.

Focar de Covid-19 la Havârna
Rata de infectare cu COVID-19 în comuna Havârna, a crescut azi la
10,45 cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit datelor Direcției de Sănătate
Publică Botoșani, alți 21 de localnici find diagnosticați cu coronavirus.
„Din analiza situaţiei epidemiologice a celor care s-au infectat în
comună, s-ar părea că sursa de infectare este prilejuită de un eveniment
religios, în speţă Boboteaza", a declarat prefectul Dumitru
Nechifor.Urmare a măsurilor luate, poliţiştii şi jandarmii vor intensifica
acţiunile de control în zona comunei, pentru a împiedica răspândirea
virusului. Primarul comunei Havârna, Rodica Baltă, a dispus închiderea pieţei din localitate. Comuna Havârna are 4.308
locuitori, iar în ultima săptămână au apărut 33 de cazuri de infectare cu COVID-19.
Unirea Principatelor Române, la Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani
După activitățile dedicate zilei de 15 ianuarie, Biblioteca Județeană
”Mihai Eminescu” Botoșani organizează, în perioada următoare, o altă serie de
manifestări, de această dată puse sub semnul marcării unui eveniment marcant
din istoria modernă a României. Este vorba de Mica Unire de la 1859, un act de
voință politică a celor două Principate Romanești, Moldova și Țara Românească,
, prima etapă în crearea statului unitar român modern. Astfel, în perioada 22-29
ianuarie 2021, Cabinetul de numismatică și filatelie vă propune ”Exponatul
medalistic dedicat Unirii de la 1859” - medalii și insigne, realizate în timp, care
omagiază actul istoric, cu referire la reformele voievodului Cuza și ”Exponatul
documentar filatelic”, cuprinzând toate emisiunile poștale dedicate actului
Unirii și domnitorului Alexandru Ioan Cuza, personaj istoric definitoriu în
reformele naționale. Tot cu această ocazie, Cabinetul de numismatică și filatelie realizează și editează un plic ocazional, în vederea aniversării a
162 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească. Activitățile sunt completate de expozițiile de carte și desene organizate de Secțiile și
Filialele Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani. Toate acestea vor putea fi admirate de utilizatorii care ne vor trece pragul, dar și în
mediul on-line, pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției.

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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Clienții E.ON pot alege o ofertă concurențială până la data de 30 iunie

E.ON a pregătit produse şi servicii competitive, cu un preț de furnizare corelat cu evoluția pieței de
energie electrică;

Toate ofertele companiei includ acces gratuit la serviciile conexe consacrate;

Cei care încă nu s-au decis asupra unei oferte pot oricând să o facă, având tot timpul necesar pentru
a se informa și a face alegerea cea mai potrivită nevoilor personale;
E.ON Energie România va acorda o reducere comercială clienților companiei care, după data de 1 ianuarie
2021, nu au optat pentru încheierea unui contract concurențial pentru serviciul de furnizare a energiei
electrice.
Reducerea va fi egală cu diferența dintre prețul serviciului universal și prețul din oferta concurențială pe care
compania o va transmite în săptămânile următoare clienților săi. Perioada pentru care se va aplica această reducere este de la 1 ianuarie a.c. și până
la momentul la care clienții au încheiat un nou contract concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a.c.
Cei care nu vor dori să aleagă nicio ofertă concurențială sau încă nu s-au decis asupra celei mai potrivite nevoilor lor nu este nevoie să întreprindă
nicio acțiune. E.ON le va asigura în continuare serviciul de furnizare a energiei electrice în baza contractului actual, la prețul din oferta de serviciu
universal, valabil pentru 12 luni, de 0,340 lei/kWh, respectiv 0,56338 lei/kWh (cu tarifele reglementate de transport, distribuție și servicii de sistem
incluse). Trebuie reținut că preţul nu conţine certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi acciză.
Odată cu liberalizarea pieței de energie electrică, consumatorii pot alege oferta cea mai potrivită nevoilor lor din cele existente pe piață, indiferent
de furnizorul pe care-l au în acest moment. Schimbarea furnizorul de energie electrică se face în mod gratuit, fără costuri sau modificări de ordin
tehnic.
E.ON a transmis informări în acest sens clienților companiei și totodată a publicat oferta pentru serviciul universal pe website-ul companiei în
cursul lunilor decembrie 2020 și ianuarie 2021 și va continua să informeze și în perioada următoare, potrivit reglementărilor în vigoare.
În perspectiva liberalizării, E.ON, unul dintre cei mai importanți furnizori integrați de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice pentru
3,2 milioane de clienți din România, a pregătit produse şi servicii competitive, adaptate nevoilor de consum, cu un preț de furnizare corelat cu
evoluția pieței de energie electrică.
Portofoliul E.ON include produse și servicii pentru piața concurențială, special concepute pentru consumul de electricitate în scop casnic, pentru
care pot opta oricare consumator, indiferent de furnizorul actual.
Mai multe informații utile despre liberalizare și ofertele E.ON se găsesc pe website-ul companiei, la adresa www.eon.ro/liberalizare-energie.
Contractele pot fi încheiate 100% online, în 3 pași simpli și cu minimul de documente.






E.ON Start Electric este o ofertă tip fără abonament, cu prețul de 0,339 lei/kWh;
E.ON Home Electric este o ofertă tip cu abonament, cu un preț de furnizare de 0,265 lei/kWh și un abonament la energia activă de 0,4 lei/zi/loc
de consum;
E.ON Assist Electric Plus este un abonament de electricitate la prețul de furnizare de 0,287 lei/kWh care include un pachet cu asistență și
intervenții 24/7 pentru urgențe la instalația electrică din casă și un abonament de 0,59 lei/zi/loc de consum;
E.ON Green Home vine cu electricitate de la soare, vânt și apă, cu un preț de furnizare fiind de 0,335 lei/kWh. Clienții care aleg acest produs
pot contribui astfel la un viitor verde, prin reducerea amprentei de CO2 și a consumului de hârtie, factura fiind emisă electronic, prin intermediul
contului Myline.
E.ON Duo aduce electricitate și gaz împreună, pe un singur contract și o plată unică și este cel mai popular produs al nostru. Prețul de furnizare
pentru gaz este 0,087 lei/kWh, plus un abonament de 0,30 lei /zi/loc de consum, iar pentru electricitate prețul de furnizare este de 0,265 lei/kWh,
plus un abonament de 0,30 lei/zi/loc de consum.

Prețurile pentru produsele de mai sus reprezintă prețuri de furnizare a energiei și nu includ tarifele reglementate de transport, distribuție, servicii
de sistem, contravaloare certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi acciză.
Toate ofertele E.ON includ acces gratuit la serviciile conexe consacrate:





E.ON Myline – contul de client prin care puteți gestiona și achita facturi, transmite indexul autocitit sau puteți confirma o plată direct de pe
laptop sau smartphone;
Ioana - asistentul virtual de la care puteți obţine informaţii despre factură şi transmite indexul contorului fără a fi nevoie de interacţiunea cu
un agent;
eBooking - serviciul prin care vă puteți planifica vizita la magazinele companiei;
info SMS și autocitire index – serviciile prin care puteți afla cât aveți de plătit, puteți confirma o plată și transmite indexul autocitit.

Experiența de 15 ani, poziția de top pe care E.ON o are pe piața de energie, capacitatea operațională și financiară a companiei, reprezintă garanția
de a avea un partener de încredere pe termen lung, siguranța continuității furnizării energiei electrice și servicii de calitate.
__________________________________________________________________________________________________________________
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ:

1816 cazuri noi de persoane infectate, 31
cazuri noi la Botoșani
Până astăzi, 24 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 711.010 cazuri de
persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
653.125 de pacienți au fost declarați vindecați.În urma testelor efectuate la nivel
național, față de ultima raportare, au fost
înregistrate 1.816 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, 471 de persoane au
fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 17.776 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 23.01.2021 (10:00) – 24.01.2021 (10:00) au fost raportate 54 decese (33 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu
noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Mehedinți,
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și București.Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 decese
la categoria de vârstă 50-59 ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de
peste 80 de ani.53 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat
comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.803. Dintre acestea, 1.020 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.300.790 de teste RT-PCR și 77.927 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de
ore au fost efectuate 10.916 teste RT-PCR (6.491 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.425 la cerere) și 3.586 de teste rapide
antigenice.
Pe teritoriul României, 46.125 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.725 de persoane
se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 71.601 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 146 de
persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.594 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 COVID19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 23 ianuarie, 5.813 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.108.755 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 4 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, 7.712 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV
– 2 (coronavirus): 1.991 în Italia, 1.647 în Spania, 173 în Marea Britanie, 125 în Franța, 3.115 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, 180 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, 145 de cetățeni români aflați în străinătate, 33 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 20 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.
În intervalul 15-21 ianuarie 2021, au fost raportate 17.906.888 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa,
Italia, Spania și Germania.
Grupul de Comunicare Strategică
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN
Cu alcoolul la volan
La data de 21 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni, au oprit în trafic, pe drumul național DN 24
C, o autoutilitară condusă de un bărbat de 53 de ani, din comuna Mitoc.Întrucât bărbatul emana halena alcoolică, s-a procedat
la testarea cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.În cauză, polițiștii au întocmit
un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

A refuzat testarea alcoolscopică și recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei
La data de 21 ianuarie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au fost sesizați de polițiștii Sectorului
Poliției de Frontieră Românești cu privire la faptul că au oprit în trafic un autoturism al cărui conducător auto emana halenă
alcoolică.

Polițiștii deplasați la fața locului au identificat conducătorul auto în persoana unui bărbat de 32 de ani, din

localitatea Românești.La solicitarea polițiștilor rutieri, conducătorul auto a refuzat testarea alcoolscopică și recoltarea probelor
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de refuzul sau
sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Acțiuni ale polițiștilor rutieri
La data de 21 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 26 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 7800 de lei.Din totalul sancțiunilor,
nouă au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, fiind reținute și două permise de conducere pentru
neacordarea priorității de trecere.Totodată, cinci pietoni au fost sancționați pentru traversarea neregulamnetară a părții
carosabile.

Zece persoane și-au pierdut viața, anul trecut, intoxicate cu monoxid de carbon
 Curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor arse de către specialiști și repararea defecțiunilor la sobe ne
feresc de intoxicații cu monoxid de carbon;
 Tragediile pot fi evitate dacă se respectă regulile de siguranță la punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzit;
Un număr de 13 cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon au fost înregistrate, anul trecut, în aria de activitate a companiei Delgaz Grid, iar în
urma acestora 10 persoane au murit și alte 22 au fost la un pas de a-și pierde viața. Incidentele au avut loc în județele Sibiu, Mureș, Maramureș,
Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin și Harghita și au avut ca numitor comun nerespectarea unor reguli minime în utilizarea surselor de încălzire.Din
păcate, o situație similară este consemnată la începutul acestui an, până în prezent fiind înregistrate trei cazuri de intoxicații cu monoxid de carbon,
în județele Arad, Mureș și Sibiu, din care au rezultat patru victime.Folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței, racordurile neetanșe la sistemul
de evacuare a gazelor arse al centralelor termice și al sobelor, coșuri de fum colmatate sau defecțiuni la sobe (plite crăpate, sobe de teracotă
neetanșe) sunt principalele cauze ale intoxicațiilor cu monoxid de carbon.
”Pierderea unor persoane dragi provoacă multă durere și este regretabil că oamenii continuă să facă greșeli care duc la astfel de tragedii.
Acestea pot fi evitate cu ușurință dacă pregătirea pentru sezonul rece se face corespunzător, apelând la specialiști. Vorbim, în mod special, de
verificarea și remedierea defecțiunilor care apar la aparatele de încălzire, la coșurile de fum și la canalele de evacuare a gazelor arse”, afirmă
Petre Stoian, Director General Adjunct al Delgaz Grid. Pe fondul diferitelor defecțiuni la aparatele de încălzire sau la cele de evacuare a gazelor
arse, monoxidul de carbon - un gaz asfixiant, foarte toxic - se acumulează în încăpere și duce la intoxicarea persoanelor. Fiind fără culoare și miros,
este greu de depistat, dar există câteva simptome care ne pot da indicii cu privire la o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, respectiv senzația
de greață, cea de amețeală și durerile de cap. De aceea, în cazul în care avem suspiciuni cu privire la o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon,
trebuie să scoatem victimele la aer curat, să aerisim încăperile şi să contactăm serviciul medical de urgenţă. De multe ori, însă, intoxicația intervine
în timpul nopții când durata expunerii este mai mare și din acest motiv șansele de supraviețuire pentru cei care au inhalat monoxid de carbon sunt
minime.De aceea, preferabil este să nu ajungem în situații extreme și să apelăm la specialiști pentru verificarea aparatelor de încălzire și a canalelor
de evacuare a gazelor arse.
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....................... Ediția nr. 6570, 25 ianuarie 2021........................................................
*CONSTANTIN DAN IULIAN și CONSTANTIN ANCA, titular al Planului/Programului PUD: “AMPLASARE
SPĂLĂTORIE AUTO SELFCARE", propus a fi amplasat în mun. Botosani, str. Împărat Traian nr. 70, jud. Botoşani,,
anunță publicul interesat ca s-a elaborat prima versiune a planului mai sus-menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția
Mediului Botoșani în vederea demarării procedurii de obținere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.
Prima versiune a planului poate fi consultată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr.
44, jud. Botoșani în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, și la sediul proiectantului SC General proiect management
SRL din mun. Botoșani, str. Marchian nr.10, jud. Botoşani în zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-16.00,
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen
de 15 zile de la data publicării anunțului.
*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 solicitat300.000 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

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

48

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

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

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 duschiuvete,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

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

Acțiune caritabilă în folosul mai multor familii
Bune să vă fie inimile!
„Zadarnic înalţi ochii la cer dacă nu ştii să ţi-i
cobori la cel care boleşte lângă tine.”
(Arhimandritul Iustin Pârvu)
Pentru că adevărata măsură a intențiilor bune este
dată de însăși înfăptuirea binelui, Frăția Ortodoxă
„Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de
Biruință”, filiala Botoșani, continuă să meargă pe
calea faptelor bune.
Astfel, zeci de pachete cu încălțăminte, haine,
jucării și dulciuri pregătite de Centrul Județean de
Voluntariat, asociația culturală „Arlechin”
Botoșani și asociația „Babywearing” Botoșani au
fost distribuite mai multor familii din județul
Botoșani, bucuria din ochii copiilor încălzindu-ne
inimile.
Ni s-a confirmat încă o dată, dacă mai era nevoie, că „binele nu face zgomot si zgomotul nu face bine.”
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a rînduit să fim din nou mesageri ai binelui! Le mulțumim pentru colaborare
tuturor asociațiilor care au făcut posibilă această acțiune prin colectarea produselor și pregătirea pachetelor!
Împreună putem aduce mai multă bucurie!

Ministrul Raluca Turcan anunță că Ministerul Muncii va demara o
campanie de evaluare a ajutoarelor sociale în toată țara
Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunță că Ministerul pregătește o campanie națională de evaluare a ajutoarelor
sociale, al cărei scop este să identifice beneficiarii unor astfel de ajutoare, iar cei aflați în situații „cu adevărat
vulnerabile” ar urma să fie sprijinite mai mult.
„Suntem în etapa de pregătire a campaniei naționale de evaluare a ajutoarelor sociale, care va demara în curând în
toată țara cu echipe mixte ale Agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, Inspectoratelor teritoriale de
muncă și Agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă”, a scris Raluca Turcan pe Facebook, miercuri seara.
Ministrul a discutat deja cu reprezentanții Asociațiilor Orașelor, Municipiilor și Comunelor din România despre
modul de lucru.


„Vom identifica, în primul rând, beneficiarii de ajutoare sociale care se află în situații cu adevărat vulnerabile,
fiind inapți de muncă, persoane cu vârstă de pensionare sau care au în întreținere copii mici. Pentru această
categorie de beneficiari, vom identifica măsuri integrate de sprijin pentru a reduce gradul de vulnerabilitate.
În al doilea rând, vom găsi soluții pentru creșterea gradului de ocupare în rândul beneficiarilor de ajutor social
care pot munci. Ca un exemplu, în acest moment, 30% din totalul locurilor de muncă neocupate sunt adresate
muncitorilor necalificați. Piața muncii ar putea absorbi o parte din persoanele apte de muncă din cele
aproximativ 170 000 care primesc venit minim garantat, în România”, a explicat ministrul Muncii.

G4MEDIA.RO
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Noile categorii introduse în etapa a doua de vaccinare antiCOVID. Cine va avea prioritate în etapa a treia
Guvernul a adoptat hotărârea prin care sunt introduse noi categorii în etapa a doua de vaccinare anti-COVID, care a început
în 15 ianuarie, precum și o categorie prioritară în etapa a treia, în care va fi vaccinată populația generală.
Astfel, în etapa a doua de vaccinare au fost introduse următoarele categorii noi:























persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele
care locuiesc la același domiciliu cu acestea
persoane fără adăpost
personal-cheie din instituţiile statului, Curtea Constituțíonală, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul
Legislativ, Banca Națională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora
executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției, avocații înscriși în tabloul avocaților
casierii și ceilalți lucrători din magazinele de retail alimentar
personalul navigant român maritim și fluvial
personalul român care își desfășoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol)
personalul român care își desfășoară activitatea pe unități mobile de foraj marin (nave tip FPSO și nave tip FSU)
personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane
personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își
desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii, asistenții maternali, asistenții personali și asistenții personali
profesioniști
persoanele care asigură asistență medicală și socială persoanelor încadrate într-un grad de handicap, persoanelor imobilizate,
persoanelor imunodeprimate
personalul din administrația publică locală
lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale
personalul din Administrația Națională de Meteorologie
membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România,
inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe
personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi
însoțesc la post, anterior plecării în misiune
inspectorii sociali și personalul care își desfășoară activitatea în relația directă cu beneficiarii din cadrul Agenției Naționale
pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor subordonate acestora
personalul Curții de Conturi a României și ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti
personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței
sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice precum și
staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi
personalul sanitar veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinare

De asemenea, s-a stabilit că, pentru etapa a doua, programările în vederea vaccinării se vor realiza cu respectarea unui raport de 75%
persoane de peste 65 de ani, cele cu boli cronice și vulnerabile, iar 25% persoane din instituțiile și domeniile considerate esențiale.
Pentru etapa a treia de vaccinare a fost introdusă o categorie prioritară:















lucrătorii din Industria extractivă
lucrătorii din Industria prelucrătoare
lucrătorii din Hoteluri și restaurante
lucrătorii din domeniul de întreținere corporală, coafură și alte activități de înfrumusețare
lucrătorii din domeniul spectacole, activitati culturale și recreative
lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul și
a celor care prestează servicii esențiale de plăți, administrare cont și investiții și operează infrastructuri critice naționale, precum
și personalul critic de suport al acestora
persoanele cazate în centrele regionale de proceduri și cazare ale solicitanților de azil aflate în subordinea Inspectoratului General
pentru Imigrări
persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luați în custodie pubIică aflate în subordinea Inspectoratului General pentru
Imigrări
persoane private de libertate
persoane care asigură infrastructura de comunicații
lucrătorii din domeniul muzeal și al colecțiilor publice
lucrătorii din biblioteci
G4MEDIA.RO
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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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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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