
.      

Record de temperatură negativă la Botoșani: minus 18,4 grade Celsius  
Marți dimineață, Staţia Meteo Botoşani a înregistrat la ora 7.30, minus 

18,4 grade C, cea mai scăzută temperatură înregistrată până acum în acest 

sezon rece. Pe stil vechi, avem de-a face cu bine cunoscutul ger al 

Bobotezei, cum se spune în popor. Temperaturi extrem de scăzute s-au 

înregistrat și la  Darabani, minus 16,3 grade C, și la Ştefăneşti-Stânca 

minus 16,2 grade C.  

Acțiuni ale polițiștilor privind prevenirea și limitarea răspândirii 

virusului SARS COV 2 

În perioada 15-17 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 13 acțiuni punctuale, atât în sistem propriu cât și integrat, în cadrul 

acestora fiind controlate peste 80 de locații de interes. În urma neregulilor constatate, echipele de control au aplicat 48 de 

sancțiuni contravenționale  valoarea totală a acestora fiind de peste 10.000 de lei. Din totalul sancțiunilor contravenționale, 

un număr de 24 au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru este obligatoriu 

și pentru nerespectarea interdincțiilor privind deplasarea.Sănătatea și siguranța cetățenilor sunt prioritare tuturor instituțiilor 

cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.  

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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„Unire-n cuget și-n simțiri”, concert online pus în scenă de 

„Rapsozii Botoșanilor” 

Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 reprezintă una dintre 

bornele importante ale istoriei noastre. Chiar dacă situația epidemiologică este una 

dificilă, Consiliul Județean Botoșani și Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor” 

au decis organizarea unui spectacol special dedicat Zilei Unirii Principatelor 

Române.Duminică, 24 ianuarie, de la ora 15:00, în sala Casei de Cultură a 

Sindicatelor „Nicolae Iorga” din Botoșani, va avea loc concertul „Unire-n cuget și-

n simțiri”. În cadrul spectacolului vor evolua soliștii: Sofia Vicoveanca, Daniela 

Condurache, Laura Ștefănescu-Potoroacă, Elena Mândrescu, Petronela Rusu, Alina 

Huțu, Constantin Petrescu, Loredana Călin.În deschiderea spectacolului, domnul 

muzeograf Gheorghe Median va vorbi despre importanța istorică a zilei de 24 

ianuarie.  

„Pe toți iubitorii de folclor și pe toți cei ce simt românește îi invităm să fie 

alături de noi, online anul acesta, cu speranța că ne vom reîntâlni în sala de 

spectacole cât de curând”, a declarat Dan Doboș, managerul Orchestrei Populare 

„Rapsozii Botoșanilor”.Spectacolul va fi transmis live pe pagina de Facebook a 

Orchestrei „Rapsozii Botoșanilor”. Accesul publicului în sala de spectacole va fi 

permis doar în funcție de situația epidemiologică de la nivelul municipiului 

Botoșani de la acea dată și în limitele prevăzute de normele sanitare. 

INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Accident la Crasnaleuca 

La data de 15 ianuarie 2021,polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani, au fost sesizați prin apel 112, 

cu privire la faptul că pe raza localității Crasnaleuca, comuna Coțușca, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.      

 În urma cercetărilor efectuate de echipajul rutier deplasat la fața locului, s-a stabilit că o   tânără de 21 ani, din localitate,  

în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal D.C 8, pe un carosabil acoperit cu zăpadă și polei, a surprins și 

accidentat un pieton, în vârstă de 82 ani, care se deplasa pe aceeași direcție de mers, pe centrul părții carosabile.        

 Atât conducătoarea auto, cât și pietonul au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.        În cauză se 

efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. 

La volan, sub influența alcoolului 
La data de 17 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Botoșani au oprit pentru control un autoturism condus 

de un bărbat de 40 de ani, din comuna Corni. Întrucât bărbatul emana halena alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul 

etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii 

infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. 

Fără permis și sub influența alcoolului, la volan 
La data de 18 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Flămânzi au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe un drum 

sătesc din localitatea Șupitca, comuna Coșula, un autoturism are o deplasare sinuasă, iar conducătorul 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 bărbat de 35 de ani din comuna Coșula.În urma testării cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0, 

97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult de atât, tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat.De asemenea, în urma verificărilor 

efectuate în bazele de date, s-a constatat că autoturismul condus nu este asigurat pentru răspundere civilă auto, astfel fiind reținute plăcuțele de 

înmatriculare, iar bărbatul a fost sancționat contravențional.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără 

permis și conducere sub influența alcoolului. 

____________________________________________________________________________________________ 



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

Val de incendii în județ din cauza coșurilor necurățate 
 

Au vrut să-şi încălzească locuinţele şi au făcut 

focul, dar nu s-au asigurat că au coşurile de 

fum curăţate de funingine, reparate sau 

protejate termic faţă de materialele 

combustibile din care sunt construite 

acoperişurile, tavanele sau pereţii caselor. 

Căldura radiată sau scânteile sărite din coşurile 

de fum ca urmare a arderii funinginii au aprins, 

în ultimele trei zile, materialele combustibile 

(grinzi, bârne, astereala) ale acoperişurilor a nu 

mai puţin de cinci locuinţe din Corni, Pomârla, 

Botoșani, Coțușca și Hudești. 

Intervenția promptă a pompierilor, a făcut ca 

flăcările să nu se extindă și la bunurile din 

interior. 

Alte două locuințe din Mileanca și Știubieni au 

fost aprinse de jarul căzut din sobă pe 

materiale combustibile. 

Evenimentele puteau fi prevenite dacă 

proprietarii caselor și-ar fi verificat, reparat, 

izolat termic și curăţat periodic coşurilor de 

evacuare a fumului. 

Incendiile de la Mileanca și Știubieni nu s-ar fi 

produs, dacă ar fi ținut cont de măsurile 

minime de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură și ar fi 

montat/amplasat, în fața ușiței de alimentare a sobei, o tăvă sau o tablă metalică având dimensiunile de 70x50 cm, 

pentru a proteja pardoseala combustibilă. 

Vă reamintim că până miercuri, județul Botoșani se află sub informare meteorologică de ger. 

Asigurarea confortului termic în locuințe este prioritatea fiecăruia dintre noi. 

Vă sfătuim să aveți grijă și să respectați regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor la folosirea 

mijloacelor de încălzire locală. Pe lângă sfaturile enumerate mai sus, vă recomandăm: 

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 sau înainte de a adormi; 

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. 

ISU_BOTOSANI 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Teatrul VASILACHE vă invită la două spectacole 

Dragilor, 

În această săptămână vă invităm să vizionaţi în sala Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache” două spectacole 

dedicate atât celor mici, cât şi tinerilor: 

Spectacolul  „Muc cel Mic”,  adaptare scenică după Wilhelm Hauff, de 

Marius Rogojinschi,  după următorul program: 

-  joi, 21 ianuarie 2021 şi vineri, 22 ianuarie 2021, de la ora 18:00 

- sâmbătă, 23 ianuarie 2021 şi duminică, 24 ianuarie 2021, de la ora 

11:00 
Distribuţia: 

Andreea-Elena Popovici,  Renata Voloşcu,  Adelina Cojocariu, Florin 

Iftode, Marius Rusu, Pavel Petraşi, Andrei Bordianu, Anamaria Chelaru 

Regia artistica - Marius Rogojinschi; scenografia - Marius 

Rogojinschi şi Mihai Pastramagiu; costume şi păpuşi - Mihai Pastramagiu. 

"Copiii sunt invitaţi să parcurgă împreuna cu Micul Muc aventurile 

prin care acesta este nevoit să le treacă.  Binele şi răul se împletesc  în calea 

Micului Muc, dar cu inteligenţă şi noroc va învinge răul, iar Micul Muc va 

trage multe învăţăminte din întâmplările prin care trece.” (Marius 

Rogojinschi – regizor artistic) 

Preţ bilet 12 lei 
Spectacolul „Cântecul lebedei”,  adaptare, după A.P.Cehov, în cadrul 

Studioului de teatru pentru tineret este programat pentru ziua de sâmbătă, 

23 ianuarie 2021, cu începere de la ora 18:00. 

Regia artistică este semnată de Vali Popa, iar protagoniştii 

spectacolului sunt Marius Rogojinschi şi Anamaria Chelaru. Coordonator 

lect. Univ. dr. Antonella Cornici, asistent regie: Anamaria Chelaru şi sufleor 

Alin Gheorghiu. 

«„Cântecul lebedei” este un gând al lui Cehov aşternut pe 

hârtie în doar câteva ore ce conţine deopotrivă trăiri intense, zbateri, 

regrete şi neputinţa unui actor ajuns la maturitatea înţelegerii de sine. 

Un personaj care ne invită să reflectăm asupra condiţiei artistului. 

Spectacolul aduce în faţa auditoriului dimensiunea existenţei 

creatorului aflat într-un permanent exerciţiu de forţă şi echilibru între 

dramatismul vieţii şi magnificența iluziei. Un discurs despre liberul 

arbitru şi consecinţele sale. 

E o invitaţie la gând, la bucurie, la sensibilitate şi nu în ultimul 

rând la prezent, un prezent care poate fi  şi un posibil sfârşit. O 

compoziţie în care regăsim toate momentele vieţii» (Vali Popa – 

regizor artistic) 

            Spectacolul se adresează tinerilor cu vârsta peste 14 ani. 

Preţul bilet 15 lei 
Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la locul desfăşurării 

spectacolului. Intrarea la spectacol se face cu o oră înaintea începerii 

acestuia. Numărul maxim de locuri în sala Teatrului „Vasilache” este 

de 51. Nu se fac rezervări la spectacole, locurile se alocă în ordinea 

sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora în sală. 

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu măsurile ce se impun a fi 

respectate la spectacole! 

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol 

acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: măsurarea 

temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

Vă aşteptăm cu drag! 

Până atunci… toate cele bune! 

 

Mariana Bucataru 

referent specialitate administraţie şi relaţii publice 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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: 

 2745 cazuri noi de persoane 

infectate, 62 cazuri noi la Botoșani 

  Până astăzi, 19 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

697.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID 

– 19). 

630.236 de pacienți au fost declarați vindecați. 

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

înregistrate 2.745 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.  

Până astăzi, 17.369 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 18.01.2021 (10:00) – 19.01.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese (49 bărbați și 49 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor,  Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, 

Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, 

Teleorman,  Timiș, Vâlcea Vrancea și Ilfov. 

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 11 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 26 decese la categoria de vârstă 

60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 28 decese la categoria de peste 80 de ani. 

95 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,  1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 

pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.417. Dintre acestea, 1.050 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.193.417 teste RT-PCR și 51.608 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost 

efectuate 23.060 de teste RT-PCR (14.692 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.368 la cerere) și 5.432 de teste rapide antigenice. 

Pe teritoriul României, 42.717 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.462 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 63.150 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 136 de 

persoane.În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.335 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.002 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 18 ianuarie, 4.679 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 825.650 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. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 7.489 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 1.941 în Italia, 1.547 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, 112 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, 136 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, 4 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. 

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 telecomandă. Interior: 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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Comunicat de presă 

Consiliul Județean a aprobat parteneriatul cu ADR Nord-Est 

pentru Drumul „Vămii” și modernizarea Memorialului Ipotești  

 Fondurile europene pot contribui esențial la dezvoltarea județului, 

motiv pentru care noua conducere a Consiliului Județean Botoșani pune 

un mare accent pe atragerea și utilizarea lor.  

 Astăzi, 18 ianuarie, într-o ședință extraordinară convocată de 

către președintele Consiliului Județean, Doina Federovici, consilierii au 

adoptat proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027”. Proiectul are o importanță majoră, pentru că în baza lui se vor 

putea semna contractele de finanțare cu Acordul de parteneriat cu 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est prin care vor fi finanțate din 

fondurile europene cheltuieli eligibile de aproximativ patru milioane de lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru 

„Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 Hănești - Săveni - Rădăuți Prut” (Drumul „Vămii”) și pentru 

proiectul „Modernizarea Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii «Mihai Eminescu»”.  

 Contribuția județului la cele două proiecte va fi de 2% din totalul cheltuielilor eligibile, adică mai puțin de 80.000 de lei.

 „Este un pas mare înainte pentru realizarea celor două proiecte. Sperăm ca până la sfârșitul lunii să semnăm și acordul de 

finanțare cu ADR Nord-Est, astfel încât, în cel mai scurt timp, să scoatem la licitație elaborarea documentației tehnico-economice, 

pentru ca în momentul în care vor disponibile fondurile din noul ciclul de finanțare europeană 2021-2027 să avem două proiecte 

mature, care să ne dea garanția că lucrurile nu vor trena. Aceste proiecte arată deschiderea noastră către toate domeniile vieții 

sociale. Este importantă atât infrastructura rutieră, fără care nu ne putem dezvolta ca regiune, dar și cultura, care reprezintă 

fundamentul omului modern”, a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani. 

 Prin Drumul „Vămii” se vor reabilita și moderniza 48,829 kilometri de drum județean, care fac legătura între actualul proiect de 

investiții „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași” și Vama Rădăuți Prut.  

 Proiectul, estimat la o valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro, va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 

Nord-Est 2021-2027.  

 Prin proiectul privind „Modernizarea Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii «Mihai Eminescu»” se urmărește 

atât reabilitarea exterioară, cât și a obiectivelor de patrimoniu. Reabilitarea exterioară va presupune un sistem modern de iluminat, 

amenajare peisagistică, reabilitarea aleilor, instalarea unui mobilier stradal și realizarea unei copertine pentru amfiteatrul exterior, în 

vederea creării condițiilor pentru atragerea vizitatorilor, a valorificării spațiilor Memorialului prin transformarea lor în zone de 

agrement. Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu presupune modernizarea sistemului de încălzire și anveloparea clădirii muzeului 

tematic. Astfel, se vor crea condiții optime pentru vizitare și se va reconstitui atmosfera din cea de a doua jumătate a secolului XIX – 

începutul secolului XX. 

 Și acest proiect, estimat la o valoare totală de peste 4,1 de milioane de euro, va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 

Nord-Est 2021-2027. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Sănătatea peștilor de cultură și asigurarea unei producții mai 

eficiente în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut – teme 

de cercetare la USAMV Iași 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

(USAMV) în parteneriat cu Institutul de Zoologie din Chișinău, Republica Moldova au demarat 

proiectul transfrontalier cu titlul ”Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin 

(TeamUp HealthyFish). Îmbunătățirea stării de sănătate a peștilor de cultură și consolidarea capacității de 

cercetare pentru asigurarea unei producții mai eficiente în sistemele de acvacultură din bazinul râului Prut 

reprezintă scopul principal al acestui proiect. 

Cercetătorii de la USAMV Iași și cercetătorii de la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe din 

Chișinău au avut deja o întâlnire online de lansare a proiectului, în ultimele zile ale lunii decembrie 2020. 

”Printre obiectivele pe care ni le-am propus în cadrul acestei colaborări transfrontaliere amintesc orientarea 

cercetărilor privind combaterea bolilor peștilor în sistemele de acvacultură din bazinul hidrografic Prut, 

către preocupările și nevoile crescătorilor de pești. Vom dezvolta metode ecologice de terapie și combatere a 

bolilor din  focarele existente în populațiile de pești crescuți extensiv. De asemenea, urmărim aprofundarea 

cunoștințelor și transferul acestora studenților, cercetătorilor, medicilor veterinari, biologilor și  fermierilor 

care se ocupă de creșterea peștilor, cu scopul economic de a preveni, diagnostica rapid și trata bolile la pești, 

prin aplicarea practicilor unor metode prin care să asigurăm o dezvoltare durabilă a resurselor piscicole, cu 

o diversitate ihtiofaunistică sănătoasă, crescută într-un mediu sănătos”, a precizat prof. univ. Dr. Liviu 

MIRON, prorector cu cercetarea științifică și relațiile internaționale la USAMV Iași.  

 Directorul Institutului de Zoologie, ca reprezentant al coordonatorului de proiect și manager 

administrativ, doamna dr. Biol. Habilitat Laurenția Ungureanu, a prezentat în cadrul întrunirii online scopul 

și obiectivele proiectului, echipa proiectului, menționând importanța majoră a proiectului în ameliorarea 

situației privind diagnoza ecologică a acvatoriilor din bazinul râului Prut, în care sunt amenajări piscicole 

pentru creșterea unor specii de ciprinide în sistem extensiv sau semi-intensiv, necesitatea creării unei baze de 

date privind bolile peștilor din bazinul râului Prut- probleme majore pentru sistemele de acvacultură, atât din 

Republica Moldova cât și din România. 

Imunitatea dată de vaccinul anticoronavirus ar dura minimum 6-8 

luni, a declarat șeful DSU, Raed Arafat 

 „La acest moment, până acum, din momentul în care am început să ne vaccinăm și de când au fost testările 

înainte, știm acum că, cu cât crește timpul, imunitatea continuă. Pentru că persoanele care au fost testate și 

au intrat în studii, ele în continuare sunt evaluate la numărul de anticorpi, la imunitate”, a explicat Raed 

Arafat la Digi24. 

 ”Cu cât trece timpul mai mult și semnalele sunt că imunitatea este valabilă și acum, înseamnă că timpul se 

prelungește. Deci la acest moment, chiar vreo 6-8 luni, deja au făcut teste pentru cei care au fost vaccinați și 

nimeni n-a venit să zică – «Atenție, că a scăzut. Și cu cât timpul trece și testele demonstrează că anticorpii 

sunt prezenți, cu atât valabilitatea acestei vaccinări este mai lungă. La acest moment, cam asta putem zice, 

pentru că nimeni nu poate să vină să zică cu certitudine că imunitatea durează trei ani, pentru că vaccinul nu 

există de trei ani, ci există de câteva luni. Din cauza asta spunem că analiza pe durata imunității, dovada ei 

este trecerea timpului și testele care se fac pe cei care au participat la studii și care, din ce am înțeles, urmează 

să fie testați periodic timp de doi ani cel puțin”, a subliniat șeful DSU. 
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