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Infomare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe...AMENZI 

Polițiștii continuă la Botoșani acțiunile pentru prevenirea și 

limitarea infectării cu Sars-Cov 2 

În ziua de 24 octombrie 2020, sub autoritatea Instituție Prefectului 

Județului Botoșani, au fost desfășurate noi acțiuni de verificare în 

sistem integrat cu privire la respectarea măsurilor impuse în 

contextul stării de alertă, în zonele aglomerate, centre comerciale, 

piețe, târguri, terase, precum și în domeniul transportului public 

de persoane.       

 La activitățile desfășurate au participat polițiștii botoșăneni 

împreună cu jandarmi, polițiști locali, 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.     

 Cu această ocazie echipele de control au verificat 135 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 

51 mijloace de trasport public în comun, fiind legitimate aproximativ 900 de persoane.Polițiștii au aplicat 44 de sancțiuni 

contravenționale în valoare totală de 12000 de lei, 7 dintre acestea fiind aplicate de către polițiștii locali, iar 42 din totalul de 

sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală.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. 

COVID 19 Bilanț ultimele 24 ore: 3855 cazuri noi de peersoane 

infectate, 46 persoane la Botoșani 

Până astăzi, 25 octombrie, pe teritoriul României, au fost 

confirmate 209.648 de cazuri de persoane infectate cu noul 

coronavirus (COVID – 19). 

149.741 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima 

raportare, au fost înregistrate 3.855 cazuri noi de persoane 

infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind 

cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 

La Botoșani s-au înregistrat în ultimele 24 ore încă 46 persoane 

infectate. 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării 

pacienților care erau deja pozitivi, 947 de persoane au fost 

reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 6.391 de  persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. 

În intervalul 24.10.2020 (10:00) – 25.10.2020 (10:00) au fost raportate 73 de decese (37 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți 

infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Călărași, Caraș-

Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, 

Vaslui, Vrancea și Municipiul București. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

3855 cazuri noi de persoane infectate,  46 cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 25 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 209.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 

19).149.741 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.855 

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, 947 de persoane 

au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 6.391 de  persoane diagnosticate cu 

infecție cu COVID-19 au decedat. 

În intervalul 24.10.2020 (10:00) – 25.10.2020 (10:00) au fost raportate 73 de decese (37 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, 

Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București. Dintre 

acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 7 decese  la categoria de vârstă 50-59 de ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 

ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de peste 80 de ani. 71 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți 

care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până 

în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.482. Dintre acestea, 828 sunt internate la 

ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.055.989 de  teste. Dintre acestea, 19.292 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 11.948 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.344 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și 

rezultatele a 54 de  teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 25 octombrie. 

Pe teritoriul României, 26.043 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.907 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 55.355 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 51 de persoane. 

 În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.996 de apeluri la numărul unic de urgență 112. 

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 7.465 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.332.740 lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 9 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, 6.851  de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.934 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 3.017 în Germania, 159 în Marea Britanie, 36 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 

4 în SUA,  123 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. 

 Grupul de Comunicare Strategică 

___________________________________________________________________________________________________       
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Vineri s-a constituit noul Consiliu Județean Botoșani cu liderul PSD 

Doina Federovici în postura de președinte 

Într-o ceremonie restrânsă din pricina pandemiei, vineri, la Casa 

Sindicatelor, noul Consiliu Județean Botoșani, în frunte cu Doina 

Federovici în calitate de președinte ales, s-a constituit și a intrat în 

activitate. Dintre cei 33 consilieri care compun acest organism, au fost  

prezenți  25 de consilieri județeni validați de instanță Aceștia și 

președintele în persoana Doinei Federovici, au depus în prezența 

prefectului județului, Dan Nechifor, jurămintele.    

 Discursul liderului PSD Botoșani, în postura inedită, aceea de prima 

femeie aleasă la cârma Consiliului Județean, a fost unul de angajament. 
 Aceasta a trecut în revistă parcursul politic care a pregătit-o și a 

motivat-o pentru asumarea unei mari responsabilități privind destinele 

județului Botoșani.       

 ” Cu mâna pe inima, cu credință de Dumnezeu si cu simț de 

răspundere, am depus astăzi pentru a cincea oară  jurământul în fața 

cetățenilor, de două ori ca și consilier județean, de două ori ca senator și 

astăzi ca președinte al Consiliului Județean. Prin depunerea jurământului 

pentru reprezentarea județului Botoșani în calitate de Președinte al 

Consiliului Județean, îmi iau angajamentul instituțional și moral de a vă reprezenta cu cinste, onoare și profesionalism la cel mai înalt nivel. 

Această nouă etapă din viața mea reprezintă un legământ de parteneriat pe care îl semnez cu fiecare botoșănean din județul nostru. Depunerea 

jurământului este un moment unic, emoționant pentru fiecare dintre noi, aleșii locali. Sentimentele de mândrie, dar şi de asumare a unei mari 

responsabilități trăite în aceste momente, mă vor determina să mă gândesc la interesul botoșănenilor de fiecare dată când voi lua o decizie la 

Consiliul Județean”- a declarat Doina Federovici.  

 Doina Federovici  s-a adresat cu un mesaj de suflet botoșănenilor, celor care au votat-o dar și celor care au avut altă opțiune, asigurându-i 

că echipa sa, împreună cu primarii și consilierii județeni și locali din fiecare localitate, va acționa pentru siguranța unui nivel de trai mai bun pentru 

fiecare botoșănean și cu speranță pentru viitorul județului.”Dragi botoșăneni, vă asigur că în urma celor două mandate de senator al județului 

Botoșani și în urma consultărilor pe care le-am avut cu locuitorii din fiecare localitate în ultimele luni de zile, atât eu, cât și echipa mea, știm ce 

avem de făcut pentru a aduce siguranța unui nivel de trai mai bun pentru fiecare dintre domniile voastre. Sunt profund onorată de încrederea 

care mi-a fost acordată și legitimată de botoșăneni. Primesc această înaltă responsabilitate cu multă recunoștință şi cu speranță în ceea ce privește 

viitorul județului nostru. Le mulțumesc botoșănenilor, care, chiar și în aceste condiții dificile de pandemie au înțeles că votul constituie esența 

democrației şi cel mai puternic instrument aflat la îndemână pentru a indica drumul pe care vrem ca județul nostru să îl parcurgă în următorii 

patru ani. Aici în fața dumneavoastră jur că-mi voi dedica toată puterea şi priceperea următorilor ani pentru dezvoltarea județului nostru 

împreună cu fiecare dintre dumneavoastră și într-o colaborare permanentă cu primarul municipiului Botoșani, domnul Cosmin Andrei și cu toți 

primarii și consilierii județeni și locali din fiecare localitate. Așa cum am făcut și din funcția de senator al județului Botoșani, vă asigur și acum 

ca președinte al Consiliului Județean că voi fi reprezentantul tuturor botoșănenilor, atât al celor care m-au votat și susținut, cât și al celor care 

au avut o altă opțiune.”- a susținut Doina Federovici.  

 Cu experiența politică acumulată timp de  două decenii, Doina Federovici a intuit că momentul e prielnic și a adresat un mesaj pacifist 

oponenților, chemându-i să i se alăture în eforturile de a asigura un nivel de trai mai bun pentru fiecare botoșănean. 

”A venit timpul să punem capăt certurilor, antagonismelor și atacurilor politice și de orice fel. Toți aleșii locali și toți parlamentarii 

județului Botoșani trebuie să tragem în aceeași direcție, aceea de a asigura un nivel de trai mai bun pentru fiecare botoșănean prin investiții în 

sănătate, educație, infrastructură, locuri de muncă. Din acest moment, există un singur județ, care ne aparține tuturor şi căruia îi aparținem cu 

toții. Istoria ne învață multe lecții, dar poate că una dintre cele mai importante este aceea că, atunci când ne confruntăm cu dificultăți care par 

insurmontabile, nu trebuie să ne pierdem nădejdea. Nu trebuie să dăm vina pe alții. Nu trebuie să fugim de responsabilități. Nu, dimpotrivă, 

trebuie să ne unim forțele și energiile, așa cum au făcut-o înaintașii noștri, pentru că doar împreună vom reuși să ridicăm județul Botoșani și să 

oferim o viață mai bună fiecărui botoșănean.”- a declarat Doina Federovici.         

Aceasta a precizat și prioritățile pe care și le-a propus ca obiective : ”Prioritățile mele vor fi sănătatea și educația, dotarea și modernizarea 

infrastructurii sanitare și școlare, a infrastructurii rutiere și de utilități a localităților din Botoșani. Fiecare botoșănean și fiecare localitate 

contează pentru mine și echipa mea. De aceea principalii mei consilieri, cu care mă voi sfătui în fiecare zi, vor fi botoșănenii din fiecare localitate 

a județul. După învestirea întregului Consiliu Județean și votarea vicepreședinților, biroul meu și al colegilor mei va fi în județ, între 

botoșăneni. Dragi botoșăneni, știu ce avem de făcut şi voi aduce alături de mine toți specialiștii de care este nevoie pentru ca toate programele și 

măsurile asupra cărora m-am consultat cu dumneavoastră în ultima perioadă în domeniul sănătății, educației, infrastructurii rutiere, de utilități 

publice, a investițiilor și a stimulării creării de noi locuri de muncă să devină realitatea de zi cu zi a fiecărui locuitor al județului nostru.”  

Președintele Consiliului Județean și-a încheiat discursul cu un mesaj adresat celor care i-au dat vot de încredere și colegilor de partid:  ”Sunt și voi 

fi un om de echipă. Așa înțeleg eu să fac lucrurile, așa construiesc. Victoria nu-mi aparține. Este victoria dumneavoastră a celor care ați fost 

alături de mine, ați crezut în mine și în partidul pe care îl reprezint, iar eu promit că nu  vă vom dezamăgi. Avem în față 4 ani de muncă, dar 

împreună vom reuși în tot ceea ce ne-am propus. Mulțumesc familiilor noastre care ne-au fost alături și ne-au sprijinit. Știu că am fost dificili, că 

am fost dificilă și  trebuie să vă mulțumesc pentru răbdare. Vreau să le mulțumesc tuturor botoșănenilor pentru susținerea lor pentru că au fost 

alături de mine în această perioadă, iar la final permiteți-mi să adresez un magic mulțumesc din suflet, colegilor mei de la PSD Botoșani. Mă 

înclin în fața dumneavoastră”. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

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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* 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 

______________________________________________________________________________________________ 
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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 instalatii 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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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului  

La data de 22 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani, aflându-se în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal DC28 din satul Vânători, comuna Gorbănești, judeţul Botoşani, au oprit pentru 

control un autoturism condus de un bărbat de 44 ani din comuna Stăuceni, județul Botoșani.În urma testării cu aparatul 

alcooltest a rezultat o valoare de 1,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la o 

unitate spitalicească, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză polițiștii au 

întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, urmând ca 

la finalizarea acestora să fie propusă o soluție procedurală. 

Dosar penal pentru refuz de prelevare de mostre biologice 

La data de 25 octombrie a.c., ora 01.00, lucrătorii din cadrul Poliției Orașului Darabani, aflându-se în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu pe strada 1 Decembrie din orașul Darabani, judeţul Botoşani, au oprit pentru control un autoturism 

condus de un tânăr de 30 ani din aceeași localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică,  a fost testat cu aparatul 

alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a refuzat să se deplaseze la spital 

pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, fapt pentru care polițiștii au întocmit un dosar 

penal sub aspectul comiterii infracțiunii de refuz de prelevare de mostre biologice, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie 

propusă o soluție procedurală. 

Accident de circulație comis de un tânăr fără permis 

La data de 24 octombrie a.c,  poliţiştii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni au fost sesizați prin apel 112 

cu privire la faptul că pe drumul comunal DC38, între localitățile Hlipiceni și Victoria, a avut loc un accident de circulație 

soldat cu pagube materiale. Cu ocazia deplasării la fața locului, echipa operativă a constatat că cele sesizate se confirmă, 

autoturismul avariat fiind depistat în afara părții carosabile. De asemenea, polițiștii au identificat conducătorul auto în 

persoana unui tânăr de 21 de ani din comuna Secuieni, județul Neamț, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că 

acesta nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Totodată, fiind testat alcoolscopic, a rezultat o 

valoare de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. În momentul producerii accidentului, în autoturism se mai aflau alte trei 

persoane, însă niciunul dintre ocupanți nu a suferit vătămări corporale.Unul dintre pasageri, un tânăr de 19 ani din comuna 

Hlipiceni, județul Botoșani, proprietar al autoturismului, i l-a încredinţat celui în cauză pentru a-l conduce, deşi cunoştea 

faptul că nu posedă permis de conducere.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere 

fără permis şi încredinţarea unui autoturism unei persoane care nu posedă permis de conducere.  

Casă distrusă în urma unui scurtcircuit electric 

Un cetățean a pus mașina de spălat in funcțiune, dar nu a verificat dacă 

prelungitorul prezintă defecțiuni. Și a mai făcut două greșeli. A acoperit cablul 

cu un covor si a plecat de acasă. Cumulate, cele trei greșeli au dus la pierderea 

locuinței. Evenimente ca cel descris anterior și care s-a produs  pe raza comunei 

Coțușca pot fi prevenite, daca: 

Nu folosiţi instalaţii electrice improvizate; Nu interveniţi asupra contorului; 

Nu utilizaţi receptoare electrice neomologate; Utilizaţi doar siguranţe 

calibrate la tabloul electric din locuinţă; Verificaţi periodic cordoanele de 

legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate; 

Amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de mediile umede; majoritatea 

accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric 

în apropierea sau în contact cu apă; Instalaţi şi utilizaţi aparatura 

electrocasnică respectând indicaţiile producătorului; Efectuaţi verificarea 

periodică a instalaţiei de utilizare, cu personal autorizat; Orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi 

făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi numai de personal autorizat. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Guvernul României a aprobat în ședința de joi o serie de măsuri prin care este 

extins sprijinul asigurat din fonduri europene în combaterea pandemiei cauzate 

de COVID-19, dar și pentru protejarea mediului înconjurător  

Concret, în contextul creșterii numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 cât și al deceselor cauzate de acesta, în urma Memorandului 

înaintat de MFE, a fost decisă redeschiderea apelului de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru 

acțiuni de tip B: crearea unor capabilități medicale mobile/ formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii 

COVID-19/ spitale modulare/ containere de logistică medicală. Pentru finanțarea acestor echipamente va fi alocată o sumă de 62 milioane euro. 

Categoria beneficiarilor, alături de IGSU, va fi extinsă astfel: spitale județene de urgență/ spitale de urgență/ institute medicale de urgență (din 

municipiul București și județele Timișoara, Iași, Cluj, Mureș, Craiova, Constanța, Bihor, Bacău).  

Apelul, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, a fost deschis în perioada 15 – mai septembrie. În cadrul apelului au fost 

depuse 297 de proiecte în valoare de aproximativ 1,271 miliarde de euro.  

De asemenea, a fost discutată extinderea tipurilor de instituții care pot beneficia de tablete școlare și alte echipamente/ dispozitive electronice 

necesare desfășurării activității didactice. Astfel, dacă în prezent acestea pot fi finanțate în cadrul programului Operațional Competitivitate doar 

prin intermediul unor proiecte pilot, MFE a solicitat Comisiei Europene modificarea POC pentru a putea fi acordate finanțari pentru toate școlile 

gimnaziale, iar unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale să devină beneficiari eligibili. Recent, Comisia Europeană 

a agreat modificarea POC pentru a acorda acest tip de finanțări. Apelul POC pentru finanțarea proiectelor va fi deschis în perioada 2 noiembrie 

2020 – 1 februarie 2020. Informații suplimentare sunt disponibile aici: https://bit.ly/2HrjpK0. Finanțările POC vor sprijini achiziția de tablete 

școlare și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line pentru desfășurarea în bune condiții 

a activităților didactice în anul școlar 2020-2021.  

Reamintim că din fondurile alocate POIM, MFE a alocat 85 milioane euro pentru a finanța  unitățile de învățământ să cumpere echipamente de 

protecție medicală/ dispozitive medicale și dezinfectanți, precum și containere sanitare mobile. În cadrul acestui apel, proiectele pot fi depuse în 

perioada 25 octombrie 2020 – 15 ianuarie 2021.             

 În ședința de Guvern de joi au fost adoptată modificarea HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 pentru a permite 

finanțarea de autovehicule de transport rutier nepoluante.  

HG 399/2015 reglementa eligibilitatea cheltuielilor pentru achiziția de autovehicule în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene la 

echivalentul a 15.000 euro/ autovehicul. Însă, conform legislației deja în vigoare din 2018, autorităţile şi instituţiile publice pot achiziţiona 

autoturisme nepoluante cu prețuri de până la 35.000 euro, inclusiv TVA. În acest context, a fost decisă majorarea plafonului la 35.000 euro/ 

autovehicul și în cazul achizițiilor finanțate din fonduri europene. 

Participare impresionantă la Congresul on-line organizat de 

către USAMV Iași 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași a organizat, în perioada 22 – 23 octombrie, Congresul 

Științific Internațional ”Life sciences today for tomorrow”, eveniment care s-a bucurat de o largă participare din partea cercetătorilor, chiar 

dacă a avut loc on-line. Congresul, organizat într-un an cu evoluție pandemică a virusului SARS CoV2, cu niște caracteristici absolut particulare 

în raport cu ceilalți ani,  s-a desfășurat într-o manieră personalizată a timpurilor în care trăim. Dar, alături de cadrele didactice, cercetătorii și 

doctoranzii din Universitatea noastră, au fost în total peste 350 de participanți din România și străinătate, la cele 16 sesiuni organizate de către 

Facultățile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară. 

Sesiunile interactive s-au dovedit a fi un excelent prilej pentru cercetătorii din întreaga lume de a se conecta, prin schimbul de experiențe 

științifice, idei și concepte inovatoare. ” Un aspect care ne-a bucurat a fost acela că, la deschiderea Congresului, când au fost mai mulți speackeri 

invitați din diferite zone ale Europei pentru prezentări de lucrări în plen, au fost înregistrați 359 de participanți în perioada de maximă audiență, 

fie că erau cercetători din institutele de cercetare-dezvoltare prestigioase din România sau din străinătate, fie cadre didactice, doctoranzi și studenți. 

Am premiat tineri cercetători, grupuri participante sau doctoranzi și studenți, pentru a-i stimula în actul creației, pentru a-i îndemna să descopere. 

Așa după cum au afirmat numeroși gânditori, descoperirea nu este fructul vreunui talent special, înnăscut, ci al unei judecăți obișnuite, șlefuită 

printr-o educație temeinică și prin obișnuința de a medita asupra problemelor științifice. Prin urmare, cel care dispune de criterii precise de conduită 

în viață va putea merge și pe drumul cercetării. În aceste condiții, s-a putut observa că dorința celor care sunt dedicați științei este și  aceea de a 

prezenta o lucrare științifică dar  și de a afla noutăți în ceea ce privește cercetarea actuală. Fiecare contribuie la dezvoltarea științei, a cunoașterii, 

și în general a dezvoltării societății, fiecare dintre noi poate aduce prin intuiția lui în direcția lui de cercetare  acel neînsemnat ”ceva” la dezvoltarea 

științei, însă, chiar dacă această fărâmă nu este tot timpul epocală ea are însemnătate și rolul ei pentru progres. Este un pas pe drumul  cunoașterii. 

Maxima lui Saint Hillaire își are cea mai bună aplicare în acest context: „în fața noastră se află infinitul”. 

Ne-am bucura dacă în următorii ani vom putea colabora cu toți partenerii noștri în același mod cordial și în continuare să realizăm cercetări comune 

pentru o mai bună vizibilitate a școlii noaste în mediul academic european, să fim din ce în ce mai activi în procesul de internaționalizare” a 

transmis prorectorul cu cercetarea științifică și relațiile internaționale, prof. univ. Dr. Liviu Miron. 

Reamintim că, din străinătate, la conferința virtuală au fost susținute prelegeri ale specialiștilor din Franța, Germania, Italia, Cehia, Spania, 

Marea Britanie, Polonia, India, Turcia, Indonezia,  Republica Moldova, Ucraina. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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ZIUA ARMATEI SĂRBĂTORITĂ ȘI LA BOTOȘANI 

Doina Federovici, Președinte Consiliul Județean Botoșani: „Cinste și onoare militarilor 

noștri care sunt cei mai valoroși și mai autentici ambasadori ai României” 

Președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina 

Federovici a transmis duminică, 25 Octombrie, cu 

ocazia Zilei Armatei Române, mesajul său de 

omagiere, devotament, cinstire și respect față de 

toți militarii români care își îndeplinesc de fiecare 

dată datoria față de țară. 

„Data de 25 octombrie constituie amintirea unei 

zile de împlinire națională, ziua când Armata 

Română și-a eliberat ultima localitate 

românească de sub ocupație străină. Devenită 

simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului 

românesc, data de 25 Octombrie a rămas 

întipărită în sufletele românilor ca ziua în care 

țara își sărbătorește Armata și pe cei care au fost 

sau sunt în slujba ei. Acest moment simbolic în 

istoria poporului român, înscris în calendarul 

sărbătorilor noastre de suflet, reprezintă o zi de cinstire pentru eroismul si jertfele prin care, de-a lungul vremii, armata 

noastră și-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc. Întotdeauna Armata Română și-a îndeplinit 

misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională și integritatea teritorială a statului român”, a declarat Doina Federovici în 

mesajul său transmis cu ocazia Zilei Armatei Române. 

Președintele Consiliului Județean Botoșani a salutat cu această ocazie activitatea militarilor botoșăneni care au reprezentat cu 

cinste județul în cadrul operațiunilor NATO la care a participat România. 

Armata română a participat activ la operațiunile NATO și este unul dintre cei mai conștiincioși membri ai acestei organizații, 

care a răspuns mereu „Prezent”, atunci când i s-a solicitat să se alăture acțiunilor întreprinse de NATO. 

„Sărbătorim astăzi, împreună, una dintre cele mai importante zile din istoria poporului nostru, Ziua Armatei României, 

într-un context istoric deosebit: 76 de ani de când ostașii noștri, cu vitejie și curaj, cu spirit de sacrificiu, cu gândul la 

viitorul celor care aveau să vină, reușeau să elibereze și ultimele palme de pământ. Este important ca prin acțiunile noastre, 

noi cei care reprezentăm județul Botoșani să încercăm fiecare prin activitatea noastră să insuflăm copiilor noștri dragostea 

față de istoria națiunii, respectul față de cei care n-au ezitat să se avânte în bătaia focului inamic pentru propășirea acestei 

națiuni iubite de Dumnezeu.  Toate aceste valori se învață și se cultivă din copilărie. Astăzi, mai mult ca oricând, înțelegem 

că Armata României a contribuit în mod decisiv la apărarea ființei naționale în cele mai grele momente ale istoriei noastre 

și continuă să fie în prima linie și în zilele noastre, când militarii români au fost esențiali, prin misiunile executate în cele 

mai grele teatre de operațiuni ale lumii. Îmi doresc să putem răsplăti acest devotament cu dragostea și respectul nostru, pe 

care vreau să le transmit tuturor veteranilor de război care, în ciuda greutăților războiului, a dificultăților îndurate după 

întoarcerea de pe front au trecut cu demnitate peste provocări, cu sentimentul datoriei împlinite”, a subliniat Doina 

Federovici. 

Cei mai mulți europeni vor renunţarea        

 la schimbarea orei de două ori pe an 

Comisia Europeană a lansat un sondaj în 2018, în urma căruia 84% din cei peste 4 milioane de europeni chestionaţi au spus 

că nu mai vor să îşi dea înainte şi înapoi ceasurile. Cei mai mulţi cetăţeni europeni care au răspuns erau din Germania, dar cu 

toate acestea preşedinţia germană a Consiliului UE nu a făcut prea mulţi paşi pentru a mişca înainte acest dosar. 

 Potrivit sondajului din 2018, 78% dintre români sunt la rândul lor de acord cu anularea schimbării orei.  

 În acest moment, instituţiile europene se acuză una pe alta de blocarea demersului.     

 „Avem COVID, Brexit, bugetul UE, sunt multe lucruri de discutat acum, dar aveam aşteptări mai mari de la preşedinţia 

germană, având în vedere interesul afişat de nemţi”, a spus Johan Danielsson, un europarlamentar suedez socialist, care este 

raportorul iniţiativei. 
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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/ 
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