
.  

Infomare covid Botoșaani: cInebookTwitterEmai multe...AMENZI 

UN KILOGRAM DE CANNABIS, DESCOPERIT LA PERCHEZIȚII 

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și 

procurorii D.I.I.C.O.T. din Botoșani au efectuat, în cursul zilei de ieri, 25 

octombrie, 5 percheziții domiciliare în orașul Darabani, județul Botoșani, 

în cadrul unei acțiuni pentru combaterea traficului de droguri. Polițiștii 

Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu 

procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Botoșani, au documentat activitatea 

infracțională a două persoane bănuite pentru comiterea infracțiunii de 

cultivarea, producerea și deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea 

vânzării.În urma perchezițiilor, a fost ridicat aproximativ un kilogram de 

cannabis, precum și diverse ustensile utilizate pentru realizarea vânzării 

drogurilor de risc, printre care și un cântar electronic.Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada martie – octombrie 2020, 

doi tineri, de 21 și 25 de ani, ar fi procurat semințe de cannabis și ar fi înființat o cultură, pe care ar fi îngrijit-o până în cursul 

lunii octombrie, când ar fi recoltat-o și ar fi pus-o în podul unui imobil.Aceștia ar fi înființat cultura în scopul obținerii de 

inflorescențe de cannabis, destinate comercializării către diverși consumatori.Față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura 

reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați  în fața instanței de judecată, cu propunere de arestare preventive.  

Activități desfășurate de polițiști pentru prevenirea și limitarea infectării cu Sars-Cov 2 

În ziua de 25 octombrie 2020, sub autoritatea Instituției 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 123 societăți comerciale/persoane fizice autorizate cu privire la respectarea recomandărilor și interdicțiilor impuse 

pe timpul stării de alertă și 135 mijloace de transport persoane, dintre care 55 mijloace de trasport public în comun, fiind 

legitimate aproximativ 1000 de persoane. Polițiștii au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7500 de 

lei, 16 dintre acestea fiind aplicate de către polițiștii locali, iar 52 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.  

Alina Huțu a câștigat Trofeul Festivalului Național de 

Creație și Interpretare a Romanței “Crizantema de 

aur”, ediția a 53-a, Târgovişte, 2020! 

Alina Huțu, îndrăgita solistă a Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” , a 

câștigat Trofeul Festivalului Național de Creație și Interpretare a Romanței 

“Crizantema de aur”, ediția a 53-a, Târgovişte, 2020! Premiul i-a fost decernat de 

Sabin Păutza – Președintele Juriului și de Alina Mavrodin Vasiliu, Directorul 

artistic al festivalului! 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Municipiul Botoșani are o nouă echipă la conducerea administrației locale 

La o ceremonie desfășurată la 

Casa Sindicatelor, primarul ales 

al municipiului Botoșani și o 

parte dintre noii consilieri locali 

aleși au depus jurământul. La 

ceremonie au fost prezenți 

președintele Consiliului 

Județean, Doina Federovici, și 

prefectul județului, Dan 

Nechifor. 

Primarul ales Cosmin Andrei 

a  declarat în discursul său că va 

face tot ceea ce e posibil pentru 

ca promisiunile făcute în 

campania electorală să devină 

fapte  ” pentru că așteptările sunt mari, botoșănenii s-au săturat de scuze și explicații, vor soluții.” 

Acesta i-a mulțumit fostului primar Cătălin Flutur pentru ceea ce a făcut în mandatul său, iar fostul primar a ținut să precizeze 

că Primăria pleacă la drum cu 31 de milioane lei și cu proiecte de peste 120 milioane lei. 

Au fost investiți și au depus jurământul și 18 membri ai noului Consiliu Local: Cătălin Flutur, Marius Oroşanu, Eugen 

Ţurcanu, Cătălina Lupaşcu, Cătălin Boboc, Daniel Botezatu, Andrei Amos, Bogdan Buhăianu, Mircea Andrei Magdalena, 

Marian Murariu, Marius Buliga, Dana Lăzăruc, Mihail Gabriel Tanasă, Călin Bosovici, Daniela Trişcă Vicol,  Maricel 

Gheorghiţă, Raluca Curelariu, Liviu Toma. Urmează să fie validați într-o ședință ulterioară Maricel Maxim, Ada Macovei, 

Marius Rogojinschi, Petru Taielup şi Silvia Diaconu. 

Dosare penale pentru conduceere sub influența alcoolului 

În ziua de 26 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Dorohoi, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu 

pe bulevardul Victoriei din municipiului Dorohoi, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 53 ani din 

aceeași localitate. 

În urma testării alcoolscopice a conducătorul auto, a rezultat o valoarea de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru 

care acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge. Tot la data de 26 octombrie 2020, polițiștii 

din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal DC38, 

au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 33 ani din satul Victoria, comuna Hlipiceni, județul Botoșani. 

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,55 mg/l alcool pur în 

aerul expirat, fiind condus ulterior la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii 

alcoolemiei.  

În toate aceste cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa 
alcoolului.  

Septuagenar la volan sub influența alcoolului 

La data de 26 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe 

drumul comunal DC940 din localitatea Havârna, au oprit pentru control un autoturismul condus de un bărbat de 71 ani din 

aceeași localitate. 

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,73 mg/l 

alcool pur în aerul expirat, fiind condus ulterior la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii 

alcoolemiei. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

2844 cazuri noi de persoane infectate,  42 cazuri noi la Botoșani 

Până în ziua de 26 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

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

151.811 pacienți au fost declarați vindecați. 

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

înregistrate 2.844 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 

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

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți Până astăzi, 

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

În intervalul 25.10.2020 (10:00) – 26.10.2020 (10:00) au fost raportate 79 de 

decese (45 bărbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-

Năsăud, Brăila, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Prahova, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, 

Tulcea, Vaslui, Vrancea și București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese au fost înregistrate la 

categoria 40-49 de ani, 7 decese  la categoria de vârstă 50-59 de ani, 21 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. 

76 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 10.726. Dintre acestea, 823 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.064.698 de  teste. Dintre acestea, 8.709 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 6.229 în 

baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.480 la cerere. 

Pe teritoriul României, 25.781 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.963 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 54.855 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 1.475 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 7.110 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.704.050 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, 6.851  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. 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global: 

Până la data de 25 octombrie 2020, au fost raportate 5 905 285 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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*S.C. C&O LEADER SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul ATELIER PRODUCȚIE amplasat în localitatea 

PASCARI, comuna ȘENDRICENI, județul Botoșani.         

 Contestații se pot depune la sediul A.P.M. Botoșani, din B-dul Mihai Eminescu, nr 44, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data apariției anunțului. 

*S.C. BERIȘTEANU IMPEX SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul STAȚIE PECO BUCECEA, situat în 

orașul Bucecea, județul Botoșani.             

 Contestații se pot depune la sediul A.P.M. Botoșani, din B-dul Mihai Eminescu, nr 44, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data apariției anunțului. 

* 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 -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           

 ______________________________________________________________________________________________ 

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
http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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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 

Faptă de braconaj cercetată de polițiști 

 Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Botoşani efectuează cercetări cu privire la 

infracțiunea de braconaj, faptă comisă în noaptea de 24/25.10.2020, în extravilanul comunei Ungureni, județul Botoșani. 

 Din verificările efectuate de către poliţişti s-a stabilit următoarea situaţie de fapt:În noaptea de 25.10.2020, polițiștii din 

cadrul Poliției Orașului Săveni, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza orașului Săveni, au oprit 

pentru control un autoturism în care se aflau cinci tineri cu vârste cuprinse între 15 și 31 ani, toți din comuna Ungureni, județul 

Botoșani. Procedând la verificarea interiorului autoturismului, polițiștii au depistat în partea din spate a acestuia trei câini din 

rasa ogar, iar la picioarele pasagerului din dreapta față leșurile a doi iepuri de câmp. Astfel, au fost efectuate verificări și s-a 

constatat faptul că cei cinci tineri s-au deplasat cu autoturismul susmenționat în extravilanul comunei Ungureni, unde au prins 

doi iepuri de câmp cu ajutorul câinilor de rasa ogar. În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de 

braconaj, cei doi iepuri de câmp fiind predați Direcției Sanitar Veterinare Botoșani, iar câinii rasa orag au fost lăsați în custodia 

proprietarilor, urmând ca pe parcusul cercetărilor să fie dispuse măsuri procedurale. 

 Autor de furt identificat și reținut 

La data de 25 octombrie 2020, poliţiştii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Botoșani au identificat un bărbat de 

43 ani din comuna Dumbrăveni, județul Suceava, bănuit de comiterea unei infracţiuni de furt calificat. Cu ocazia activităţilor 

investigative efectuate, s-a stabilit faptul că în perioada 04-08.07.2020, acesta a pătruns fără drept pe proprietățile unor bărbați 

de 41 și 48 ani din satul Huțani, comuna Vlădeni, județul Botoșani, de unde a sustras mai multe bunuri în valoare totală de 

3700 lei. Astfel, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, în cooperare cu polițiștii din cadrul 

Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, la locuința persoanei bănuite au fost identificate mai multe bunuri din cele 

sustrase.Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost recuperat în mare parte şi restituit persoanelor vătămate. Bărbatul 

a fost reținut de către polițiști și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului Județean de Poliție 

Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri 

preventive.În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, sub coordonarea unui procuror 

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie procedurală. 

    Infracțiuni la regimul rutier comise de un tânăr de 25 ani 

 În dimineața zilei de 25 octombrie a.c., lucrătorii din cadrul Secției de Poliției Rurală nr.10 Ștefănești, aflându-se în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu în satul Durnești, judeţul Botoşani, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr 

de 25 ani din aceeași localitate. Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deținea permis de 

conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar asigurarea obligatorie de răspundere civilă a autoturismului nu era valabilă. 

De asemenea, întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică,  a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind 

de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge 

în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de 

conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, tânărul fiind totodată sancționat 

contravențional conform prevederilor legislației în vigoare ce reglementează circulația autovehiculelor pe drumurile publice, 

iar ca măsuri complementare s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare al autoturismului și a plăcuțelor cu numerele 

de înmatriculare.         

           Cu alcoolul la volan 

La data de 25 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe 

drumul național DN29C din satul Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, au oprit pentru control un autoturism 

condus de un bărbat de 43 ani din comuna Dornești, județul Suceava. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică,  a 

fost testat alcoolscopic, valoarea rezultată fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital 

pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub 

aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie 

propusă o soluție procedurală. 

__________________________________________________________________________________________ 
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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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Sub egida „Teatrul Vasilache” – Teatrul tinerilor regizori”, în 

premieră, spectacolul „Cântecul lebedei” 

Dragilor, în acest sfârşit de săptămână vă invităm la o nouă premieră! 

 Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” în parteneriat cu Universitatea Naţională de 

Arte „George Enescu” Iaşi prezintă în premieră în cadrul Studioului de teatru pentru tineret 

spectacolul „Cântecul lebedei”, adaptare, după A.P.Cehov. 

Sub egida „Teatrul Vasilache” – Teatrul tinerilor regizori”, spectacolul „Cântecul lebedei”, 

va fi prezentat sâmbătă, 31 octombrie, dar şi duminică, 1 noiembrie, cu începere de la ora 

18:00 

Regia artistică este semnată de Vali Popa, iar protagoniştii spectacolului sunt Marius 

Rogojinschi şi Anamaria Chelaru. Coordonator lect. univ. dr. Antonella Cornici, asistent 

regie: Anamaria Chelaru şi sufleor Alin Gheorghiu. 

«„Cântecul lebedei” este un gând al lui Cehov aşternut pe hârtie în doar câteva ore ce conţine 

deopotrivă trăiri intense, zbateri, regrete şi neputinţa unui actor ajuns la maturitatea 

înţelegerii de sine. Un personaj care ne invită să reflectăm asupra condiţiei artistului. 

Spectacolul aduce în faţa auditoriului dimensiunea existenţei creatorului aflat într-un 

permanent exerciţiu de forţă şi echilibru între dramatismul vieţii şi magnificența iluziei. Un 

discurs despre liberul arbitru şi consecinţele sale. 

E o invitaţie la gând, la bucurie, la sensibilitate şi nu în ultimul rând la prezent, un prezent 

care poate fi şi un posibil sfârşit. O compoziţie în care regăsim toate momentele vieţii» (Vali 

Popa – regizor artistic) 

Spectacolul se adresează tinerilor cu vârsta peste 14 ani. 

Avanpremiera spectacolului va avea loc miercuri, 28 octombrie, începând cu ora 18:00. 

 

Biletele sunt puse în vânzare, la prețul de 15 lei, în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. 

Intrarea la spectacol se face cu o oră înaintea începerii acestuia. Numărul maxim de locuri în sala Teatrului „Vasilache” este de 51. 

Nu se fac rezervări la spectacolele organizate la sediu, locurile se alocă în ordinea sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora în sală. 

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu măsurile anticovid 19 ce se impun a fi respectate la spectacole! 

Vă rugăm să nu uitaţi masca, dezinfectant vă punem noi la dispoziţie! 

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: măsurarea temperaturii, portul 

măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

Vă aşteptăm cu drag! 

Până atunci… toate cele bune! 

 

USAMV Iași se implică în valorificarea inteligentă a deșeurilor  

agroalimentare industriale 

Până în primăvara anului 2022 vor fi găsite cele mai bune soluții de valorificare inteligentă a deșeurilor industriale, obținute la prelucrarea fructelor 

și legumelor, de reducere a impactului acestora asupra mediului, de îmbunătățire a calității vieții și dezvoltării economice în zona transfrontalieră 

a României și Republica Moldova. Toate acestea vor fi posibile deoarece Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu 

de la Brad” din Iași în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, au demarat proiectul transfrontalier INTELWASTES, finanțat de Uniunea 

Europeană, prin programul CROSS BORDER COOPERATION ROMANIA - REPUBLIC OF MOLDOVA. Acesta a început în septembrie 2020 

și are ca perioadă de desfășurare 18 luni, până în martie 2022, cu implicarea întreprinderilor din sectorul agroalimentar. Dezvoltarea tehnologiilor 

de reutilizare a deșeurilor în agricultură și horticultură, producerea de sorbenți pentru purificarea apei, recuperarea componentelor bioactive cu 

aplicare ulterioară în industria alimentară reprezintă oportunități importante ale proiectului. ”Ne propunem consolidarea capacităților de cercetare 

și inovare ale universităților printr-o cooperare transfrontalieră durabilă pentru utilizarea eficientă a deșeurilor agroalimentare industriale, 

ce sunt obținute în urma prelucrării fructelor și legumelor. Impactul transfrontalier al proiectului constă în formarea unor echipe comune de 

cercetare-inovare ce vor avea competențe complementare în rezolvarea problemelor comune ce au în prim-plan gestionarea deșeurilor 

industriale agroalimentare”, a transmis conf. univ. Dr. Antoanela Patraș, manager de proiect USAMV Iași.  

 Printre rezultatele scontate ale proiectului putem evidenția crearea bazei de date a deșeurilor produse de întreprinderile de vinificație și 

de prelucrare a fructelor și legumelor din zona transfrontalieră a României și Republica Moldova, elaborarea ”Ghidului de Bune Practici” 

pentru utilizarea inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare, dotarea laboratoarelor din cadrul USAMV și UTM cu echipament 

specializat. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



..................................................................................................................................................

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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Cinci mandate de percheziție domiciliară și țigarete confiscate la 

Coșula și Mileanca 

Poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Darabani și Secției de Poliție Rurală nr.7 Darabani au efectuat, la data de 25 octombrie a.c., o acțiune pe 

linia prevenirii şi combaterii faptelor de contrabandă. 

Astfel, pe raza comunelor Coțușca și Mileanca, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, la locuințele aparținând unor 

persoane cu vârste cuprinse între 42 și 65 de ani, context în care polițiștii au depistat și ridicat în vederea confiscării 12130 țigarete de 

provenienţă străină, pentru care persoanele în cauză nu dețineau documente legale de proveniență, pentru și cantitatea de 25 litri băuturi 

alcoolice, în valoare de 8635 lei. 

În continuare sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracţiunii de contrabandă, sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la 

finalizarea acestora să fie propusă soluţie procedurală. 

       Infracțiuni rutiere 

 În ziua de 26 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Dorohoi, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu pe bulevardul Victoriei din municipiului Dorohoi, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 53 

ani din aceeași localitate. În urma testării alcoolscopice  a conducătorul auto, a rezultat o valoarea de 0,83 mg/l alcool pur în 

aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.   

 Tot la data de 26 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3  Hlipiceni, aflându-se în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu pe drumul comunal DC38, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 33 ani din satul 

Victoria, comuna Hlipiceni, județul Botoșani.Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, 

valoarea rezultată fiind de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus ulterior la spital, unde i-au fost prelevate mostre 

biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În toate aceste cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul 

comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.   

Accident rutier ciudat în municipiul Botoșani 

La data de 26 octombrie a.c., lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au fost sesizați prin apel 112 de către 

un tânăr de 31 din municipiul reședință, cu privire la faptul că o persoană este căzută pe partea carosabilă dintr-o parcare 

situată pe strada Primăverii. Deplasându-se la fața locului, polițiștii au identificat persoana ca fiind un bărbat de 76 ani din 

municipiul Botoșani, ce se afla într-o vădită stare de ebrietate și care a declarat faptul că ar fi fost acroșat de către autoutilitara 

condusă de apelant, în timp ce acesta efectua manevra de mers cu spatele.Astfel, la fața locului a fost solicitat un echipaj de 

ambulanță, însă bărbatul a refuzat să primească îngrijiri medicale și, de asemenea, a refuzat să coopereze cu polițiștii.  Ambele 

persoane au fost testate alcoolscopic, valoarea rezultată pentru conducătorul auto fiind negativă iar pentru bărbatul de 76 de 

ani valoarea fiind de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cursul aceleiași zile, întrucât acuza dureri, persoana în cauză s-

a prezentat la spital, fapt pentru care polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”vătămare 

corporală din culpă”, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs 

evenimentul. 

Noi controale pentru prevenirea și limitarea infectării cu Sars-Cov 2 

În ultimele 24 de ore, 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.În 

cadrul acțiunilor, echipele de control au verificat cu privire la respectarea recomandărilor și interdicțiilor impuse pe timpul 

stării de alertă, un număr de 235 de locații de interes, dintre acestea 20 fiind mijloace de trasport public în comun, prilej cu 

care au fost legitimat aproximativ 900 de persoane. Au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea 

măsurilor de protecție individuală, respectiv pentru nepurtarea măștii de protecție, 19 dintre aceste sancțiuni fiind aplicate de 

către polițiștii botoșăneni, 10 de către polițiștii locali, iar 3 de către jandarmi.Continuăm, în perioada următoare, seria 

acțiunilor pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, în toate zonele județului. 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.  

___________________________________________________________________________________________ 

 


