
.      
Percheziții DNA la Suceava și Botoșani pentru destructurarea unui 

grup infracțional organizat 
Procurorii DNA fac  au efectuat ieri percheziții la sediul Serviciului Județean 

Anticorupție Suceava, la Serviciul Permise Suceava și la filiale ale Registrului Auto Român din 

București și din cinci județe, într-un dosar privind eliberarea frauduloasă de permise auto și de 

înmatriculare a unor mașini. Aceștia efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează 

suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupție, de spălare a banilor și de constituire a 

unui grup infracţional organizat, presupus a fi  săvârşite în perioada 2018-2020. Percheziții au 

avut loc și la Botoșani.         

 Comunicatul transmis de DNA precizează: "Procurorii din cadrul Direcției Naționale 

Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează 

suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, de spălare a banilor și de constituire 

a unui grup infracțional organizat, presupus săvârșite în perioada 2018-2020.În cursul zilei de 

26 noiembrie 2020, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 67 de locații 

situate pe raza municipiului București și a județelor: Suceava, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Neamț și Bacău, din care nouă sunt instituții publice, 

restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate 

din partea Direcției Generale Anticorupție și a Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei". 

#RenaștemÎmpreună, un concert caritabil al Filarmonicii George 

Enescu Botoșani, în sprijinul prietenilor de peste Prut 
„Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor”, spunea George Enescu. Cu speranța că 

vremurile pe care le trăim ne mai îngăduie totuși să fim solidari și să ne bucurăm inimile, 

Filarmonica “George Enescu” Botoșani impreuna cu Rotary Club Botoșani vă invită la 

un concert caritabil special, organizat pe 4 decembrie 2020, alături de minunata Paula 

Seling dar și de acordeonistul Eugen Negruță - liderul Concertino Accordion Band, cărora le 

mulțumim pentru susținere, concert virtual plin de emoție și de încărcătură sufletească.  

Evenimentul se desfășoară în cadrul campaniei “Muzica înainte de toate”, susținută de 

Rotary Club Iași 2000. Filarmonica Națională “Serghei Lunchevici” din Republica 

Moldova a trecut recent printr-un incendiu devastator. Imaginile dezastrului sunt 

tulburătoare. Tavanul sălii principale a cedat, iar flăcările au afectat o suprafață de peste 3500 

m2,  distrugând biblioteca, săli de repetiții și instrumente. Ne dorim, și putem acum, să fim 

alături de frații noștri din Moldova, bucurându-ne în același timp de un spectacol deosebit. 

George Enescu spunea de asemenea că muzica este o putere spirituală în stare să lege toţi 

oamenii între ei. Suntem încrezători că așa va fi mai ales că pe parcursul concertului vom putea 

să ii cunoaștem pe cei care au fost / sunt atât de greu încercați, vor fi alături de noi și cel puțin 

pentru o oră granițele vor fi larg deschise. Asadar, pe data de 4 decembrie, ora 18:30, într-un 

concert de Moș Niculae, vă invităm să fiți generoși și să susțineți cauza caritabilă, donațiile 

putând fi făcute prin intermediul site-ului http://rotarybotosani.rotarydoneaza.ro  Haideți să 

fim solidari! Haideți să ne bucurăm împreună! Concertul va fi exclusiv online 

și va fi transmis pe: fb/FilarmonicaBotosani si fb/RotaryBotosani 

               Acțiuni ale polițiștilor 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 5 acțiuni 

punctuale, în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind controlate peste 100 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 79 de 

mijloace de transport în comun. Echipele de control au aplicat 63 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 22.000 de lei, dintre 

acestea, 52 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu și 10 sancțiuni 

pentru nerespectarea interdicției privind deplasarea. Recomandăm cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție, să nu se 

expună la riscuri!  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, 

marcată la Botoșani printr-o serie de activităţi preventive 

desfăşurate de poliţişti 

La 25 noiembrie, în întreaga lume este marcată Ziua internaţională 

pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, pentru a aduce la 

cunoştinţa cetăţenilor faptul că acest fenomen reprezintă o gravă 

încălcare a drepturilor omului. 

În acest context, în perioada 23 noiembrie – 10 decembrie a.c., polițiștii 

botoșăneni desfășoară o serie de activități informativ – preventive, 

inclusiv in mediul online, o parte din acestea concentrandu-se pe 

popularizarea aplicației Bright Sky, dedicată violenței domestice. 

Perioada aleasă pentru desfăşurarea campaniei se încadrează între două 

zile cu semnificaţie: 25 noiembrie – Ziua internaţională pentru 

eliminarea violenţei împotriva femeilor şi 10 decembrie – Ziua 

Internaţională a Drepturilor Omului.           

 Bright Sky RO – o aplicație care vine în sprijinul 

victimelor violenței domestice 

În această perioadă, polițiștii vor desfășura o serie de activități de popularizare a aplicației Bright 

Sky, dedicate violenței domestice, susținute printr-o serie de materiale de suport realizate în campania 

națională Bright Sky.Activitățile vor consta în discuții cu diverse categorii de cetățeni și în distribuirea 

materialelor informativ - preventive în zonele considerate frecventate de potențiale victime: sedii de 

instituții, stații de transport în comun, farmacii, secții de poliție, magazine etc..Noutatea constă în 

crearea unei aplicații gratuite pentru telefonia mobilă – Bright Sky, aplicație care vine în sprijinul 

victimelor violenței domestice.        

 Bright Sky România este o aplicație gratuită dezvoltată de 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 sau altă manifestare a violenței de gen.Conține, de asemenea, 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.       - 

Recomandări utile:* Dacă vă simțiți în pericol, nu ezitați să apelați numărul de urgență 112! * Pentru propria dvs. protecție, vă sfătuim să 

descărcați aplicația doar pe un dispozitiv de încredere la care agresorul nu are acces (telefon mobil, tabletă).* Înainte de a utiliza funcția 

”Jurnalul meu”, asigurați-vă că aveți o adresă de e-mail sigură (neștiută de agresor) și că nimeni altcineva nu are acces la ea. Dacă e nevoie, 

puteți face un cont de e-mail nou. Acolo se vor stoca toate fotografiile, filmele, înregistrările audio pe care le trimiteți dvs. și pe care le puteți 

folosi ulterior ca probe, la nevoie.* Este de preferat să completați chestionarele online din aplicație într-un loc unde nu vă întrerupe și nu vă 

influențează nimeni, pentru ca rezultatul să reflecte cât mai bine adevărul.* Chestionarele „Sunt expus/ă la risc?” și ”Membru al familiei sau 

prieten expus riscului” din aplicație sunt concepute pentru a oferi utilizatorilor indicii asupra semnelor de abuz potențial din relația lor sau a 

rudelor/cunoscuților. Totuși, aceste chestionare nu ar trebui să fie considerate drept singurul indiciu al stării de sănătate a relației. Dacă nu 

sunteți siguri și simțiți că pericolul este potențial, vă recomandăm întotdeauna să contactați cel mai apropiat serviciu de asistență sau să aflați 

mai multe despre cum puteți ajuta pe cineva cunoscut, folosind aplicația Bright Sky România.* În scopuri de confidențialitate/siguranță, unele 

adrese din instrumentul ”Găsește ajutor” al aplicației nu sunt publicate/afișate. Puteți contacta aceste organizații care oferă servicii de 

consiliere/adăpost prin telefon și astfel veți afla și adresa exactă. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Strângere de fonduri și alimente pentru  150 de copii din  

 Vatra Dornei 

Corul misionar „Sf. Ioan Iacob Hozevitul” organizează o 

strângere de fonduri și alimente pentru cei 150 de copii de la 

Casa de Copii, aflați în grija asociației „Sfinții Voievozi 

Mihail și Gavril” din Vatra Dornei. 

Dorim să le ducem copiilor dulciuri pentru Moș Nicolae și 

Moș Crăciun, de asemenea și alimente precum carne, 

conserve, lactate, paste și altele. Acestea se vor strânge la 

biserica „Sfântul Vasile cel Mare” din curtea Spitalului 

Județean „Mavromati”. Strângerea de fonduri și alimente se 

organizează până în data de 30.11.2020. 

Pentru mai multe informații despre donații, puteți suna la: 0756533159 - Gabriel Corolea, 0758152274 - Ioana Zamfirache 

Împreună putem aduce mai multă bucurie! 

Competiția E.ON Energy Challenge ia startul, premiile totale puse 

în joc fiind de peste 4.500 de euro 

 
 

 Competiția se adresează studenților și masteranzilor pasionați de lumea 

energiei; 

 Înscrierile se fac până pe data de 20 decembrie, pe site-ul competiției; 

 Echipele finaliste vor avea sesiuni de training cu specialiști în domeniu; 

În această săptămână s-a dat startul celei de-a șaptea ediții a competiției 

studențești Energy Challenge 2021, organizată de E.ON România. 

Studenții și masteranzii din orice centru universitar din țară, pasionați de 

domeniul energiei și care au inițiative sau proiecte pe teme legate de 

Eficiență Energetică & Optimizare Rețea, Energie Verde, Digital & Smart, Produse/Servicii clienți, au acum ocazia să își 

expună ideile în cadrul unui concurs dedicat. 

Înscrierea proiectelor se face până în data de 20 decembrie, pe site-ul competiției, în pagina https://energychallenge.eon-

romania.ro/inscrie-te/. Ulterior, proiectele vor fi analizate de un juriu format din specialiști E.ON și în funcție de punctajul 

obținut, primele clasate de la fiecare secțiune se vor califica în etapa următoare, cea a interviurilor. 

La finalul lunii ianuarie 2021 vor fi comunicate echipele finaliste, urmând ca acestea să participe online, în luna februarie, la 

workshop-urile organizate în cadrul Energy Challenge Academy. Finala competiției urmează să aibă loc peste câteva luni, la 

o dată ce urmează a fi comunicată. 

Și în acest acest an premiile sunt atractive: 3.000 euro premiul I,  premiul II câte un IPad, respectiv, premiul III câte 

un voucher eMAG de 1.000 lei pentru fiecare membru din echipa câștigătoare. 

E.ON Energy Challenge a debutat în anul 2015 și de atunci a antrenat circa 250 de studenți din diferite centre universitare din 

România. Proiectele prezentate pe parcursul acestor ani au oferit soluții inovative inedite, unele dintre acestea fiind replicate 

în cadrul companiei E.ON. Câștigătoarea ediției 2020 a fost Team ATLAS - Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, iar 

locul doi a fost ocupat de echipa Sleepsoft - Universitatea Transilvania Brașov, în timp ce pe locul trei s-a aflat echipa 

AbracaData - Universitatea Politehnică București și Universitatea din București. 

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți legate de competiția E.ON Energy Challenge, vă invităm să accesați pagina de 

Facebook a concursului: https://www.facebook.com/studentenergychallenge. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

Doctorandă a USAMV Iași oferă consultanță personalizată 

online micilor fermieri 

Doctorandă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion 

Ionescu de la Brad” din Iași vine în sprijinul micilor fermieri oferindu-le consultanţă 

personalizată prin servicii unice la nivelul Moldovei. 

Florentina Vrîncianu este doctorandă în anul II la Facultatea de Horticultură, 

specializarea Legumicultură și împreună cu soțul, absolvent al USAMV Iași, au pus 

bazele unei afaceri unice în zonă, oferind sfaturi și tratamente fitosanitare abia după 

un set întreg de analize prelevate din ferme. 

”Foarte mulți tineri s-au întors din străinătate și au pus bazele unor mici 

afaceri aici în România, dorind să investească în producția locală, ecologică. Toate 

demersurile fermierilor implică o serie de costuri destul de mari, de aceea toți cei 

care apelează la ajutorul nostru pun preț pe transferul de cunoștințe de specialitate. 

Din ce în ce mai mulți mici fermieri pun preț pe cunoaștere, pe știință, nu își doresc 

să piardă investițiile și atunci apelează la consultanță de specialitate”, a povestit 

Florentina Vrîncianu. 

Serviciile oferite de tinerii specialiști presupun deplasarea pe teren, în fermă, evaluarea situației, întocmirea unei scheme 

personalizate de tratamente în funcție de toți parametrii necesari unei culturi. 

Din cauza pandemiei, tinerii antreprenori au pus bazele și unei farmacii fitosanitare online pentru a veni și mai aproape 

de nevoile celor care apelează la specialiști. ”Numărul acestora din urmă este în creștere fapt ce ne-a determinat să ne mărim 

echipa și am apelat la tineri absolvenți ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iaşi. Ne-am pus la 

punct și un sistem de consultanță online pentru a fi aproape de cei care au nevoie de sprijinul nostru”, a mai punctat Florentina 

Vrîncianu. 

______________________________________________________________________________________________ 
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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 

Acțiune a polițiștilor rutieri 

La data de 24 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, abateri ce pot 

conduce la producerea de accidente rutiere cu victime 

omenești.În cadrul acțiunii au fost legitimate 98 de persoane, 

controlate 81 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate 

au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, valoarea 

acestora depășind 5.000 de lei. Dintre acestea, 19 sancțiuni au 

fost aplicate pentru oprire neregulamentară în zona trecerilor 

pentru pietoni.De asemenea, polițiștii au reținut două permise de 

conducere și un certificat de înmatriculare.Totodată, au fost identificate 14 autoturisme care staționau neregulamentar, proprietarii acestora fiind 

invitați la sediul poliției. 

Infracțiuni la regimul rutier 

La data de 24 noiembrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Botoșani au oprit în trafic, pe strada Ion Pillat, un autoturism condus de 

un tânăr de 23 de ani, din comuna Albești,  care avea o deplasarea sinuoasă. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă 

permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.   

  La data 24 noiembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control pe strada Tulbureni, un autoturism condus de un tânăr de 

19 ani, din municipiul Botoșani.În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie 

de autovehicule. 

La data de 25 noiembrie 2020, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au oprit pentru control pe Calea Națională, un 

autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din municipiul Botoșani. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta are dreptul de a 

conduce autovehicule suspendat.De asemenea, s-a stabilit faptul că autoturismul nu avea asigurare obligatorie, motiv pentru care a fost sancționat 

cu amendă în cuantum de 1.000 de lei, fiindu-i reținute certificatul și plăcuțele de înmatriculare. Tânărul a fost sancționat și pentru faptul că a 

părăsit locuința fără a avea un motiv justificat, cu amendă în cuantum de 500 de lei.  

În toate cazurile au fost întocmite dosare de cercetare penală.  

Țigări de contrabandă confiscate de polițiști 

       La data de 24 noiembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică aflați în exercitarea atrinuțiilor de serviciu pe Calea Națională, 

au oprit pentru control un autoturism condus de o tânără de 29 de ani, din municipiul Botoșani.În urma controlului autoturismul, în portbagaj a 

fost identificată cantitatea de 2.526 de pachete de țigarete de proveniență duty-free pentru care nu deținea documente legale. În cauză a fost întocmit 

dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi 

vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate 

săvârşirii acesteia.Cantitatea de țigarete, în valoare aproximativă de 30.000 de lei a fost ridicată în vederea confiscării speciale.  

Acțiuni de  verificare a respectării măsurilor de protecție  

În ziua de 24 noiembrie , 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 5 acțiuni punctuale, în sistem propriu cât și integrat, în cadrul 

acestora fiind controlate 180 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 71 de mijloace de transport în comun. 

Echipele de control au aplicat 77 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 14.000 de lei, dintre acestea, 72 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. Reamintim, faptul că purtarea măștii de protecție, astfel încât 

să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice 

deschise. Nerespectarea acestei măsuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și 2.500 de lei.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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*S.C. BIOMASIT SRL, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, nr. 335, camera 

2, județul Suceava, anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu pentru obiectivul 

“ATELIER PRODUCȚIE UTILAJE”,  din localitatea Cătămărăști Deal, comuna Mihai Eminescu, str. Begoniilor, 

nr. 25D, județul Botoșani. 

Informaţiile privind  obiectivul pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani din B-

dul Mihai Eminescu nr. 44, mun. Botoşani, jud. Botoşani în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 - 16.00. 

Observaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în termen de 5 zile de 

la apariția anunțului. 

*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  

 

________________________________________________________________________________________ 

EDITOR ACTUALITATEA BOTOȘĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           
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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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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. 

mailto:tineretalente@principesa.ro
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