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CONTROALE INTENSIFICATE PE LINIA RESPECTĂRILOR 

PREVEDERILOR LEGII 55/2020 

Pe raza județului Botoșani, sub autoritatea Instituției Prefectului, în perioada stării de alertă 

au fost organizate acțiuni în sistem integrat cu celelalte structuri teritoriale ale M.A.I , 

precum și cu  sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției de Sănătate Publică, DSVSA și 

ITM, pentru verificarea respectării măsurilor impuse în contextul pandemiei.  

Având în vedere creșterea numărului de cazuri Covid 19, pentru prevenirea infectării cu noul 

coronavirus, vom intensifica activitățile de verificare a modului în care cetățenii respectă 

prevederile Legii 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19. Astfel, sunt vizate atât centrele comerciale, piețele, târgurile, zonele 

aglomerate, mijloacele de transport în comun, precum și instituțiile publice.  În aceste locuri, 

forțele de ordine împreună cu specialiștii din celelalte instituții cu atribuții de control, vor 

efectua controale pentru a verifica modul în care sunt respectate măsurile impuse prin lege, în 

special portul măștii de protecție.De asemenea, vom desfășura activități specifice și vom lua 

toate măsurile necesare pentru a ne asigura de faptul că sunt respectate prevederile legale. 

Aceste activități vor fi desfășurate și de către polițiști în civil.Scopul lor nu este acela de a 

aplica sancțiuni, dar nu vom tolera nerespectarea legii. În cursul zilei de ieri,  în urma acțiunilor 

derulate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 5.000 de lei, 

pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuala. De asemenea, în această dimineată, a 

fost organizată o actiune în zona Pietei Centrale din mun Botoșani, cu privire la respectarea 

măsurilor de protecție individuală, iar în urma neregulior constatate, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare 

de peste 5.000 de lei. Vă recomandăm să respectați distanțarea fizică, să purtați mască de protecție în mijloacele de transport, 

în magazine și în celelalte spații unde este obligatoriu. Nu dorim sancționarea cetățenilor, ci ca toți să conștientizeze faptul că 

respectând aceste reguli, contribuie la protejarea comunității în care trăiesc.  

      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 

emoțional oferit vârstnicilor afectați de singurătate. 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. În contextul pandemiei izolarea socială a accentuat 

singurătatea, lipsurile curente au crescut și au apărut noi nevoi în rândul vârstnicilor. 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. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 



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

Informare COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

3130 cazuri noi de persoane infectate,  39 cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 8 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

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

19). 

113.112  pacienți au fost declarați vindecați. 

  

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

înregistrate 3.130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 

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

pozitiv.  

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

deja pozitivi, 584 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.  

Până astăzi, 5.247 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.  

În intervalul 07.10.2020 (10:00) – 08.10.2020 (10:00) au fost raportate 44 de decese (28 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Iași, Maramureș, 

Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces au fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de 

ani, 2 decese la categoria 50-59 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la 

categoria de peste 80 de ani.  

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.  

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.491. Dintre acestea, 607 sunt internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.598.262 de teste. Dintre acestea, 30.191 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.626 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.565 la cerere.  

Pe teritoriul României, 13.325 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.989 de  persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 25.603 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.865 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2.421 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă 

special pentru informarea cetățenilor. 

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore 4.385 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 593.137 de lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 3 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, 6.770 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 

(coronavirus): 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 2.999 în Germania, 159 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  121 

în Austria, 21 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 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, Ungaria și Qatar. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați 

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

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

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

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

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

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

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

  Până la data de 7 octombrie 2020, au fost raportate 3.704.683 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. 

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

Grupul de Comunicare Strategică  

_______________________________________________________________________________________________________________       
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

12 PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE TRAFIC DE DROGURI 

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii 

D.I.I.C.O.T. din Botoșani au efectuat, în această dimineață, 12 percheziții 

domiciliare, în municipiul Botoșani, în cadrul unei acțiuni pentru 

combaterea traficului de droguri de risc. 33 mandate de aducere au fost puse 

în aplicare. 

18 persoane sunt bănuite pentru comiterea infracțiunilor de cultivare, 

procurare, deținere și vânzare de droguri de risc, fără drept, precum și de 

cumpărare și deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept. 

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada aprilie 2019 – septembrie 2020, 

un tânăr, de 23 de ani, ar fi procurat și deținut în vederea vânzării droguri de 

risc (cannabis). 

Distribuția drogurilor de risc s-ar fi realizat atât personal, cât și prin 

intermediul altor persoane. 

În urma perchezițiilor, au fost ridicate substanțe vegetale susceptibile de a fi 

cannabis, 9 telefoane mobile, 8 cartele SIM, două sticluțe ce conțin ulei de 

cannabis (CBD), 820 de lei, 3 cântare electronice, 4 grindere, mai multe 

recipiente care prezentau urme de fragmente vegetale, un HDD și mai multe 

înscrisuri. 

Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul Brigăzii de Combatere a 

Criminalității Organizate Suceava și Serviciului pentru Acțiuni Speciale din 

cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani. La acțiune au participat și 

jandarmii.  

Infracțiuni la regimul rutier 
 La data de 07 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au oprit pentru control pe strada 

Calea Națională, un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din comuna Coțușca.  

 Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, valoraea rezultată fiind de 0, 59 mg/l 

alcool pur în aerul expirat.  

 Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea 

stabilirii alcoolemiei.  

 Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

 

  

La data de 07 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Postului de poliție Corni au oprit pentru control, pe raza localității 

Corni, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani din aceeași localitate.  

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit faptul că tânărul figurează cu dreptul de a conduce 

autovehicule ”anulat”.În cauză a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără 

permis, urmând ca în funcție de rezultatele cercetărilor să se propună soluție procedurală.  

Acțiuni ale polițiștilor pentru verificarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă 

În ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost organizate șase acțiuni punctuale de verificare a 

respectării măsurilor de protecție impuse în contextul prevenirii răspândirii COVID 19.  

Astfel, ca urmare a neregulilor constatate cu prilejul controalelor derulate în zonele de interes, au fost aplicate 40 de 

sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 11.000 de lei. Dintre acestea, 27 de sancțiuni au fost aplicate pentru 

nerespectarea măsurilor de protecție individuală. 

Sănătatea și siguranța cetățenilor sunt prioritare tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.  

Mulțumim celor care înțeleg să respecte regulile generale de prevenire a raspândirii covid 19. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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*SC CASTILIO SRL, titular al Planului/Programului: „CONSTRUIRE DOUĂ HALE PENTRU DEPOZITARE 

MATERIALE DE CONSTRUCȚII”, propus a fi amplasat în mun. Botoșani, str. Pacea nr 41, jud. Botoșani, anunță publicul interesat 

că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în 

vederea demarării procedurii de obținere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.        

 Prima versiune a Planului/Programului   poate fi consultată la  Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botoșani, 

B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoșani, în zilele de luni -vineri între orele 08-16, precum şi la sediul titularului din municipiul 

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 170 în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.        

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 18 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunț. 

*SC WASH AUTO SPA SRL, titular al Planului/Programului: „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ”, 

propus a fi amplasat în mun. Botoșani, str. Bucovina, nr. 85, jud. Botoșani, anunță publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a 

planului/programului sus menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în vederea demarării procedurii de 

obținere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.            

 Prima versiune a Planului/Programului   poate fi consultată la  Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botoșani, 

B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoșani, în zilele de luni -vineri între orele 08-16, precum şi la sediul titularului din sat Cătămărăști 

Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.      

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 18 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunț. 

*LUCA IOAN si LUCA LILIANA - MIHAELA, titular al proiectului: “Construire hala –service auto”, in sat Bobulesti, 

oras Stefanesti, jud. Botosani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia 

Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hala –service auto”, in sat 

Bobulesti, oras Stefanesti, jud. Botosani. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 

Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la 

următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 

anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

 

*BROSCĂUȚANU GHEORGHE titular al proiectului “Construire grajd animale, platformă gunoi și împrejmuire”anunţă 

publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului, pentru proiectul “Construire grajd animale, platformă gunoi și împrejmuire”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului 

Săveni, sola 9, P.C. A67/1, jud. Botoşani . 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-

dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet 

http://www.anpm.ro/web/apm-botosani . 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 

anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

 

*SC NORD EXPRESS TRANS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul : “Construire clădire autogară și birouri D+P+2E+M, amenajare peroane”, propus a fi amplasat în orașul 

Darabani, str. 1 Decembrie nr.259, jud. Botoşani. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Botosani, bd. Mihai Eminescu nr. 44 si la sediul titularului 

din or. Darabani, str. 1 Decembrie nr.455, jud. Botoşani,  in zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.30. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botosani, din mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr.44. 

 

*ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ STREDIE EMANUELA  anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a 

autorizatiei de mediu pentru obiectivul “FERMĂ VEGETALĂ” amplasat în loc. Dragalina, com. Cristinești,  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.. 

*Pierdut certificat de înregistrare la Registrul Comerțului Botoșani, seria B, nr. 3133524,   pentru societatea BALTARIU  AUTO 

SRL, cod unic de înregistrare 35122116/14.10.2015, J7/403/2015. Se declară nul.  

*Pierdut certificat de înmatriculare înregistrat la Registrul Comerțului Botoșani, seria B, nr. 3639125, pentru societatea 

DRAGALINA TOP WASH SRL, cod unic de înregistrare 39356454/14.09.2018, J7/301/2018. Se declară nul.  

              

 ______________________________________________________________________________________________ 

EDITOR ACTUALITATEA BOTOȘĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           
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http://www.anpm.ro/web/apm-botosani
http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

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

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

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme pavele 

constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

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

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu macara, 

tel.0753 689 237 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz 

• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

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

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 pentru 

Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

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

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

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

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 23 

microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Inchiriez sau vand spatiu comercial in Botosani zona 

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

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

388 300 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

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

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si barbati 

pentru campaniile de cules capsuni,afine si zmeura 

in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

 

Instalator,Sanitar,ofer,servic,Desfundam,Tevi, Inchiriez 

buldoexcavator, camion 12t cu macara , lucrări 

diverse detalii la tel. 753689237 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc telefon 

0744 862 373   

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

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

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalati termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

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

informează unde se pot face plățile aferente operațiunilor de 

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

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

• Tarifele reprezentând contravaloarea: 

- Certificatelor de înmatriculare 

- Autorizațiilor de circulație provizorie 

- Permiselor de conducere 

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

Patrimoniului de Stat, utilizând mijloacele de plată: 

- Virament 

- Mijloace de plată online 

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

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

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

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

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

trezoreriei, prin: 

- Virament 

- Mandat poștal 

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

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

Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitarea. 

Fonduri europene 2020: Peste 38 milioane Euro, disponibili pentru 

tinerii fermieri. Înscrieri până pe 15 octombrie 

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

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

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

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

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

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

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

19,9 milioane euro sunt alocați tinerilor din diaspora. 

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

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

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

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

Ghidul Solicitantului. 

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

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

exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

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

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

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

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

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

exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare. 

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

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.afir.info/
https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fonduri-europene-2020-tineri-fermieri-perioada-depunere-cereri.htm
https://www.afir.info/
https://online.afir.info/ContorIntegration/DetaliiDisponibil
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri
http://so.afir.info/
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Președintele Klaus Iohannis: ”Dragi români, să dăm dovadă de 

responsabilitate și să respectăm cu strictețe regulile care ne permit 

să ne protejăm sănătatea și să protejăm și viața celorlalți” 

 Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 7 

octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferință de presă. 

Vă prezentăm în continuare transcrierea conferinței de presă: 

România a cunoscut în ultima săptămână cea mai mare creștere a numărului de 

cazuri de îmbolnăvire de la debutul epidemiei de COVID-19. Cifre extrem de 

îngrijorătoare avem și în privința numărului de decese, precum și al pacienților 

internați în secțiile de terapie intensivă. Așadar, trei indicatori care, corelați, trag 

un puternic semnal de alarmă de care avem cu toții responsabilitatea să ținem cont. 

Tendința actuală este una de creștere accelerată a ratei infectărilor, care duce la 

aglomerarea spitalelor, a secțiilor de terapie intensivă și, din păcate, la un număr tot mai mare al deceselor. 

În acest context, măsurile de restricție sunt inevitabile. Cu cât mai repede sunt introduse și respectate aceste măsuri, cu atât mai rapid își vor 

produce efectele și vor putea fi ridicate din nou. 

Situația este complicată nu doar în România, ci și în restul statelor europene, mai ales că sistemele de sănătate din toate țările lumii au fost supuse 

în ultimele luni unei mari presiuni, iar medicii au făcut eforturi uriașe pentru a salva viețile oamenilor. 

Transmit, de aceea, un mesaj special de recunoștință și mulțumire tuturor medicilor și personalului medical din România pentru profesionalismul 

și dedicarea dovedite de-a lungul unei perioade extrem de dificile. Acești oameni extraordinari, care și-au ales această profesie vocațională, merită 

respectul nostru și admirația noastră fiindcă sunt permanent în prima linie a luptei cu virusul. 

Avem încredere în medicii noștri, fie că sunt infecționiști, specialiști în terapie intensivă, epidemiologi sau medici de orice specialitate. Lunile care 

vor urma nu vor fi deloc ușoare, dar sunt convins că, în ciuda pericolului suplimentar la care se expun, vor acționa cu același devotament. 

Vreau să îi asigur pe medici, pe asistenții medicali, pe cei din direcțiile de sănătate publică, pe managerii de spitale că sunt alături de ei și că, 

împreună, vom face față acestei crize. 

Este o luptă nu doar a sistemului medical, este o luptă în care avem cu toții o mare responsabilitate. 

Am spus-o în nenumărate rânduri și am să o repet cât timp va fi necesar. Oricât ne-am dori, situația epidemiologică nu ne permite reîntoarcerea la 

normalitatea pe care am avut-o înainte de izbucnirea pandemiei. Și cu cât crește numărul de bolnavi și de decese cauzate de infectarea cu noul 

coronavirus, cu atât ne îndepărtăm și mai mult de acest moment îndelung așteptat. 

Ne aflăm din nou într-un punct critic și avem, fiecare dintre noi, de făcut o alegere fundamentală pentru viitorul nostru, pentru sănătatea noastră și 

a celor dragi. 

Vrem să mergem pe un drum care duce la o explozie de cazuri și la supraaglomerarea spitalelor? Este un drum la capătul căruia ne așteaptă multă 

suferință și pierderi incomensurabile. 

Sau alegem să avem și viață socială, locuri de muncă și o economie funcțională? Putem avea aceste lucruri cu o singură condiție: să dăm dovadă 

de responsabilitate și să respectăm cu strictețe regulile care ne permit să ne protejăm sănătatea și să protejăm și viața celorlalți. 

Purtatul măștii, distanța socială, igiena mâinilor, evitarea aglomerațiilor, munca de la domiciliu, acolo unde acest lucru este posibil, sunt lucruri 

care stau în puterea noastră și ajută enorm să ținem sub control epidemia. 

Oricâte măsuri ar implementa autoritățile, oricâte restricții ar impune statul, ele își pierd din eficiență dacă unii dintre semenii noștri refuză să 

participe la acest efort colectiv. 

În definitiv, depinde de conștiința fiecăruia dintre noi dacă vom câștiga această bătălie fără precedent, pe care o purtăm de atâtea luni. 

Dragi români, 

Virusul care ne-a bulversat existența ia vieți. Toți cei răpuși de această boală au lăsat un gol imens în inimile celor dragi.  

Un comportament rațional și micile sacrificii, pe care suntem chemați să le facem prin respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenție, pot salva 

viața semenilor noștri.  

Haideți să dăm dovadă de solidaritate și să depășim împreună, cu bine, aceste momente dificile! 

___________________________________________________________________________________________________ 
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La Colegiul Național ”A.T.Laurian” revistele au continuat să apară 

chiar și în condiții de pandemie și să câștige premii 
 

 O modalitate minunată de întipărire a amintirilor din liceu sunt revistele, realizări aflate din ce în ce mai mult în atenția liceenilor și 

dascălilor lor. Trei astfel de lucrări, provenind toate dinspre Colegiul Național ”A.T.Laurian” au continuat să apară chiar și în condiții de pandemie, 

ba mai mult, au participat la un concurs internațional de profil, câștigând premiile cele mari la secțiunile în care s-au înscris.  

Este vorba despre ”Anelisse”, concursul internațional de reviste școlare, PPT-uri, filme, desene și fotografii de vară. Competiția, aflată la 

a VIII-a ediție, este organizată anual de  Facultatea de Arte și Design de la Universitatea Naționala de Arte ”George Enescu” din Iași, Liceul 

Teoretic Republican ”Ion Creangă” din Bălți și Asociația Cultural - Științifică ”Vasile Pogor” din Iași, sub egida ministerelor educației din România 

și Republica 

Moldova.  

 

Revista ”Sport ATLas”, cu numerele 32 și 33, a adunat momentele de participare victorioasă a laurienilor la diversele evenimente și 

competiții școlare sportive desfășurate până la declararea stărilor de urgență și alertă ce au afectat normalitatea anului școlar trecut. Însă laurienii 

au arătat că știu a face sport și în perioada de carantină, numeroși elevi oferind mărturii prin fotografii și convingeri exprimate în acest sens în 

rândurile revistei coordonate de profesorul Elena Alecsa, și elevii Alexandra Ciotir, Ioan Achiței, Filip - Arian Ioniță, Alberto - Codrin Cirimpei, 

Cristina Carciuc și Vlad Timofti.  

Publicația ”Jurnalul liceenilor din A.T.L.” se află la primele două numere și este tot o realizare a profesorului Elena Alecsa, ajutată fiind 

de elevii Tiberiu – Ionuț Caciuc, Agnes - Sabina Matei, Larisa – Cătălina Donosă și Ioana - Viviana Chițac. În cele peste 60 de pagini, revista a 

adunat fotografii, gânduri și extrase din presa locală ce reflectă acțiunile, proiectele, sărbătorile, competițiile și premiile împărțite de o clasă de 

elevi în primii doi ani de liceu. Colecția realizată de liceeni este un foarte sugestiv exemplu al modului în care laurienii înțeleg să se implice în 

activitățile extrașcolare, în așa numita educație non-formală. Șirul momentelor petrecute împreună este lung și frumos, publicația devenind o piesă 

prețioasă atât pentru protagoniști cât și pentru acest tip nou de reviste ce se lansează pe piață.  

Cea de-a treia realizare premiată la sfârșitul verii la Iași este revista de limbi clasice ”KATHARSIS„ a Colegiului Național ”A. T. Laurian”, 

proiect ce a luat ființă în 2006. Acest ultim număr reunește articole ale invitaților de seamă ai revistei, precum Conf. univ. dr. Theodor Georgescu 

din Universitatea din București, Conf. univ. dr., prodecan Valy CEIA, de la Universitatea de Vest din Timișoara și Zinica Ionescu, profesor de 

limba latină la Liceul Teoretic Dante Alighieri, Bucureşti. Elevii ce apar în revistă sunt tineri ce au făcut parte din lotul României la concursurile 

internaționale de limba latină și cărora profesorul laurian Coca Dorica le-a fost coordonator la ARPINO, în 2018 și la SULMONA în 2019, în 

Italia. Dintre liceenii botoșăneni Maria Pînzaru, elevă la Colegiul Național ”A. T. Laurian”, s-a calificat la ”Certamen Ovidianum Sulmonense”. 

Revista este, prin diversitatea autorilor articolelor publicate, cunoscută la nivel național între clasiciștii din România. 

Programul de acordare „Diversity Immigrant Visa DV-2022”  

Departamentul de Stat anunță că perioada de înscriere în Programul DV-2022 începe la data de 7 octombrie 2020 și se încheie la data de 

10 noiembrie 2020. Programul DV-2022 se desfășoară exclusiv în format electronic și nu se percepe nicio taxă de înscriere.  

 Perioada de înscriere: Trimiteți cererile de înscriere pentru Programul DV-2022 începând de miercuri, 7 octombrie 2020, orele 19:00 (ora 

României) până marți, 10 noiembrie 2020, orele 19:00 (ora României). Cum:   Departamentul de Stat va desfășura programul DV-2022 

exclusiv în format electronic, inclusiv înscrierea. Nu se acceptă cereri în format pe hârtie! Cererile de înscriere în Programul DV-2022 se trimit 

electronic pe site-ul: dvprogram.state.gov   Taxe:   NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ de înscriere în Program.    

 Câte cereri de înscriere am voie să trimit? Legea permite trimiterea unei singure cereri de înscriere în numele unei persoane, pe durata 

perioadei de înscriere. Participanții care trimit mai multe cereri vor fi declarați ineligibili pentru acordarea unei vize de tip „Diversity Visa-

DV”.Cerințe importante pentru înscriere: Vă atragem atenția că solicitantul principal trebuie să includă în cererea de înscriere datele aferente 

unui pașaport valabil la momentul înscrierii în programul DV, cu excepția situației în care nu este posibil să obțină pașaportul și se încadrează 

într-una dintre cele trei excepții enumerate în instrucțiunile Programului DV-2022 (usvisas.state.gov/dv/instructions).Participanții trebuie să 

includă câte o fotografie recentă, făcută în ultimele șase luni, conformă cu cerințele publicate în instrucțiunile Programului DV-2022. Înregistrările 

trimise care conțin aceleași fotografii utilizate la solicitarea de înscriere în Programul DV dintr-un an anterior sau care nu întrunesc cerințele 

cuprinse în instrucțiuni vor atrage declararea solicitantului ca ineligibil pentru acordarea unei vize de tip DV.     

 Este foarte important ca participanții să păstreze numărul unic de confirmare până cel puțin la data de 30 septembrie 2022. Cererile 

de înscriere trimise conform instrucțiunilor vor genera o pagină de confirmare, care conține numele solicitantului și un număr unic de confirmare, 

pe care solicitantul trebuie să o tipărească. Pagina de confirmare va furniza informațiile pe care particpantul trebuie să le utilizeze pentru a verifica 

electronic statusul cererii sale de înscriere prin opțiunea „Verificare status cerere de înscriere” (Entrant Status Check) de la adresa: 

dvprogram.state.gov. Numai participanții care au informațiile din pagina de confirmare vor putea verifica statusul cererii lor de înscriere și, în 

cazul în care vor fi selectați, vor putea primi instrucțiuni cu privire la procedura de solicitare a vizei și notificări cu privire la programarea lor la 

interviul pentru obținerea vizei. Este cunoscut faptul că numeroși intermediari lipsiți de scrupule s-au oferit să faciliteze înscrierea participanților 

în program, păstrând datele din pagina de confirmare și ulterior pretinzând sume suplimentare de bani în schimbul informațiilor referitoare la 

cererea de înscriere. Participanții pot evita acest lucru, asigurându-se că ei sunt cei care primesc numărul unic de confirmare la momentul înscrierii. 

Selecția: Începând cu data de 8 mai 2021, toți participanții din Programul DV-2022, inclusiv cei care nu au fost selectați, vor avea posibilitatea să 

verifice electronic statusul cererii lor de înscriere, prin opțiunea Entrant Status Check, de la adresa: dvprogram.state.gov. Pe aceeași pagină, Entrant 

Status Check, participanții selectați vor putea găsi informații despre cum pot să solicite acordarea vizelor de tip DV pentru ei și pentru membrii 

eligibili ai familiei. Tot prin intermediul opțiunii Entrant Status Check, Departamentul de Stat va confirma programarea la interviul pentru 

acordarea vizei. Puteți regăsi instrucțiunile complete pe pagina de internet a Departamentului de Stat: usvisas.state.gov/dv/instructions --

__________________________________________________________________________________________________ 

https://dvlottery.state.gov/
https://dvlottery.state.gov/
https://dvlottery.state.gov/
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În acest an, șapte persoane au sfârșit tragic din cauza intoxicației cu 

monoxid de carbon, în zona de activitate Delgaz Grid 

 Tragediile au fost cauzate de folosirea 

aragazului ca sursă de încălzire, de coșurile 

de fum înfundate sau de racorduri neetanșe 

la sistemul de evacuare a gazelor arse al 

centralelor termice și al sobelor; 

 8 din cele 11 incidente înregistrate s-au 

petrecut în sezonul rece; 

 Intoxicația cu monoxid de carbon se 

manifestă prin greaţă, ameţeli şi dureri de 

cap și poate deveni fatală în timpul 

somnului;  

Un număr de șapte persoane și-au pierdut 

viața din cauza intoxicației cu monoxid de 

carbon și alte 17 au fost afectate, urmare a 

celor 11 incidente petrecute, de la 

începutul anului până în prezent, în județele Sibiu, Mureș, Caraș Severin, Maramureș, Hunedoara și Timiș. 

Incidența cea mai mare a cazurilor s-a înregistrat în sezonul rece, în timpul funcționării instalațiilor de încăzire cu gaze 

naturale. Astfel, 8 din cele 11 incidente din aria de activitatea a Delgaz Grid s-au petrecut în primele trei luni ale acestui an, 

cauzele principale fiind folosirea aragazului ca sursă de încălzire, racordurile neetanșe la sistemul de evacuare a gazelor arse 

al centralelor termice și al sobelor, coșuri de fum colmatate sau defecțiuni la sobe (plite crăpate, sobe de teracotă neetanșe).  

“Sunt șapte oameni a căror viață s-a sfârșit tragic, numai în acest an și alte zeci care suferă că și-au pierdut copii, părinți, 

frați sau bunici. De multe ori lăsăm lucrurile la voia întâmplării, în ideea că se poate și așa. Stă în puterea noastră să 

prevenim astfel de situații și de aceea pregătirea pentru sezonul rece trebuie să înceapă de pe acum. E nevoie de verificarea 

centralelor, a sobelor și a coșurilor de fum și toate acestea trebuie făcute de specialiști”, spune Csulak Ferenc, directorul 

general al Delgaz Grid. 

Putem preveni cu ușurință intoxicațiile cu monoxid de carbon și pentru aceasta este nevoie de verificarea periodică a 

sistemelor de evacuare a gazelor arse.  

 În blocuri de locuințe trebuie să ne asigurăm că apartamentele au în bucătării, unde sunt instalate mașini de gătit, tip 

aragaz, canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere spre exterior şi să verificăm dacă aceste goluri 

nu sunt obturate, iar în cazul în care observăm probleme, să le remediem cu specialişti autorizaţi.  

 La case trebuie să verificăm coşurile de fum şi hornurile. Acestea trebuie curăţate de cel puţin două ori pe an, 

recomandat o dată înainte de începerea sezonului rece, numai de către persoane autorizate. Totodată, trebuie să 

verificăm şi îmbinările între aparatele de încălzire şi coşurile de evacuare, deseori fiind necesară refacerea acestor 

îmbinări dacă sunt afumate. Nu mai puţin importante sunt garniturile de etanşare de la focare, care trebuie schimbate 

periodic, deoarece trebuie să reziste la temperaturi ridicate. 

 Nu trebuie să uităm de aragazuri, care trebuie supravegheate în timp ce preparăm hrana, existând riscul ca acestea să 

se stingă provocând în acest fel acumulări de gaze. De asemenea, aragazurile nu trebuie utilizate pentru încălzirea 

locuinţei. 

 Să nu lăsăm copiii nesupravegheați în încăperi în care sunt mijloace de încălzire în funcțiune. 

Recomandarea este să avem în locuinţe montate detectoare de monoxid de carbon, care emit semnale sonore şi ne avertizează 

cu privire la eventuale riscuri legate de intoxicațiile cu monoxid de carbon.  

Monoxidul de carbon nu are culoare și miros, ceea ce îl face foarte greu de depistat și odată acumulat în încăpere devine 

periculos. Simptomele intoxicaţiei depind de concentrația monoxidului de carbon şi de durata expunerii și se manifestă prin 

greaţă, ameţeli şi dureri de cap. De aceea, trebuie să scoatem victimele la aer curat, să aerisim încăperile şi să contactăm 

serviciul medical de urgenţă. 

    -

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

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

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

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

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

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

rugăm să consultați regulamentele atașate.  

REGULAMENT 

CONCURS DE ARTE PLASTICE „SFINȚII ÎNCHISORILOR”,  

EDIȚIA a IV-a, BOTOȘANI, 2020 

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

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

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

ÎNCHISORILOR” cu subiectul de lucru ”SFINȚII ÎNCHISORILOR”. 

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

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

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

b. Stimularea expresivității și creativității elevilor. 

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

Conștientizarea prezentului ca efect al trecutului. 

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

e. Valorificarea experienței constructive în abordarea creației artistice. 

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

vizuală. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expresivitate, executarea lucrării ș.a. 

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

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

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

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

creație. 

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

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

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

"Sfântul Gheorghe" până la finalul lunii decembrie 2020.   

SUCCES! 

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

 

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

___________________________________________________________________________________________________________________ 


