
.      
 

Acțiuni ale polițiștilor pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19 

La data de 15 februarie a.c., polițiștii botoșăneni împreună 

cu lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi 

Botoșani și Poliției Locale Botoșani, precum și cu 

specialiști din cadrul celorlate instituții cu atribuții de 

control,  au acționat pe raza întregului județ, pentru 

prevenirea răspândirii virusului Covid-19 în rândul 

populației și pentru verificarea modului în care sunt 

respectate măsurile impuse în contextul stării de alertă. 

Echipele de control au verificat 102 obiective, iar în urma 

neregulilor constatate au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4500 lei.Vă 

recomandăm să respectați în continuare măsurile impuse pentru prevenirea răspândirii efectelor pandemiei! 

Consiliere, îndrumare şi sprijin emoţional pentru seniori, la  

Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflaţi în situaţii dificile de viaţă pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul 

Vârstnicului, un serviciu social pus la dispoziţie de Fundaţia Regală Margareta a României şi finanţat de Fundaţia Vodafone România şi 

donatori individuali, prin SMS cu textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi şi asistenţi sociali din cadrul programului vine în ajutorul 

seniorilor prin furnizarea de informaţii practice şi îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică şi chiar sprijin . Pentru a 

răspunde miilor de solicitări şi a oferi sprijin emoţional sau consiliere 

psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod 

curent, din 4 specialişti în asistenţă socială, 15 voluntari care ajută la 

alinarea singurătăţii, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, şi 

psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. 

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

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

lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situaţii dificile de viaţă şi nu 

mai au pe nimeni care să-i ajute.      

 Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiţi să facă faţă 

pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează 

faptul că nevoile existenţiale ale multora dintre seniori, relevate de 

perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgenţă, iar 

criza izolării sociale a seniorilor nu se termină acum. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Capitala informaticii s-a mutat la Botoşani 

Trăim vremuri în care copiii pasionaţi 

luptă cu marea dezamăgire de a se 

vedea fără competiţiile prin care îşi 

probau priceperea şi excelenţa în 

diversele domenii. Pandemia a luat 

elevilor pentru al doilea an bucuria 

olimpiadelor şcolare, însă trista 

realitate nu este valabilă şi în cazul 

pasionaţilor de informatică. Aceasta 

graţie unor profi de info din Botoşani 

care, plini de energie şi foarte 

pricepuţi în pregătirea tinerilor 

informaticieni, au avut fericita 

iniţiativă de a prelua în propriile 

mâini organizarea competiţiilor şi a 

celorlalte event-uri din domeniu. 

Practic, olimpiada naţională şi selecţia 

loturilor reprezentative de info se vor 

organiza de la Botoşani prin 

intermediul Societăţii pentru 

Excelenţă şi Performanţă în Informatică. Printre membrii fondatori ai asociației se numără și botoşănenii Adrian Panaete, 

Petru Simion Opriţa şi Sorinel Vasile Ştefănescu. Cetăţean de onoare al Municipiului Botoşani, Adrian Panaete este 

profesor la Colegiul Naţional „A.T.Laurian” şi team-leader al loturilor naţionale de informatică din ultimii ani, Simion 

Opriţa este un alt prof simpatic, însă de la Liceul „Regina Maria” din Dorohoi, coordonator al Comisiei Tehnice a 

Olimpiadelor, în timp ce Sorinel Ştefănescu este un economist ce lucrează în mediul privat, într-o firmă de prestigiu din 

capitală, și care a coordonat procedurile de înființare a asociației. Alături de cei trei în SEPI activează, ca membri, profesori 

de info din ţară care au mai fost implicaţi în selecţia şi pregătirea loturilor româneşti, dar şi foşti olimpici naţionali şi 

internaţionali ce acum sunt studenţi la facultăţi de top din ţară şi străinătate.  

Ce-şi propun botoşănenii noştri? Au două obiective clare. Unul este organizarea  

 Olimpiadei Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, care să suplinească lipsa în acest an a etapelor 

Olimpiadei de Informatică și a Taberelor de Lot Național. În acest sens maeştrii au creat şi testat o platformă online care să 

susțină un concurs cu câteva sute de participanți simultan. Olimpiada se va desfășura în mai multe etape, în perioada martie-

aprilie 2021, deci s-a dat startul la înscrieri. Cel de-al proiect SEPI este concursul InfoPro care se află deja la a patra ediţie şi 

care a permis racordarea tinerilor informaticieni la mediul competițional pe parcursul ultimelor luni. „InfoPro s-a dorit a fi 

semnalul dat unei mai largi categorii de elevi pentru a le readuce încrederea că lucrurile nu stau pe loc la noi și că totul va fi 

bine.”, sunt cuvintele profesorului botoşănean Adrian Panaete.   

Anul trecut actualii membri ai SEPI au organizat selecţia în scopul formării echipelor care ne-au reprezentat la competițiile 

internaționale. Rezultatele au constat în 17 medalii, din care 3 de aur, 8 de argint și 6 de bronz. SEPI îşi propune, aşadar, să 

popularizeze informatica de performanţă şi să selecteze loturile româneşti ce vor reprezenta ţara la competiţiile 

internaţionale din care România nu poate lipsi, fiind ori membru, ori chiar fondator al unora dintre structurile ce organizează 

întrecerile celor mai pricepuţi tineri informaticieni din lume. Cu un total de 115 medalii dintre care 31 de aur, 52 de argint și 

32 de bronz, România ocupă la începutul anului competițional 2021 locul 6 la medalii de aur și locul 4 la total medalii în 

clasamentul all-time al Olimpiadei Internaționale de Informatică. România este inițiatoare a unor concursuri internaționale 

pe care le găzduiește an de an și care au devenit competiții de prestigiu pentru comunitatea internațională precum Romanian 

Master of Informatics, InfO(1) cup. În ultimii ani au apărut noi proiecte internaționale dedicate juniorilor, elevilor de 

gimnaziu, la care România este membru fondator , astfel fiind Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori, 

Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, unde rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. O astfel de activitate 

competiţională nu se cădea a fi întreruptă nici măcar din cauza pandemiei, mai ales că România are oamenii dotaţi cu 

suficient „know how”.  

Cu acestea fiind spuse, cu regulamentele la vedere pe site-ul sepi.ro şi cu experienţa unor maeştri ai pregătirii în info, tinerii 

pasionaţi de IT îşi pot demonstra pe deplin abilităţile şi chiar talentele. Succes!        IRINA SIMINICEANU 

___________________________________________________________________________________________________ 
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Peste 100 de sancțiuni aplicate în weekend pentru nerespectarea măsurilor impuse în 

contextul stării de alertă 

În ultimele 48 de ore, 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 restaurante, zone aglomerate dar 

și mijloace de transport în comun.Astfel, pe raza întregului județ au fost organizate 16 acțiuni punctuale, atât în sistem 

propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind controlate 149 de locații de interes. Echipele de control au aplicat 109 

sancțiuni contravenționale în valoare de peste 30.000 lei, dintre acestea 90 de sancțiuni fiind aplicate persoanelor care nu 

purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu.Vă recomandăm să respectați distanțarea socială, să 

purtați masca de protecție și să nu vă expuneți la riscuri! 

Tineri arestați preventiv pentru furturi de auto 

           La data de 14 februarie 2021, instanța de judecată și-a însușit proprunerea organelor judiciare și a dispus arestarea 

preventivă față de doi tineri de 23 și 17 ani și arestul la domiciliu față de un tânăr de 17 ani, toți din județul Iași.  

           Cei trei sunt cercetați sub aspectul comiterii a două infracțiunii de furt calificat, constând în aceea că în noaptea de 

02/03 februarie a.c ar fi sustras un autoturism din curtea unei locuințe și un lănțișor cu pandativ, din metal prețios, dintr-un 

alt autoturism care era staționat într-o altă curte, ambele fapte fiind comise pe raza orașului Flămânzi.  

De asemenea, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile celor trei, a fost identificat lănțișorul cu pandativ 

reclamat ca fiind sustras, precum și suma de 4200 de lei, aceasta fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor.   

Totodată, unul dintre tineri a predat organelor judicare o cheie aparținând unui autoturism marca Land Rover, care 

figura ca fiind sustras de pe raza județului Galați, acesta fiind identificat în aceeași zi de către polițiști, staționat pe o stradă 

din orașul Târgu Frumos.  

 Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii a două infracțiuni de furt calificat, urmând ca în funcție de 

rezultatele acestora să fie propusă soluție procedurală.    

Infracțiune la regimul rutier cercetată de polițiști 

          La data de 14 februarie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit în trafic, pe raza 

localității Răchiți, un autoturism condus de tânăr de 17 ani din aceeași localitate.  

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule, iar autoturismul respectiv i-a fost încredințat de un tânăr de 20 de ani, din comuna Unțeni.  

           Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și încredințarea unui 

autovehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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Incendiu la Cerneşti din cauza unor deşeuri menajere cărora li s-a 

dat foc 

 

A dat foc la deșeuri menajere lângă o construcție din lemn, pe timp de vânt și a plecat 

în casă.Trei greșeli care l-au "costat" adăpostul de animale. Este pățania unui localnic 

din satul Cernești, comuna Todireni.  

Doar intervenția promptă a pompierilor militari și a celor din cadrul Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Todireni a făcut ca flăcările să nu ajungă și la 

locuință.  

 

Vă reamintim că arderea resturilor vegetale în condiții de vânt, în zone care permit 

propagarea la construcţii sau alte bunuri materiale combustibile este interzisă.  

 

Şase studenți ai Academiei de Poliție 

"Alexandru Ioan Cuza" s-au reîntors acasă, în 

practică 

 

Timpul parcă a zburat și 

iată că cei șase studenți ai 

Academiei de Poliție 

"Alexandru Ioan Cuza" 

din București, Andrei - 

Alexandru, Lucian - 

Dănuț, Alin - Costinel, 

Dragoș, Răzvan - Mihai 

și Adrian, pe care vi i-am 

prezentat și în anii 

trecuți, s-au reîntors 

acasă, în practică. 

Patru dintre aceștia 

participă la ultimul lor 

stagiu de practică, fiind 

repartizați în cadrul 

Inspecției de Prevenire. 

Ceilalți studenți, se vor 

alătura colegilor din 

cadrul Detașamentelor de 

Pompieri Botoșani și 

Dorohoi. În spatele măștilor de protecție sunt șase tineri încrezători care au așteptat cu nerăbdare această perioadă în care 

vor avea posibilitatea să pună în practică, timp de patru săptămâni, toate cunoștințele acumulate pe timpul orelor de curs. 

Noi le dorim succes și suntem siguri că această experiență la va fi de folos odată cu absolvirea Academiei. 

ISU_BOTOSANI  

............................................................................................................................. ....................................................................... 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

 2676 cazuri noi de 

persoane infectate, 30 

cazuri  

Până astăzi, 16 februarie, pe teritoriul 

României, au fost confirmate 765.970 de cazuri 

de persoane infectate cu noul coronavirus 

(COVID – 19). 

711.977 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față 

de ultima raportare, au fost înregistrate 2.676 

cazuri noi de persoane infectate cu SARS – 

CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri 

care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 19.526 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 15.02.2021 (10:00) – 16.02.2021 (10:00) au fost raportate 81 de decese (42 bărbați și 39 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, 

Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea 

și  București.Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la 

categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 33 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de 

peste 80 de ani.80 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost 

raportate comorbidități până în prezent.În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.045. Dintre 

acestea, 943 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.749.521 de teste RT-PCR și 215.088 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 23.951 de teste RT-PCR (14.874 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.077 la cerere) și 8.811 teste rapide 

antigenice.De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 27 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și 

transmise până la data de 16 februarie a.c. 

Pe teritoriul României, 40.366 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.194 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 59.672 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 127 de 

persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.648 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 990 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 15 februarie, 5.454 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.000.390 de lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 2 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, 8.727 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 

2 (coronavirus): 2.339 în Italia, 2.237 în Spania, 193 în Marea Britanie, 125 în Franța, 3.116 în Germania,  93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în 

Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 7 în Suedia,  137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 43 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, 13 în Republica Moldova, 3 în 

Muntenegru, 218 în Irlanda, 2 în Singapore, 3 în Tunisia  și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, 

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

până la acest moment, 151 de cetățeni români aflați în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 25 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 4 – 11 februarie 2021, au fost raportate 20.475.376 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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* SC ADELIN IMPEX SRL  anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de 

mediu pentru obiectivul “STATIE DISTRIBUTIE GPL” amplasat in mun. Dorohoi, b-dul Victoriei nr. 

132, judetul Botosani. 

Contestatii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu 

nr. 44 jud. Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului.. 

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  
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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 bucăț i .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer reț etarul 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 

Reparaț ii 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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    Pompierii recomandă pe perioada gerului 
 Conform 

meteorologilor, 

temperaturile minime 

vor coborî frecvent 

sub -10 grade şi se 

vor încadra, în 

general, între -18 şi -

8 grade. Maximele 

diurne vor fi 

preponderent 

negative şi vor avea 

valori cuprinse, în 

general, între -10 şi 0 

grade. Local se va 

semnala gheţuş. 

 Frigul extrem 

poate fi periculos ăi 

de aceea trebuie să ne 

protejăm cât mai 

bine. 

  îmbrăcaţi-vă 

gros; pe timpul cât 

staţi afară, mişcaţi-vă 

permanent pentru a 

vă păstra căldura corporală şi feriţi-vă de ţurţurii care se pot forma pe clădiri; 

 evitaţi 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 şi femeile însărcinate; 

 purtaţi încălţăminte cu tălpi groase, antiderapante, pentru a evita căderile; 

 În situaţii de urgenţă, apelaţi numărul unic . 

 Pentru înlăturarea pericolului de incendiu: 

 - verificaţi 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 puneţi 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. 

  

Acţiune a poliţiştilor rutieri 

Poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acţiune pe raza de competenţă, 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 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 9.000 

de lei. Din totalul  sancţiunilor, cinci au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză şi 

cinci sancţiuni pentru defecţiuni tehnice.  

___________________________________________________________________________________________________  
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Clienţii E.ON pot alege o ofertă concurenţială 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 de0,339 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 esteun 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 obține informații despre factură şi transmite indexul contorului fără a fi nevoie de interacțiunea 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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