
.      
Autoturism burdușit cu ţigări de contrabandă,  

reținut cu focuri de armă 
Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat, în cadrul 

unei acţiuni organizate în zona de competență, 108.000 ţigarete 

de diferite mărci, care urmau să ajungă pe piaţa neagră din 

România.Pentru reținerea persoanelor implicate a fost folosit 

armamentul din dotare.     

  În data de 15 ianuarie a.c., în jurul orei 11.00, poliţişti 

de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de 

Frontieră Botoşani au organizat în zona de competență, o 

acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, la care au 

participat și polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei 

de Frontieră Româneşti.În localitatea de frontieră Silișcani, 

polițiștii de frontieră au efectuat semnalul regulamentar de 

oprire pentru un autoturism marca Audi A6 Allroad, 

înmatriculat în România. Conducătorul autoturismului nu a 

oprit la semnalele regulamentare efectuate de către colegii 

noștri și a continuat deplasarea cu viteză către localitatea 

Botoșani.Polițiștii de frontieră au pornit imediat în urmărirea autoturismului, folosind semnalele acustice și luminoase de la autospeciala de 

serviciu, iar după aproximativ trei kilometri, în apropiere de localitatea Victoria, conducătorul autoturismului Audi a pierdut controlul volanului, 

acroșând un autoturism care se deplasa regulamentar în același sens.Atât conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 37 ani, cât și pasagerul, un 

bărbat în vârstă de 48 ani, au abandonat autoturismul, alergând spre zona adiacentă comunicației, iar în autoturismul abandonat au putut fi observate 

mai multe colete ce conțineau țigarete.Pentru reținerea celor doi bărbați, polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare, fiind trase două 

focuri de armă în plan vertical, fără a rezulta victime sau pagube materiale.Autoturismul și persoanele reținute au fost conduse la sediul instituției, 

unde în urma inventarierii coletelor au fost descoperite 108.000 ţigarete (5.400 pachete de ţigări), în valoare de peste 53.000 lei. Cei doi bărbați au 

declarat că au preluat autoturismul încărcat cu țigarete provenite din contrabandă de la un concetățean, urmând a-l transporta până în localitatea 

Botoșani, contra unei sume de bani. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, în 

vederea depistării şi identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun. Împotriva celor doi 

bărbați a fost dispusă măsura reținerii în arest pentru 24 de ore, iar autoturismul folosit în activitatea de contrabandă, în valoare de peste 24.000 

lei, a fost indisponibilizat. 

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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    Pompierii recomandă pe perioada gerului 

Conform meteorologilor, 

temperaturile minime vor 

coborî frecvent sub -10 

grade și se vor încadra, în 

general, între -18 și -8 

grade. Maximele diurne 

vor fi preponderent 

negative și vor avea valori 

cuprinse, în general, între -

10 și 0 grade. Local se va 

semnala ghețuș. 

Frigul extrem poate fi 

periculos și de aceea 

trebuie să ne protejăm cât 

mai bine. 

 îmbrăcați-vă gros; pe 

timpul cât stați afară, 

mișcați-vă permanent 

pentru a vă păstra căldura 

corporală și feriți-vă de 

ţurţurii care se pot forma 

pe clădiri; 

evitați trecerea, în mod brusc, din încăperile încălzite la temperaturile foarte scăzute din mediu; 

mâncaţi regulat şi consumaţi multe lichide, evitând excesul de cofeină sau alcool; 

protejaţi persoanele în vârstă, care au probleme de sănătate, copiii și femeile însărcinate; 

purtați încălțăminte cu tălpi groase, antiderapante, pentru a evita căderile; 

În situații de urgență, apelați numărul unic . 

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu: 

- verificați sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor 

să incendieze materialele combustibile din apropiere; 

nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; 

nu puneți în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile; 

stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa; 

nu adormiţi cu soba aprinsă; 

verificaţi integritatea aparatelor şi a mijloacelor de încălzire electrice; 

decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi; 

nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, cu soba aprinsă ori cu aparatele de încălzire electrice în funcţiune. 

Acțiune a polițiștilor rutieri 

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.  

__________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

 3525 cazuri noi de persoane 

infectate, 58 cazuri noi la Botoșani 

   Până astăzi, 17 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 693.644 de 

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

622.414 pacienți au fost declarați vindecați. 

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

înregistrate 2.156 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, 509 

persoane au fost reconfirmate pozitiv.Până astăzi, 17.221 de persoane diagnosticate cu infecție 

cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 16.01.2021 (10:00) – 17.01.2021 (10:00) au fost raportate 57 de decese (41 bărbați 

și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, 

Bacău, Bihor, Brăila, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, 

Galați, Hunedoara, Iași, Mureș, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava,  Timiș, Vaslui și București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de 

vârstă 30-39 ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 

decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 20 decese la categoria de peste 80 de ani. 

55 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu prezentat comorbidități.În unitățile 

sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.552. Dintre acestea, 1.076 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.164.549 de teste RT-PCR și 43.083 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au 

fost efectuate 11.524 de teste RT-PCR (6.529 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.995 la cerere) și 3.392 de teste rapide antigenice. 

Pe teritoriul României, 37.146 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.426 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 60.554 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 84 de persoane. 

 În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.541 de apeluri la numărul unic de urgență 112. 

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 16 ianuarie, 5.337 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 924.857 de lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 5 dosare penale 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, 7.396 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 1.941 în Italia, 1.487 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, 12 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 12 în Republica Moldova, 3 în 

Muntenegru, 79 în Irlanda și câte unul în Argentina, Tunisia, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, 

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

acest moment, 135 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, 3 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 7-14 ianuarie 2021, au fost raportate 16 938 330 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
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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  

________________________________________________________________________________________________  
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Instalator,Sanitar,ofer servicii, Desfundam 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t 

cu macara , lucrări diverse detalii la tel. 

0753689237 

Inchiriez sau vând spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si 

barbati pentru campaniile de cules capsuni,afine si 

zmeura in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera 

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme 

pavele constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veți primii 8 piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, blocuri- 

montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 

pentru Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 

23 microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 

baxuri-60 de role     

   Contact tel. 755048358   

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  

Locuri de Muncă în STRĂINĂTATE!! 1 400 -                   

1 800 € 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc 

telefon 0744 862 373   

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalatii termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 
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Fundația Regală Margareta a României  

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. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

http://sponsorizez.ro/
http://www.frmr.ro/donationline
http://www.frmr.ro/


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

Acord de principiu pentru deblocarea situației  

de la Nova Apaserv 

Conducerea executivă a Consiliului Județean Botoșani, reprezentată de către președintele Doina Federovici și 

vicepreședintele Dorin Birta, cea a societății Aquaterm Botoșani și cea a Nova Apaserv au avut, în ultimele săptămâni, mai 

multe runde de discuții pentru a debloca situația de la operatorul județean de apă. 

 „S-a ajuns la un acord care va fi transpus într-un angajament ce va fi semnat în cursul săptămânii viitoare, astfel 

încât conturile societății Nova Apaserv să fie deblocate în cel mai scurt timp. Facem toate eforturile pentru a normaliza 

situația de la Nova Apaserv, astfel încât locuitorii județului să nu fie afectați de problemele financiare acumulate în ultimii 

ani la operatorul de apă”, a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani.n ultimii doi ani, Consiliul 

Județean a majorat de două ori capitalul social al operatorului de apă, prima dată cu 4,360 milioane de lei în iunie 2019 și cu 

3.857.680 de lei în primăvara anului trecut.„După blocarea conturilor din cauza datoriilor pe care le are către Aquaterm, 

domnul vicepreședinte Dorin Birta a reușit să negocieze amânarea ratelor la BERD, dar și amânarea plăților restante 

către E.On, astfel încât Nova Apaserv să-și poată continua activitatea și să nu se ajungă la sistarea apei. Apoi, ori de câte 

ori s-a pus problema, specialiștii Consiliului Județean au sprijinit Nova Apaserv”, a declarat Doina Federovici. 

 Consiliul Județean Botoșani, ca acționar majoritar, va lua, în viitorul apropiat, prin intermediul Consiliului de 

Administrație al societății, în limitele cadrului legal, măsurile ce se vor impune pentru a încerca deblocarea situației de la 

Nova Apaserv. 

Evenimentul „Eminescu trăiește prin noi” realizat de Frăția Ortodoxă „Sfântul 

Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință, filiala Botoșani 

S-au împlinit 171 de ani de la nașterea celui care a luminat, prin strălucirea geniului său, calea neamului românesc. Poet 

printre scribi, jurnalist printre polemiști, scriitor printre conțopiști, vizionar politic printre orbi, geniu printre pigmei 

intelectuali.Moștenirea eminesciană umbrește apăsător, dimensiunile operei sale depășind capacitatea de înțelegere a 

epigonilor care încearcă, fără succes, să-i diminueze meritele. 

Studiat în școală dureros de superficial, cu o bogată activitate jurnalistică ținută sub obroc, Mihai Eminescu rămâne românul 

absolut, fără de care ideea de românism nu va putea fi înțeleasă vreodată.Fin observator al realității și vizionar, făuritor de 

limbă și creator de geniu, voievodul limbii române strălucește orbitor pe cerul istoriei noastre, reper luminos în vremuri 

tulburi. 

Din păcate, pare că încă suntem incapabili să prețuim la adevărata valoare tot ceea ce înseamnă Mihai Eminescu pentru cultura 

și istoria României; părem blestemați cu politicieni care încearcă să se cațere pe numele poetului cu fiecare ocazie, politicieni 

care aruncă ei înșiși cu uitare peste memoria acestuia.Însă adevărata prețuire a lui Mihai Eminescu înseamnă să-l iubim așa 

cum ne iubim istoria, neamul și însăși ființa românească. Pentru că dimensiunea geniului eminescian transcende convenționale 

bariere temporale, sufletul românesc devenind sinonim cu sufletul poetului nepereche. 

Și în acest an, Frăția Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință”, filiala Botoșani, a organizat o nouă 

ediție, de această dată inedită, a evenimentului „Eminescu trăiește prin noi”. 

Le mulțumim tuturor tinerilor implicați în realizarea acestui proiect! Au interpretat Ilona Dănilă, Miruna Iuria și Ioana 

Drăgunea. 

Trăiască nația! 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Deniz Otay - câștigătoarea  

Premiului național de poeziei „Mihai Eminescu” – Opus Primum 

Câștigătoarea ediției din acest an, a 23-a a Premiului național de poeziei 

„Mihai Eminescu” - OPUS PRIMUM, este tânăra poetă Deniz Otay, cu volumul 

de debut „FOTOCROM PARADIS”! 

„Țin să o felicit pe tânăra câștigătoare a Premiului național de poeziei 

«Mihai Eminescu» - Opus Primum. I-am înmânat simbolic premiul prin 

intermediul tehnologiei, pentru că situația sanitară nu ne-a permis, în aceste 

momente, să organizăm o manifestare. Ca să o citez, astăzi a fost «O victorie 

virtuală», pe care o va concretiza când va ajunge pe meleagurile eminescene. 

Îi urez, ca peste ani, să se regăsească și în postura de premiantă a secțiunii Opera Omnia a Premiului național de poezie «Mihai Eminescu»!”, 

a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani. 

Pentru ediția din anul acesta au fost trimise pe adresa Memorialului Ipotești 15 volume de poezie ale autorilor care au debutat în 2020. 

 Juriul, format din dr. Alexandru Cistelecan (Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș), dr. Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava), dr. Mihai Iovănel (Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București), dr. Alex Goldiș (Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), dr. Andrei Terian-Dan (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), a nominalizat cinci autori:  

- Lucian Brad, Un om mai important decât oamenii, Alba Iulia, OMG;  

- Dumitru Fanfarov, stepă și transă, Bistriţa, Casa de Editură Max Blecher;  

- Mircea Andrei Florea, Larvae, Bistriţa, Casa de Editură Max Blecher;  

- Antonia Mihăilescu, Note din secolul Kitsch, București, Tracus Arte;  

-  Otay Deniz, Fotocrom Paradis, Alba Iulia, OMG.Â                           

 5 ianuarie 1850-15 ianuarie 2021-171 de ani de eternitate eminesciană 

 Într-o zi de marți, 15 ianuarie 1850, la ceasurile 4 și 15 ale dimineții, venea pe lume, la Botoșani, Mihai Eminescu, cel 

ce avea să devină Poetul nepereche al literaturii române. Romantic 

prin excelență, a evocat, în versurile sale, dragostea, natura, locurile 

natale, voievozii din trecutul românesc. A creat un întreg univers, 

universul eminescian, ale cărui taine și frumuseți sunt departe de a 

fi deslușite deplin. Jurnalist cu un condei extrem de ascuțit, s-a 

exprimat cu referire la toate aspectele vieții societății contemporane 

lui: politică, istorie, religie, folclor, filosofie, educație, economie, 

industrie și agricultură etc.  

În această zi sfântă pentru toți românii, să ne amintim de cel 

mai de seamă om pe care l-au rodit aceste pământuri binecuvântate 

din nordul moldav și să-l omagiem așa cum i-ar fi plăcut, în 

modestia sa exemplară, citind sau recitind una dintre frumoasele 

sale poezii. George Călinescu, marele critic literar, care a petrecut 

o parte a copilăriei sale la Botoșani, locuind în actuala clădire a 

gării, avea să scrie, peste timp, despre Poet: „[…] Ape vor seca în 

albie, și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest 

pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale".  

La ceas omagial, liberalii botoșăneni se înclină, cu respect, îndemnându-ne și îndemnându-vă, dragi botoșăneni, să nu 

uităm că „A fost odată ca-n povești, A fost, ca niciodată”. Noi, liberalii, i-am omagiat astăzi, personalitatea Poetului, prin 

depunerea unei jerbe de flori la bustul lui „Mihai Eminescu”, din parcul cu același nume. 

Organizaţia Municipală PNL Botoşani 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Porni Luceafărul... 

… în zboru-i dezinvolt spre bolta cerească, pe numele lui, Mihai Eminescu, început în Ipoteştii din 

mărginimea Botoşanilor, în familia căminarului Gheorghe şi Raluca Eminovici,  la “15 ghenarie 1850”, 

după cum stă consemnat, la 21 ian. 1850, în arhiva Bisericii Domneşti (Uspenia), botezul creştin al 

micuţului prunc, Mihai, al 7-lea dintre cei 11 copii ai familiei. Cu siguranţă, remarcându-i pruncului 

“fruntea înaltă, ochii larg deschişi şi luminoşi”, aşa cum îndeobşte stă cunoscut la sfântul ritual, preotul 

Ion Stamate i-ar fi hărăzit atunci “un zbor înalt şi aripat” al vieţii sale. Şi aşa avea să şi fie! 

Ca “nouri lungi pe şesuri”, pe răbojul vremii s-au încrustat, iată, 171 de ani de la naştere, 

dar “zborul său luceferian” continuă şi astăzi, răspândind în universul terestru şi galactic lumina de 

Luceafăr a personalităţii sale. Ajunsă şi pe planeta Mercur, un crater imens al acesteia, descoperit de NASA, 

a primit numele: Eminescu. 

“Un cer de stele dedesupt, / Deasupra-i cer de stele - / Părea un fulger nentrerupt / Rătăcitor prin 

ele.”  

Hălăduind prin “a chaosului văi”, numele lui îl găsim situat şi în catalogul planetelor mici “Minor Planet 

Names – alphabetical list”, la poziţia 9495, sub denumirea de: Planeta Eminescu! 

rnităţi continuă şi astăzi să reverse acea lumină de Luceafăr care ne individualizează ca naţie în Univers. 

Urmărindu-i, cu minuţia-i proverbială, traiectoria zborului vieţii şi creaţiei lui M. Eminescu, iată ce gânduri îl stăpâneau, în 1932, pe George 

Călinescu, de departe cel mai autorizat biograf şi critic eminescolog, scriind despre moartea Poetului:  „Astfel se stinse în al optulea lustru de 

viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va 

răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava 

subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale.” 

Savantul istoric de mai târziu, Nicolae Iorga, şi el de origine botoşăneană, având revelaţia genialităţii operei eminesciene, n-a ezitat să exprime 

un verdict de profunzime, numindu-l pe Eminescu: „expresia integrală a sufletului românesc.” 

Posteritatea lui Mihai Eminescu a fost evocată de marile „voci” ale vremurilor între care: Tudor Arghezi, Garabet Ibrăileanu, Mircea 

Eliade, Emil Cioran, Petru Creţia, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Tudor Vianu, Perpessicius, Dumitru Caracostea, Eugen Simion, Mihai Cimpoi ş.a., 

fiecare în parte şi toate la un loc, apreciind genialitatea operei eminesciene, străbătută de fiorul naţional al dulcelui grai românesc.  Dar, permisă 

fie-mi părerea, aceea a preţioasei definiri eminesciane dată de filozoful Constantin Noica: „Mihai Eminescu – Omul deplin al culturii 

româneşti!”  

Într-adevăr, nici „valurile” stârnite într-un „pahar cu apă” de unii detractori contemporani şi nici altele lor încercări de „demitizare” , sortite 

pieirii, n-aveau cum să-i aducă atingere „arheului graiului şi culturii noastre – Mihai Eminescu”. 

Şi, ca o urmare firească, la 7 decembrie 2010, prin lege, ziua de 15 ianuarie -  ziua de naştere a Poetului Naţional – este aleasă ca Zi a Culturii 

Naţionale!   

Aşa şi astfel este receptat astăzi Mihai Eminescu, în tot spaţiul românesc şi în cel universal, după cum îi sunt apreciate traducerile operei 

sale pe întreg mapamondul.   

Ca o recunoaştere a universalităţii sale, UNESCO, la centenarul morţii poetului, declară anul 1989 ca fiind Anul internaţional Eminescu şi tot 

UNESCO a decis ca Mihai Eminescu să fie Poetul anului 2000! Nici Guinness Book of  Records nu este mai prejos şi în 2009 înscrie poemul 

eminescian Luceafărul, cu cele 98 de strofe ale sale, drept cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume! 

Ediţiile integrale ale amplei sale opere de poezie, proză, teatru, jurnalism şi manuscrise, ultima, în 11 volume de peste 1000 de pagini fiecare, 

editată în 2010 sub îngrijirea acad. D.Vatamaniuc, traducerile în diferitele limbi de pe cele 5 continente, statuile şi busturile ce i-au fost ridicate 

în tot cuprinsul ţării şi în străinătate, cum şi alte numeroase însemne ale omagierii Poetului, ne certifică siguranţa că şi de aici încolo Mihai 

Eminescu, în infinitatea Timpului şi Spaţiului, îşi va continua zborul său de Luceafăr, aşa cum vizionar opina şi Geo Bogza: "Atât timp cât pe 

aceste pământuri, soarelui i se va spune soare, iubirii - iubire şi poeziei, poezie, pe EL nimeni nu-l va tăgădui." 

Fiind vorba de „EL” , iată-mi şi „opinia” de la sfârşitul poeziei cu acelaşi nume: 

Cu opera-i dumnezeiască    Iar dacă săvârşim păcatul 

Dă seama de-un întreg popor   De a-i rosti un singur vers, 

Menit aici să veşnicească:    Acesta ni-i certificatul 

Trecut, Prezent şi Viitor!    De nemurire-n Univers!        

 Mihai Caba 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 
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