
.      
Acțiuni ale polițiștilor pentru verificarea măsurilor impuse de 

autorități pentru prevenirea și limitarea efectelor pandemiei 

 În perioada 09-11 ianuarie a.c., 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 județului, au fost organizate 15 acțiuni punctuale, atât în sistem propriu cât și 

integrat, în cadrul acestora fiind controlate peste 196 locații de interes. În urma 

neregulilor constatate, echipele de control au aplicat 128 de sancțiuni contravenționale 

valoarea totală a acestora fiind de peste 26.500 de lei. Din totalul sancțiunilor 

contravenționale 108 au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în 

locurile în care acest lucru este obligatoriu, iar 20 sancțiuni au fost aplicate pentru 

nerespectarea interdincțiilor privind deplasarea.Sănătatea și siguranța cetățenilor sunt 

prioritare tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.  

Botoșani, capitala culturii românești pe 15 ianuarie 

Vineri se împlinesc 171 de ani de la nașterea marelui poet 

național, Mihai Eminescu. Memorialul Ipotești, instituție aflată în 

subordonare Consiliului Județean, va fi epicentrul acțiunilor 

organizate de Ziua Culturii Naționale și dedicate lui Mihai 

Eminescu. La Biserica familiei Eminovici se va ține un scurt Te 

deum, după care președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina 

Federovici, va avea un scurt mesaj pentru cei care vor participa 

online la manifestările organizate de Memorialul Ipotești, care vor 

culmina cu decernarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu –  Opus Primum. Președintele Consiliului Județean, 

Doina Federovici, va depune o jerbă de flori la mormântul mătușii lui Mihai Eminescu, Maica Olimpiada, care a fost stareța 

Mănăstirii Agafton. De asemenea, conducerea executivă a Consiliului Județean Botoșani și-a dat acordul pentru a deveni parte 

în acțiunea aprinderii „Flăcării Culturii”, inițiată la nivel național de Ministerul Culturii. Astfel, de la ora 18:00 vor fi iluminate 

clădiri cu o mare încărcătură culturală: Casa Memorială „Mihai Eminescu” de la Ipotești, Biblioteca Județeană „Mihai 

Eminescu”, Muzeul Județean de Istorie Botoșani și Biserica Uspenia, cea în care a fost botezat marele poet.  

 Pe clădirea Muzeului va fi proiectat un colaj de filme realizat pe baza unor fotografii din portofoliul Memorialului 

Ipotești, „Pe urmele lui Eminescu”.  

 Deschiderea acțiunii de vineri seară va avea loc pe Pietonalul „Unirii” la care vor participa oficialități ale județului. 
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Programul Zilelor Eminescu - ianuarie 2021 

Ora 9.00: Depunere de jerbe de flori la statuile lui Mihai Eminescu din Piața Revoluției și Parcul „Mihai Eminescu” 

Ora 10.30: Te Deum la Biserica familiei Eminovici din cadrul Memorialului Ipotești; Depuneri de coroane la statuia poetului Mihai 

Eminescu de la Memorial 

Ora 11.00: Mesajul de salut al președintelui Consiliului Județean, Doina Federovici.  

Ora 11.20: Conferință susținută de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, Ziua tristă a culturii naționale. 

Ora 11.30: Depunerea unei jerbe de flori la mormântul maicii Olimpiada, mătușa lui Mihai Eminescu, de la Mănăstirea Agafton. 

Ora 11.30: Poezia de debut în anul 2020 (Memorialul Ipotești) 

În dialog:   

- Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) 

- Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) 

- Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș) 

- Mihai Iovănel (Academia Română, Institutul „G. Călinescu”) 

- Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) 

Lecturi ale poeților nominalizați: Lucian Brad, Dumitru Fanfarov, Mircea Andrei Florea, Antonia Mihăilescu, Otay Deniz. 

Ora 13:00 DECERNAREA PREMIULUI NAȚIONAL DE POEZIE MIHAI EMINESCU –  OPUS PRIMUM 

Ora 15.00: Poeți în dialog: Robert Șerban (Timișoara) – Lucian Vasiliu (Iași); Moderează: Lucia Țurcanu 

Ora 16.30: Semnale editoriale 

- Editura Cartier (Republica Moldova) - prezintă: Gh. Erizanu 

- Editura Eikon (București) - prezintă: V. Ajder 

- Editura Junimea (Iași) - prezintă: L. Vasiliu  

- Colecția Ipotești – 2020 - prezintă: M. Anițului 

Ora 18.00: Se aprinde „Flacăra Culturii”. Vor fi iluminate o mare încărcătură culturală: Casa Memorială „Mihai Eminescu” de la Ipotești, 

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Muzeul Județean de Istorie Botoșani și Biserica Uspenia, cea în care a fost botezat marele poet.  Pe 

clădirea Muzeului va fi proiectat un colaj de filme realizat pe baza unor fotografii din portofoliul Memorialului Ipotești, „Pe urmele lui Eminescu”.  

 Președintele Consiliului Județean, Doina Federovici, va transmite un mesaj de unitate prin cultură în fața Muzeului Județean de Istorie.  

Pe 15 iunie, la Muzeul „Mihai Eminescu” de la Ipotești va avea loc vernisarea expoziției „Botoșanii secolului XIX”. Accesul vizitatorilor 

atât în cadrul Memorialului Ipotești, cât și a Muzeului Județean de Istorie va fi liber pe tot parcursul zilei de 15 ianuarie.  

Ziua Culturii Naționale marcată on-line la Biblioteca Judeteana 

”Mihai Eminescu” Botoșani 

 

Într-o actualitate desfăşurată sub auspiciul măsurilor speciale impuse de criza medicală mondială, fenomenul cultural rămâne viu la Botoșani. 

Având ca motto ”Niciun cataclism nu va ne opri să cântăm versul eminescian”, Ziua Culturii Naționale 2021 va fi organizată la Biblioteca Județeană 

”Mihai Eminescu” Botoșani exclusiv în mediul on-line.  

Vă invităm să ne treceți, virtual, pragul pe data de 15 ianuarie, moment în care pagina de Facebook a bibliotecii va găzdui  o suită de momente 

artistice, recitaluri de poezie, expoziții,  dedicate Marelui Poet.  

Prietenii bibliotecii, colaboratori din întreg județul, bibliotecari, profesori și elevi, vă propun multiple perspective de transpunere a creației 

eminesciene, pline de emoție, inocență și respectul cuvenit, grupate astfel: 

 ”Portretul artistului în tinerețe” - Rotonda cenaclurilor literare pentru copii și tineret din județul Botoșani  (înregistrări video). 

 Descoperă comoara” vizită virtuală la bibliotecă  cu  prezentarea  câtorva  documente  din patrimoniul  Secției  de  Colecții  Speciale . 

 „ Ziua Culturii Naționale în simboluri și însemne”  -  selecțiuni  din  exponatele  documentare  întocmite de  Cabinetului  de  Numismatică  

și  Filatelie și dedicate  Zilei  Culturii Naționale.  

 ”Sub fiorul metaforei” suită de recitaluri și momente artistice  . 

 „Eminescu în templul culturii române”  -  Expoziții  de  carte  în  diverse  locații, pe diverse teme (aspecte online). 

Și în această perioadă deosebită  pe care o traversăm, prin intermediul tehnicii, Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu”  Botoșani își deschide 

porțile, pentru  a aduce pios omagiu Poetului Nepereche.  

Fii alături de noi! Fii ”smart”, accesează site-ul  www.bibliotecabotosani.ro și bucură-te de oferta culturală a Bibliotecii ”Mihai 

Eminescu”.  
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          ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr reținut pentru violul unui copil de 12 ani 

La data de 11 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 

de ore pe numele unui tânăr de 33 de ani din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de viol. În urma 

probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în noaptea de 23/24 decembrie 2020, acesta  ar fi violat un minor de 12 ani, din 

municipiul Botoșani, lăsat în supravegherea sa de către părinții acestuia.Polițiștii au fost sesizați pe data de 05 ianuarie 2021, 

de către mama minorului,  iar la data de 11 ianuarie a.c. a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința 

tânărului bănuit de comiterea faptei. Cu ocazia percheziției, la locația vizată au fost  identificate și ridicate în vederea 

continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă, iar tânărul de 33 de ani a fost condus la sediul poliției în baza 

unui mandat de aducere. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de 

astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.  

Tânăr depistat în timp ce conducea un autoturism fără permis și cu 

o alcoolemie de 0,76 mg/l 

La data de 11 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul 

că pe strada Calea Națională, un autoturism are o deplasare sinuasă, iar condicătorul auto este posibil să se afle sub influența 

alcoolului. Echipajul direcționat la fața locului a identificat autoturismul în cauză și a procedat la interceptarea acestuia în 

trafic, stabilind identitatea conducătorului auto în persoana unui tânăr de 28 de ani din municipiul Botoșani. În urma testării 

cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0, 76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult de atât, tânărul avea dreptul 

de a conduce autovehicule suspendat.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis 

și conducere sub influența alcoolului. 

Confiscare material lemnos 

La data  de 11 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 8 Flămânzi au oprit pentru control, pe  raza 

orașului Flămânzi, o autoutilitară care transporta material lemnos. În urma verificărilor efectuate a fost stabilită identitatea 

conducătorului auto, în persoana unui tânăr de 29 de ani din orașul Flămânzi, precum și faptul că nu deține aviz de însoțire a 

cantității de 4 metri cubi de material lemnos pe care o transporta. Acesta a fost sancționat conform Legii 171/2010 privind 

stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, iar ca măsură complementară a fost dispusă confiscarea materialului lemnos. 

Incendiu în balconul unui apartament din Botoșani 

O țigară lăsată să ardă în apropierea unor materiale combustibile 

poate provoca incendii. Așa s-a întâmplat în urmă cu  o zi în balconul 

unui apartament din municipiul Botoșani. Deși era acasă, proprietara 

nu a simțit miros de fum. Flăcările au fost observate de câțiva trecători 

care au dat alarma. Intervenția promptă a pompierilor a limitat 

valoarea pagubelor.      

 Indiferent de situație, respectarea unor reguli simple poate 

preveni producerea unui incendiu cauzat de acest viciu:  

   -utilizați o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne 

uşor şi care să fie confecţionată dintr-un material care nu ia foc; 

    -puteți pune în scrumieră puţină apă, care va favoriza 

stingerea rapidă a resturilor de ţigări;     

     -dacă aveți nevoie să vă întindeți în pat sau în fotoliu pentru 

odihnă nu aprindeţi ţigara. Este foarte probabil să aţipiţi şi să daţi foc la pat sau fotoliu. Mucurile de ţigară incandescente pot 

cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil şi astfel poate lua foc întreaga locuinţă;                   

 -stingeți țigara în scrumieră, niciodată în coşul de gunoi şi nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră. 
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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. 

Urmărit național identificat de polițiști 

La data de 10 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale în timp ce desfășurau activități specifice pe linia prevenirii și 

combaterii furturilor din buzunare în zona pieței din municipiul Botoșani, au identificat un tânăr de 23 de ani, urmărit la nivel național.  

Pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventivă de către Judecătoria Iași, întrucât tânărul în timp ce se afla sub controlul judicar nu 

a respectat regulile impuse prin această măsură, motiv pentru care instanța ieșeană a dispus înlocuirea cu măsura arestării preventive. Tânărul este 

cercetat sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni de furt pe raza județului Iași. Acesta a fost reținut și escortat către Centrul de Reținere și 

Arestare Preventivă.  

Infracțiune la regimul rutier 

La data de 10 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în localitatea 

Vlădeni a avut loc un accident de circulație soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto nu posedă permis de conducere.Echipajul de poliție 

direcționat la fața locului a stabilit următoarea situație de fapt:Un bărbat de 53 de ani din comuna Vlădeni, în timp ce conducea un tractor agricol 

pe drumul public din localitate, a pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat în canalul de scurgere a apei de pe marginea 

părții carosabile. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta are dreptul de a conduce autovehicule suspendat.Cercetările sunt 

continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să se dispună măsuri.  

Acțiune a polițiștilor rutieri 

În perioada 09-10 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Darabani au organizat o acțiune pe raza de 

competență, pe linia prevenirii și combaterii accidentelor 

rutiere. Astfel, au fost organizate cinci filtre rutiere, fiind 

controlate peste 90 de autovehicule și legitimate peste 140 

de persoane.În urma neregulilor constatate, polițiștii au 

aplicat 30 de sancțiuni contravenționale pentru 

nerespectarea prevederilor O.U.G 195/2002, privind 

circulația pe drumurile publice, în valoare totală de peste 

22.000 de lei. Totodată, au fost reținute patru permise de 

conducere pentru nerespectarea regimului legal de viteză și pentru conducere sub influența alcoolului, precum și un certificat 

de înmatriculare.  
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

 3697 cazuri noi de persoane 

infectate, 50 cazuri noi la Botoșani 

   Până astăzi, 12 ianuarie, pe teritoriul României, au fost 

confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul 

coronavirus (COVID – 19). 

605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.697 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, 1.044 de persoane au fost 

reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 16.881 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV 

– 2 au decedat. 

În intervalul 11.01.2021 (10:00) – 12.01.2021 (10:00) au fost raportate 156 de decese (105 

bărbați și 51 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din 

Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, 

Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, 

Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și București.Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la 

categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 36 decese la categoria de vârstă 

60-69 ani, 69 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 37 decese la categoria de peste 80 de ani.147 dintre decesele înregistrate sunt ale unor 

pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 8 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 8.783. Dintre acestea, 1.073 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.048.928 de teste. Dintre acestea, 23.667 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.971 

în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.696 la cerere.De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și 

rezultatele a 569 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 12 ianuarie a.c.                                  Pe teritoriul 

României, 31.401 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.799 de persoane se află în izolare 

instituționalizată. De asemenea, 52.071 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 122 de persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.193 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.020 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 11 ianuarie, 4.426 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 842.175 de lei. 

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

(coronavirus): 1.939 în Italia, 1.395 în Spania, 173 în Marea Britanie, 125 în Franța, 3.110 în Germania,  93 în Grecia, 49 în Danemarca, 36 în 

Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 7 în Suedia,  131 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 30 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, 3 în 

Muntenegru, 50 în Irlanda și câte unul în Argentina, Tunisia, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, 

Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Singapore, Slovenia și Federația Rusă. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest 

moment, 133 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, 3 

în Suedia, 2 în Irlanda, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia și unul în Iran, 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.În intervalul 31 decembrie 2020 – 

7 ianuarie 2021, au fost raportate 15.857.298 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, 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 sunt actualizate săptămânal. 

Grupul de Comunicare Strategică 

 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/01/Chart-2.png
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*ROȘU EMIL COSTEL, titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „Construire imobil de 

locuințe colective P+2E”, amplasament situat în municipiul Botoșani, str. Călugăreni, nr. 9E, judeţul 

Botoşani, anunţă  publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus menţionat şi s-a notificat 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu 

conform HG 1076/2004. 

Prima versiune a planului poate fi consultată la APM Botoşani în zilele de luni – vineri orele 8-14.00  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani în termen de 18 zile de la aparitia 

anuntului. 

*SC PROFI IZO-BEK SRL prin Prisacariu Beniamin din sat. Hudum, com. Curtești, jud. Botoșani 

anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 

„Construire locuințe colective S+P+4E (etaj 4 retras), cu spații comerciale la parter, amenajări 

exterioare, împrejmuire teren, branșament utilități, organizare de șantier”, amplasament situat în mun. 

Botoșani, str. Bucovina nr. 20, jud. Botoșani.         

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului 

Botoşani din mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, jud. 

Botoşani.                

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Botoşani. 

 *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  

 

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
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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Prăjituri pentru domnul Eminescu 

 

Copiii îl iubesc pe Eminescu. Eminescu, poetul. Eminescu, gazetarul. 

Eminescu există în fiecare suflet sensibil, în fiecare român care 

iubește frumosul, care simte poezia și cântecul, codrii și lacul, care 

iubește adevărul, așa cum le-a adorat domnul Eminescu.  

Micii reporteri de la ziarul Buzz au avut o idee altfel de a-l omagia 

pe poetul neperche în săptămâna cu 15 ianuarie, ziua poetului și ziua 

culturii naționale.  

L-au amintit în felul lor, sincer și inocent. Pandemie fiind încă, totul 

a avut loc acasă, dar cu sufletul și gândul către cel ce ne-a făcut unici 

pe noi, românii.  

Fiecare copil a preparat, acasă, o prăjitură ori un tort cu titluri unicat. 

Delicatesele pregătite de copii nu s-au mai numit negrese, tiramisu, 

tort cu fructe ci Revedere, Luceafarul, Dorință, Somnoroase păsărele 

sau Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Da, titluri de poezii pe care 

copiii le știu, le recită, le iubesc. Iar în video-urile create au exprimat 

dragostea lor pentru domnul Eminescu, căci sunt mici, dar cu iubire 

de marele poet. Și sunt din Botoșani unde Eminescu a văzut lumina 

ochilor acum 171 de ani. Iar asta le sporește și mai tare mândria și bucuria de a fi călcat pe drumurile natale. Ale lor și ale 

lui.   

Acțiunea organizată de departamentul de activități al redacției Buzz coordonat în acest an de Denisa Franț, în vârstă de 11 

ani, se desfășoară în parteneriat cu Europe Direct Botoșani, astfel că imaginile cu micii reporteri în rol de cofetari, alături de 

prăjitura “eminesciană” de data aceasta, pot fi apreciate pe pagina partenerului, copiii urmând a fi premiați în funcție de 

reacțiile primite.  

De asemenea, facem precizarea că în cazul în care alți copii care nu fac parte din redacția Buzz se simt inspirați de ideea 

reporterilor Buzz de a-l omagia pe Eminescu, pot trimite la adresa contact@telebuzz.ro fotografii cu ipostaza lor de cofetar și 

prăjitura lor care trebuie să poarte numele unei poezii scrise de Mihai Eminescu până pe 15 ianuarie. Imaginile vor fi postate 

pe pagina Europe Direct Botoșani pentru concursul care se va desfășura în perioada 15-20 ianuarie.  

Copiii- reporteri pregătesc pentru data de 15 ianuarie și un clip video dedicat acțiunii. Acesta va fi postat pe canalul lor de 

Youtube, Televiziunea Adolescenților.  

 

OCPI Botoșani anunță publicarea documentelor tehnice ale 

cadastrului realizate în sectoarele cadastrale nr. 8 din municipiul 

Botoșani, nr. 17 din comuna Leorda și nr. 84, 85 din comuna Șendriceni 

 Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile calendaristice, la sediul primăriilor, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 

Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 

07.01.2021.Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriilor susmenționate precum și online pe site-ul 

ANCPI.Obiectivul principal al Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor 

imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile 

proprii ale ANCPI, precum și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020. De asemenea, în cadrul acestui 

proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local. Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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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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Comunicat de presă 

Consiliul Județean a demarat lucrările la Strategia de Dezvoltare pe 

următorul ciclu financiar 

Consiliul Județean Botoșani a demarat lucrările la Strategia 

de Dezvoltare Durabilă a județului pentru perioada 2021-2027, 

instrumentul de planificare strategică în care se vor fixa prioritățile 

de dezvoltare ale comunității pe termen mediu și lung.  

La finele anului trecut s-a încheiat procedura de achiziție a 

serviciilor privind elaborarea Strategiei. La licitație au participat 

patru firme specializate, iar câștigătoare a fost desemnată Synesis 

Partners. S-a semnat contractul și s-a dat ordinul de începere a 

lucrărilor, iar la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc o primă 

întâlnire cu reprezentanții Synesis Partners, respectiv  

administratorul societății, Florin Tache, și Oana Țăpurică, manager de proiect. Din partea Consiliului Județean au fost prezenți 

președintele Doina Federovici, vicepreședintele Dorin Birta și directorii executivi din aparatul propriu.  

Cu această ocazie s-a stabilit conținutul cadru al Strategiei de dezvoltare, abordarea metodologică și modalitățile de 

lucru, etapele și instrumentele metodologice necesare elaborării strategiei și planificarea activităților, implicit calendarul 

elaborării strategiei.   

„Pentru ca strategia să devină un instrument util și nu doar o carte uitată într-un colț al unui raft de bibliotecă, am 

decis ca la grupurile de lucru la care vor fi prezenți reprezentanții Synesis să participe cât mai mulți actori importanți din 

județ. Astfel, vor fi discuții cu reprezentanții mediului de afaceri, reprezentanți de Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură, reprezentanții instituțiilor deconcentrate și ale celor subordonate CJ-ului, cu primarii celor două municipii, 

cei ai orașelor și cu reprezentanți ai primarilor comunelor din județ, cu reprezentanții GAL-urilor, FLAG-ului și alți 

specialiști. Ne dorim cât mai repede posibil și operaționalizarea ITI Țara de Sus, care ar putea fi un instrument foarte 

important pentru atragerea fondurilor europene în județ. Avem toată determinarea ca strategia pentru viitorul ciclu 

financiar, cea care stă la baza accesării fondurilor europene, să fie un instrument cât mai viabil și să deschidă perspectivele 

dezvoltării județului și recuperării decalajelor economico-sociale”, a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului 

Județean. 

Strategia, care va viza toate domeniile de interes – sănătate, educație, infrastructură, dezvoltare urbană și rurală, 

economie, agricultură, mediu și social - va trebui să fie gata până la jumătatea anului. 

 Specialiștii Synesis au o bogată experiență privind realizarea de studii și strategii, chiar în această perioadă lucrând la 

strategiile pentru alte județe, printre care și cea a județului Suceava. Firma are experiență în scrierea, accesarea și 

implementarea proiectelor europene, asigurând asistența tehnică pentru Ministerul Fondurilor Europene pe ceea ce înseamnă 

principiul parteneriatului, unul dintre principiile-cheie ale gestionării fondurilor Uniunii Europene, care presupune o 

cooperare strânsă a autorităților publice de la nivel național, regional și local din statele membre cu sectorul privat și cu alte 

părți interesate. 

_________________________________________________________________________________________________  


