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Infomare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe...AMENZI   

Polițiștii desfășoară activități pentru prevenirea și limitarea 

infectării cu Sars-Cov 2 

 În data de 14 octombrie 2020, sub autoritatea Instituției 

Prefectului, au fost desfășurate noi acțiuni de verificare în zonele 

aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, terase și mijloace de 

transport în comun, cu privire la respectarea măsurilor impuse în 

contextul stării de alertă. La activitățile desfășurate au participat 

peste 150 de polițiști, polițiști locali, polițiști de frontieră, 

jandarmi, precum și reprezentanți din cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență, Direcției de de Sănătate Publică, 

Direcției Sanitar Veterinare, Inspectoratului Teritorial de Muncă 

și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului. 

Echipele de control au verificat peste 70 de societăți 

comerciale/persoane fizice autorizate și 55 de mijloace de 

transport în comun, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.500 de lei. Toate 

sancțiunile au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în locurile în care era instituită măsura obligativității acesteia.  

Permise de conducere românești, prin preschimbarea unor permise 

contrafăcute eliberate în Africa! 

Polițiștii și procurorii au efectuat, miercuri, 41 de percheziții, în 19 județe, inclusiv Botoșani, și în București,  pentru 

destructurarea unei grupări infracționale, formată din cetățeni români și străini, care ar fi facilitat obținerea ilegală de permise 

de conducere românești, prin preschimbarea unor permise contrafăcute eliberate în Africa, informează Poliția Română. 

Activitățile se desfășoară în județele Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, 

Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și în municipiul București, în cadrul unui dosar 

penal ce vizează implicarea mai multor persoane în obținerea ilegală de permise de conducere româneşti, prin preschimbarea 

unor permise contrafăcute eliberate de autorităţi din alte state.  

      Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional 

pentru seniori, la Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin apelarea 

gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, un 

serviciu social pus la dispoziție de Fundația Regală Margareta a României și 

finanțat de Fundația Vodafone România și donatori individuali, prin SMS cu 

textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul 

programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de informații practice și 

îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică și chiar sprijin . 

Pentru a răspunde miilor de solicitări și a oferi sprijin emoțional sau consiliere 

psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 

specialiști în asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea singurătății, 

prin reapelarea săptămânală a seniorilor, și psihologi care oferă consiliere de 

specialitate în regim de voluntariat. Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, 

iar mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici 

înfruntă situații dificile de viață și nu mai au pe nimeni care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiți să facă 

față pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existențiale ale multora dintre 

seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgență, iar criza izolării sociale a seniorilor nu se 

termină acum. 



…..........................................................................................................................................................................................  

Doliu în Biserică și Educație: Părintele-profesor Constantin Muha- 

director al Seminarului Teologic Dorohoi- a plecat la Domnul 

Directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din 

Dorohoi, părintele profesor Constantin Muha, în vârstă de 52 de ani, a murit 

astăzi, în urma unei infecții cu SARS-COV-2. Acesta fusese transferat miercuri 

la Iași cu un elicopter SMURD, după ce s-a infectat cu COVID-19. În ciuda 

eforturilor medicilor de la Iași de a-i salva viața părintele profesor a plecat la 

Domnul. 

Părintele profesor Constantin Muha, absolvent al Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Iași, promoţia 1994, şi al cursurilor de Studii Aprofundate la 

catedra de Sistematică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti – 1995, a condus 

Seminarul Teologic din Dorohoi din anul 1995. 

Din acest an, părintele profesor Constantin Muha era și inspector școlar. 

Inspectoratul Școlar a transmis un mesaj emoționant  la dispariția prematură 

a  preotului- profesor Constantin Muha 

”Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și întregul personal al 

instituției suntem în stare de șoc și regretăm enorm trecerea prematură și 

nedreaptă în neființă a inspectorului școlar, preot și profesor Constantin Muha. 

Mai bine de  25 de ani, Părintele Constantin Muha a fost directorul Seminarului 

Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, timp în care instituția școlară pe care a condus-o a evoluat și s-a transformat continuu, într-o comunitate 

educațională unită și frumoasă, demonstrând în permanență că „omul sfințește locul”. 

A plămădit, după exemplul său, un colectiv didactic de valoare, axat pe principiile etice şi morale ale dascălului cu vocaţie, considerând în 

permanenţă că profesorii trebuie să formeze elevii pentru viaţă. Dragostea pentru meserie, pasiunea şi sacrificiul de sine, statornicia în familie, 

iubirea pentru oameni, au fost ridicate la rang de credinţă de preotul profesor Constantin Muha. Ca o încununare a activității profesionale 

remarcabile și a calităților umane desăvârșite, în acest an școlar a fost numit inspector școlar pentru disciplina religie. 

Şcoala botoşăneană este astăzi îndoliată şi tristă. Un om de o mare generozitate, modestie şi discreţie a devenit o frântură din veşnicia timpului. A 

călăuzit cu dragoste şi profesionalism paşii multor generaţii de liceeni, dar şi sufletele credincioșilor pe  care i-a mângâiat cu o privire blândă, cu 

o vorbă, cu un sfat 

Transmitem întreaga noastră compasiune familiei îndoliate, rugându-ne la Dumnezeu să-i dea bunului nostru coleg odihnă veșnică!” 

Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe familiei părintelui profesor 

Constantin Muha 

„Familiei părintelui profesor Constantin Muha, 

Arhiepiscopia Iașilor 

Îndurerată familie, 

Am primit cu tristețe vestea trecerii din această lume, după o grea suferință, a părintelui profesor Constantin Muha, vrednic și dedicat slujitor al 

Bisericii Ortodoxe Române. 

În întreaga sa activitate, atât în calitate de profesor și director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi, cât și în 

calitate de slujitor la sfântul altar, părintele Constantin Muha a lucrat cu râvnă, smerenie și dragoste, dedicându-și viața Bisericii lui Hristos și 

dând dovadă de credință puternică și devotament față de misiunea preoțească. 

La acest moment de întristare, adresăm gândul nostru părintesc de compasiune și consolare pentru dumneavoastră, familia părintelui profesor 

Constantin Muha, precum și pentru profesorii și elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi. 

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să așeze sufletul părintelui Constantin în lumina, pacea și iubirea Preasfintei 

Treimi! 

Veșnica lui pomenire din neam în neam!” 

Cu binecuvântări și părintești condoleanțe pentru familia îndoliată și pentru toți cei întristați, 

† Daniel 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

4013 cazuri noi de persoane infectate,  49 cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 15 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

168.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 

19). 

125.009 pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost 

înregistrate 4.013 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 

(COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test 

pozitiv. *Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 și 4 din anexa nr. 2 la 

H.G. nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 15 octombrie 2020, incidența cazurilor la 

14 zile pentru județe și Municipiul București este în curs de actualizare și 

va fi comunicată ulterior, imediat cum vom primi aceste date. 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau 

deja pozitivi, 691 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 5.674 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. 

În intervalul 14.10.2020 (10:00) – 15.10.2020 (10:00) au fost raportate 73 de decese (46 bărbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, 

Harghita, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui și Municipiul București. 

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 

40-49 de ani, 2 decese la categoria 50-59 de ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 decese 

la categoria de peste 80 de ani.Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.611. Dintre acestea, 721 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.770.481 de  teste. Dintre acestea, 29.646 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.575 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.081 la cerere.De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și 

rezultatele a 211  teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 15 octombrie. 

Pe teritoriul României, 17.190 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.986 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 40.136 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 43 de persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.313 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.197 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă 

special pentru informarea cetățenilor. 

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 6.020 de  sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.017.822 de lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 6 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 

Cod Penal. 

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la 

care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor 

teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.812 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.999 în Germania, 159 în Marea Britanie, 36 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 

4 în SUA,  122 în Austria, 21 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 8 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 9 în Cipru, 

2 în India, 2 în Ucraina, 7 în Emiratele Arabe Unite și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, 

Suedia, Republica Congo și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați 

în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în 

SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 797 au fost 

declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia. 

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la 

linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea 

cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate 

pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.    

 Până la data de 14 octombrie 2020, au fost raportate 4.301.247 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. 

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania. 

Grupul de Comunicare Strategică 

_______________________________________________________________________________________________________________       
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Cu alcoolul la volan 

La data de 14 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au oprit pentru control, pe raza 

comunei Românești, un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani din aceeași localitate. Întrucât emana halenă 

alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,94 mg/ l alcool pur în 

aerul expirat.    Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe  

biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii 

infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

Accident de circulație pe fondul consumului de alcool 
 

La data de 14 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au fost sesizați prin 

112 cu privire la faptul că pe raza localității Lunca a avut loc un accident de circulație. Echipajul de poliție direcționat 

la fața locului a identificat autoturismul în cauză, care era răsturna pe cupolă și au stabilit  identitatea conducătorului 

auto în persoana unui bărbat de 35 de ani, din comuna Coșula.Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea 

rezultată fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.Accidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.  

     Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub 

influența alcoolului.  

Acțiune a polițiștilor rutieri 

   La data de 14 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat pe raza județului, o acțiune 

pentru prevenirea și 

combaterea accidentelor 

rutiere.     

  Cu ocazia acțiunii au fost 

legitimate 120 de persoane și 

controlate 90 de autovehicule. 

În urma neregulilor constatate 

au fost aplicate 60 de sancțiuni 

contravenționale în valoare 

totală de peste 20.000 de lei. 

  Dintre acestea 36 de sancțiuni 

au fost aplicate pentru 

nerespectarea regimului legal 

de viteză. De asemenea, au fost 

reținute două permise de 

conducere și două certificate de înmatriculare. 

 

APEL UMANITAR: Domnul Mihăică  solicită ajutor 

Ieri s-a adresat către Asociația pentru protecția consumatorilor din Botoșani un tânăr  din Dorohoi. El spune că este în vârstă 

de 34 de ani, are dizabilități (gradul 2 accentuat de handicap), locuiește între o clădire abandonată, aflată în ruine, doarme 

adesea pe stradă sau întrun spațiu de 2 pe 2 m, fără geamuri. 

Deși Asociația pentru protecția consumatorilor (APC) nu este  organizație caritabilă transmitem către opinia publică mesajul 

acestui tânăr necăjit. Solicitarea lui este de a fi ajutat cu bani sau alimente deoarece se simte slăbit și nu știe cum va trece prin 

iarnă. Eventualii donatori pot să îl caute pe strada Ștefan cel Mare numărul 53 din Dorohoi  - (domnul Mihăică) sau să sune 

la telefonul APC Botoșani și noi îi vom pune în legătură. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Comisia Europeană: Cum se va desfășura campania de 

vaccinare împotriva COVID-19 

Statele membre trebuie să 

asigure, printre altele: 

 capacitatea serviciilor de 

vaccinare de a livra vaccinurile 

împotriva COVID-19, inclusiv 

personal calificat și 

echipamente medicale și de 

protecție; 

 un acces ușor și la prețuri 

abordabile la vaccinuri pentru 

populațiile-țintă; 

 desfășurarea de vaccinuri 

cu caracteristici și cu nevoi de 

depozitare și de transport 

diferite, în special în ceea ce 

privește lanțul frigorific, 

precum și capacitățile de transporturi răcite și de depozitare la rece; 

 comunicarea clară a beneficiilor, a riscurilor și a importanței vaccinurilor împotriva COVID-19 pentru a câștiga 

încrederea publicului. 

Toate statele membre vor avea acces la vaccinurile împotriva COVID-19 în același timp, în funcție de 

dimensiunea populației. Numărul total de doze de vaccin va fi limitat în cursul primelor etape de desfășurare și 

înainte ca producția să poată fi intensificată. Prin urmare, comunicarea oferă exemple de grupuri prioritare 

neclasificate care trebuie avute în vedere de către țări atunci când vaccinurile împotriva COVID-19 vor fi 

disponibile, inclusiv: 

 lucrătorii din unitățile de asistență medicală și din unitățile de îngrijire pe termen lung; 

 persoanele cu vârsta de peste 60 de ani; 

 persoanele care sunt expuse în mod deosebit riscurilor din cauza stării lor de sănătate; 

 lucrătorii care asigură servicii esențiale; 

 persoanele care nu pot practica distanțarea socială; 

 grupurile dezavantajate din punct de vedere socio-economic. 

http://apcbotosani.ro/2020/10/15/strategiile-de-vaccinare-si-desfasurarea-eficace-a-vaccinurilor/ 

 

Radu Cajvaneanu 

Vicepresedinte executiv 

 

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani 

coordonator 

Centrul EUROPE DIRECT Botosani  

_____________________________________________________________________________________________ 
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*COMUNA UNȚENI  anunță publicul interesat asupra depunerii solicităii de emitere a acordului de mediu pentru 

proiectul ”Modenizare drumuri locale în localitatea Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani”, propus a fi realizat în 

satul Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani.  Infomațiile privind poiectul propus pot fi consultate la sediul APM Botoșani, 

b-dul Mihai Eminescu,  între orele 8.00-16.00 și la sediul Primăriei Comunei Unțeni, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-

16.00. Obsevațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoșani.   

*I.I. LUPU T.MANUEL-NARCIS solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ATELIER  DEBITAT BUȘTENI, 

situate în sat Flondora, comuna Manoleasa, județul Botoșani.         

 Contestații se pot depune la sediul A.P.M. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, în termen de  zile  lucrătoare de la data 

apariției anunțului. 

* Vând teren intravilan, 3350 mp, la sosea in Curtesti, Botoșani. Tel: 0759067243 

 * Vând vilă în Cătămărăști Deal nr.70, 530 m locuibili,cu 3300 m teren,curent,gaz,canalizare,toate facilitățile posibile.Vila 

este formată din 2 imobile. Datorita suprafetei, se pretează pentru pensiune, azil bătrâni.gradiniță,sediu companii,etc. 

Relații la 0744290352 sau 00353863570714, numar etaj: 3, numar camere: 25, numar loc de parcare: 30, numar bai: 5, 

suprafata utila: 525, suprafata totala: 3300, suprafata construita: 525, anul constructiei: 2008. Preț solicitat-300.000 euro. 

 *Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Preț solicitat 50.000 euro. 

Relații la tel. 0742572165.  

 * VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren 

arabil + livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + 

geamurile din termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca 

debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în 

bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare 

cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna 

proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd 

pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de 

mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț solicitat-37.000 euro.  

 Amenajari interioare sau exterioare ; executam amenajari interioare si exterioare de orice tip ptr relatii sunati 

cu incredere la nr de tel 0748504047             

 Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 

foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandăInterior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, camera 

birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil     

 Vand/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la iesirea din sat spre Corni,21 ml deschidere 

la asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro 

mp,accept schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 

21, Accept schimburi. Tel. 0748871234  

* VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren 

arabil + livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + 

geamurile din termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca 

debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în 

bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare 

cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna 

proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd 

pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de 

mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț solicitat-37.000 euro. 
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Instalator,Sanitar,ofer servicii, Desfundam Tevi. 

Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu macara , 

lucrări diverse detalii la tel. 0753689237 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme pavele 

constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veți primii 8 piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu macara, 

tel.0753 689 237 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz 

• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 pentru 

Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 23 

microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Inchiriez sau vand spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

Locuri de Muncă în STRĂINĂTATE!! 1 400 - 1 800 € 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si barbati 

pentru campaniile de cules capsuni,afine si zmeura 

in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 

0744 862 373   

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalati termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 
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Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

informează unde se pot face plățile aferente operațiunilor de 

înmatriculare și permise auto 
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 1 octombrie 2020, 

plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise auto vor putea fi achitate, astfel: 

• Tarifele reprezentând contravaloarea: 

- Certificatelor de înmatriculare 

- Autorizațiilor de circulație provizorie 

- Permiselor de conducere 

se vor încasa exclusiv în contul BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar Regia Autonomă- Administrația 

Patrimoniului de Stat, utilizând mijloacele de plată: 

- Virament 

- Mijloace de plată online 

- Sistemul național electronic de plată online (S.N.E.P.)- ghișeul.ro 

- POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente- în curs de operaționalizare 

Atenție: Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu! 

• Tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă de probă, temporare și provizorii, atribuirii 

unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita în conturile 

trezoreriei, prin: 

- Virament 

- Mandat poștal 

- Numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vechiculelor din cadrul 

instituțiilor prefectului sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii. 

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitarea. 

Fonduri europene 2020: Peste 38 milioane Euro, disponibili pentru 

tinerii fermieri. Înscrieri până pe 15 octombrie 

Statul invită tinerii fermieri să solicite, până pe 15 octombrie 2020, fondurile europene de câte 40.000 de euro sau 50.000 de euro, în 

condițiile în care nu s-au consumat nici 5 milioane de euro din bugetul de 43 de milioane de euro alocat apelului de proiecte pe anul 2020. 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) subliniază că primește până în data de 15 octombrie 2020 solicitări de finanțare prin 

submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 

Pragul de calitate pentru primirea proiectelor, începând cu 16 septembrie, este de 25 de puncte. Înscrierile se fac online, pe site-ul AFIR.  

Din 15 iulie până în prezent, au fost depuse 116 proiecte în valoare de circa 4,8 milioane de euro. 

Din totalul de 43 de milioane euro alocate pentru finanțare în această sesiune, tinerii fermieri mai au la dispoziție 38,19 milioane euro, din care 

19,9 milioane euro sunt alocați tinerilor din diaspora. 

Situația proiectelor depuse la zi, în timp real, precum și a disponibilului de fonduri poate fi urmărită pe site-ul AFIR, prin Contor Disponibil. AFIR 

încurajează pe toți cei interesați să depună cerere de finanțare să consulte situația depunerilor la zi, pentru a evalua corect șansele de a obține 

finanțare în contextul posibilității depunerii unui număr mare de proiecte cu punctaj similar. 

Reamintim faptul că finanțarea se acordă în urma evaluării proiectelor în funcție de criteriile de selecție și criteriile de departajare detaliate în 

Ghidul Solicitantului. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în funcție de nivelul de calificare în domeniul agricol. De asemenea, în cazul 

în care există proiecte cu același punctaj şi aceleași priorități, departajarea se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a 

exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 

de euro în funcție de dimensiunea exploatației agricole (dimensiunea exploatației agricole se poate calcula și prin noua aplicație pusă la dispoziția 

publicului pe pagina de internet a AFIR - http://so.afir.info/). 

Finanțarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de 

finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru 

exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare. 

Depunerea cererilor de finanțare se poate opri înainte de termenul limită (15 octombrie 2020, ora 16:00), dacă valoarea publică totală a proiectelor 

depuse (care au un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate) atinge plafonul de 150% din alocarea sesiunii. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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             Voiajori depistați de polițiști și amendați 

La data de 12 octombrie 2020 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești, au oprit pentru control un 

autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din județul Iași. 

În urma controlului efectuat în interiorul autoturismului au fost descoperite mai multe bunuri pentru care bărbatul nu 

deținea documente de proveniență și nici nu era autorizat pentru efectuarea de acte de comerț. 

Acesta a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.500 de lei conform Legii 12/1990, iar bunurile găsite asupra sa au 

fost confiscate. 

Pentru a nu cădea victime ale infracțiunilor comise de infractorii voiajori, le recomandăm cetățenilor: 

-să nu dea curs unor oferte comerciale aparent avantajoase și să nu furnizeze date cu privire la vecini sau alte persoane; 

-să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute; 

- să asigure în mod corespunzător imobilul pe timpul nopții sau atunci când nu sunt la domiciliu; 

- să nu ofere informații, persoanelor străine, depsre bunurile de valoare sau sumele de bani pe care le țin în locuință.  

Colectă de alimente pentru 100 de copilași 

Bune să vă fie inimile, dragilor!Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat, din nou prin oameni minunați, să strângem aproape două tone de 

cartofi și alimente neperisabile pentru cei peste 100 de copilași pe care îi hrănește zilnic asociația „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din Vatra 

Dornei! Pentru că se apropie sărbătoarea sfântă a Nașterii Domnului, vă anunțăm că acțiunea de colectare a produselor alimentare neperisabile 

continuă și facem apel la toți cei care pot să ajute. Locul de colectare rămâne același, la biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din curtea Spitalului 

Județean „Mavromati”. 

Pentru a prelua noi înșine produsele, sunați-ne la unul dintre următoarele numere de telefon: 0757 620 474 – George Brînzei   0758 152 274 – 

Ioana Zamfirache 

Bunătatea este gândirea lui Dumnezeu înfăptuită de oameni. (Sfântul Ignatie Teoforul) 

Împreună putem aduce mai multă bucurie! 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Se reia organizarea concursurilor cu tema „Sfinții Închisorilor”, ediția 2020 

Cu bucurie vă anunțăm că Frăția Ortodoxă „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință”, Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

”Sfântul Gheorghe”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Asociația „Scut botoșănean”, Colegiul Național „A. T. Laurian”, Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani și Muzeul Județean Botoșani au reluat organizarea concursurilor cu tema „Sfinții Închisorilor”, 

ediția 2020. Amintim că desfășurarea concursurilor a fost întreruptă ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia cauzată de virusul SARS-CoV-

2. Concursul de arte plastice a ajuns deja la a patra ediție, iar concursul de eseuri și poezie este la a doua ediție. Pentru mai multe detalii, vă 

rugăm să consultați regulamentele atașate.  

REGULAMENT 

CONCURS DE ARTE PLASTICE „SFINȚII ÎNCHISORILOR”,  

EDIȚIA a IV-a, BOTOȘANI, 2020 

 Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Gheorghe” prin profesorul de artă plastică specializată, d-na Cătălina Felicanu, în parteneriat 

cu artistul plastic d-na Aida Șușter-Boțan, împreună cu dl. președinte al Asociației ”Scut Botoșănean” Bogdan Cărăușu, Inspectoratul Școlar 

Județean Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani și cu Muzeul Județean Botoșani organizează: CONCURSUL DE ARTE PLASTICE ”SFINȚII 

ÎNCHISORILOR” cu subiectul de lucru ”SFINȚII ÎNCHISORILOR”. 

 Scopul: Concursul își propune atragerea unui număr cât mai mare de elevi de la școlile și liceele din municipiul Botoșani și din județul 

Botoșani pentru a face cunoscută istoria recentă a României și a dezvolta un simț al apartenenței față de acest neam. 

 Obiective: a. Descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor din domeniul vizual. 

b. Stimularea expresivității și creativității elevilor. 

c. Se dorește documentarea subiectului pentru o mai bună cunoaștere a aspectelor ce au conturat cadrul închisorilor comuniste. 

Conștientizarea prezentului ca efect al trecutului. 

d. Sensibilizarea culturală și exprimarea artistică prin intermediul artelor vizuale. 

e. Valorificarea experienței constructive în abordarea creației artistice. 

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Asociația ”Scut Botoșănean”, Muzeul Județean Botoșani, profesorii de educație 

vizuală. 

Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII și IX-XII din municipiul Botoșani, fiind structurat pe patru secțiuni și două 

grupe de vârstă: a.(V-VIII), b.(IX-XII). Participanții vor crea lucrări în tehnici specifice artelor plastice: *Tehnici de lucru 2D - tuș, cărbune, 

tempera, guașe, acuarelă, culori acrilice, culori în ulei, pastel, cretă colorată, tehnică mixtă. *Tehnici de lucru 3D - sculptură sau relief 

(lut polimeric, ceramică, ghips, lemn etc.). Dimensiuni lucrări: A3, A2, A1 pentru compozițiile 2D în culoare și  maxim 50* cm pentru 

compozițiile 3D și relief. (*dimensiuni variabile pentru înălțime, lungime și lățime) 

Este permisă participarea cu maxim două lucrări de elev indiferent de tehnica abordată. 

Lucrările vor fi aduse pe adresa Palatul Copiilor Botosani, Strada Mihail Kogălniceanu 19, 710185, Botoșani (în atenția d-nei profesor 

Cătălina Felicanu) până la data de 11 decembrie 2020 având trecute pe spatele lucrării următoarele: numele și prenumele autorului, clasa, 

unitate de învățământ, localitatea, titlul lucrării, tehnica, numele și prenumele profesorului îndrumător, număr de telefon de contact. 

Lucrările vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din artiști vizuali, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe, un reprezentant al Asociației 

”Scut Botoșănean” și un artist iconograf. Jurizarea se face pe două categorii:  A. elevii de la școlile și liceele teoretice  și     B. elevii de la liceu 

vocațional. Se va ține cont de respectarea subiectului de lucru, originalitate, forța mesajului și capacitatea de redare a acestuia, 

expresivitate, executarea lucrării ș.a. 

Lucrările participanților din clasele IX-XII trebuie să fie înrămate sau puse cu paspartu pentru o expunere potrivită. Lucrările 

participanților din clasele V-VIII vor fi expuse pe panouri provenite de la organizatori. 

Cele mai bune lucrări vor fi premiate, pe categoriile sus-menționate, astfel vor fi: Premii I, Premii II, Premii III, Mențiuni I, Mențiuni 

II, Mențiuni III, Diplome de participare. Premii în valoare totală de 1500 de lei, incluzând premii în bani și materiale de lucru pentru 

creație. 

Premierea va avea loc pe data de 18 decembrie 2020 la Muzeul Județean Botoșani, cu prilejul vernisării expoziției cu cele mai 

reușite lucrări înscrise în concurs. Ora va fi anunțată ulterior. 

După finalizarea expoziției participanți sunt rugați să ridice lucrările înscrise în concurs de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

"Sfântul Gheorghe" până la finalul lunii decembrie 2020.   

SUCCES! 

Relații la nr. de tel., persoane de contact: 0735613329 Bogdan Cărăușu 

 

                                                           Coordonatori proiect: Prof. Cătălina Felicanu,Aida Șușter-Boțan 


