
.      

Peste 150.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID  

Aproape 14.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în 

ultimele 24 de ore, astfel că numărul total a depășit 

150.000, potrivit datelor furnizate de Comitetul național de 

coordonare a campaniei de vaccinare (CNCAV).  Situația 

din ziua de 13 ianuarie, ora 17.00: 1. Număr de persoane 

vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer 

BioNTech (în ultimele 24 de ore) –  13.821. 2. Număr total 

de persoane vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinul 

Pfizer BioNTech (începând cu data de 27 decembrie 2020) 

– 154.268. 3. Număr de reacții adverse înregistrate la 

nivelul centrelor de vaccinare (în ultimele 24 de ore):   60 

reacții comune și minore, dintre care: –   21 reacții de tip 

local;–   39 reacții generale.4. Număr de reacții adverse 

înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (începând din 

27 decembrie 2020):   544 comune și minore, dintre 

care: –  214 reacții locale cu durere la locul 

injectării;–  330 reacții generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie) Precizăm că 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.  

Consiliere, îndrumare și 

sprijin emoțional pentru 

seniori, la  Telefonul 

Vârstnicului 
Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin 

apelarea gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - 

Telefonul Vârstnicului, un serviciu social pus la dispoziție de 

Fundația Regală Margareta a României și finanțat de Fundația 

Vodafone România și donatori individuali, prin SMS cu textul 

SINGUR la 8844. Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul 

programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de 

informații practice și îndrumare către servicii din comunitate, 

consiliere psihologică și chiar sprijin . Pentru a răspunde miilor de 

solicitări și a oferi sprijin emoțional sau consiliere psihologică, 

echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 

specialiști în asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea 

singurătății, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, și psihologi 

care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. Sunt 

3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulți dintre ei trăiesc 

singuri, afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau 

lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situații dificile de viață 

și nu mai au pe nimeni care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiți să facă față pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul 

Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existențiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării 

de urgență, iar criza izolării sociale a seniorilor nu se termină acum. 
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          ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Pedofil arestat pentru 30 de zile 

La data de 12 ianuarie 2021, instanța de judecată și-a însușit propunerea organelor judiciare și a dispus arestarea preventivă 

pentru 30 de zile a unui tânăr de 33 de ani din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de viol.In urma 

probatoriului administrat s-a stabilit fapătul că acesta, în noaptea de 23/24 decembrie 2020, profitând de incapacitatea unui 

minor de 12 ani de a-și exprima voința, ar fi exercitat asupra sa raporturi sexuale, fără întrebuințarea de violențe. Cercetările 

sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de viol, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție procedurală. 

Contrabandă cu țigări 

La data de 12 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice aflându-se în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza comunei Manoleasa, au procedat la controlul unui autoturism care se afla staționat 

în fața unui magazin din aceeași localitate, iar la volanul acestuia se afla un bărbat de 58 de ani din orașul Darabani. 

În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului au fost identificate 100 de pachete de țigarete, de proveniență 

Republica Moldova, pentru care bărbatul nu deţinea documente legale de provenință şi despre care cunoştea că provin din 

activităţi de contrabandă, pachetele având aplicate timbre de acciză specifice ţării de origine.  

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă, urmând ca în funcție de rezultatele 

cercetărilor să se dipună măsuri legale, iar cantitatea de țigarete a fost supusă confiscării.  

Acțiune a polițiștilor rutieri 

La data de 12 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pe raza de competență, pentru 

verificarea respectării prevederilor legale de către conducătorii auto care efectuează transport de persoane în comun. În urma 

neregulilor constatate au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 9.000 de lei. Din totalul  

sancțiunilor, cinci au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză și cinci sancțiuni pentru defecțiuni tehnice. 

           

A folosit benzină să 

aprindă focul! 

Mai multe decizii greșite, luate într-un 

timp foarte scurt, era sa îl coste viața 

pe un tânăr de 18 ani din satul 

Bobulesti, orașul Ștefănești. A vrut să 

întețească focul, dar a ales metoda 

greșită. A folosit benzină, iar 

recipientul din care turna a luat foc. 

Speriat, a aruncat bidonul în flăcări în 

bucătărie, incendiind bunurile din 

încăpere. Printre ele se afla și o 

butelie. A rămas fără acoperiș 

deasupra capului și o parte din bunuri. 

Consecințele puteau fi tragice. Puțin a 

lipsit să se aprindă hainele de pe 

tânăr.Fiti prudenți! NU aprindeți focul 

în sobe cu ajutorul lichidelor 

inflamabile precum benzină, gaz sau alte substanțe periculoase!  NU nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele 

pentru care a fost destinată soba!     ISU_BOTOSANI 

__________________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW1Oq4XKRz5RsPKI3nVEWxFblmt7OV8xgSqhsuyJLJb482osnxchnThI65y6owoeizz82HYnY3aabPV7yfk2jRRLRCSZFRzkBjHqCDTK2Ppjduld7wjUhPrQW0D17B8fF8gGZ8hwj0lkmgxmL9lJ5OL&__tn__=*NK-R
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Ministrul Muncii, Raluca Turcan, după decizia CCR privind 

majorarea pensiilor cu 40%: Parlamentul va decide ce e de făcut 

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune, după decizia 

Curții Constituționale care a respins sesizarea 

Guvernului privind majorarea punctului de pensie cu 

40%, că impactul financiar al unei astfel de creșteri ar fi 

de 138 de miliarde de lei pe an, ceea ce nu este 

sustenabil, iar Parlamentul va decide ce este de 

făcut."Așa cum știți, Guvernul Orban a decis ca pensiile 

să crească în cuantum suportabil, care să facă 

sustenabil acest proces de majorare și am crescut 

pensiile cu 14 la sută, având acest cadru legal. Acum, în 

contextul deciziei CCR, așa cum Parlamentul, anul 

trecut, a decis (...) o majorare de 40%, la fel 

Parlamentul, în actul legal de punere de acord a 

legislației cu deciziile CCR, se va pronunța cu ce este de 

făcut pe viitor. Cel mai important lucru legat de pensii 

este să putem asigura plata lor și echitate. În momentul preluării mandatului, am decis să creăm un grup de experți care să 

pună legislația în acord cu aceste principii", a declarat Turcan, miercuri, după decizia CCR. 

Ea a spus că impactul financiar al creșterii pensiilor cu 40% ar fi de 138 de miliarde de lei pe an, ceea ce nu este sustenabil. 

Curtea Constituţională (CCR) a respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificării 

bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, care au fost modificate de PSD în Parlament și prevăd 

și majorarea cu 40% a pensiilor, față de 14%, cât stabilise Cabinetul Orban, au declarat pentru HotNews.ro, surse oficiale. 

Creșterea salariului minim începând cu 1 ianuarie a fost aprobată  

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotărâre privind creșterea salariului minim brut pe țară la 2.300 lei lunar, de la 2.230 de lei. 

Premierul Florin Cîțu a spus că majorarea se aplică începând cu 1 ianuarie, în condițiile în care plata salariilor pe luna ianuarie se face 

în februarie.Creșterea este de 3,1%. Premierul spune că este o creștere peste rata inflației din 2020 și peste estimarea din 2021, fiind păstrată astfel 

puterea de cumpărare.Salariul minim brut pe țară va fi de 2.300 lei pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 

13,583 lei/oră. De asemenea, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel 

puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară se stabilește la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de 

lucru.Guvernul mai discută, în primă lectură, și proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil de energie. (hotnews) 

Fermierii pot obţine bani europeni pentru a introduce aditivi în furajele 

animalelor cu scopul de a reduce emisiile de metan ale acestora 

Fermierii ar trebui să obţină finanţare europeană pentru a reduce emisiile de metan provenite de la efectivele de animale sau să extindă agricultura 

ecologică, a anunţat joi Comisia Europeană, conform planurilor menite să facă agricultura mai curată, transmite Reuters. 

În octombrie, miniştrii Agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord, după lungi negocieri, asupra unei reforme a noii 

Politici Agricole Comune (PAC), destinată să ţină cont mai mult de provocările climatice asupra mediului înconjurător. În centrul discuţiilor a 

figurat sistemul „eco-schemelor”, propuse de Comisia Europeană pentru a „înverzi” agricultura europeană prin remunerarea serviciilor făcute 

mediului înconjurător de către fermieri.Contribuţia sectorului agriculturii la emisiile de gaze cu efect de seră din UE este de aproximativ 10%, iar 

obiectivul blocului comunitar îl reprezintă zero emisii până în 2050.Politica agricolă va absorbi 387 miliarde de euro din viitorul buget UE, pentru 

perioada 2021-2027, cheltuielile în agricultură fiind împărţite între plăţile directe pentru fermieri şi alte măsuri de sprijin pentru dezvoltarea 

rurală.Negociatorii UE dezbat intens dacă să cheltuiască 20% sau 30% din plăţile pentru fermieri pe programe de protejare a mediului. Joi, Comisia 

Europeană a anunţat ce ar putea include „eco-schemele”. 

Printre sugestiile Executivului comunitar se află agricultura ecologică, folosirea aditivilor pentru furaje pentru a reduce nivelul de metan – un gaz 

de seră puternic – emanat de animale şi stocarea carbonului în sol.Asociaţia fermierilor europeni Copa Cogeca a salutat sugestiile, dar a avertizat 

că „trebuie menţinut caracterul voluntar pentru fermieri al acestor potenţiale practici, propuse de Comisia Europeană”.Sugestia Executivului 

comunitar de a-i plăti pe fermieri pentru îmbunătăţirea „condiţiilor în care trăiesc animalele va ajunge să fie percepută ca o subvenţie ascunsă 

pentru sectorul creşterii animalelor, intens poluator”, a afirmat Celia Nyssens, de la Biroul European de Mediu. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24537455-ccr-respins-sesizarea-guvernului-majorarea-punctului-pensie-40-este-constitutionala-surse.htm
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

 3525 cazuri noi de persoane 

infectate, 58 cazuri noi la Botoșani 

   Până astăzi, 14 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 684.917 

cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).   

 614.545 de pacienți au fost declarați vindecați. 

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

înregistrate 3.525 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: 

Până astăzi, 17.035 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au 

decedat. 

În intervalul 13.01.2021 (10:00) – 14.01.2021 (10:00) au fost raportate 66 de 

decese (44 bărbați și 22 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, 

internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, 

Brașov, Buzău,  Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, 

Iași, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, 

Vrancea, Ilfov și București.Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 8 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 

15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani. 63 dintre decesele 

înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu prezentat comorbidități. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.739. Dintre acestea, 1.101 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.104.229 de teste RT-PCR și 29.829 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au 

fost efectuate 26.709 teste RT-PCR (16.474 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.235 la cerere) și 5.957 teste rapide antigenice. 

Pe teritoriul României, 30.365 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.610 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 55.792 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 109 

persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.493 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 674 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 13 ianuarie, 4.736 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 664.020 de lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 

Cod Penal. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE 

(0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.În ceea ce 

privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 7.349 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 1.941 în Italia, 1.455 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, 36 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, 67 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, 134 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, 2 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/2021/01/14.01.2021.png


....................... Ediția nr. 6566,  15 ianuarie 2021........................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.12.2020 

                                           ANUNT DEMARARE PROIECT 

„Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” 

din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 

Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 

DAIALOV COM SRL cu sediul in judetul BOTOŞANI, localitatea Baisa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/1/2010,  CUI  

RO  26379740,anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate 

economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, proiect  nr RUE 1717 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru 

capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si 

Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 10.12.2020-10.12.2021. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea DAIALOV COM SRL. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării 

granturilor 

Valoarea proiectului este de 834813.75 RON (valoarea totala) din care : 725925 RON lei grant si 108888.75 RON lei cofinanțare. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Persoană de contact:Amisculesei Ovidiu-Felix 

   e-mail: restaurant_dayan@yahoo.com 

tel: 0756.620.885 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

*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 15 zile de la apariția anunțului. 

 

*PĂTRĂUȚEANU IOSIF, titular al poiectului :”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE SELF AUTO, ÎN LOCALITATEA 

TRUȘEȘTI, COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, în loc. Trușești, com. Trușești, jud. Botoșani, anunță publicul 

interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cadrul  pocedurii de evaluare 

a impactului asupra mediului, pentru proiectul :”CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE SELF AUTO, ÎN LOCALITATEA TRUȘEȘTI, 

COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, în loc. Trușești, com. Trușești, jud. Botoșani.     

 Proiectul deciziei de încadare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 

Botoșani,  din mun. Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr.44 , jud. Botoșani, în zilele de luni-vineri  între orele 8.00-1.00, precum și la 

următoarea adresă de internet:http://apmbt.anpm.ro.            

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 

anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 

________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOȘĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

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

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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Flavius PARASCHIV: ”ION CĂLUGĂRU - între literatură și publicistică” 

(Editura HASEFER, București, 2020) 

Apărută sub egida Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, cartea  

”Ion Călugăru -   între literatură și publicistică” -   amplă cercetare monografică,  de 386 

pagini -  a fost editată cu sprijinul Guvernului României,  prin Departamentul pentru 

Relații Interetnice. 

Autorul acesteia, Flavius Paraschiv, este  un tânăr literat ”ieșean”, născut la Botoșani. La 

nici 30 de ani împliniți, este doctor în Filologie (summa cum laude) al Universității 

”Alexandru  Ioan Cuza” din Iași. Prozator și publicist înzestrat, atent la mișcările epocii,  

Flavius Paraschiv a publicat   articole și recenzii în ”Cronica Veche”, ”Timpul”, 

”Convorbiri Literare”, ”Viața Românească”, ”Expres Cultural” etc. 

Meritul fundamental al cărții ”Ion Călugăru - între literatură și publicistică” constă în  

recuperarea unui autor, care, așa cum rezultă din mărturiile celor care l-au cunoscut (M. 

Sebastian, Ovid S. Crohmălniceanu, Eugen Lovinescu, Sașa Pană etc.) a fost receptiv la 

ambianța socio-literară a epocii, reușind să exploreze diverse teme și formule narative prin 

care a încercat să se sincronizeze nu doar cu literatura din spațiul cultural românesc, ci și 

cu alte texte beletristice din țările europene. 

Scriitor și publicist, Ion Călugăru s-a născut pe 14 februarie 1902, la Dorohoi, cu numele de Ștrul Leiba Croitoru, într-o 

familie de evrei, cu o situație materială precară: tatăl era croitor, iar mama casnică. Cursurile primare le-a făcut la Școala 

Israelito - Română din Dorohoi, localitate unde a absolvit și gimnaziul. La vârsta de 17 ani, în 1919, pleacă la București și se 

înscrie la Liceul ”Matei Basarab”, fără a reuși să finalizeze studiile.  Angajat la redacția ”Sburătorul”, intră -  de timpuriu -  

în mișcarea socialistă și, din anul 1920, începe să publice în periodicele vremii.  În 1923, debutează editorial cu  volumul  de 

povestiri ”Caii lui Cibicioc”, după care - în același an - îi mai apar alte trei cărți. Alte lucrări (selectiv): ”Omul de după ușă” 

(roman, București, 1931), ”Charlot” (Buc., 1933), ”Don Juan Cocoșatul” (roman, Buc., 1934), ”De la cinci până la cinci” 

(nuvele, Buc., 1936), ”Copilăria unui netrebnic” (roman autobiografic, Buc., 1936 / cu mai multe reeditări), ”Clownul care 

gândește” (scenariu de comedie -  dramatică, Buc., 1949) etc.  Se stinge din viață la București, 22 mai 1956. 

Dar, iată  argumentele  care l-au determinat pe Flavius Paraschiv să  ni-l redea,  în integralitatea sa,    pe Ion Călugăru: 

”În primul rând, până în prezent, nu s-a publicat nici un volum dedicat vieții și operei lui Ion Călugăru, deși activitatea acestuia 

a fost remarcată de personalitățile generației din prima parte a secolului trecut (B. Fundoianu, Eugen Ionescu, Mihail 

Sebastian), dar și de criticii literari ai momentului (Perpessicius, Pompiliu Constantinescu etc.). 

În al doilea rând, din vasta creație a scriitorului, se cunosc și se menționează doar o mică parte dintre cărțile publicate, cea 

mai apreciată fiind ”Copilăria unui netrebnic” (1936). Ignorate pe nedrept, de cele mai multe ori, celelalte compartimente care 

alcătuiesc ”patrimoniul” lui artistic sunt la fel de captivante, ofertante atât din punct de vedere estetic, cât și istoric, sociologic, 

ca expresie a unei mentalități, ideologii etc.”. 

Flavius Paraschiv își  structurează lucrarea pe trei mari coordonate: (1) omul, (2) scriitorul (care cuprinde dramaturgia, proza 

scurtă, romanele) și (3) publicistul. 

Cunoscând    puține ”amănunte” din viața și opera  lui  Ion Călugăru, am citit cu interes, plăcere / satisfacție intelectuală cartea 

lui Flavius Paraschiv. Nu ușor, ce-i drept, deoarece  majoritatea paginilor conțin note de subsol, care trimit la sursele de 

informare consultate, respectiv  o bibliografie cuprinzând  multe zeci de studii,  articole și lucrări. 

Din discuțiile pe care, recent,  le-am avut cu autorul cărții, am înțeles că - printre alte proiecte -  pregătește pentru tipar și  un 

al doilea volum dedicat Operei lui Ion Călugăru.  Dar, alte / mai multe  detalii, la timpul cuvenit. 

Până atunci, la debutul editorial, tânărului și mai mult decât promițătorului autor,  felicitări! Și, evident, succes în continuare! 

Flavius Paraschiv are și va avea multe de spus / scris. 

                                                                                                           Al. D. FUNDUIANU 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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 ______________________________________________________________________________________________ 

 


