
.      

          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 controlate 58 de obiective și 

57 de mijloace de transport în comun. De asemenea, au fost 

verificate 345 de persoane aflate în izolare și 600 de persoane aflate 

în carantină, fără a fi constatate nereguli.Echipele de control au 

aplicat  32 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.500 

de lei, 21 dintre acestea au fost aplicate persoanelor care nu purtau 

mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu, iar 

11 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea interdicțiilor 

privind deplasarea pe timp de noapte.Vă recomandăm să respectați distanțarea socială, să purtați masca de protecție și să nu vă expuneți la riscuri! 

Numărul persoanelor vaccinate în România a ajuns la 2.778 

2.778 de persoane s-au vaccinat în România de la debutul campaniei, 712 dintre 

acestea fiind imunizate în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmite de Institutul 

Național de Sănătate Publică prin aplicația Registrul Electronic Național al 

Vaccinărilor (RENV). Dintre acestea, 7 persoane au înregistrat reacții considerate 

”comune și minore”, potrivit Comitetului Național de coordonare a activităților 

privind vaccinarea împotriva COVID-19. Iată situația integrală a campaniei de 

vaccinare: Număr de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer 

BioNTech (în ultimele 24 de ore) – 712.  Număr total de persoane vaccinate 

împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (începând cu data de 27 

decembrie 2020) – 2.778. Număr de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor 

de vaccinare (în ultimele 24 de ore): 6 reacții comune și minore, dintre care: 2 

reacții de tip local, cu durere la locul injectării;4 reacții generale: 2 febrile, 2 

alergice de tip urticarie. Număr de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de 

vaccinare (începând din 27 decembrie 2020): 7 reacții comune și minore, dintre 

care: 2 reacții locale cu durere la locul injectării; 5 reacții generale: 2 febrile, 3 alergice de tip urticarie.Programul centrelor de vaccinare se 

încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua 

următoare. 

  

 LA MULȚI ANI,                                    

PĂRINTE VASILE ACATRINEI ! 

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, adresăm Părintelui VASILE 

ACATRINEI  alese urări de sănătate şi spor duhovnicesc,  să vă dea bunul 

Dumnezeu putere să răspândiţi în continuare cuvântul, lumina şi darul 

Evangheliei, de care avem atâta nevoie.                                                         

La Mulți și Binecuvântați ani, Părinte! 

______________________________________________________________________________________ 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:    

4637 cazuri noi de persoane infectate, 79 de cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 15.469 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 28.12.2020 (10:00) – 29.12.2020 (10:00) au fost raportate 135 de decese (89 bărbați 

și 46 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, 

Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, 

Constanța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, 

Prahova, Sălaj, Satu Mare, 

Sibiu, Teleorman, Timiș, 

Tulcea, Vaslui, Vrancea, 

Ilfov și Municipiul București. 

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 

decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 14 decese la categoria de vârstă 50-

59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 48 decese la categoria de 

vârstă 70-79 ani și 32 decese la categoria de peste 80 de ani. 

129 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat 

comorbidități, pentru 4 pacienți decedați nu au fost înregistrate 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 9.628. Dintre acestea, 1.162 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.751.057 de  teste. Dintre acestea, 24.242 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.541 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.701 la cerere.De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și 

rezultatele a 349 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 29 decembrie. 

Pe teritoriul României, 33.613 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.429 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 52.355 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 66 de persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.731 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 662 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 28 decembrie a.c., 5.215  sancţiuni contravenţionale, în valoare de 

1.140.170 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, 

faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal, în care sunt cercetate 4 persoane. 

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, 7.047 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 1.939 în Italia, 1.290 în Spania, 170 în Marea Britanie, 125 în Franța, 3.085 în Germania,  93 în Grecia, 49 în Danemarca, 36 în 

Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 4 în Suedia,  123 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 11 în Elveția, 3 în Turcia, 

2 în Islanda, 2 în Belarus, 2 în Bulgaria, 10 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 12 în Republica Moldova, 2 în Muntenegru 

și câte unul  în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt și 

Federația Rusă. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 128 de cetățeni români aflați în străinătate, 33 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, 798 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, unul în Tunisia și unul în 

Argentina. 

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 28 decembrie 2020, au fost raportate 16 247 249 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele 

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

Începând din 15 decembrie, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate și numărul cetățenilor decedați, atât în UE 

/ SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra, cât și la nivel global. Aceste raportări vor fi actualizate săptămânal. 

Grupul de Comunicare Strategică 

 

 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/12/Incidenta-29-decembrie.png
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 *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 E. 

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                                                                                                                                                           

Redacția: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoșani, tel. 0745-246654                          www.actualitateabotosaneana.ro 

https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/dacia/1310/anunt/dacia-1310/4f03g63id3907hgfd932h93gg4150gid.html
https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/anunt/mazda-cx-7/78086671706d6255.html
http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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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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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr arestat preventiv 

La data de 28 decembrie 2020, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reușit identificarea unui tânăr de 

22 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de omor. Acesta se afla sub măsura controlului judiciar, însă a încălcat 

condițiile acestei măsuri, motiv pentru care s-a dispus înlocuirea cu arestarea preventivă pentru 30 de zile.Tânărul a fost 

depistat pe terasa unui bar din municipiul Botoșani, fiind reținut și ulterior introdus în Centrul de Reținere și Arestare 

Preventivă al IPJ Botoșani.  

Tânăr reținut pentru infracțiuni la regimul rutier 

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tânăr de 27 de ani din 

comuna Răchiți, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de  furt în scop de folosință, conducere fără permis și conducere 

sub influența alcoolului.În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că la data de 27 decembrie 2020, acesta ar fi 

sustras un autoturism ce aparținea unei cunoștințe, pe care l-a condus în parcarea din spatele unui imobil de locuințe de pe 

Bulevardul Mihai Eminescu, apoi a intrat în coliziune cu zidul și gardul ce împrejmuiește imobilul. Totodată, acesta nu deținea 

permis de conducere pentru nicio categorie de autoturisme și avea o alcoolemie de 1,00 mg/l în aerul expirat. Cercetările sunt 

continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor menționate mai sus, tânărul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestarea 

Preventivă al IPJ Botoșani. 

Bărbat arestat pentru tentativă la tâlhărie calificată 

Instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventivă pentru 30 zile a unui bărbat de 

52 de ani din județul Suceava cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la tâlhărie calificată. În urma 

probatoriului administrat s-a stabilit faptul că  la data de 27 decembrie a.c. ar fi pătruns fără drept, în locuința persoanei 

vătămate, un tânăr de 32 de ani din comuna Vlădeni, fiind surprins de acesta, în timp ce încerca să sustragă bunuri din imobil. 

Pentru a-și asigura scăparea, bărbatul de 52 de ani a lovit persoana vătămată și a pulverizat asupra acesteia spray iritant 

lacrimogen, reușind să părăsească locuința, însă ulterior, a fost prins și imobilizat de victimă, până la sosirea polițiștilor. 

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să se dispună 

măsuri.  

Președintele Iohannis anunță un nou sprijin masiv pentru Republica Moldova: 

200.000 de doze de vaccin anti-Covid, ajutoare financiare nerambursabile, 

echipamente și medicamente, plus 6.000 de tone de motorină pentru agricultori 

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți la Chișinău un nou sprijin masiv 

pentru Republica Moldova: 200.000 de doze de vaccin anti-Covid, ajutoare 

financiare nerabursabile, echipamente și medicamente, plus 6.000 de tone 

de motorină pentru agricultori. Președintele Iohannis a făcut anunțul într-o 

declarație comună de presă cu Maia Sandu, noul președinte al Republicii 

Moldova.Cei doi șefi de stat au semnat și o declarație comună prin care 

România își firmă sprijinul pentru reformele din Moldova. Citește textul 

integral Declarației Comune la finalul articolului.Maia Sandu a mulțumit 

României pentru sprijin și a anunțat reforme în justiție, necesare pentru ca 

Republica Moldova să își continue parcursul european.Președintele 

Iohannis a calificat drept ”istorică” victoriei Maiei Sandu în alegerile 

prezidențiale din 15 noiembrie și a spus că ”acest vot clar în favoarea 

reformelor reprezintă un semnal în privința direcției în care cetățenii doresc 

ca Republica Moldova să se îndrepte. Eu sper ca toate forțele politice din 

Republica Moldova să înțeleagă acest semnal limpede și să nu acționeze în 

sens contrar”.Iohannis este primul șef de stat sau de guvern care merge în 

vizită oficială la Chișinău după ce Maia Sandu și-a preluat atribuțiile de președinte. Președintele Iohannis a refuzat anterior orice întâlnire oficială 

cu fostul președinte pro-rus Igor Dodon, învins de Maia Sandu în alegerile din noiembrie. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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ROTARY CLUB BOTOȘANI anunță câștigătorii Burselor școlare 

“Prof. dr. Constantin Manolache” oferite pentru anul școlar anul 2020-2021 

 

Clubul Rotary Botosani a decis să acorde prin proiectul “Ajută un 

copil să învețe!”  – Bursa școlară “PROFESOR DOCTOR 

CONSTANTIN MANOLACHE“, pentru anul școlar 2020-2021 un 

număr de 6 burse, urmărind identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi 

promovarea talentelor, în ideea creării unei premise în lansarea 

acestora spre studii superioare.  Astfel în urma evaluării dosarelor 

aplicanților, Comisia de Acordare a Burselor  a stabilit elevii 

câstigătorii, acestia fiind: 

 

1. Atodiresei Eduard Iulian, clasa a XII -a, Colegiul Național 

‘Mihai Eminescu’ Botoșani 

2. Malanca Daniel, clasa a X-a, Colegiul Național ‘Mihai 

Eminescu’ Botoșani 

3. Politic Răzvan, clasa a XII-a, Liceul Pedagogic ‘Nicolae 

Iorga’ Botoşani 

4. Popa Olivia Andreea, clasa a XII-a, Colegiul Național 

‘Mihai Eminescu’ Botoșani 

5. Sauciuc George, clasa a XII-a, Colegiul Național ‘Mihai 

Eminescu’ Botoșani 

6. Ursu George, clasa a XI-a, Colegiul Național ‘Mihai Eminescu’ Botoșani 

Valoare unei burse este de 6.000,00 lei/an și s-au acordat conform Regulamentului, în baza unui concurs de dosare anunțat în 

perioada 5 octombrie – 23 noiembrie 2020, dosarele de candidatură primindu-se electronic, în forma scanată, la adresa de 

email a Rotary Club Botoșani. 

 

Bursele poarta numele distinsului nostru coleg, profesor doctor Constantin Manolache, personalitate cu o carieră didactică 

deosebită, dascăl ce a inițiat în tainele cărților generații și generații de elevi. În memoria sa, Rotary Club Botoșani a hotărât 

ca bursele de studiu, acordate începând cu anul școlar 2014-2015, să-i poarte numele, în semn de prețuire, de respect dar și ca 

model de urmat pentru generațiile următoare. 

Rotary Club Botoșani mulțumește sponsorilor și partenerilor programului bursier care au înțeles că prin generozitatea lor pot 

sprijini viitorul tinerilor al căror obiectiv este excelența: Grupul de Firme FORMENS, LUCIFARM, Grupul  de distributie 

ETA, ArtechWine, Fan Courier, Asicons, Dioconstruct, BigConf, Afil – Audit Financiar, POEM, Fan Curier, Hidroplasto, 

Stas Mobila, Prodalcom, Ice Computers, Maxim Special Construct, Dovani, Meridian Instalatii, FIXESTIMA, Ovisim, 

Pirania, Elsaco, DOMA Botosani, DOMA Hibrid, Diasos Distribution, Totex, Velvet Queen Atelier, Madotex, FLORARIA 

Casa Izza, Mirel Manea Orchestra, Calin Brateanu si Trupa Rekord, Catalin Cretu Jazz, Party Show Entertainment, 

Electroconstructia ELCO, Tehnoconstruct, Salon Helen’s, Ramonique Beauty Academy, Fit&FUN Gym Botosani, CMI 

Manuela Borhan, Cătălin Onofrei – photographer, DIMI stationery&print, Popasul Cucorani, Agentia de Publicitate 

Boardmedia. 

Clubul Rotary - Botoșani, organizație non-guvernamentală și non-profit, grup de voluntari din comunitatea locală, lideri și 

conducători din diverse firme private sau publice,  profesioniști de elită în domeniul lor de activitate, are ca principiu / obiectiv 

susținerea performanței și a excelenței, prin implicarea în proiecte sociale, culturale, sportive si educaționale, sub sloganul “A 

servi mai presus de sine însuși”. 

Mihai-Sorin Popovici, presedinte Rotary Club Botosani 2020-2021 

www.rotarybotosani.ro        office@rotarybotosani.ro            www.facebook.com/RotaryBotosani 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Fundația Regală Margareta a României  

strânge fonduri pentru susținerea vârstnicilor singuri 
 

Până la 20.000 de persoane vârstnice ar putea primi ajutor prin extinderea 

serviciilor sociale și a ariei de acoperire a proiectelor dedicate seniorilor, 

derulate de Fundația Regală Margareta a României. Companiile pot direcționa 

20% din impozitul datorat statului pentru susținerea unei cauze sociale, iar 

persoanele fizice pot înscrie o donație lunară pe www.frmr.ro. Fundația Regală 

Margareta a României va utiliza fondurile obținute astfel pentru a ajuta 

persoanele vârstnice care se confruntă cu situații dificile de viață.  

Peste 1 milion de vârstnici din România trăiesc singuri, iar pe fondul declanșării 

crizei pandemice, Fundația Regală Margareta a României a înregistrat, în anul 2020, 

cele mai numeroase solicitări de sprijin. Distanțarea socială înseamnă pentru multe 

persoane vârstnice lipsa unui ajutor esențial, cum ar fi cel pentru îngrijirea personală, 

procurarea alimentelor și medicamentelor, sau chiar absența unui interlocutor. Pentru 

că numărul celor care caută ajutor este în continuă creştere, Fundația își propune să 

ajute până la 20.000 de seniori, prin proiectele sale și o rețea de parteneri sociali. 

Pentru o astfel de susținere, care necesită resurse suplimentare, Fundația apelează la implicarea companiilor și a persoanelor 

fizice. De la declanșarea pandemiei, aproape 5.000 de seniori, mulți dintre ei afectați de imobilitate fizică, boli cronice sau 

lipsuri materiale, au primit ajutor practic, material sau emoțional prin Fondul pentru Vârstnici. Bazându-se pe sponsorizări 

și donații, Fundația a creat o rețea de servicii sociale, activă în diverse comunități, dedicată susținerii persoanelor vârstnice, a 

mobilizat sute de voluntari, a extins proiectele sociale în noi zone geografice și a lansat noi servicii implicând echipa proprie 

de asistenți sociali și psihologi. Persoanele vârstnice în dificultate au beneficiat astfel de echipamente sanitare și de protecție, 

pachete de ajutor cu bunuri de necesitate, livrare gratuită la domiciliu a cumpărăturilor sau a medicamentelor, consiliere 

socială și îndrumare către servicii de suport accesibile în comunitate, îngrijire la domiciliu, sprijin practic în locuință, dar și 

sprijin emoțional constant sau consiliere psihologică gratuită. 

Companiile din România beneficiază de o importantă facilitate fiscală prin care pot aduce o schimbare pozitivă în societate - 

direcționarea a 20% din impozitul plătit statului către o cauză socială. Această sumă poate fi direcționată către Fondul pentru 

Vârstnici, prin care Fundația Regală Margareta a României gestionează solicitările urgente şi rezolvarea celor mai grave 

cazuri, la nivel național. Valoarea sponsorizării din partea unei companii poate fi:       

 20% din impozitul pe profit sau 0,75% din cifra de afaceri (minimul dintre cele două) pentru companiile care sunt 

impozitate pe profit; 

 20% din impozitul pe venit pentru companiile care sunt impozitate pe venit (microîntreprinderi). 

Fondurile obținute vor fi utilizate de Fundație, în continuare, pentru:  

 Identificarea de resurse sau soluții pentru solicitările adresate de vârstnici; 

 Facilitarea accesului la servicii de suport, precum îngrijire sau sprijin practic la domiciliu; 

 Oferirea de consiliere psihologică și sprijin emoțional seniorilor cu depresii sau anxietate, prin specialiști; 

 Alinarea singurătății pentru vârstnicii care nu mai au familie sau un cerc de suport; 

 Facilitarea livrării acasă a medicamentelor sau a  cumpărăturilor, prin rețele de voluntari sau ong-uri locale; 

 Susținere și dotări pentru îngrijitorii la domiciliu și asistenții sociali din comunități; 

 Ajutor material, prin produse sau tichete sociale; 

 Implicarea seniorilor care doresc să redevină activi ca voluntari pentru copii din medii defavorizate. 

Nu în ultimul rând, parte din aceste fonduri vor fi folosite pentru meniuri festive la domiciliu și organizarea de acțiuni care să 

le readucă vârstnicilor spiritul Sărbătorilor care se apropie. 

Companiile care doresc să contribuie, pot descărca și completa contractul AICI.  Persoanele fizice care vor să 

contribuie cu o donație lunară, pot accesa www.frmr.ro/donationline 

Despre Fundaţia Regală Margareta a României 

Înființată în 1990 de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl său, Regele Mihai, 

Fundația Regală Margareta a României este una dintre puținele organizații non-guvernamentale care derulează programe 

dedicate seniorilor din România. De-a lungul celor 30 de ani de activitate, cu implicarea voluntarilor și mobilizarea 

partenerilor instituționali și a întregii comunităţi, Fundația a creat diverse soluții menite să îmbunătățească viețile acestora, să 

aline singurătatea, să prevină izolarea socială, ori să creeze oportunități pentru o viață activă. Programele și campaniile 

Fundației, precum rețeaua Pentru Seniorii Noștri, Fondul pentru Vârstnici, Centrele Generații, Telefonul Vârstnicului, 

Conferința Bune Practici pentru o Bătrânețe Frumoasă, au redat demnitatea și speranța la vârsta a III-a. Mai multe detalii pe 

www.frmr.ro. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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ACTIVITĂŢI  ONLINE  DEŞFĂŞURATE  DE POLIŢISTI  

PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII  COPIILOR 

În contextul desfășurării în această perioadă 

a cursurilor școlare în mediul on-line, 

polițiștii botoșăneni s-au adaptat și desfășoară 

activități de prevenire a victimizării copiilor în 

mediul virtual. 

În cadrul sesiunilor on-line, polițiștii ”au stat de 

vorbă” cu elevi ai mai multor unități de 

învățămât din județ, oferindu-le acestora 

recomandări privind siguranța lor pe Internet. 

Activitățile se înscriu în cadrul Proiectului Ora 

de net , derulat la nivelul județului Botoșani și 

a inclus deja clase din cadrul Liceului 

Tehnologic Petru Rares Botoșani, al Colegiului 

Național Grigore Ghica Dorohoi și Colegiului Național AT Laurian, precum și a Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădeni. 

Prin intermediul recomandărilor preventive, polițiștii au atras atenția copiilor, care în această perioadă petrec mai mult timp 

în mediul virtual decât de obicei, asupra consecințelor la care se expun printr-o utilizare neadecvată a internetului, în caz 

contrar, putând deveni foarte ușor victime ale acestui mediu. 

Elevii au fost interesați de diverse subiecte referitoare la siguranța lor, adresând polițiștilor întrebări pe marginea celor 

discutate în cadrul activităților preventive online. 

Activități similare vor avea loc la nivelul tuturor unităților școlare înscrise în proiect. 

Iată câteva dintre recomandările oferite elevilor de către polițiști: 

o Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informaţii personale despre tine sau familia ta; 

o Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunţă-ţi părinţii anterior; oamenii pot fi 

foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe Internet şi astfel poţi deveni victima traficului de persoane şi a altor 

întâmplări tragice; 

o Evită să postezi pe Internet fotografii care te surprind în ipostaze indecente; acestea sunt personale şi nu trebuie 

să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, pentru a vă face 

rău, ţie sau celor apropiaţi; în plus, odată ce asemenea fotografii vor fi făcute publice, nu vei mai putea decât foarte 

greu să ștergi din amintirea ta trauma rușinii si umilinței la care ai fost expus. Gandește-te foarte bine înainte de a te 

expune într-un mod indecent! 

o Nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet  este adevărat! 

o Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la 

viața reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în pericol sau îi pot afecta pe cei din jur; 

o Nu te teme de cei care te amenință pe Internet, ca să te determine să faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, 

doar te păcălesc pe tine că ar avea vreo putere si doar dacă-i crezi au putere! În realitate, singura lor putere este 

anonimatul. În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii sau polițiștii, medicii sau psihologii, 

agresorul tău se va dovedi mai neajutorat decât tine, pentru că el se știe vinovat. Dacă te amenință că are acces la 

informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în realitate are acces numai la informații care se 

găsesc foarte ușor pe Internet și nu dovedesc nimic. Așa că, nu ezita să anunți un adult în care ai încredere că ești 

victima unei agresiuni sub orice formă pe Internet și vei fi protejat! 

o Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe Internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu 

eşti obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere sau teamă. 

o ______________________________________________________________________________________________ 


