
.      
Acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție  

În ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției 

Prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști 

de frontieră, lucrători din cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență, precum și specialiști din cadrul 

Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar 

Veterinară, Inspectoratului Teritorial de Muncă și 

Comisariatului Județean pentru Protecția 

Consumatorului, au acționat pentru verificarea 

măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în zonele 

aglomerate dar și mijloace de transport în comun. 

Astfel, pe raza întregului județ, au fost organizate 8 acțiuni punctuale, în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora 

fiind controlate 113 societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 86 de mijloace de transport în comun. Echipele de 

control au aplicat 74 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 13.000 de lei, dintre acestea, 69 de sancțiuni au 

fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu și 5 sancțiuni pentru 

nerespectarea interdicției privind deplasarea. În continuare, polițiștii împreună cu celelalte structuri M.A.I și instituții cu 

atribuții de control, vor acționa pentru verificarea respectării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19. Prin aceste acțiuni ne dorim să aducem la cunoștință cetățenilor 

faptul că sănătatea și viața persoanelor sunt cele mai importante, iar respectarea măsurilor impuse de autorități conduc la 

protejarea acestora.  

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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Fundația Regală Margareta a României lansează selecția națională  

pentru bursele Tinere Talente 2021 
 

Fundația Regală Margareta a României vine în sprijinul tinerilor talentați 

din toată țara, care pot aplica până pe 18 decembrie pentru a deveni 

bursieri ai programului Tinere Talente, în cea de-a 14 ediție a acestui 

proiect.  

Recunoscut ca cel mai bun program de Artă și Cultură din România, laureat la 

Gala Societății Civile, Tinere Talente se adresează tinerilor care studiază la 

liceele și universtitățile de muzică și arte vizuale și care provin din familii cu 

venituri reduse. Programul creează astfel oportunități egale pentru tinerii artiști 

români, oferindu-le șansa de a-și dezvolta potențialul, de a-și exprima talentul 

și de a se afirma, indiferent de mediul social din care provin.  

Programul include beneficii și oportunități, care sunt oferite pe perioada unui 

an calendaristic, și care îi pot ajuta pe tinerii artiști în construirea unei cariere: 

burse de dezvoltare artistică, un program de mentorat intergenerațional și 

activități de promovare. În 2021, în condițiile pandemiei, activitățile 

programului Tinere Talente vor fi adaptate și mediului virtual, iar promovarea 

bursierilor va căpăta noi forme de manifestare, incluzând o serie de evenimente 

neconvenționale. 

 

 Bursele individuale pentru dezvoltare artistică, în valoare de până la 2000 Euro, pot fi folosite pentru achiziționarea materialelor și 

a instrumentelor necesare desfășurării activității artistice sau pentru participări la cursuri sau la diverse concursuri, festivaluri și 

expoziții în țară și în străinătate; 

 Sesiunile de mentorat intergeneraționale oferă tinerilor șansa de a interacționa cu personalități ale vieții artistice și culturale, iar 

masterclass-urile și ateliere de creație susținute de artiști consacrați îi sprijină în desăvârșirea aptitudinilor;  

 Promovarea creațiilor artistice ale tinerilor către public se realizează prin crearea unor portofolii artistice și prin participarea la 

concerte, recitaluri și expoziții organizate de Fundație și parteneri.  

Selecția națională pentru bursierii anului 2021 este deschisă către elevi și studenți de la liceele și universitățile de muzică și arte din 

toată țara, cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani. Selecția are loc în două etape, care presupun inițial evaluarea dosarului candidaților 

în luna decembrie, apoi evaluarea artistică, realizată în luna ianuarie de către un prestigios juriu de specialitate compus din personalități 

din lumea artei. Dosarul complet se trimite până la data de 18 decembrie 2020, la adresa de e-mail: tineretalente@principesa.ro 

iar rezultatele vor fi anunțate în februarie 2021. Detalii despre criteriile de eligibilitatea și metoda de aplicare se regăsesc AICI.  

România pierde în fiecare an tineri talentați, muzicieni și artiști vizuali - care nu au șansa să-și dezvolte și manifeste talentul 

din lipsa resurselor sau a îndrumării necesare. Prin bursele Tinere Talente, Fundația Regală Margareta a României asigură 

valorificarea unor talente reale, oferindu-le tinerilor o adevărată rampă de lansare și aducându-i cu un pas mai aproape de împlinirea 

unui destin artistic.  

Programul național Tinere Talente este susținut de parteneri și sponsori, dar și prin donații individuale colectate prin SMS la 8864 cu 

textul ARTĂ, prin care publicul poate dona 4 Euro lunar în cadrul campaniei România are nevoie de artă. 

Parteneri corporate: Kaufland România, Fundația Globalworth 

Sponsori: Kultho, B&B Collection, PPG-Deutek, Negro 2000, Transgaz, Sofmedica, Enayati Medical City,  Hotel Siqua, Residence 

Hotels, Film Experience 

Despre programul Tinere Talente 

Programul național Tinere Talente a debutat în anul 2008 cu scopul de a sprijini și promova tinerii artiști talentați care provin din familii 

modeste și care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și atinge adevăratul potențial și a-și exprima talentul. Ceea ce diferențiază 

programul Tinere Talente de alte proiecte care oferă burse este  abordarea holistică, centrată pe dezvoltarea și afirmarea acestor artiști 

în devenire, nu numai pe sprijin financiar. Pe lângă burse, tinerii primesc îndrumarea unor mentori valoroși, pregătire prin masterclassuri 

și au oportunități de promovare foarte importante. În 13 ani, prin acest program au fost acordate 350 de burse de studiu, au fost 

organizate 450 de recitaluri, concerte și expoziții, asigurate 140 de masterclass-uri naționale și internaționale și cucerite 175 de premii 

la concursuri naționale și internaționale. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.tinteretalente.org. 

 

Despre Fundația Regală Margareta a României 

Fundaţia Regală Margareta a României a fost înfiinţată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, 

Custodele Coroanei române. Cu o activitate de peste 30 de ani, Fundația Regală Margareta a României sprijină copii, tineri și vârstnici 

prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în 

numeroase proiecte sociale, culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic. Mai multe detalii despre programele Fundaţiei sunt 

disponibile pe www.frmr.ro. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Acțiune colectivă a clasei a VII-a A, Școala Gimnazială Nr. 12 

Botoșani ,, WORLD’S LARGEST  LESSON,, 

Elevii clasei a VII-a A, Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani,, coordonați de 

prof. Hlihor Daniela,  au participat la ,, WORLD’S LARGEST  

LESSON,, (Lecția cea mai lungă) , în data de 20 noiembrie 2020, sub 

egida UNICEF România.  

Tema lecției din acest an este ,, Cum ne mai debarasăm responsabil de 

măștile folosite?,, 

Am urmărit filmul 

propus de UNICEF. 

Apoi am discutat despre reguli pe care trebuie să le respectăm legate de 

purtarea măștii de protecție. Am remarcat că acestea au devenit o sursă 

semnificativă de poluare. Oamenii de știință au semnalat următoarele:,, 

Dacă nu luăm măsuri, în curând în ape vor fi mai multe măști decât 

meduze!,, 

Astfel ne-am propus o Acțiune Colectivă prin care să sensibilizăm 

colectivitatea școlară și comunitatea locală cu privire la protecția 

mediului, debarasându-ne corect și responsabil de măștile folosite. 

Sperăm ca acțiunea noastră să aibă impactul scontat. Pentru aceasta ne-

am organizat în trei grupe, am realizat trei afișe pe care dorim să le 

popularizăm. Așa încât să convingem cât mai multă lume că dacă noi 

putem și voi puteți. Să convingem cât mai multă lume să facă ca noi. 

Deoarece : -    Masca și alte echipamente de protecție se aruncă NUMAI  în coș cu capac și sac! Așa facem bine pentru NOI 

și pentru PĂMÂNT !!! 

Start pentru depunerea cererilor de acordare a tichetelor sociale
 Începând cu data de 25.11.2020, Primăria Municipiului Botoșani, prin Direcția de Asistență Socială (DAS), va primi 

cereri pentru acordarea tichetelor sociale.            

 Acestea, destinate pensionarilor cu domiciliul în municipiul reședință de județ, vor putea fi solicitate prin cerere depusă 

direct la sediul DAS, Str. Săvenilor, nr. 12, sau transmise în plic prin Poșta Română. Cererile trebuie să fie însoțite de copii 

după actele de identitate ale beneficiarilor și cupoanele de pensie din luna anterioară.       

 Pentru transmiterea cererii prin poștă, plata va fi suportată de municipalitate.Astfel, fiecare beneficiar va primi în cutia 

poștală un plic cu o cerere pentru acordarea unor forme de asistență socială și un plic timbrat. După completarea cererii, 

împreună cu copia actului de identitate  și a cuponului de pensie, documentele se introduc în plicul timbrat și se trimit prin 

poștă.                  

 Persoanele care vor putea folosi aceste tichete sunt pensionari din municipiul Botoșani, care au împlinit sau împlinesc 

în cursul anului de referință vârsta standard de pensionare de 65 de ani, venitul net lunar provenit dintr-o pensie sau din pensii 

cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular să fie mai mic 

sau cel mult egal cu 800 lei, respectiv nu realizează venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor 

cu nevoi speciale, ori indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat.     

 Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la sediul municipalității, din Piața Revoluției nr. 1, camera 2, începând cu data 

de 7.12.2020, în intervalul orar 8:30 – 16:30.             

 În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru a primi tichetele, acestea vor putea fi ridicate de 

reprezentantul legal, în baza actelor de identitate, în original. În schimbul tichetelor sociale, pensionarii cu venituri mici vor 

putea obține bunuri și prestări în valoare echivalentă constând în alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente și 

servicii medicale sau de curățenie. Aceste produse sau servicii vor putea fi achiziționate doar de la unitățile din lista  care va 

fi distribuită beneficiarilor odată cu înmânarea tichetelor. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

 5837cazuri noi de persoane infectate, 92 cazuri noi la Botoșani  

Până astăzi, 22 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 418.645 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

295.148 de pacienți au fost declarați vindecați.  

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

înregistrate 5.837 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 este 

calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București 

și al județelor. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților 

care erau deja pozitivi, 881 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.  

Până astăzi, 10.047 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au 

decedat.  

În intervalul 21.11.2020 (10:00) – 22.11.2020 (10:00) au fost raportate 131 de decese (69 bărbați și 62 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor,  Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, 

Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova,  Sibiu, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, 

Vaslui și Vrancea.Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani,10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 32 

decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 56 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.125 dintre decesele 

înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au 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 13.492. Dintre acestea, 1.174 sunt internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.898.743  teste. Dintre acestea, 20.790 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.258 în 

baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.532 la cerere.  

Pe teritoriul României, 47.525 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.587 de  persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 74.922 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 15 persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.588 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 ziua de 21 noiembrie a.c., 7.208 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.175.680 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, 6.864  de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 1.935 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 3.018 în Germania, 167 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, 10 în Cipru, 

2 în India, 2 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, 

Suedia, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia și Egipt. 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 infecție 

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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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

 Activități ilegale cu material lemnos          
 La data de 19 noiembrie 2020, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice împreună cu 

specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat verificări în vederea prevenirii și combaterii activităților ilegale 

din domeniul circulației, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos. Astfel, în urma verificărilor efectuate 

la un punct de lucru al unei societăți comerciale, de  pe raza localității Albești, s-a constatat faptul că agentul economic a 

efectuat operațiuni de expediere a cantității totale de 9,72 metri cubi de material lemnos, în valoare de 1.708 lei, fără 

respectarea prevederilor legale în ceea ce privește circulația acestuia și fără efectuarea mențiunilor în Sistemul informatizat 

de urmărire a materialelor lemnoase.Operatorul econimic a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, pentru 

nerespectarea prevederilor Legii 71/2010, iar contravaloare cantității de 9,72 metri cubi de material lemnos, a fost confiscată. 

Autor de furt identificat de polițșiștii Biroului de Investigații Criminale   

 Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt, 

față de un minor de 14 ani, din municipiul Botoșani. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, în data de 

18 noiembrie 2020, în timp ce se afla în Piața Centrală, profitând de neatenția victimei, o femeie de 51 de ani din municipiul 

Botoșani, i-ar fi sustras telefonul mobil, pe care aceasta îl păstra în buzunarul lateral al hainei, pe jumătate în afara acestuia. 

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională, în valoare de 500 de lei, a fost recuperat în totatlitate. Cercetările sunt 

continuate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să se dipună măsuri legale.  

7.208 sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea restricțiilor 

și normelor sanitare, și trei dosare penale  

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 ziua de 21 noiembrie a.c., 7.208 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.175.680 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. 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. 

Numărul infectărilor cu COVID-19 în rândul personalului din 

instanțe a crescut de la 546 la 673 în ultimele 10 zile 

Numărul infectărilor cu COVID-19 în rândul personalului din instanțe a crescut de la 546 la 673 în ultimele 10 zile, informează 

Ministerul Justiției, într-un răspuns pentru G4Media. În total, de la începutul pandemiei de coronavirus, trei grefieri și un 

judecător au murit și alte 10 persoane sunt internate la ATI.Ministerul Justiției susține că a luat o serie de măsuri care au 

limitat răspândirea coronavirusului iar printre acestea s-a numărat și achiziționarea de echipamente pentru ca până la sfârșitul 

anului toate instanțele să beneficieze de posibilitatea digitizării dosarelor. 

 ”De la debutul pandemiie și până astăzi, Ministerul Justiției, prin compartimentul de specialitate, s-a implicat în oferirea 

logisticii și suportului tehnic necesar lucrului de la distanță. Astfel, angajații din justiție au posibilitatea să își desfășoare 

de la distanță activitățile de serviciu, accesând prin VPN mediul de lucru de la birou. În completarea acestei măsuri, s-

au efectuat demersuri pentru achiziționarea de laptopuri necesare prestării muncii de la distanță, instanțele primind atât 

sumele necesare achiziționării acestor echipamente, cât și caracteristicile tehnice necesare demarării achizițiilor; 

 De asemenea, s-au făcut demersuri pentru obținerea de fonduri necesare achiziției de terminale pentru videoconferințe, 

astfel încât să fie dotate toate sălile de judecată. Începând cu luna septembrie, a început derularea achizițiilor la nivel 

local, iar pe măsură ce acestea sunt livrate în fiecare locație, direcția tehnologia informației din Ministerul Justiției 

împreună cu serviciul de telecomunicații speciale asigură suportul tehnic pentru instalarea și configurarea acestora. 

 Au fost alocate sumele necesare achiziționării de scannere profesionale utilizate pentru digitizarea dosarelor din Justiție 

astfel că până la sfârșitul acestui an se estimează că aproape toate instanțele vor deține echipamentele în numărul 

solicitat. Acestea vor reprezenta o componentă importantă și pentru viitoarea versiune a aplicației ECRIS, aflată în 

prezent într-o fază avansată de analiză a funcționalităților. 

 Proiectul de dezvoltare propriu-zisă a aplicației ECRIS este programat să debuteze în prima parte a anului viitor și își 

propune să dezvolte o nouă versiune superioară tehnologic a aplicației ECRIS care va conține inclusiv funcții privind 

dosarul electronic pentru cetățeni, statistică judiciară integrată, comunicarea online cu alte aplicații, inclusiv, spre 

exemplu, cu sistemul privind plata electronică a taxelor etc”, se arată în răspunsul transmis de Ministerul Justiției pentru 

G4Media. 
 ______________________________________________________________________________________________________________ 
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* MARCU GHEORGHE titular al PUZ INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ÎN 

SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE- PLAN  URBANISTIC ZONAL, 

propus a fi amplasat în CURTEȘTI, ZONA LEBĂDA RAI  PC 524/44 anunță publicul interesat că s-a elaborat prima versiune 

a planului/programului susmenționat 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 poarte fi consultată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, b-dul Mihai 

Eminescu, nr. 44, județul Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.       

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

calendaristice de la data publicării prezentului anunț.        

*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 .   

*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.  

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

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

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

stradal: 21, Accept schimburi. Tel. 0748871234 

* Vând 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. 

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 

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

automat,TEL.0745243341  

_________________________________________________________________________________________ 
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Instalator,Sanitar,ofer servicii, Desfundam 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t 

cu macara , lucrări diverse detalii la tel. 

0753689237 

Inchiriez sau vând 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 

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. 

 

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   

 

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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Dezbatere publică, POIDS: 4,2 miliarde de euro pentru sprijinirea 

incluziunii și demnității sociale 

Întâlnirea online #BaniiEuropeniSchimbăVieți „Dezvoltarea serviciilor sociale rurale și sprijin pentru copii și 

vârstnici prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)”, transmisă live pe pagina Facebook, 

deschide a doua serie de dezbateri publice organizate de Ministerul Fondurilor Europene în procesul de transparentizare a 

construcției viitoarelor Programe Operaționale 2021-2027. Următoarea temă de dezbatere publică are loc vineri și se referă la 

investițiile în modernizarea sistemului de sănătate prin Programul Operațional dedicat și prin Programul Național de Redresare 

și Reziliență. „Incluziunea și demnitatea socială au începând din 2021 un Program Operațional dedicat exclusiv, cu o 

alocare de 4,2 miliarde de euro. Acestei sume generoase i se adaugă cele 433 de milioane de euro deja investiți în zona 

socială din noiembrie 2019 până acum. Ne propunem ca împreună cu actorii implicați în fiecare domeniu, prin dialog 

real și public, să construim mecanisme eficiente și funcționale prin care banii europeni să fie investiți, nu doar cheltuiți. 

Pentru că banii europeni schimbă vieți!”, a declarat Marcel Boloș, ministrul fondurilor europene, cu ocazia inițierii celei de-

a 2-a serii de dezbateri publice la care au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și ai unităților 

teritorial-administrative. „Vă mulțumim pentru că ați acceptat provocarea dialogului atât de necesar și pentru contribuțiile 

de îmbunătățire a sistemului de asistență socială în mediul rural sau pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru 

persoane vârstnice și copii!”.              

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) este un program multifond construit în premieră în 

România. Obiectivul său îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale la nivel național, sprijinind totodată 

populația afectată de sărăcie sau în risc excluziune socială, în special copiii, persoanele în vârstă și populația rurală. 

Bright Sky RO – o aplicație care vine în sprijinul victimelor violenței 

domestice 

Bright Sky România este o aplicație gratuită dezvoltată de Fundația Vodafone 

România în parteneriat cu Poliția Română, Asociația Necuvinte și Asociația Code 

for Romania.   

 Este disponibilă în App Store și Google Play Store în limbile română, engleză și 

maghiară și oferă informații persoanelor aflate într-o relație abuzivă sau celor care sunt 

îngrijorate pentru cineva cunoscut, inclusiv specialiștilor care își desfășoară activitatea 

în strânsă legătură cu fenomenul violenței domestice. 

Lansată în mai 2020, aplicația Bright Sky România a fost descărcată pe 2.281 de 

terminale, având în acest moment peste 1.000 de utilizatori activi. Cele mai accesate 

funcții ale aplicației sunt: căutarea celui mai apropiat serviciu de asistență, completarea 

chestionarului de evaluare a riscului, ghidul de siguranță online și căutarea de informații 

generale din meniul aplicației (cauzele și consecințele violenței domestice, ordinul de 

protecție). Funcția de jurnal a aplicației este de asemenea un instrument extrem de util 

pentru victime, pentru că le ajută să strângă dovezi necesare pentru documentarea 

abuzului. 

Aplicația conține o bază de date cu servicii de asistență, astfel încât utilizatorul să poată 

lua legătura cu cel mai apropiat serviciu disponibil în zona în care se află și oferă și posibilitatea înregistrării incidentelor într-

un jurnal digital confidențial, la o adresă de email aleasă de victimă, printr-o funcție ce folosește text, conținut audio, video 

sau foto. 

 Meniul aplicației oferă explicații despre cauzele și consecințele violenței domestice, planul de siguranță și prevederile legale 

care pot proteja o victimă (ordinul de protecție provizoriu dat de poliție și ordinul de protecție dat de instanță), precum și 

măsurile care pot fi adoptate individual pentru creșterea siguranței în mediul online. O parte din aceste resurse se găsesc pe 

site-ul Poliției Române la secțiunea Prevenire/Violență domestică și sunt accesate direct din aplicație. 

 Pentru ca potențialele victime să înțeleagă mai bine formele de manifestare ale violenței de gen, sunt descrise acțiunile 

abuzatorului, sunt combătute prejudecățile și miturile,  iar utilizatorul își poate evalua rapid siguranța personală în cadrul 

relației prin simpla completare a unui formular electronic.Sunt prezentate, de asemenea, informații și sfaturi utile legate de 

hărțuire și de consimțământul în relațiile sexuale, prezentându-se și studii de caz care exemplifică tipurile de comportament 

abuziv afișate cel mai frecvent în relațiile intime. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Cum se transmite coronavirusul în aer prin aerosoli. Studiu de caz: 

un salon, un bar şi o clasă de școală 

Interioarele sunt cele mai periculoase, dar riscurile pot fi reduse luând toate măsurile disponibile pentru 

a lupta contra infectării prin aerosoli. Iată, în colaborare cu „El Pais”, probabilitatea de infectare în aceste 

trei scenarii din cotidian în funcţie de ventilaţie, folosirea măştii şi durata întâlnirii, scrie Le Soir, citată 

de Rador. 

 În reuniune de familie Şase persoane, dintre care una contaminată, se întâlnesc într-o casă. În 31% din 

căminele cunoscute în Spania au loc acest gen de reuniuni sociale, în special întâlniri cu membrii familiei 

şi prieteni.Independent de situaţie, dacă celelalte cinci persoane ar petrece patru ore fără mască, fără 

ventilaţie şi ar vorbi tare, ele s-ar contamina (potrivit modelului ştiinţific explicat în Metodologie.)Dacă 

se foloseşte masca, riscul scade la patru contaminări. Măştile singure nu feresc de contaminări dacă 

expunerea este foarte lungă. Pericolul scade până la mai puţin de o persoană când grupul foloseşte măşti 

şi reduce durata întâlnirii la jumătate şi, în plus, ventilează încăperea.Covidul se transmite prin aer, mai 

ales în interior. El nu e la fel de contagios ca rujeola, dar cercetătorii recunosc deja deschis rolul, în 

pandemie, al infectării prin aerosoli, minusculele particule contagioase expirate de un bolnav şi aflate în suspensie în aer în medii închise.    

   Cum funcţionează modul de contaminare? Şi mai ales, cum se poate opri? Aerosoli – sunt picături mai mici de 100 de microni care pot rămâne în 

suspensie în aer timp de ore. Picături – sunt particule mai mari de 300 de microni care cedează faţă de rezisenţa aerului şi cad pe sol în câteva secunde.În fiecare picătură 

eliberăm circa 1.200 de aerosoli. 

 La ora actuală, autorităţile sanitare recunosc existenţa a trei forme de infectare cu Covid. 

 1 – Picăturile emise de cei infectaţi când vorbesc sau tuşesc, picături care ajung în ochii, gura sau nasul noilor infectaţi. 

 2 – Suprafeţele contaminate, deşi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite arată că acest caz este mai puţin probabil şi Centrul european 

de prevenţie şi control al maladiilor avertizează că nu a fost descrisă nicio contaminare pe această cale. 

 3 – infectarea prin aerosoli, când inspirăm aceste particule infecţioase invizibile expirate de o persoană bolnavă care se comportă ca şi fumul ce iese din gură. Fără 

ventilare, aerosolii rămân în suspensie şi se condensează în încăpere pe măsură ce trece timpul. 

Faptul că respiri, vorbeşti şi strigi transmite boala 

La începutul pandemiei, aveam impresia că principalul mijloc de contaminare sunt aceste picături mari pe care le expulzam când tuşim sau strănutăm.Totuşi, acum ştim că a 

striga sau a cânta într-un spaţiu închis, prost ventilat, îndelung, creează de asemenea un risc de contagiune.Asta se întâmplă pentru că atunci când vorbim tare lansăm de 50 de 

ori mai multe particule încărcate cu virus decât atunci când tăcem.Aceşti aerosoli, dacă nu sunt diluaţi prin ventilare, se concentrează în timp, sporind riscul de contaminare. 

Cercetătorii au arătat că aceste particule pe care le eliberăm şi respirând sau cu maşti purtate greşit, pot fi contagioase la cinci metri de un bolnav şi timp de mai multe minute, 

în funcţie de condiţii. Sunt condiţiile pe care le reproducem în exemple şi pe care ar fi bine să le evităm cu orice preţ.Fiecare punct portocaliu /din imagini/ reprezintă o doză 

de particule care pot infecta când sunt inhalate – timp de 2 minute, 15 minute, o oră; în tăcere, vorbind – când vorbim emitem de 10 ori mai multe particule decât când tăcem -

, strigând sau cântând – atunci când strigăm, emitem de 50 de ori mai multe particule decât când tăcem.În cel mai rău scenariu (strigând sau cântând o oră în spaţiu închius), o 

persoană infectată cu Covid va elibera 1.500 de doze infecţioase.În primăvară, autorităţile sanitare au neglijat această cale de contaminare, dar recentele publicaţii ştiinţifice au 

determinat Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau CDC să recunoască acest risc.Un articol din „Science” vorbeşte despre dovezi „copleşitoare” şi CDC semnalează că în anumite 

condiţii, persoanele pozitive cu Covid-19 ar fi putut infecta alte persoane care se găseau la mai mult de doi metri.Acest gen de transmitere are loc în spaţii închise cu o ventilaţie 

inadecvată. Uneori, persoana infectată respiră intens, de exemplu, cântând sau făcând exerciţii fizice”. 

Un bar sau un restaurant.Contaminările la evenimente şi în locuri precum barurile şi restaurantele, reprezintă o parte importantă a contagiunii în sfera socială. Mai ales, sunt 

cele mai explozive: fiecare răspândire într-un bar de noapte infectează în medie 27 de persoane, faţă de numai 6 la reuniunile de familie, ca cele arătate la început.Ce s-a 

întâmplat într-un bar de noapte la Cordoba, cu 73 de persoane infectate după o noapte de petrecere, poate fi un exemplu de asemenea supercontagiune. Sau infectarea a 12 

clienţi într-un bar vietnamez, analizată recent de cercetători.Într-un bar, capacitatea a fost redusă la jumătate, cu 15 consumatori şi trei angajaţi. Uşile sunt închise şi nu există 

sistem de ventilaţie mecanică. În cel mai rău din cazuri, fără să se ia nicio măsură, după patru ore 14 clienţi sunt contaminaţi.Dacă s-ar folosi măşti tot timplul, această 

probabilitate ar scădea până la 8 contaminări.Ventilând locaţia, ceea ce se poate face cu echipamente bune de climatizare şi dacă se scade timpul petrecut în bar, probabilitatea 

de contaminare scade până la o singură persoană. 

Şcoala.Instituţiile şcolare nu reprezintă decât 6% grad de răspândire constatat de Ministerul Sănătăţii. Dinamica de cotaminare cu aerosoli în clasă este foarte diferită dacă 

pacientul zero este un elev sau un profesor.Profesorii vorbesc mai mult timp, ridicând vocea pentru a se face auziţi, ceea ce înmulţeşte expulzarea de particule potenţial 

contagioase.Prin comparaţie, un posibil elev bolnav vorbeşte sporadic. Guvernul spaniol a recomandat deja, printr-un ghid CSIC, ca sălile de clasă să fie aerisite, chiar dacă 

acest lucru poate fi deranjant din cauza frigului, sau să se folosească echipamente de ventilaţie.Situaţia cea mai periculoasă ar fi cea a unei clase fără ventilaţie în care profesorul 

(pacientul 0) ar fi persoana contaminată. Dacă petreci două ore într-o clasă cu un profesor bolnav, fără a lua măsuri contra aerosolilor, cel puţin 12 elevi ar avea probabilitatea 

să fie infectaţi.Dacă toată lumea poartă mască, doar 5 persoane s-ar putea contamina. În focarele reale, s-a observat că distribuţia contagierilor este aleatorie deoarece aerosolii 

se acumulează şi se distribuie în toată sala fără ventilaţie.Dacă în plus se ventilează clasa (în mod natural sau mecanic) şi /interacţiunea/ se opreşte după o oră pentru a se 

schimba complet aerul, riscul scade enorm. Pentru a calcula probabilităţile de contaminare pentru persoanele care se află în situaţii de risc, folosim un simulator dezvoltat de 

un grup de cercetatori condus de profesorul José Luis Jiménez (Universitatea din Colorado), creat pentru a arăta importanţa factorilor care împiedică contagiunea prin 

aerosoli.Calculul nu este exhaustiv şi nu poate include nenumăratele variabile care apar într-o contagiere, dar foloseşte ilustrării progresului riscurilor în funcţie de factori în 

care putem interveni.Subiecţii menţin distanţa de siguranţă în simulări, eliminând riscul de infectare prin picături, dar pot fi totuşi infectaţi dacă nu se acţionează adăugând toate 

măsurile simultan: ventilarea corectă, scurtarea duratei întâlnirilor, purtarea măştilor. În toate contextele, scenariul ideal ar fi un loc afară, unde particulele infecţioase sunt 

diluate rapid.Dacă distanţa nu este menţinută faţă de potenţialul pacient zero, probabilitatea de contaminare se înmulţeşte pentru că picăturile expulzate intră în joc şi pentru că 

ventilarea nu ar fi suficientă pentru a dilua aerosolii dacă cele două persoane sunt foarte aproape una de alta. 

Context.Calculele prezentate în cele trei scenarii sunt bazate pe studii asupra felului în care se produce contagiunea prin aerosoli, cu creşteri de infectări reale pe care le-am 

putut analiza în detaliu. Un caz foarte util pentru a înţelege dinamica infectării în interior a putut fi observat la o repetiţie a unui cor în statul Washington (Statele Unite) în 

martie.Doar 61 din cei 120 de corişti, care au încercat să menţină distanţa şi măsurile de igienă, au fost la repetiţie. Fără să ştie, ei au creat un scenariu de mare risc: fără mască, 

fără ventilaţie, cântând şi împărţind spaţiul mult timp. Un singur contaminat cu covid, pacientul zero, a infectat 53 de persoane în două ore şi jumătate. Unii dintre infectaţi se 

găseau la 14 metri în spatele lui, astfel, doar aerosolii pot explica infectarea. Doi bolnavi au murit.Un singur contaminat aşezat în primele rânduri i-a contaminat pe toţi 

ceilalţi.După un studiu aprofundat al acestei răspândiri, cercetătorii au fost în măsură să calculeze până la ce punct ar fi putut fi redus riscul dacă ar fi fost luate măsuri împotriva 

contaminării. În condiţii reale, contaminarea a afectat 87% dintre persoanele prezente.Cu măşti în timpul repetiţiilor, riscul ar fi putut fi redus la jumătate. La o repetiţie mai 

scurtă şi în condiţii de ventilaţie, doar doi cântăreţi ar fi fost infectaţi. Aceste scenarii de supercontagiere par din ce în ce mai decisive în dezvoltarea şi propagarea pandemiei, 

astfel, este esenţial să ai instrumentele pentru a preveni infectările masive în asemenea evenimente pentru a o controla.  Sursa: Le Soir/ Rador/ Traducere: Gabriela Sîrbu 

g4media.o 
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Recomandări ale polițiștilor pentru siguranța cumpărăturilor online 

 Black Friday este aici, iar realizarea cumpărăturilor on-line a devenit din ce în ce mai ușoară, însă trebuie avută în vedere 

siguranța acestor achiziții. 

Pandemia COVID-19 a determinat și mai mulți consumatori să se orienteze spre comerțul on-line. Pentru companii, această 

tendință aduce atât provocări, cât și oportunități, dar însemnă și un risc mai mare de fraude cărora le pot cădea victime 

comercianții și cumpărătorii. 

  Regulile de aur ale cumpărăturilor  în mediul on-line: 

 Cumpără din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunoști sau pe care le-ai mai folosit și verifică rating-

ul vânzătorilor pe site-urile de comerț online. 

Introdu adresa site-ului pe care intenționezi să efectuezi plata și nu da click pe link-uri primite pe mail. În unele situații, aceste 

link-uri te pot direcționa către site-uri false, care imită perfect site-urile comercianților. 

 Asigură-te că transferul informațiilor se face în mod securizat. Verifică existența simbolului de tip lacăt în bara URL 

și folosește un protocol HTTPS sau SSL atunci când navighezi pe internet. 

Înainte de a introduce datele cardului bancar, asigură-te că site-ul este securizat: în stânga sus va apărea un lacățel care va 

indica faptul că respectivul site este securizat iar adresa site-ului va incepe cu HTTPS. 

Este important să deții un sistem de operare actualizat și un antivirus, de asemenea actualizat, iar firewall-ul să fie activat. 

Există programe informatice care pot înregistra caracterele tastate, astfel datele cardului bancar precum și alte date de 

identificare sau autentificare pot ajunge în posesia unor persoane neautorizate. 

 Folosește carduri de credit atunci când cumperi online. Majoritatea cardurilor de credit au politici stricte în ceea ce 

privește siguranța clienților. Dacă nu primești ce ai comandat, emitentul cardului iți va returna banii. 

 Fii atent la plățile recurente (automate). Înainte de a furniza datele cardului pentru a plăti un serviciu cu reînnoire, 

informează-te cum poți să încetezi serviciul plăților recurente.    

Mulți comercianți online îți vor cere să stocheze informațiile tale de plată. Gândește-te de două ori înainte să iei o decizie și 

fii sigur că ai înțeles riscurile pe care le implică. 

 Păstrează întotdeauna documentele referitoare la plățile pe care le-ai efectuat online.Acestea pot fi folosite pentru 

stabilirea termenilor și condițiilor vânzării sau pentru a face dovada că ai plătit pentru bunuri. 

CE NU TREBUIE SĂ FACI 

 Dacă nu cumperi un anumit bun sau serviciu, nu furniza datele cardului. În cazul plăților online vi se vor solicita de 

către comercianți numele înscris pe card, numărul cardului, codul CVV și data expirării. Dacă ți se cer și alte 

informații, cum ar fi codul PIN, nu introdu aceste date și parăsește site-ul. 

În situația în care primești mailuri prin care ți se solicită datele cardului bancar, pentru actualizare, sau pentru diferite scopuri, 

nu da curs acestor solicitări, banca nu îți va cere niciodată aceste date prin mail, iar cel mai probabil, dacă vei da click pe 

linkul din mail, vei fi directionat către un site de tip phishing, care imită site-ul real al băncii unde ți se va cere să introduci 

datele cardului. 

 Nu deschide atașamente primite de la persoane necunoscute, acestea pot conține viruși sau programe de tip malware. 

 Când cumperi online de la alte persoane, nu trimite banii în avans. Dacă este posibil, folosește un serviciu cu plata 

ramburs. 

Evită să faci cumpărături pe site-uri care nu folosesc un serviciu de tip full authentification (Verified by Visa / MasterCard 

Secure Code) Nu trimite datele cardului prin e-mailuri necriptate.Unii comercianți online din afara Europei pot cere să le 

trimiți prin fax copii ale cardului și pașaportului, drept garanție. Nu da curs! Cumpărături plăcute în siguranță 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 


