
.      
 

Pelerinii botoșăneni nu mai participă în acest an la Procesiunea de 

Bobotează de la apa Iordanului 

După mai bine de un deceniu, pelerinii botoșăneni nu mai pleacă acum în 

Țara Sfântă pentru a participa la Procesiunea ce se desfășoară la apa 

Iordanului de Boboteaza, sărbătorită pe stil vechi.  

Timp de un deceniu, părintele icon. stavr. Vasile Acatrinei, parohul 

Bisericii Sf. Spiridon a coordonat pelerinajele organizate anual la 

Bobotează și de Schimbarea la Față în Țara Sfântă. Câteva mii de 

botoșăneni au avut nu numai marea bucurie de a vizita  locurile sfinte ce 

amintesc de pașii Mântuitorului, ci și-au schimbat majoritatea dintre ei, 

viața. 

„ O parte dintre pelerini au mers pentru a doua oară, a treia oară, sau 

chiar a șasea sau a șaptea oară. Țara Sfântă este un punct forte, cel mai 

important din lumea noastră, fiindcă aici s-a născut și s-a răstignit pe 

cruce Mântuitorul nostru. Pelerinajul e o pregustare a RAIULUI. Așa cum spunea Patriarhul Ierusalimului, TEOFIL al 

III-lea, care ne primește mereu cu mare bucurie și ne binecuvântează în Palatul Patriarhal din Ierusalim, un astfel de 

pelerinaj este obositor, dar te marchează pe viață. Am avut oameni pe care i-am luat în pelerinaj ca simpli turiști. Marea 

mea bucurie a fost atunci când ei s-au întors pelerini. Dacă toți pelerinii ar avea pricepere în a scrie despre ceea ce văd și 

trăiesc, ar ieși o frumoasă carte cu multe volume”-   ne-a spus părintele Vasile Acatrinei.     

Mulți credincioși abia așteaptă sfârșitul pandemiei și ridicarea restricțiilor, pentru a putea călători în Țara Sfântă și a se închina 

la Sfântul Mormânt.  

Căutat de autorităţile din Italia din 2018, depistat la controlul de frontieră 

 

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei 

Stânca au depistat şi reţinut un bărbat cu cetăţenie R. 

Moldova, căutat de autorităţile din Italia pentru săvârşirea 

de infracţiuni de furt. 

 

În ziua de 05 ianuarie a.c, în jurul orei 09.00, în Punctul 

de Trecere a Frontierei Stânca /I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat 

pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra 

în ţară, la volanul unui autoturism marca Mercedes, G.D., 

cetăţean moldovean, în vârstă de 38 de ani. 

La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe 

numele bărbatului este emisă, la data de 04.10.2018,o 

alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi 

predare sau extrădare, de către autorităţile din Italia, 

bărbatul fiind cercetat pentru săvârşirea de infracţiuni de furt, pe teritoriul Italiei. 

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a I.P.J. Botoşani în 

vederea luării măsurilor legale ce se impun. 

 

______________________________________________________________________________________ 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 4.951 

cazuri noi de persoane infectate,70 cazuri noi 

la Botoșani 

     
Până astăzi, 7 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 658.958 de cazuri de persoane 
infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

591.596 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.951 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, 681 de persoane 
au fost reconfirmate pozitiv.  

Până astăzi, 16.410 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.  

În intervalul 06.01.2021 (10:00) – 07.01.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (80 bărbați și 31 femei), 
ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-
Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București. Dintre acestea, 
1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 26 decese la 
categoria de vârstă 60-69 ani, 41 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de peste 80 de ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor 
pacienți care au prezentat comorbidități. 

  

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.846. Dintre acestea, 1.106 sunt internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.934.119 teste. Dintre acestea, 31.393 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 20.599 în baza definiției 
de caz și a protocolului medical și 10.794 la cerere.  

Pe teritoriul României, 26.961 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.620  de persoane se află în izolare 
instituționalizată. De asemenea, 40.651 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 65 de persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.071 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 793 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 6 ianuarie, 4.948 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 886.420 de lei. 

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

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi 
sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

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

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 7.144  cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 
1.939 în Italia, 1.349 în Spania, 173 în Marea Britanie, 125 în Franța, 3.085 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, 22 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 2 în Bulgaria, 10 
în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 12 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 10 în Irlanda și câte unul în Argentina, Tunisia, 
Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Singapore și Federația Rusă. De la începutul 
epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 132 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, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în  Iran și unul în 
Irlanda, 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. 

Până la data de 6 ianuarie 2021, au fost raportate 17.348.389 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe 
cazuri au fost înregistrate în Franţa, Regatul Unit, 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 vor fi actualizate săptămânal. 

Grupul de Comunicare Strategică 

 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/01/7-ianuarie.png
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Premierul Florin Cîțu: Școlile se vor redeschide din 8 februarie 

dacă se menține trendul descendent al cazurilor de COVID 

Premierul Florin Cîţu spune că a discutat cu vicepremierii Kelemen 

Hunor şi Dan Barna, iar şcolile ar putea fi redeschise în 8 februarie, 

dacă se va menţine trendul descendent al cazurilor de COVID-19. 

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că nu este exclus nici 

scenariul ca unitățile de învățământ să fie redeschise mai devreme 

de 8 februarie în zonele unde rata de infectare este mică. 

Declarațiile au fost făcute la finalul ședinței de guvern în care a fost 

adoptată Ordonanța de Urgență prin care învățământul online va fi 

prelungit până în 8 februarie, când va începe semestrul al 

doilea."Am avut o discuţie şi cu domnul Kelemen Hunor, şi cu 

domnul Dan Barna. Da, şi eu vreau să fie redeschise şcolile şi 

restaurantele. Dacă nu va fi problema asta pe sănătate, acestea vor fi 

redeschise.Personal, cred că trebuie să facem eforturi pentru ca 

şcoala să fie deschisă cât mai repede. Până acum am văzut că a scăzut numărul infectărilor şi am ajuns la un număr 

confortabil.Dacă se menţine şi păstrăm această tendinţă descendentă, putem să deschidem şcolile pe 8 februarie. Dar, repet, 

trebuie reduse efectele pandemiei”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat dacă a discutat cu Kelemen Hunor despre posibilitatea 

redeschiderii şcolilor pe 8 februarie. 

 

Din nou la Teatru: Începând din această săptămână Teatrul 

VASILACHE reia activitatea cu publicul 

„Tigrişorul Pietrek”, după H. 

Januszewska, adaptare de Maria Baciu, 

poate fi vizionat după următorul 

program: 

- joi, 7 ianuarie 2021 şi vineri, 8 ianuarie 

2021, cu începere de la ora 18:00 

- sâmbătă, 9 ianuarie 2021 şi duminică 10 

ianuarie 2021, cu începere de la ora 

11:00 

Regia artistică Valentin Dobrescu, 

scenografia este semnată de Mihai 

Pastramagiu, muzica îi aparţine lui 

Constantin Panaite.Din distribuţia spectacolului fac parte actorii: Stempel Mihaela, Renata Voloșcu, Marius Rusu, Pavel 

Petrași, Adelina Cojocariu. 

Spectacolul se adresează preşcolarilor şi şcolarilor. Biletele sunt puse în vânzare, la prețul de 12 lei, 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 spectacolele organizate la sediu, 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 spectacolele teatrului! 

Vă rugăm să nu uitaţi masca..... dezinfectant vă punem noi la dispoziţie! 

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! 

 

 

https://www.facebook.com/valentin.dobrescu?__cft__%5b0%5d=AZWvqNmHwR-1KEijgG90bpiYZH4Nxx1PPTiGAURUMVezJzuqW_w6fNvmkAQeBb3YmUH0HuaUXr1a1rKw4TzwIwp9e74RveJJNeLITCqdj6RBzZfvBLWSeJruSvQW5ECcMq42pOPNjv-WOQBr7mTVTZXPP2d-FJsfO2C1s0IGtjzviGEKMcO4pxsj8FyCvyy0oMY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/stempel.mihaela?__cft__%5b0%5d=AZWvqNmHwR-1KEijgG90bpiYZH4Nxx1PPTiGAURUMVezJzuqW_w6fNvmkAQeBb3YmUH0HuaUXr1a1rKw4TzwIwp9e74RveJJNeLITCqdj6RBzZfvBLWSeJruSvQW5ECcMq42pOPNjv-WOQBr7mTVTZXPP2d-FJsfO2C1s0IGtjzviGEKMcO4pxsj8FyCvyy0oMY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/renata.voloscu?__cft__%5b0%5d=AZWvqNmHwR-1KEijgG90bpiYZH4Nxx1PPTiGAURUMVezJzuqW_w6fNvmkAQeBb3YmUH0HuaUXr1a1rKw4TzwIwp9e74RveJJNeLITCqdj6RBzZfvBLWSeJruSvQW5ECcMq42pOPNjv-WOQBr7mTVTZXPP2d-FJsfO2C1s0IGtjzviGEKMcO4pxsj8FyCvyy0oMY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/petrasi.pavel?__cft__%5b0%5d=AZWvqNmHwR-1KEijgG90bpiYZH4Nxx1PPTiGAURUMVezJzuqW_w6fNvmkAQeBb3YmUH0HuaUXr1a1rKw4TzwIwp9e74RveJJNeLITCqdj6RBzZfvBLWSeJruSvQW5ECcMq42pOPNjv-WOQBr7mTVTZXPP2d-FJsfO2C1s0IGtjzviGEKMcO4pxsj8FyCvyy0oMY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/petrasi.pavel?__cft__%5b0%5d=AZWvqNmHwR-1KEijgG90bpiYZH4Nxx1PPTiGAURUMVezJzuqW_w6fNvmkAQeBb3YmUH0HuaUXr1a1rKw4TzwIwp9e74RveJJNeLITCqdj6RBzZfvBLWSeJruSvQW5ECcMq42pOPNjv-WOQBr7mTVTZXPP2d-FJsfO2C1s0IGtjzviGEKMcO4pxsj8FyCvyy0oMY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/cojocariu.adelina.92?__cft__%5b0%5d=AZWvqNmHwR-1KEijgG90bpiYZH4Nxx1PPTiGAURUMVezJzuqW_w6fNvmkAQeBb3YmUH0HuaUXr1a1rKw4TzwIwp9e74RveJJNeLITCqdj6RBzZfvBLWSeJruSvQW5ECcMq42pOPNjv-WOQBr7mTVTZXPP2d-FJsfO2C1s0IGtjzviGEKMcO4pxsj8FyCvyy0oMY&__tn__=-%5dK-R


....................... Ediția nr. 6563,  8 ianuarie 2021........................................................  

 *SC RAPSODIA CONF SA Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “CF 60153 - 

Desființare corp formare loturi – Corp C1, CF 60191 - desființare magazie - Corp C1, CF 60186 – Desființare hală fabricație 

Corp A – Corp C1, post trafo – corp C2, remiză PSI – Corp C3, magazie metalică – Corp C4,  CF 60155- Deființare centrală 

termică și gospodărie apă – Corp 1” propus a fi amplasat în mun. Botoșani, str. Independenței nr. 4, jud. Botoșani.  

 Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 

Protectia Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 şi la 

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

 Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mun. Botosani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, jud. Botoşani, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de 

internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.  

  *SC R-2004 SA Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului 

asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “CF 58954 - Desființare dispensar 

medical și areliere – Corp C1, Magazie metalică - Corp C2, CF 51860 – Desființare magazie și birouri – Corp C1, magazie 

metalică – Corp C2” propus a fi amplasat în mun. Botoșani, str. Independenței nr. 4, jud. Botoșani.  

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia 

Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 şi la următoarea 

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

 Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mun. Botosani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, jud. Botoşani, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de 

internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.  

*SC ALDRO PRONATURA SRL., anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării 

impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: “Amenajare iaz cu zonă 

de agrement și unitate de cazare pentru turism cu specific pescăresc” propus a fi amplasat în sat. Cucorăni, com. Mihai 

Eminescu,  jud. Botoșani.               

  Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 

Protectia Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 şi la 

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

     Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mun. Botosani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, jud. Botoşani, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de 

internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

 *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  
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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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OCPI Botoșani anunță publicarea documentelor tehnice ale 

cadastrului realizate în sectoarele cadastrale nr. 8 din municipiul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

A doua etapă a campaniei de vaccinare este estimată să înceapă 

după 15 ianuarie și va cuprinde peste 5 milioane de persoane  

Anunțul a fost făcut de coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiță, într-o conferință de presă 

la care au mai participat Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și Vicepreședintele CNCAV, Adriana Pistol, 

directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, și doctorul Călin 

Alexandru, Departamentul pentru Situații de Urgență. ”Pe 26 decembrie în România au ajuns la Cantacuzino cele zece mii de 

doze distribuite simbolic, plus cele 150 de mii de doze pe care le-am primit până la sfârșitul lui decembrie 2020. Mâine 

urmează să vină alte 150 de mii de doze. În ianuarie urmează să primim 600 de mii de doze distribuite în tranșe săptămânale. 

Pe 27 decembrie a demarat campania de vaccinare în cele zece unități de boli infecțioase din țară. În aceste centre au fost 

vaccinate 3.317 de persoane.                                 

Etapa întâi a început efectiv pe 30 decembrie, numărul estimat al persoanelor eligibile este 250 de mii de. Ieri au fost vaccinate 

13 mii de persoane, iar în total 25 de mii. Azi erau peste 13 mii de persoane vaccinate până la ora 14. La acest moment 

campania de vaccinare se desfășoară în 251 de centre. Etapa a II-a a campaniei estimăm că poate să înceapă după data de 15 

ianuarie, vom începe cu persoanele internate în centrele medico-sociale, unde sunt internate aproximativ 40 de mii de 

persoane. Vorbim de aproximativ patru milioane de persoane peste 60 de ani și cu boli cronice, care vor fi vaccinate în etapa 

a doua. Acestora li se mai adaugă 1,5 milioane de persoane care deservesc activități esențiale.      

În ceea ce privește etapa a III-a, începutul lunii aprilie e un termen realist pe care îl putem lua în calcul, însă e un termen 

estimat. Ritmul de vaccinare pentru etapa I probabil va fi în creștere, încă sunt persoane care nu s-au înscris în platforma de 

programare. Un avantaj ala acestei platforme este că își blochează atât doza de vaccin, cât și programarea”. 

 

http://www.ancpi.ro/
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Fundația Regală Margareta a României  

strânge fonduri pentru susținerea vârstnicilor singuri 
 

Până la 20.000 de persoane vârstnice ar putea primi ajutor prin extinderea 

serviciilor sociale și a ariei de acoperire a proiectelor dedicate seniorilor, 

derulate de Fundația Regală Margareta a României. Companiile pot direcționa 

20% din impozitul datorat statului pentru susținerea unei cauze sociale, iar 

persoanele fizice pot înscrie o donație lunară pe www.frmr.ro. Fundația Regală 

Margareta a României va utiliza fondurile obținute astfel pentru a ajuta 

persoanele vârstnice care se confruntă cu situații dificile de viață.  

Peste 1 milion de vârstnici din România trăiesc singuri, iar pe fondul declanșării 

crizei pandemice, Fundația Regală Margareta a României a înregistrat, în anul 2020, 

cele mai numeroase solicitări de sprijin. Distanțarea socială înseamnă pentru multe 

persoane vârstnice lipsa unui ajutor esențial, cum ar fi cel pentru îngrijirea personală, 

procurarea alimentelor și medicamentelor, sau chiar absența unui interlocutor. Pentru 

că numărul celor care caută ajutor este în continuă creştere, Fundația își propune să 

ajute până la 20.000 de seniori, prin proiectele sale și o rețea de parteneri sociali. 

Pentru o astfel de susținere, care necesită resurse suplimentare, Fundația apelează la implicarea companiilor și a persoanelor 

fizice. De la declanșarea pandemiei, aproape 5.000 de seniori, mulți dintre ei afectați de imobilitate fizică, boli cronice sau 

lipsuri materiale, au primit ajutor practic, material sau emoțional prin Fondul pentru Vârstnici. Bazându-se pe sponsorizări 

și donații, Fundația a creat o rețea de servicii sociale, activă în diverse comunități, dedicată susținerii persoanelor vârstnice, a 

mobilizat sute de voluntari, a extins proiectele sociale în noi zone geografice și a lansat noi servicii implicând echipa proprie 

de asistenți sociali și psihologi. Persoanele vârstnice în dificultate au beneficiat astfel de echipamente sanitare și de protecție, 

pachete de ajutor cu bunuri de necesitate, livrare gratuită la domiciliu a cumpărăturilor sau a medicamentelor, consiliere 

socială și îndrumare către servicii de suport accesibile în comunitate, îngrijire la domiciliu, sprijin practic în locuință, dar și 

sprijin emoțional constant sau consiliere psihologică gratuită. 

Companiile din România beneficiază de o importantă facilitate fiscală prin care pot aduce o schimbare pozitivă în societate - 

direcționarea a 20% din impozitul plătit statului către o cauză socială. Această sumă poate fi direcționată către Fondul pentru 

Vârstnici, prin care Fundația Regală Margareta a României gestionează solicitările urgente şi rezolvarea celor mai grave 

cazuri, la nivel național. Valoarea sponsorizării din partea unei companii poate fi:       

 20% din impozitul pe profit sau 0,75% din cifra de afaceri (minimul dintre cele două) pentru companiile care sunt 

impozitate pe profit; 

 20% din impozitul pe venit pentru companiile care sunt impozitate pe venit (microîntreprinderi). 

Fondurile obținute vor fi utilizate de Fundație, în continuare, pentru:  

 Identificarea de resurse sau soluții pentru solicitările adresate de vârstnici; 

 Facilitarea accesului la servicii de suport, precum îngrijire sau sprijin practic la domiciliu; 

 Oferirea de consiliere psihologică și sprijin emoțional seniorilor cu depresii sau anxietate, prin specialiști; 

 Alinarea singurătății pentru vârstnicii care nu mai au familie sau un cerc de suport; 

 Facilitarea livrării acasă a medicamentelor sau a  cumpărăturilor, prin rețele de voluntari sau ong-uri locale; 

 Susținere și dotări pentru îngrijitorii la domiciliu și asistenții sociali din comunități; 

 Ajutor material, prin produse sau tichete sociale; 

 Implicarea seniorilor care doresc să redevină activi ca voluntari pentru copii din medii defavorizate. 

Nu în ultimul rând, parte din aceste fonduri vor fi folosite pentru meniuri festive la domiciliu și organizarea de acțiuni care să 

le readucă vârstnicilor spiritul Sărbătorilor care se apropie. 

Companiile care doresc să contribuie, pot descărca și completa contractul AICI.  Persoanele fizice care vor să 

contribuie cu o donație lunară, pot accesa www.frmr.ro/donationline 

Despre Fundaţia Regală Margareta a României 

Înființată în 1990 de către Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl său, Regele Mihai, 

Fundația Regală Margareta a României este una dintre puținele organizații non-guvernamentale care derulează programe 

dedicate seniorilor din România. De-a lungul celor 30 de ani de activitate, cu implicarea voluntarilor și mobilizarea 

partenerilor instituționali și a întregii comunităţi, Fundația a creat diverse soluții menite să îmbunătățească viețile acestora, să 

aline singurătatea, să prevină izolarea socială, ori să creeze oportunități pentru o viață activă. Programele și campaniile 

Fundației, precum rețeaua Pentru Seniorii Noștri, Fondul pentru Vârstnici, Centrele Generații, Telefonul Vârstnicului, 

Conferința Bune Practici pentru o Bătrânețe Frumoasă, au redat demnitatea și speranța la vârsta a III-a. Mai multe detalii pe 

www.frmr.ro. 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

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


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

Muzeul Judeţean Botoşani vă invită, în perioada 10 - 31 ianuarie 2021, 

să vizitați expoziția de arte vizuale LIVIU ȘOPTELEA 55, eveniment 

găzduit de  Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchianˮ Botoșani 

În expoziție vor fi prezentate peste 50 de lucrări de: pictură, grafică, 

pictoinstalație & asamblaj, realizate în diverse etape de creație, începând 

din 1981, făcând parte din diverse serii de proiecte expoziționale. 

Liviu Șoptelea este un spirit novator, un artist pentru care 

importantă nu este doar forma și cromatica operei, ci mai ales modul în 

care reușește să transfigureze realitatea cotidiană spre a putea transmite 

celorlalți profunzimea crezului său artistic. În acest sens, el abordează și 

îmbină în mod strălucit tehnicile tradiționale cu cele moderne, atât în 

realizarea operelor sale, cât și în aranjarea ambientului 

expozitional.  Îngerii, fie ei din ,,era covidianăˮ , din cele mai recente 

creații poartă un ,,dialogˮ introspectiv și retrospectiv cu stările și emoțiile 

în care artistul își creează și recreează realitatea cotidiană, coordonate 

certe ale existenței unui creator de frumos bine ancorat în arta plastică 

românească contemporană. 

Născut la 24 ianuarie 1966, la Botoșani, LIVIU ȘOPTELEA  este 

licențiat în arte vizuale și absolvent de studii de   master în conservarea și 

restaurarea operei de artă al Universității de arte ,,George Enescuˮ, 

Iași,  actualmente profesând meseria de conservator la Secția de Artă 

Pastică și Etnografie a Muzeului Județean Botoșani – Galeriile de Artă 

,,Ștefan Luchianˮ . 

Membru titular al U.A.P.R. – Filiala Iași, secția Pictură, artistul are 

o activitate artistică deosebit de bogată, cu  numeroase expoziții 

personale: Memorialul Ipotești – Sala ,,Horia Berneaˮ - ,,Îngeri la 

Ipoteștiˮ, 2019; Galeriile Armas 51 – Toledo, Spania – ,,Angelos Urbanosˮ, 2018; Centrul Cultural pentru UNESCO ,,Nicolae 

Bălcescuˮ, București – ,,Printre îngeriˮ, 2017; Galeriile Ellite Art București - ,,Îngeri urbani - Îngerariumˮ, 2016; Pictură & 

instalație ,,Poezia semnelorˮ, Universitatea ,,Ștefan cel Mareˮ Suceava, martie 2014; Gravură - ,,Eroticaˮ, Prăvălia cu cărți, 

Constanța, octombrie 2011; Artă plastică, City Gallery Suceava, august 2009; Pictură ,,Liviu Șoptelea ̓ 40ˮ, Botoșani, ianuarie 

2006; Pictură & gravură ,,Repetând bronzul tăceriiˮ, Universitatea ,,Spiru Haretˮ Brașov, august 2005, etc. 

De asemenea, Liviu Șoptelea a participat la prestigioase evenimente expoziționale - expoziții de grup, precum: Bienala 

,,Gheorghe Petrașcuˮ - Târgoviște, 2020; Bienala ,,Alexandru Ciucurencuˮ, Tulcea, 2019; ,,100 de artiști pentru Româniaˮ, 

Palatul Parlamentului, București, 2018; ,,Desenul post-Brâncușiˮ, Tg. Jiu, 2016, 2017, 2018; ,,Saloanele Moldoveiˮ, Bacău – 

Chișinău, 2014 - 2020; Bienala ,,Ion Andreescuˮ, Buzău, 2014 - 2020; ,,Fabricat în Româniaˮ, Iași, 2015, 2016; ,,Valul 

grecescˮ, Muzeul Militar Național București, martie 2014; Festivalul internațional A.R.T.E., Iași, februarie 2014-2020; 

Expoziția internațională ,,Eminescianaˮ, Iași, ianuarie 2014; Expoziția națională ,,Roșia Montanăˮ, București, 2014; 4 

expoziții ,,Balcicˮ - Artiștii fără frontieră, București, Călărași, Silistra, Ruse, 2012, 2013; Salonul Național de Arte Vizuale 

,,Interferențeˮ Botoșani, 2012 - 2020; Salonul de plastică mică, Brăila, 2018 - 2020; Bienala ,,Lascăr Vorelˮ Piatra Neamț, 

2015 -  2020.Pentru creațiile sale, artistulului i s-au conferit, în timp, diverse premii, precum: Premiul pentru instalație - 

,,Identități ieșeneˮ, Iași, 2020; Premiul pentru pictură – Festivalul Internațional ,,Empatii de o parte și alta a Prutuluiˮ, Iași - 

Chișinău, 2020; Premiul WEB LIKE – Festivaluri Internațional ,,ARTEˮ, Iași, 2019; ,,Teiul de argintˮ, Botoșani, 2017; 

,,Gratitudeˮ - The Small Monmartre of Bitola, Macedonia, 1999; Mențiune specială la concursul de artă plastică ,,Artur 

Veronaˮ, Dorohoi, 1992; Premiul special al juriului – expoziția ,,Atelier ʼ89ˮ Botoșani, 1989; Premiul I la Concursul 

republican de artă plastică, 1987, 1985, 1983. 

Cei interesați pot găsi la Galerii Calendarul ÎNGERI… DIN ERA COVIDIANĂ pe anul 2021,  semnat de artistul Liviu 

Șoptelea.Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 9 - 16. Intrare liberă,  cu respectarea normelor legale impuse de 

pandemie: purtarea obligatorie și corectă a măștii și distanțare socială. Imagini ale lucrărilor vor putea fi vizionate pe paginile 

Facebook: Muzeul Judetean Botosani, Muzeul Judetean BT, Liviu Șoptelea, Ana-Elisabeta Coșereanu, Artiști plastici/artiști 

vizuali, Muzee, Galeriile de Artă Ștefan Luchian Botoșani. 

Vă așteptăm la Galerii! 

_____________________________________________________________________________________________ 
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        Poliţiştii recomandă tuturor pietonilor să respecte cu 

stricteţe regulile de circulaţie, îndrumările agenţilor de poliţie 

şi semnificaţia indicatoarelor rutiere 

 Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe fondul indisciplinei pietonale, pietonii trebuie să acorde o atenţie 

deosebită modului în care circulă pe stradă pentru că 

poartă nu doar responsabilitatea siguranţei lor, ci şi a 

celorlalţi participanţi la trafic.Indisciplina pietonală 

reprezintă una din principalele cauze generatoare de 

accidente rutiere, iar pentru prevenirea acestor 

evenimente, recomandăm pietonilor adoptarea unei 

conduite preventive şi respectarea câtorva sfaturi:  - să se 

angajeze în traversarea drumului public numai prin 

locurile special amenajate (pe trecerea de pietoni) şi la 

culoarea verde a semaforului electric, acolo unde există;

     - să se asigure permanent, 

chiar şi atunci când se află pe trecerea de pietoni, că 

traversarea se poate face în condiţii de siguranţă 

(vehiculele sunt oprite înaintea marcajului pietonal, în special când drumul are mai multe benzi de circulaţie pe sens); 

  - să nu traverseze niciodată în fugă pe marcajul pietonal, indiferent de urgenţa existentă la un moment dat; 

  - să nu se deplaseze pe partea carosabilă, iar acolo unde nu există trotuar sau acostament, să se deplaseze pe 

partea stângă a drumului, cât mai aproape de marginea acestuia; pe vreme rea sau întuneric, să poarte haine de culori deschise 

şi/sau elemente reflectorizante, pentru a fi vizibili;            

     - să nu traverseze prin spatele mijloacelor de de transport în comun, atunci când acestea sunt oprite în staţie;   copiii 

nu trebuie lăsaţi să traverseze singuri – ei sunt imprevizibili şi nu pot aprecia corect distanţele şi vitezele.    

   Nu uitaţi – copiii imită comportamentul rutier al adulţilor. 

  Poliţiştii fac recomandări privind siguranța pe internet  

      RECOMANDĂRI  PENTRU PĂRINŢI 

 Supravegheaţi activitatea copilului 

dumneavoastră pe Internet; 

 Folosiţi Internetul împreună cu copiii, 

căutaţi cu ei informaţii care să-i 

intereseze; 

 Aşezaţi  computerul conectat la 

Internet într-o  zonă  deschisă, de unde 

puteţi uşor supraveghea copilul, de preferat 

în camera de zi; 

 Folosiţi anumite mecanisme de 

control parental şi instalaţi instrumente 

de filtrare a Internetului, ca măsuri 

suplimentare de supraveghere;  

 Arătaţi copilului cum să folosească 

setările de siguranţă; 

 Învaţaţi copiii să nu dea niciodată date 

personale sau poze celor cu care corespondează pe Internet; 

 Explicaţiile copiiilor că nu este bine să nu stabilească, fără acceptul dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc 

doar de pe Internet. Discutaţi despre riscurile la care se pot expune 

 



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

ACTIVITĂŢI  ONLINE  DEŞFĂŞURATE  DE POLIŢISTI  

PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII  COPIILOR 

În contextul desfășurării în această perioadă 

a cursurilor școlare în mediul on-line, 

polițiștii botoșăneni s-au adaptat și desfășoară 

activități de prevenire a victimizării copiilor în 

mediul virtual. 

În cadrul sesiunilor on-line, polițiștii ”au stat de 

vorbă” cu elevi ai mai multor unități de 

învățămât din județ, oferindu-le acestora 

recomandări privind siguranța lor pe Internet. 

Activitățile se înscriu în cadrul Proiectului Ora 

de net , derulat la nivelul județului Botoșani și 

a inclus deja clase din cadrul Liceului 

Tehnologic Petru Rares Botoșani, al Colegiului 

Național Grigore Ghica Dorohoi și Colegiului Național AT Laurian, precum și a Școlii Gimnaziale nr. 1 Vlădeni. 

Prin intermediul recomandărilor preventive, polițiștii au atras atenția copiilor, care în această perioadă petrec mai mult timp 

în mediul virtual decât de obicei, asupra consecințelor la care se expun printr-o utilizare neadecvată a internetului, în caz 

contrar, putând deveni foarte ușor victime ale acestui mediu. 

Elevii au fost interesați de diverse subiecte referitoare la siguranța lor, adresând polițiștilor întrebări pe marginea celor 

discutate în cadrul activităților preventive online. 

Activități similare vor avea loc la nivelul tuturor unităților școlare înscrise în proiect. 

Iată câteva dintre recomandările oferite elevilor de către polițiști: 

o Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informaţii personale despre tine sau familia ta; 

o Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunţă-ţi părinţii anterior; oamenii pot fi 

foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe Internet şi astfel poţi deveni victima traficului de persoane şi a altor 

întâmplări tragice; 

o Evită să postezi pe Internet fotografii care te surprind în ipostaze indecente; acestea sunt personale şi nu trebuie 

să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, pentru a vă face 

rău, ţie sau celor apropiaţi; în plus, odată ce asemenea fotografii vor fi făcute publice, nu vei mai putea decât foarte 

greu să ștergi din amintirea ta trauma rușinii si umilinței la care ai fost expus. Gandește-te foarte bine înainte de a te 

expune într-un mod indecent! 

o Nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet  este adevărat! 

o Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la 

viața reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în pericol sau îi pot afecta pe cei din jur; 

o Nu te teme de cei care te amenință pe Internet, ca să te determine să faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, 

doar te păcălesc pe tine că ar avea vreo putere si doar dacă-i crezi au putere! În realitate, singura lor putere este 

anonimatul. În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii sau polițiștii, medicii sau psihologii, 

agresorul tău se va dovedi mai neajutorat decât tine, pentru că el se știe vinovat. Dacă te amenință că are acces la 

informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în realitate are acces numai la informații care se 

găsesc foarte ușor pe Internet și nu dovedesc nimic. Așa că, nu ezita să anunți un adult în care ai încredere că ești 

victima unei agresiuni sub orice formă pe Internet și vei fi protejat! 

o Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe Internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu 

eşti obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere sau teamă. 

o ______________________________________________________________________________________________ 


