
.      
Acțiuni pentru respectarea măsurilor de protecție anti-Covid 

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 171 societăți 

comerciale/persoane fizice autorizate și 110 de mijloace de transport în comun. 

Echipele de control au aplicat 181 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 

peste 42.000 de lei, dintre acestea, 157 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care 

nu purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu și 22 

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. Recomandăm cetățenilor 

să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja 

propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe cei din jur. 

Pompierii botoșăneni, singurii din România care dețin trofeul  

„CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD"  

În urma cu șapte ani, o delegație a pompierilor 

din Botoșani se afla în sala de conferințe a 

Hotelului Maritim din Ulm (Germania), 

așteptând, cu emoție, desemnarea câștigătorului 

concursului internaţional „CONRAD 

DIETRICH MAGIRUS AWARD 2013”. 

Numită după fondatorul companiei şi inventator 

al „scării Ulmer”, competiția a fost deschisă 

participării tuturor pompierilor din lume. 

Concurenţii au avut de prezentat, în imagini şi 

text, cea mai dificilă misiune la care au intervenit 

în ultimul an. 

Salvatorii botoșăneni s-au înscris în concurs cu 

misiunilor desfăşurate pentru salvarea populaţiei 

din nămeți, în iarna 2012 – 2013, intitulate 

generic „Infernul alb din judeţul Botoşani”. 

În semifinale, au rămas zece echipe de pompieri 

din șase țări. 

Imaginile surprinse și prezentate de pompierii botoșăneni au impresionat mii de cetățeni români și străini, care au acordat 

votul de încredere, clasând ISU Botoșani pe locul II, alături de pompierii din Italia (locul I) și cei din Austria (locul III). 

Premiul a fost dedicat lui Luca, un băiețel de 2 ani, din comuna Mitoc, care a suferit arsuri în urma unui accident casnic pe 

14 decembrie 2012 şi care a fost salvat după o operaţiune extrem de dificilă, ce a durat mai bine de 24 de ore. 

Vă mulțumim pentru încrederea acordată!       I.S.U.J. Botoșani 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Lista cu limitele de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 

zile la nivelul UAT-urilor__
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In memoriam: Alexandru-Dan Ilievici, un misionar nevoitor şi milostiv 

Un articol de: Arhim. Dimitrie Irimia 

La 14 noiembrie 2020 a trecut la Domnul, la vârsta de 84 de 

ani, nevoitorul Alexandru-Dan Ilievici, care a donat pentru 

construcţia Catedralei Mântuirii Neamului peste 30.000 de 

euro, din venitul și osteneala sa, fiind în putere până la 80 de 

ani. 

Alexandru-Dan Ilievici a fost fiul învățătorului Ioan și al 

Mariei Ilievici. Ocupația sa principală a fost mecanica, vreme 

de peste 38 de ani, ajungând maistru principal la Uzinele 

Textile Moldova, distingându-se și ca inventator. După 

evenimentele din 1989 a fost o perioadă profesor de religie, 

apoi vreme de peste 20 de ani cântăreț bisericesc la Biserica 

Uspenia din Botoșani, catedrala orașului. A luptat cu păcatul 

mândriei, în toate modurile posibile. Nu știm dacă a reușit sau nu, dar faptele pot vorbi. La sfatul duhovnicului Cleopa Ilie ia 

ca model viețile sfinților postind aspru, participând la cele șapte laude, în fiecare zi. Venitul său îl împărţea permanent în trei: 

o treime la săraci, o parte la biserică și cealaltă familiei. În perioada 1970-1980 devine un misionar cu autoritate religios-

morală cunoscută și un mărturisitor al Ortodoxiei, fiind un aprig apologet înaintea sectarilor şi chiar a ortodocșilor ignoranți. 

În 1985 a fost hărţuit de politruci și securitate pentru activitate prozelită. 

I-a sprijinit fizic și material pe unii semeni care trăiau la limita de jos a existenţei, deși avea o puternică opoziție din partea 

familiei. A ajutat cu o mare implicare la construcții, extinderi și reparații capitale de biserici. Deține Distincția de Vrednicie 

acordată în 1992 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pe când era Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Ultimii ani s-a 

nevoit aspru, ca un alpinist care alege să escaladeze muntele pe partea cea mai abruptă. Uneori excesele și unele afirmații la 

limită i-au știrbit autoritatea, dar acestea sunt prea mici în comparație cu faptele bune pe care le-a făcut. A fost un mare 

luptător, cei care l-au cunoscut pot mărturisi, fără excepție, această realitate. 

A fost răpus de COVID-19 la 84 de ani. Nădăjduim că nevoința sa l-a dus către odihna veșnică și este mângâiat acum de 

Avraam, la pieptul său pentru toate ostenelile. 

Veșnica lui pomenire din neam în neam! 

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. 

https://ziarullumina.ro/autor/arhim--dimitrie-irimia.html
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Consiliere, îndrumare și sprijin 

emoțional pentru seniori, la  Telefonul 

Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită 

a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, un serviciu social 

pus la dispoziție de Fundația Regală Margareta a României și finanțat de Fundația 

Vodafone România și donatori individuali, prin SMS cu textul SINGUR la 8844. 

Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul programului vine în ajutorul 

seniorilor prin furnizarea de informații practice și îndrumare către servicii din 

comunitate, consiliere psihologică și chiar sprijin . Pentru a răspunde miilor de 

solicitări și a oferi sprijin emoțional sau consiliere psihologică, echipa Telefonul 

Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 specialiști în asistență socială, 15 

voluntari care ajută la alinarea singurătății, prin reapelarea săptămânală a 

seniorilor, și psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. 

Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau 

lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situații dificile de viață și nu mai au pe nimeni care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici 

au fost nevoiți să facă față pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existențiale ale multora 

dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgență, iar criza izolării sociale a seniorilor nu se 

termină acum. 

USAMV Iași a început demersurile necesare reamenajării campusului 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) a început 

procesul de reamenajare și reabilitare a spațiilor verzi, având în derulare un vast proiect de specialitate coordonat chiar de 

către specialiști din cadrul instituției. În acest sens, o echipă competentă de la Facultatea de Horticultură, specializarea 

Peisagistică, lucrează la elaborarea proiectului prin care se dorește transformarea spațiului din campusul universității, prin 

introducerea în peisaj a unui amfiteatru în aer liber și a mai multor elemente ideale pentru recreere, relaxare, petrecere a 

timpului liber. ”Pentru a realiza dezideratele stabilite, ne-am propus în primul rând, să punem în valoare exemplarele 

dendrologice aflate în plinătatea caracteristicilor decorative de la nivelul sit-ului, dar și, să aducem un plus de valoare 

spațiului verde prin înlocuirea vegetației aflate în perioada de entropie, cu specii aparținând unor genuri deosebite din punct 

de vedere ornamental. S-a optat pentru alegerea de specii cu plasticitate ecologică ridicată, aspectul decorativ fiind asigurat 

prin folosirea noilor varietăți cu aspect decorativ ridicat precum Picea pungens, Fat Albert, Callicarpa bodinieri, Corylus 

avellana contorta, Red Majestic, Ligustrum ovalifoliu aureum, Berberis thunbergii, Red Rocket, Perovskia atriplicifolia, Blue 

Spire și multe altele”, a transmis asist. univ. Dr. Roxana Pașcu coordonatoarea proiectului.  

 Dintre obiectivele specifice de amenajare peisageră amintim mărirea suprafețelor amenajate și creșterea biodiversității, 

spațierea prin plantarea de perdele verzi care vor crea locuri ideale pentru recreere, relaxare, petrecere a timpului liber, dar și 

pentru activități sportive. ”Un efect secundar ce rezidă din atingerea obiectivelor sus menționate, dar extrem de important, 

este creșterea calității aerului, deficitar de altfel în marile centre urbane, influențând astfel, în mod direct starea de sănătate 

și bunăstarea fizică și mentală a populației, aspecte fundamentale pentru coeziunea comunității”, a mai punctat Roxana 

Pașcu. 

În acest demers inițiat de către USAMV Iași au fost implicate nu doar cadrele didactice de specialitate, ci și studenții, 

care și-au adus aportul atât în ceea ce privește partea de proiectare și de realizare a randărilor 3D, ci și în lucrările de fasonare 

a vegetației existente și de pregătire a terenului. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 



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

INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:  

 7753 cazuri noi de persoane infectate, 119 cazuri noi la Botoșani  

Până astăzi, 24 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 430.605 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

304.188 de pacienți au fost declarați vindecați. 

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

înregistrate 7.753 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. Mai jos 

aveți graficul realizat în 

baza raportărilor primite 

de CNCCI de la 

Direcțiile de Sănătate 

Publică:Distinct de 

cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.253 de 

persoane au fost reconfirmate pozitiv.  

Până astăzi, 10.373 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 23.11.2020 (10:00) – 24.11.2020 (10:00) au fost raportate 196 de decese 

(129 bărbați și 67 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 

Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, 

Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la 

categoria de vârstă 0-9 ani, 8 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 28 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 47 decese la categoria de 

vârstă 60-69 ani, 61 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 51 decese la categoria de peste 80 de ani.184 dintre decesele înregistrate sunt ale 

unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 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 13.667. Dintre acestea, 1.204 sunt internate la ATI.                          

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.939.421 de teste. Dintre acestea, 30.740 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 19.069 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.671 la cerere. 

Pe teritoriul României, 46.501 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.688 de  persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 79.304 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 13 persoane.                

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 6.062 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.047 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă 

special pentru informarea cetățenilor. 

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 23 noiembrie a.c., 6.979 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.240.813  lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 5 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. 

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.Până la data de 23 noiembrie 2020, 

au fost raportate 12.051.640 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate 

în Franţa, Spania, Regatul Unit, Italia, și Germania. 

 Grupul de Comunicare Strategică 

 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/Incidenta-24-noiembrie.png
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Femeie reținută pentru trei infracțiuni la regimul rutier 

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele unei femeie de 39 de ani, din 

municipiul Botoșani, cercetată sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, conducere fără 

permis și furt în scop de folosință. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceasta, la data de 21 noiembrie 

2020, a sustras din fața imobilului în care locuia, de pe strada Doboșari, un autoturism pe care l-a condus până pe Bulevardul 

Mihai Eminescu, unde a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu scuarul care delimitează cele două 

sensuri de mers. După incident, femeia a abandonat autoturismul și a părăsit locul faptei, ulterior fiind depistată în apropierea 

sediului IPJ Botoșani. Fiind testată cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. De 

asemenea, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că aceasta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie 

de autovehicule. Femeia a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, cercetările fiind 

continuate pentru infracțiunile menționate mai sus, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să fie dispuse măsuri legale.  

     

Bărbat reținut pentru lovire sau alte violențe 

La data de 23 noiembrie 2020, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr 1 au emis ordonanță de reținere pentru 24 de 

ore pe numele unui bărbat de 46 de ani din comuna Curtești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte 

violențe.În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la data de 23 noiembrie a.c., în timp ce se afla în locuința 

victimei, un bărbat de 54 de ani, din localitatea Curtești, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, i-ar fi aplicat acesteia o lovitură 

în zona capului, cu un ciocan pe care îl avea asupra sa. Ulterior, agresorul a părăsit locul faptei, fiind identificat de polițiști, 

ascuns în vegetația din curtea locuinței sale. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ 

Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând ca în funcție de 

rezultatele să se dipună măsuri legale. 

Acțiune a polițiștilor rutieri 

La data de 23 noiembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină 

rutieră, pe linia identificării conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere privind oprirea/staționarea autovehiculelor 

în zona trecerilor pentru pietoni. Cu prilejul acțiunii au fost legitimate 56 de persoane, verificate 49 de autovehicule și au fost 

aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 2.500 de lei. Dintre acestea, 12 sancțiuni 

contravenționale au fost aplicate pentru oprire neregulamentară. De asemenea, au fost reținute 2 permise de conducere și un 

certificat de înmatriculare.   

 

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 7 acțiuni punctuale, în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind 

controlate 97 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 61 de mijloace de transport în comun.  

Echipele de control au aplicat 62 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 22.000 de lei, dintre acestea, 57 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.Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile de protecție 

sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe cei din jur. 

___________________________________________________________________________________________________  
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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 15 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunț. 

 

*ȚIGANAȘU CĂTĂLIN-MUGUREL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 

mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE ATELIER MECANIC AUTO”, propus a fi amplasat în orașul Săveni, str. Fruntaș 

Gheorghe Lăpușneanu, nr. 14B, jud. Botosani. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Botoşani din B-dul Mihai Eminescu nr. 44, mun. 

Botoşani, jud. Botoşani şi la sediul titularului din orașul Săveni, str. A.I. Cuza, nr. 25, bl. 38, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Botosani, 

în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani. 

 

*SC INTERNATIONAL MOTORS DOR SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei 

de mediu pentru obiectivul “ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO CU PUNCT DE COLECTARE DEȘEURI 

RECICLABILE” amplasat în orașul Flămânzi, Nicolae Bălcescu,  județul Botoșani. 

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

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

*Vând 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 

________________________________________________________________________________________ 
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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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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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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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