
.  

Infomare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe...AMENZI   

Activități desfășurate de polițiști pentru prevenirea și limitarea 

infectării cu Sars-Cov 2 

La data de 21.10.2020, sub autoritatea Instituție 

Prefectului, au fost desfășurate acțiuni de verificare cu privire 

la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în 

zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, terase și 

cu precădere în domeniul transportului public de persoane. La 

activitățile desfășurate au participat polițiștii botoșăneni 

împreună cu polițiști locali, jandarmi, precum și reprezentanți 

ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției de 

Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinare, Inspectoratului 

Teritorial de Muncă, Ministerului Transporturilor și 

Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului. 

Echipele de control au verificat 106 societăți 

comerciale/persoane fizice autorizate cu privire la respectarea recomandărilor și interdicțiilor impuse pe timpul stării de alertă 

și 114 mijloace de transport persoane, dintre care 64 mijloace de transport public în comun. Astfel, au fost legitimate 

aproximativ 2200 de persoane. Au fost constatate și aplicate 55 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 14850 lei, 

dintre acestea 54 fiind aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, respectiv pentru nepurtarea măștii de 

protecție, în valoare de 12850 lei și o sacțiune contravențională pentru nerespectarea măsurilor de diminuare a impactului 

riscurilor de către operatorii economici în valoare de 2000 lei. Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, 

să poarte mască de protecție, să nu se expună la riscuri și să respecte toate măsurile de protecție dispuse de autorități în 

această perioadă. 

Înșelăciune prin metoda ”șmen” la Flămânzi 

 La data de 19 octombrie a.c., poliţiştii botoșăneni cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale 

Roman și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, au identificat 

autorul infracțiunii de înșelăciune, faptă comisă la data de 12 octombrie a.c., prin metoda ”șmen”, pe raza orașului Flămânzi, 

județul Botoșani. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în 

cursul zilei de 12.10.2020, o femeie de 36 ani din sat Chițoveni, oraș Flămânzi 

s-a deplasat în centrul civic al orașului Flămânzi pentru a efectua o tranzacție 

de schimb valutar, moment în care a fost abordată de o persoană de sex feminin, 

care s-a oferit să-i schimbe o sumă de 700 de euro, în lei, sub pretextul că deține 

lei și dorește să-i convertească în euro. Aceasta a acceptat, iar la scurt timp 

după efectuarea tranzacției a constatat faptul că a fost dusă în eroare, fiindu-i 

înmânată o sumă mai mică cu 1050 lei, față de cât a fost înțelegerea inițială.

 Astfel, la data de 20.10.2020 au fost puse în executare mandate de 

percheziție domiciliară pe raza municipiului Roman, județul Neamț, la locuința 

unei femei de 41 de ani bănuită de comiterea faptei, fiind identificate și ridicate 

mai multe mijloace materiale de probă care prezintă interes în cauză.  În 

continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 

înșelăciune, urmând ca la finalizarea acestora să se dispună soluție procedurală. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Dosar penal pentru o persoană evadată din carantină 

Poliția a întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii 

infracțiunii de ”zădărnicirea combaterii bolilor”.  În cauză, 

polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani, aflându-se în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localității Cristești,  au 

oprit pentru control, pe drumul județean DJ207N, un autoturism 

condus de către un bărbat de 44 ani din comuna Mihai Eminescu, 

județul Botoșani, iar cu ocazia legitimării și a verificării acestuia 

în bazele de date ale Poliției Române, au constatat faptul că cel 

în cauză figurează cu mențiuni, respectiv cu măsura carantinării 

la domiciliu până la data de 24.10.2020.  Totodată, conducătorul 

auto nu purta centura de siguranță omologată, nu avea 

documentele personale și ale autoturismului asupra sa, iar în urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,13 

mg/l alcool pur în aerul expirat,  fapt pentru care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1160 lei, fiind 

dispusă măsura reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.   

Tineri reținuți  pentru tâlhărie calificată 

La data de 21 octombrie 2020, instanţa de judecată şi-a însuşit propunerea organelor judiciare şi a emis ordonanţă de 

reţinere pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri de 17 și 18 ani, din oraşul Săveni, cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii 

de tâlhărie calificată.În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia,  în seara zilei de 18.10.2020, au agresat 

un alt tânăr de 28 de ani, din orașul Săveni, în timp ce se aflau pe un drum public din aceeași localitate.  În această împrejurare, 

victima a fost deposedată de portofelul în care avea suma de 780 lei.  Cei doi tineri au fost introduși în Centrul de Reținere și 

Arestare Preventivă al Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați în fața 

instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă.  În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii 

de tâlhărie calificată,  sub coordonarea procurorului de caz. 

A încercat să depășească cu atelajul o mașină 

La data de 20 octombrie a.c,  poliţiştii dorohoieni au fost sesizați prin apel de urgență 112 cu privire la faptul că pe 

drumul județean DJ291D din localitatea Ibănești, județul Botoșani, a avut loc un accident de circulație soldat cu o persoană 

rănită. În urma verificărilor efectuate de către echipa operativă deplasată la fața locului, s-a stabilit faptul că un bărbat de 67 

ani din comuna Cristinești, județul Botoșani, în timp ce conducea atelajul cu tracțiune animală pe drumul județean DJ291 D 

din localitatea Ibănești, s-a angajat în depășirea unui autoturism staționat pe partea dreaptă a direcției sale de deplasare, pe 

care l-a acroșat, moment în care s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. Conducătorul atelajului hipo a fost transportat 

la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a 

rezultat o valoare negativă.Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterea infracțiunii de „vătămarea corporală 

din culpă”, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propusă o soluție procedurală. 

Accident la Bobulești 

La 20.10.2020, lucrătorii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că pe drumul 

național DN24C din localitatea Bobuleşti, oraș Ștefănești, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești.  Cu ocazia 

deplasării la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 24 de ani din localitatea Bădiuţi, oraş Ştefăneşti, județul 

Botoșani, în timp ce conducea autoturismul pe drumul național DN24C, pe raza localității Bobuleşti, a efectuat manevra de 

depășire a unei coloane de autovehicule, iar în momentul în care a revenit pe banda sa de circulaţie, a intrat în coliziune cu 

autoturismul ce se deplasa în fața sa, condus de către un bărbat de 51 ani din orașul Ștefănești. În urma producerii accidentului 

a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 24 de ani, care a fost preluat de către un echipaj de ambulanță și transportat la 

spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Ambii conducători auto implicați în accident au fost testați cu 

aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, fiindu-le totodată prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii 

alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ”vătămare corporală din culpă”. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE 

COMUNICARE STRATEGICĂ:  4902 

cazuri noi de persoane infectate,  60 

cazuri noi la Botoșani 

Până joi, 22 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 196.004 

cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).141.089 de 

pacienți au fost declarați vindecați.În urma testelor efectuate la nivel național, 

față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.902 cazuri noi de persoane 

infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Coeficientul infectărilor cumulate la 

14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este 

următorul: Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care 

erau deja pozitivi, 939 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 6.163 

de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.  

În intervalul 21.10.2020 (10:00) – 22.10.2020 (10:00) au fost raportate 98 de 

decese (55 bărbați și 43 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, 

internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, 

Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, 

Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, 

Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces a fost 

înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria 40-49 de ani, 

6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 32 decese la 

categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 

decese la categoria de peste 80 de ani. 95 dintre decesele înregistrate sunt ale unor 

pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate 

comorbidități până în prezent.  

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.354. Dintre acestea, 778 sunt internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.961.562 de  teste. Dintre acestea, 34.466 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.260 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.206 la cerere.  

Pe teritoriul României, 23.455 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.755 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 51.169 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 52 de 

persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.513 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 923 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 5.931 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 793.577 de lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 11 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, 6.829  de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 3.013 în Germania, 159 în Marea Britanie, 36 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 

4 în SUA,  122 în Austria, 22 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, Qatar, Vatican și Portugalia. 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 21 octombrie 2020, au fost raportate 5.171.961 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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      Biblioteca Județeană,  parteneră în Proiectul #Integritate 2020 – 

Concurs de filme de scurt, metraj cu tematică anticorupţie 

Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani se alătură inițiativei de 

a promova și sprijini în implementarea proiectului #Integritate 2020.   

Inițiat de Directia Generala Anticoruptie în parteneriat cu Asociația Pro 

Democratia și cu sprijinul financiar al Fundației Hanns Seidel Romania, 

Proiectul #Integritate 2020 se va derula în perioada octombrie-

decembrie 2020. Acesta are ca obiectiv implicarea cetățenilor si a 

funcționarilor publici în lupta impotriva corupției. 

(https://rofaracoruptie.ro). 

În cadrul acestui proiect este organizat, ca activitate principală, un 

concurs de film de scurt metraj, cu tematică anticorupţie, care se 

adresează tuturor cetăţenilor români care au împlinit vârsta de 16 ani până 

la data înscrierii şi se desfăşoară pe două secţiuni adresate amatorilor şi 

profesioniştilor.  

Implementarea Proiectului #integritate2020 ar contribui la o mai bună 

înţelegere a fenomenului şi consecinţelor faptelor de corupţie prin 

informarea, educarea şi conştientizarea cetăţenilor şi a funcţionarilor 

publici folosind mesajele educative din filmele de scurt metraj având ca 

subiect corupţie şi/sau efectele acesteia. 

Regulamentul de participare şi modalitatea de înscriere pot fi consultate 

pe website-ul https://rofaracoruptie.ro/, iar spotul oficial al concursului 

poate vizionat accesând link-ul https://youtube/Ln72S5dBL6A. Toate 

informațiile sunt de asemenea disponibile pe site-ul nostru, 

www.bibliotecabotosani.ro și pe pagina de Facebook a bibliotecii.  

Filmele declarate câştigătoare vor fi premiate la data de 9 decembrie – 

Ziua Internaţională Anticorupţie la Bucureşti, în cadrul Galei Integrităţii, 

eveniment organizat anual pentru marcarea acestui moment.  

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. 

 

https://rofaracoruptie.ro/
https://rofaracoruptie.ro/proiecte/integritate-2020/
https://youtube/Ln72S5dBL6A
http://www.bibliotecabotosani.ro/
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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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*SC CĂTĂ  DEMOLAZIONI SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu 

pentru obiectivul ,,ATELIER DEZMEMBRARI AUTO’’ amplasat în str. Dealu Mare nr. 16 F, oras Dorohoi,  judetul 

Botosani.                 

 Contestatii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 44 jud. 

Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului. 

*SC MIRCIV EVOLUTION WASH SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de 

mediu pentru obiectivul ,,SPĂLĂTORIE AUTO SI COVOARE’’ amplasat în mun. Botoșani, str. I.C.Bratianu nr. 141,  

judetul Botosani.               

 Contestații se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu nr. 44 jud. 

Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului. 

* 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   

 Vw TIGUAN recent adus în țară, an fabricație 2015, Motorizare 2.0 diesel 140 cp, Euro 5,Cutie viteze 

automat,TEL.0745243341  

Dacia 1310 -2 500 RON Vand autoturism Dacia 1310 berlina,4 usi benzina FBP ,TEL. 0742315432  

Mazda CX-7 -35 682 RON an fabricație 2008 2.3 benzina. stare foarte buna7500€ negociabil, tel. 074421342 

______________________________________________________________________________________________ 

EDITOR ACTUALITATEA BOTOȘĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacția: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoșani, tel. 0745-246654    www.actualitateabotosaneana.ro 

https://www.publi24.ro/anunturi/casa-si-gradina/constructii/amenajari-interioare-exterioare/anunt/amenajari-interioare-sau-exterioare/ghfh2f3f080772eh128h0e3e835if41h.html
https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/dacia/1310/anunt/dacia-1310/4f03g63id3907hgfd932h93gg4150gid.html
https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/anunt/mazda-cx-7/78086671706d6255.html
http://www.actualitateabotosaneana.ro/


  ….............................. Ediția nr. 6533, 23  octombrie 2020.......................................................  

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. 

 

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 € 

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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Peste 1000 de unități de învățământ funcționează exclusiv online 

Ministerul Educației anunță că 1.040 de unități de învățământ funcționează în Scenariul roșu cu cursuri exclusiv 

online, 11.381 de unități de învățământ funcționează în Scenariul verde cu participarea zilnică (față în față) a tuturor 

preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară și 5.235 de 

unități de învățământ funcționează în Scenariul hibrid cu participarea zilnică (față în față) a elevilor din învățământul primar, 

a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte 

clase de gimnaziu și liceu. 

Ministerul face mențiunea că dintre cele 1.040 de unități aflate în Scenariul roșu, 291 de unități de învățământ sunt în această 

situație din cauza cazurilor de COVID-19 înregistrate, iar 749 unități de învățământ figurează în acest scenariu ca urmare a 

ratei de incidență a cazurilor din localitatea în care funcționează ori a infrastructurii școlare/școli în care se execută diverse 

lucrări de reabilitare. 

 Pe 11 septembrie Ministerul Educației anunța că 238 de școli vor începe cursurile cu predare exclusiv online. De la începutul 

acestei săptămâni cu încă 523 de școli intrate în scenariul roșu, numărul acestora s-a dublat. Luni, 12 octombrie erau 517 școli 

cu predare online. 

 

STUDIU Coronavirusul rezistă 9 ore pe piele, de cinci ori mai mult 

decât virusul gripei 

Noul coronavirus SARS-CoV-2 rămâne activ pe piele timp de nouă 

ore, au constatat cercetători japonezi care confirmă necesitatea 

spălării mâinilor pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19, 

relatează AFP, preluată de Agerpres. Prin comparaţie, agentul 

patogen care provoacă gripa supravieţuieşte circa 1,8 ore, se arată în 

studiul publicat luna aceasta de revista Clinical Infectious 

Diseases.„Supravieţuirea timp de 9 ore a SARS-CoV-2 (care 

provoacă boala COVID-19) pe pielea umană poate creşte riscul de 

transmitere prin contact, comparativ cu virusul gripei A (H1N1), 

accelerând astfel pandemia”‘, relevă studiul. Cercetătorii japonezi au 

testat eşantioane de piele prelevate la autopsie de la persoane 

decedate, aproximativ la o zi după moarte. Coronavirusul şi virusul 

gripei devin ambii inactivi la 15 secunde după aplicarea soluţiei cu 

etanol folosit în dezinfectantele pentru mâini. „Supravieţuirea mai îndelungată a SARS-CoV-2 pe piele poate creşte riscul de 

transmitere prin contact, dar igiena mâinilor poate reduce acest risc”, remarcă studiul. Studiul susţine recomandările 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) privind spălarea frecventă şi completă a mâinilor, pentru a limita contagierea şi 

transmiterea virusului. Cel puţin 1.105.691 de decese şi aproape 39,4 de milioane de contagieri au fost raportate în lume, de 

la declanşarea pandemiei în China la sfârşitul anului trecut. 

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: Virament1;- 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr reținut pentru un accident mortal și părăsirea locului 

accidentului 

În urma verificărilor și activităților specifice efectuate, la data de 19 octombrie a.c. polițiștii din cadrul Serviciului 

Rutier au identificat persoana bănuită de comiterea infracțiunilor de ”ucidere din culpă” și ”părăsirea locului accidentului”, 

fapte comise în seara zilei de 14 octombrie a.c., constând în aceea că, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 

DN29C pe raza localității Cândești, județul Botoșani, ar fi surprins și accidentat mortal un bărbat de 49 ani din aceeași 

localitate, care se deplasa în calitate de pieton pe marginea  părții carosabile. În urma impactului, autorul faptei a părăsit locul 

accidentului. Acesta este un tânăr de 19 ani din satul și comuna Ipotești, județul Suceava, care a fost identificat pe raza 

localității de domiciliu, fiind reținut de către polițiști și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventivă a Inspectoratului 

Județean de Poliție Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunerea 

de arestare preventivă. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că tânărul și-a procurat elementele de caroseriei 

auto, pe care le-a ansamblat personal, aruncând părțile avariate ale caroseriei auto.În cauză cercetările sunt continuate sub 

aspectul comiterii infracținilor de ”ucidere din culpă”,  ”părăsirea locului accidentului” și ”repararea autovehiculului având 

urme de accident fără îndeplinirea condițiilor de lege”, urmând ca la finalizarea acestora, să se propună soluție procedurală. 

Cu alcoolul la volan 

La data de 19.10.2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni,  aflându-se în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu pe raza satului Iurești, comuna Todireni, judeţul Botoşani, au oprit pentru control un autoturism condus de un 

bărbat de 46 ani din aceeași localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul 

alcooltest, rezultând o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost 

recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii 

infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă o soluție 

procedurală. 

Conducea fără permis și nu a oprit la semnalul agentului rutier 

            La data de 19.10.2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.9 Vlăsinești, aflându-se în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu pe raza localității Borzești, comuna Ungureni, au constatat că din sens opus al direcției de mers se 

deplasa un autoturism ce avea defecțiuni la sistemul de iluminat, fapt pentru care au procedat la efectuarea semnalului 

regulamentar de oprire.  Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasare, polițiștii au pornit în urmărirea 

autoturismului, fiind identificat pe un imaș din extravilanul localității Borzești, comuna Ungureni, județul Botoșani.  

Procedând la interceptarea și legitimarea conducătorului autoturismului, s-a constatat că este vorba de un tânăr de 25 ani din 

sat Borzești, comuna Ungureni, județul Botoșani, care nu deținea permis de conducere.  În cauză s-a întocmit dosar  penal sub 

aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, urmând ca la finalizarea cercetărilor 

să fie propusă soluție procedurală.  De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional conform prevederilor legislației în 

vigoare ce reglementează circulația autovehiculelor pe drumurile publice și s-a dispus reținerea certificatului de înamatriculare 

al autoturismului. 

L-a călcat cu mașina pe colegul de muncă 
La data de 19 octombrie a.c.,  lucrătorii din cadrul Biroului Rutier Botoșani au fost sesizați despre faptul că pe DJ 208 

C, din satul Orășeni Deal, comuna Curtești, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime omenești.Cu ocazia deplasării 

la fața locului, echipa operativă a stabilit următoarele:Un bărbat de 34 de ani din orașul Săveni, județul Botoşani, în timp ce 

efectua manevra de mers cu spatele, fiind la volanul unui autovehicul, l-a accidentat pe colegul său de muncă, un bărbat de 

52 ani din municipiul Botoșani. În urma impactului acesta a suferit leziuni, fapt pentru care  a fost transportat cu ambulanța 

la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambele persoane implicate în accident au fost testate cu aparatul alcooltest, 

rezultatele fiind negative.  În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”vătămare corporală din 

culpă”, urmând a se propune soluție procedurală. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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De ce ne este frică de Covid-19?                        Opinii…opinii 

Nu numai noi, oamenii cu meserii mult depărtate de medicină, suntem nelămuriţi asupra cauzelor reale care au 

stat la baza declanşării acestei isterii mondiale. Specialişti de talie internaţională nu-şi pot explica de unde a răsărit 

valul de frică, acest fenomen dificil de motivat exclusiv prin caracteristicile atribuite virusului SARS Cov-2. 

Însuşiri descrise ca apocalipice, nemaiîntâlnite. Dr. Joel Kettner, canadian, o somitate în domeniul sănătăţii 

publice, Director Medical al Centrului Internaţional pentru Boli Infecţioase, se miră şi el aidoma nouă, novicilor: 

„Nu am văzut niciodată ceva ca acum, nici măcar ceva apropiat de ce se întâmplă acum. Nu am în vedere 

pandemia, pentru că am mai văzut 30 de pandemii, câte una în fiecare an. Ele se numesc gripe. Iar alte viroze 

respiratorii nu ştim totdeauna ce sunt. Dar nu am văzut niciodată genul acesta de reacţii şi încerc să înţeleg de 

ce”. Poate că această frică extrem de ciudată, ce pare a reînvia din străfundurile spaimelor noastre ancestrale, are 

ca motiv mediatizarea excesivă a bolii, o gripă obişnuită de altfel, aşa cum crede medicul israelian Yoram Lass, 

Director General a Ministerului Sănătăţii din Israel: „În S.U.A. mor anual 40.000 de oameni în sezonul gripei 

obişnuite…În fiecare ţară mor mai mulţi oameni din cauza gripei obişnuite decât cei care mor din cauza 

coronavirusului. Există un foarte bun exemplu pe care îl trecem toţi cu vederea: gripa porcină din 2009. […] La 

vremea aceea nu era Facebook sau poate că era, dar se găsea la începuturi. Prin comparaţie, coronavirusul este 

un virus cu P.R. Oricine crede că statele vor putea opri viruşii se înşeală”. Epidemiologul german Prof. 

Hendrik Streeck, Director al Institutului de Virologie şi Cercetare HIV din Bonn, este convins că sperietura 

noastră, a lumii întregi, este gratuită. Nimic nu ar trebui s-o amplifice la asemenea dimensiuni pentru că: „Noul 

patogen nu este atât de periculos, este chiar mai puţin periculos decât SARS-1. Ceea ce îl distinge pe SARS-Cov-

2 este că se reproduce în partea superioară a gâtului şi din acest motiv este mult mai infecţios deoarece virusul sare dintr-un gât în altul, ca să 

zicem aşa. […] Nu există niciun risc semnificativ de a contacta boala atunci când mergeţi la cumpărături. Focarele grave au apărut după ce 

oamenii au stat împreună o perioadă mai lungă de timp. […] Când am luat probe de pe mânerele de la uşă, telefoane sau toalete, nu a fost posibil 

să cultivăm virusul” Sau, poate, suntem doar victimele credulităţii noastre prosteşti în confruntarea cu proliferarea bizară a unei noi categorii de 

„specialişti” care au căpătat, la fel de brusc cum au apărut, acces total la mijloacele de informare în masă. Virusologul american Giulio Tarro, ne 

atenţionează că: „Prea mulţi oameni vorbesc despre coronavirus fără să se bazeze pe date ştiinţifice şi fără să deţină cunoştinţe corespunzătoare” 

 Sunt unii care au prevăzut grozăvia şi i-au atribuit cauze pe care noi, azi, cu greu reuşim să le descifrăm. Încă din anul 2013, în cartea 

„Tempetes microbiennes”, Patrick Zylberman scria că  spaima care va veni, „teroarea sanitară”, este rezultanta unei strategii politice, este un 

instrument de guvernare: „În cauză este o întreagă concepţie despre destinele societăţii omeneşti într-o perspectivă care, prin multe aspecte, pare 

a fi preluată de la religii acum la apusul lor, ideea apocaliptică a unui sfârşit al lumii. După ce politica a fost înlocuită de către economie, acum, 

şi aceasta, pentru a putea guverna, va trebui completată cu o nouă paradigmă, aceea a biosiguranţei, căreia va trebui să-i fie sacrificate toate 

celelalte exigenţe. Este legitim să te întrebi dacă o astfel de societate se va mai putea defini umană sau dacă pierderea raporturilor sensibile ale 

figurii, ale prieteniei, ale iubirii va putea fi compensată, într-adevăr, de o siguranţă sanitară abstractă şi, de presupus, întru totul falsă”. 

 Dincolo de părerile şi sentinţele pe tema Coronavirus promovate prin mijloacele de comunicare în masă ne cuprinde teama pentru că suntem 

oameni. Iar istoria noastră este presărată de catastrofe. Unele naturale, altele, cele mai multe, pregătite şi declanşate de noi, cu bună ştiinţă, 

împotriva noastră.  Ne mai este teamă întrucât, fără vrerea noastră, suntem puşi în situaţia de a fi parte activă a unui studiu straniu, de o amploare 

nemaiîntâlnită la vreuna dintre epidemiile sau pandemiile cu care omenirea s-a confruntat până în prezent. Şi nu înţelegem care este motorul acestei 

acţiuni. Ne cuprinde frica pentru că în mod intenţionat suntem lipsiţi de orice termen de comparaţie cu altceva ce ar fi fost mai puţin, la fel, sau 

mai periculos decât acest virus. Cu altă maladie globală, spre exemplu. Ni se spune că este rău, foarte rău. Aşa o fi. Dar în comparaţie cu ce? Cu 

gripele sezoniere anterioare, ci HIV, cu cancerul, cu bolile autoimune, cu bolile cardiace, de plămâni, cu ebola?    

 Recent, fostul președinte al Colegiului Medicilor din România, profesorul Vasile Astărăstoae încearcă un răspuns la întrebarea de mai sus. 

Prezintă comparaţii. Modest, limitat la experienţa românească, el demonstrează prin puterea cifrelor că lamentarea autorităţilor despre iminenta 

clacare a sistemului spitalicesc din cauza înbolnăvirilor cu SARS-Cov-2 este numai o poveste. O minciună menită să ne înspăimânte, alături de 

multe altele. „În anul 2020, deşi de la nivel guvernamental se clamează blocajul sistemului sanitar şi se adoptă noi restricţii pentru populaţia şi 

aşa îngrozită, spitalele au fost şi sunt mult mai goale decât perioada similară a anului trecut. Au fost mult mai puţine internări, decesele la nivel 

naţional sunt la un acelaşi nivel, iar consumul de medicamente în primele 6 luni ale anului 2020 a scăzut cu 30% comparativ cu primul semestru 

al anului 2019” (Prof. dr. VasileAstărăstoae) şi descrie, bazat pe cifre, o realitate complet diferită de aceea cu care zilnic suntem speriaţi: „În 

primul rând, în pofida pandemiei, numărul persoanelor spitalizate a scăzut dramatic comparativ cu 2019. Aceasta în condițiile în care 

asimptomaticii (adică persoane sănătoase purtătoare ale viruslui SARS-CoV-2) au fost internate obligatoriu și deși acuratețea testelor de 

depistare nu a fost confirmată de un organism independent. Cu alte cuvinte, în această perioadă, nu a existat un risc real ca sistemul spitalicesc 

să nu poată face față numărului mare de pacienți. În al doilea rând, trebuie să ne explicăm de ce a scăzut dramatic numărul persoanelor internate 

în spitale”. Dl. Astărăstoae, este unul dintre puţinii români care nu s-a speriat de acest virus şi care, atât cât i s-a permis, a încercat să demonstreze 

că în spatele acestei imagini înfricoşătoare prosperă o seamă de interese dubioase. Ne mai sperie posibilitatea ca, pe baza unor teste incerte, mai 

mult decât discutabile, să fim internaţi cu forţa în spitalele devenite puşcării. Un fel de lagăre din care răzbat strigătele de ajutor şi indignare ale 

celor obligaţi să trăiască, sau să moară, în condiţii de ne imaginat în alte vremuri. Cum să nu-ţi fie teamă când vezi că cele mai simple activităţi - 

strângerea mâinii prietenului, sărutul iubitei, îmbrăţişarea copilului, prima zi de şcoală, mersul la dentist etc - au devenit, prin lege, complicate. Ba 

chiar interzise. Te sperii pentru că, zilnic, zeci de specialişti te ameninţă şi nu mai obosesc spunându-ţi că acest virus este  echivalentul medical al 

apocalipsei. Cum să nu fim speriaţi când, ca într-un vis urât, trăim în epoca înfloririi vocaţiei ameninţării? Da, guvernele şi-au descoperit, brusc, 

vocaţia ameninţării. Aflat în faţa promterului fără de care nu se poate adresa naţiunii, până şi preşedintele a găsit vocaţia ameninţării ascunsă 

printre scheletele din palat şi îşi agită furios arătătorul spre noi. La umbra acestor adevăraţi reprezentanţi ai statului, poliţia şi-a redescoperit şi ea 

vocaţia ameninţării aflată după 1989 într-un oareşcare declin. Şi lanţul continuă. El pare fără de sfârşit. Medicii ameninţă, Direcţia de Sănătate 

Publică ameninţă, prefecţii ameninţă, ziariştii ameninţă, dl. Arafat ameninţă, comisiile şi comiţiile infiinţate pentru a „stăpâni” pandemia ameninţă, 

ministrul sănătăţii ameninţă, ministrul de interne ameninţă, jandarmeria prin reprezentanţii ei în teren ameninţă, cititorii de temperatură de la 

intrarea în magazine ameninţă, paznicii locurilor de joacă pentru copii din parcuri ameninţă, controlorii de bilete de pe mijloacele de transport în 

comun ameninţă…Şi, parcă nu ar fi îndeajuns, până şi noi între noi ne ameninţăm. De ce ne este frică de această boală cu nume scos parcă din 

romanele cu tematică ştiinţifico-fantastică? Ne este frică pentru că nu suntem liberi, pentru că stăpânii noştri asta doresc, pentru că drepturile 

noastre au fost prea des încălcate şi niciodată nu am fost capabili să-i tragem la răspundere pe vinovaţi, pentru că această pandemie ce pare a nu 

se mai termina prea seamănă cu o operaţiune pusă la cale cu mult timp înainte, pentru că realitatea contrazice în mod constant datele oficiale şi, în 

ultimă instanţă, noi românii ne temem pentru că ne-am pierdut speranţa. Suntem un popor înfricoşat pentru că aşa arată un popor fără de speranţă!  

___________________________________________________________________________________________________________________    


