
.      
Acțiuni ale polițiștilor pentru prevenirea răspândirii virusului Covid-19 

La data de 16 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. Astfel, pe raza județul au 

fost organizate 3 de acțiuni punctuale în cadrul cărora au fost verificate 39 

locații de interes, respectiv restaurante, terase, autogări, dar și 9 mijloace de 

transport public în comun. 

Echipele de control au aplicat 26 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.500 lei, dintre acestea 22 sancțiuni 

au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu, o sacțiune 

pentru nerespectarea măsurii privind izolarea, iar 3 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea interdincțiilor privind 

deplasarea.Vă recomandăm să respectați distanțarea socială, să purtați masca de protecție și să nu vă expuneți la riscuri! 

Aceste acțiuni vor continua în perioada următoare, în toate zonele județului, având ca scop prevenirea și combaterea 

răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

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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Omagiu la dispariţia distinsei doamne 

preotese Alexandrina Diaconu 

Distinsa doamnă preoteasă Alexandrina Diaconu, soţia preotului Grigore Diaconu, a 

plecat la Domnul, aducând durere şi întristare celor mulţi care au cunoscut-o, au 

iubit-o şi au apreciat-o.                       

 Părintele protopop Petru Fercal îi aduce acesteia un emoţionant omagiu pe 

pagina Parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” din Botoşani. 

A trecut la Domnul distinsa doamnă preoteasă Alexandrina Diaconu din municipiul 

Botoșani. Născută la data de 16 octombrie 1949, în comuna Erbiceni, județul Iași, 

fiind unicul copil al Mariei și Neculai Niculiță, care i-au dat o educație în spiritul 

moralei creștine. S-a căsătorit cu tânărul teolog Grigore Diaconu, pe data de 20 

iulie 1969. Din căsătorie au rezultat două fiice, Lidia și Roxana, de care s-a ocupat 

în mod deosebit dându-le o educație în spiritul virtuților creștine. 

Are doi nepoți, Iustina-Cezara și Roman Luca Grigore.   

Timp de 51 de ani, l-a sprijin pe soțul, pr. Grigore Diaconu, în toate realizările sale 

ca preot, protopop și director de seminar. Din cauza unei afecțiuni renale (i-a fost extirpat un rinichi) nu a mai putut să facă serviciu 

dedicându-se educației fiicelor și nepoatei.A avut o ținută morală demnă. A fost foarte modestă și cu multă dragoste și atenție față de cei 

nevoiași, bolnavi și lipsiți.În casa presbiterei Alexandrina au fost găzduiți începând cu Patriarhul României, mitropoliți, episcopi și demnitari 

bisericești care s-au bucurat de ospitalitatea ei.Va rămâne în memoria botoșănenilor figura unei preotese de excepție. 

Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. 

 

Mesajul Patriarhului DANIEL 

Cu profundă întristare am aflat vestea trecerii din această viaţă a doamnei Alexandrina Diaconu, soţie devotată, mamă jertfelnică şi fiică 

evlavioasă a Bisericii noastre. Iubită de cei din jur şi de familia sa, doamna Alexandrina (Sanda) Diaconu reprezintă pentru cei care au cunoscut-

o şi iubit-o un model de soţie şi mamă creştină, care şi-a dedicat întreaga viaţă familiei sale, având conştiinţa profundă a datoriei împlinite.Cu 

mare dragoste faţă de Dumnezeu şi de valorile familiei creştine, doamna Alexandrina Diaconu a înţeles că familia este un sprijin deosebit pentru 

preot în activitatea pastorală, asumându-şi astfel dificultăţile vocaţiei familiei preoţeşti şi urmând soţul acolo unde Biserica l-a chemat la slujire, 

mai întâi în satul Santa-Mare, jud. Botoşani (1969), unde, în pofida condiţiilor grele şi vârstei tinere, părintele Grigore şi-a început misiunea 

preoţească: a construit o casă parohială, a reparat biserica din Santa-Mare, precum şi pe cea din localitatea Breza. A fost numit apoi preot paroh 

la Biserica Sfinţii Voievozi din Botoşani (1976), iar din anul 1978, protopop al Protopopiatului Botoşani, din 1988, paroh şi preot slujitor la 

Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Botoşani, din 1997 profesor şi director al Seminarului Teologic Ortodox din Botoşani. Timp de 51 de 

ani, prezbitera Alexandrina Diaconu a fost susținătoarea lucrării misionare şi pedagogice a părintelui Grigore Diaconu, precum şi a tuturor 

realizărilor familiei sale.  Harnică şi darnică, înțeleaptă şi răbdătoare, unind rugăciunea cu munca, prezbitera Alexandrina Diaconu şi-a crescut 

cele două fiice, Lidia și Roxana, în dragoste faţă de Dumnezeu şi de Biserică, de frumuseţile locurilor natale şi ale sufletului românesc.Plină de 

credinţă şi speranţă, de bunătate şi smerenie, doamna Alexandrina Diaconu a avut mereu o ţinută morală demnă şi o înțelegere profundă a 

rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvântării lui Dumnezeu. Familia, prietenii şi apropiaţii ei trăiesc această pierdere 

ca o durere profundă care nu poate fi alinată decât prin rugăciune şi prin comemorare pioasă şi recunoscătoare pentru ceea ce doamna 

Alexandrina Diaconu a dăruit de-a lungul întregii sale vieţi.  În aceste momente grele pentru întreaga familie şi pentru cei care au cunoscut-o şi 

preţuit-o, vă adresăm condoleanţe şi vă încredințăm de întreaga noastră compasiune. Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul ei 

împreună cu drepţii întru Împărăţia cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obște și a iubirii milostive a 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel răstignit și înviat.  

Veşnica ei pomenire din neam în neam!  

Cu părinteşti condoleanţe şi binecuvântări pentru familia îndoliată, 

          † Daniel 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

 

Un sobor de 30 de preoți în frunte cu PS Varlaam Ploieşteanul, a săvârșit joi, la Cimitirul „Eternitatea” din municipiul Botoșani, slujba 

de înmormântare a preotesei Alexandrina DIACONU.Patriarhul DANIEL a trimis familiei părintelui Grigore DIACONU un mesaj de 

condoleanţe şi de îmbărbătare, care a fost citit după slujba de înmormântare. PS Varlaam Ploieşteanul a adus la rândul său un emoţionant omagiu 

doamnei preotese, plecată la Domnul  într-un moment anume. „În noaptea premergătoare mutării doamnei Alexandrina la lăcaşul cel de lut, 

Dumnezeu a îmbrăcat întreaga zonă a Botoşanilor în această haină albă a zăpezii curate şi strălucitoare, ca semn că primeşte sufletul roabei 

sale Alexandrina, preoteasa,  în lumina Feţei Sale, în împărăţia cea netrecătoare a Preasfintei Treimi. Dumnezeu să odihnească sufletul ei cu 

drepţii iar amintirea ei să o păstrăm ca pe o făclie aprinsă cu toţii în suflet”, a conchis înaltul prelat botoşănean. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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PS Varlaam indică sursa salutului creştin „Doamne ajută!” 

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a indicat 

duminică la Catedrala Patriarhală una din sursele 

salutului creştin „Doamne ajută!”. 

În predica sa, Episcopul vicar patriarhal ,născut la Ştiubieni, 

judeţul Botoşani, a scos în evidenţă că aceste cuvinte, 

„Doamne ajută”, reprezintă cea de a doua rugăciune a femeii 

cananeence  către Mântuitorul Hristos. 

„A devenit un salut foarte frecvent întâlnit între creştini, 

dorind ca nu numai pe noi să ne ajute Dumnezeu, ci şi 

persoanele pe care le întâlnim în drumul nostru”, a explicat 

Preasfinţia Sa. 

Prima ei rugăciune, Miluieşte-mă, Doamne sau Doamne 

miluieşte, a devenit „respiraţia fiecărui creştin care are o viaţă duhovnicească aleasă, fiind cea mai repetată rugăciune în 

cântările Bisericii”, a mai spus ierarhul. 

Laolaltă, cele două rugăciuni au devenit, potrivit Părintelui Episcop, „foarte frecvente şi populare” în spiritualitatea creştină. 

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat despre cazul de la 

Botoşani, unde un copil de trei ani şi jumătate a murit după ce i s-a făcut rău, iar ambulanţa trimisă la solicitarea 

părinţilor era fără medic, că în nicio ţară nu există medic pe fiecare ambulanţă. "Nu avem medic pe fiecare 

ambulanţă cum nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanţă (...) Dacă mergem în Europa, sunt ţări care nu 

folosesc deloc medicul", a susţinut el. 

Raed Arafat, despre cazul copilului de 3 ani mort la Botoşani: Nu 

avem medic pe fiecare ambulanţă cum nu trebuie să avem medic pe 

fiecare ambulanţă 

Arafat a fost întrebat, joi, despre cazul de la Botoşani, unde un părinte reclamă că ambulanţa care a ajuns pentru a-i salva 

copilul nu avea medic.Această temă am reluat-o de mai multe ori. Nicio ţară nu are în fiecare ambulanţă medic. La acest 

moment, resursele noastre cu medici şi sunt la nivelul SMURD-ului şi nu în toate judeţele, şi la nivelul Serviciului de 

Ambulanţă, unde în unele judeţe nu mai sunt medici pe ambulanţă decât puţini şi sunt unele ture care nu sunt acoperite. Cu 

legea 136 s-a suplimentat, avem inclusiv asistenţi medicali cu studii superioare, câteva sute au fost angajaţi numai anul 

trecut", a spus Arafat, potrivitNews.ro. El a susţinut că sunt ţări care nu au deloc medici pe ambulanţă."Nu avem medic pe 

fiecare ambulanţă cum nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanţă. Dacă căutăm orice ţară în Uniunea Europeană, dacă 

găsiţi una singură care are un medic pe fiecare ambulanţă, veniţi cu ea. Nu este. Nici SUA, nici Israel.Sunt ţări care nu au 

medici deloc pe ambulanţă. Noi suntem dintre ţările care au păstrat tradiţia de a avea medic pe ambulanţă, de a avea medic 

la consultaţii şi de a avea medic pe maşinile pe Terapie Intensivă şi pe elicoptere.Dacă mergem în Europa, sunt ţări care nu 

folosesc deloc medicul. Faptul că s-a ajuns acolo şi e un caz care necesita medic, atunci ambulanţa respectivă putea să 

cheme sprijin la întâlnire sau la faţa locului. Asta e mecanismul pe care mergem", a mai spus Arafat.   

 Un copil de trei ani şi jumătate a murit în noaptea de miercuri spre joi în ambulanţa care îl transporta la spital, după ce 

o primă ambulanță  care venise la apelul familiei nu avea doctor. Autorităţile sanitare din Botoşani au declanşat o anchetă, a 

declarat, pentru Agerpres, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), medicul Monica Adăscăliţei. (hotnews) 

________________________________________________________________________________________ 
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr reținut pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt 

  La data de 16 februarie 2021 polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești, cu sprijinul 

lucrătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară 

emise de Judecătoria Săveni, la două locații de pe raza comunelor Dobârceni și Mihălășeni, județul Botoșani ce erau 

folosite de un tânăr de 23 de ani din comuna Ripiceni, județul Botoșani.Persoana în cauză, cercetată sub aspectul comiterii a 

trei infracțiuni de  furt calificat, ar fi sustras împreună cu alte persoane necunoscute, în nopțile de 16/17.01.2021, 

22/23.01.2021 și 30/31.01.2021, mai multe bunuri reprezentând scule electrice, motorină și produse agricole, dintr-o 

magazie aparținând persoanei vătămate, un bărbat de 23 ani din orașul Ștefănești, cauzându-i un prejudiciu în valoare totală 

estimată la peste 65.000 lei.Cu prilejul perchezițiilor la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea continuării 

cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă care prezintă interes în cauză.Față de suspectul de 23 de ani polițiștii au 

dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, 

urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare 

preventivă.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii a trei infracțiuni de furt calificat în vederea administrării în 

totalitatea a probatoriului, a identificării tuturor persoanelor care au participat la comiterea faptei și pentru recuperarea 

prejudiciului, urmând ca în funcție de rezultatul cercetărilor să fie propusă o soluție procedurală. 

      Accident la Curteşti 

 La data de 17 februarie 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani au fost sesizați cu privire la faptul că pe 

drumul județean DJ207N din localitatea Curtești  a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.Echipajul de 

poliție care s-a deplasat la fața locului a procedat la efectuarea de verificări, stabilind faptul că un tânăr de 21 ani din satul și 

comuna Cristești, în timp ce conducea autoturismul pe DJ207N în localitatea Curtești către municipiul Botoșani,  a pierdut 

controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a ieșit în afara părții carosabile și a pătruns în șanțul aflat pe direcția 

sa de deplasare.Conducătorul auto a suferit leziuni în urma impactului, fapt pentru care a fost preluat de un echipaj al 

Serviciul Județean de Ambulanță și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. Totodată, 

fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat o valoarea de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost 

prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul 

comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să se dispună o soluție 

procedurală.  

Bărbați reținuți pentru comiterea mai multor infracțiuni 

                 La data de 17 februarie 2021 polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Botoșani au emis ordonanță de 

reținere pentru 24 de ore pe numele a doi bărbați din comuna Bosanci, județul Suceava, respectiv din comuna Stăuceni, 

județul Botoșani, ambii în vârstă de 45 ani, cercetați sub aspectul comiterii mai multor fapte de furt, furt calificat, 

distrugere, violare de domiciliu și uciderea animalelor cu intenție.                  

În urma probatoriului administrat de către polițiști s-a stabilit faptul că în perioada 13 septembrie 2020 – 15 februarie 2021 

cei doi bărbați ar fi comis mai multe fapte de furt calificat din societăți comerciale și din locuințe de pe raza municipiului 

Botoșani, bunurile sustrase constând în mai multe sticle de băuturi alcoolice, un televizor LCD, un telefon mobil și o 

bicicletă. De asemenea, la data de 13 septembrie 2020 cei doi au pătruns, fără drept, în curtea locuinței unei femei din 

municipiul Botoșani, împrejurare în care au distrus un geam al locuinței, după care au ucis cu intenție doi pui de pisică ce 

aparțineau persoanei vătămate.În urma activităților desfășurate polițiștii au reușit identificarea celor doi bărbați pe raza 

municipiului Botoșani și au recuperat o parte din prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională.  

Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de 

astăzi să fie prezentați în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.  

______________________________________________________________________________________________ 
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BĂRBAȚI REȚINUȚI PENTRU COMITEREA A TREI 

INFRACȚIUNI 

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au dispus reținerea a cinci bărbați cu vârste cuprinse între de 25 și 

43 ani din orașul Bucecea, județul Botoșani și comuna Pătrăuți, județul Suceava, cercetați sub aspectul comiterii 

infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și distrugere. 

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, la data de 14 februarie 

2021, în timp ce se aflau în apropierea Oficiului Stării Civile din orașul Bucecea, județul Botoșani, având asupra lor diferite 

obiecte contondente, cei cinci bărbați au adresat amenințări cu fapte și acte de violență unor persoane din aceeași localitate, 

tulburând în acest fel ordinea și liniștea publică. Totodată, trei dintre aceștia au distrus geamurile laterale ale autoturismului 

aparținând uneia dintre persoanele vătămate.  

 În cauză, în cursul zilei de astăzi, polițiștii au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară pe raza 

orașului Bucecea, la locuințele persoanelor suspectate de comiterea faptelor, prilej cu care au fost găsite și ridicate în 

vederea continuării cercetărilor mai multe obiecte care prezintă interes în cauze, respectiv obiecte contondente și arme albe.  

Cei cinci bărbați suspectați de comiterea faptelor au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și 

Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Botoșani cu propunere de luare a unei măsuri preventive. 

    Activitățiile au fost efectuate în cooperare cu polițiști din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, Serviciului de 

Ordine Publică, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani, precum și cu 

sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. 

În cauză se continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus, în vederea administrării și 

completării în totalitate a probatoriului, urmând ca la finalizarea 

acestora să se propună soluție procedurală. 

19 februarie – Ziua Constantin 

Brâncuși 

Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani continua seria 

acțiunilor cuprinse sub titulatura ”Panteon”, prin evocarea celui mai 

mare sculptor al secolului XX – Constantin Brâncuși. Opera sa a 

influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură și 

desen, mai ales prin maniera în care a combinat simplitatea artei 

populare românești cu rafinamentul avangardei pariziene. 

Creațiile sale sunt surpinse și prezentate atât în cadrul unei 

expoziții de carte, cât și prin intermediul unui exponat documentar 

filatelic, găzduite de Cabinetul de numismatică și filatelie ,  Secția 

Împrumut carte pentru copii și Filiala nr. 1 Primăverii, precum și pe site-

ul și pagina de facebook ale Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

 3058 cazuri noi de persoane 

infectate, 56 cazuri  

Până astăzi, 18 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

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

717.179 de pacienți au fost declarați vindecați. 

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

înregistrate 3.058 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. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 627 de persoane 

au fost reconfirmate pozitiv.  

Până astăzi, 19.659 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 17.02.2021 (10:00) – 18.02.2021 (10:00) au fost raportate 71 de decese (43 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

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

Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, 

Tulcea, Vaslui și  București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 

27 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 decese la categoria de peste 80 de ani.69 dintre 

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

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.913. Dintre acestea,936 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.804.671 de teste RT-PCR și 230.652 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 27.599 de teste RT-PCR (17.720 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.879 la cerere) și 7.997 teste rapide 

antigenice. 

Pe teritoriul României, 40.235 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.195 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 60.534 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 136 de 

persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.381 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 625 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 17 februarie, 5.228 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.029.115 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, 8.873 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 2.405 în Italia, 2.315 în Spania, 195 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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*Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. 

Exterior : 2 foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 
băi, bucatărie, camera birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR 

negociabil .   

*Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Preț solicitat 

50.000 euro. Relații la tel. 0742572165. 

* VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, 

teren arabil + livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de 

adeziv. Ușile + geamurile din termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 

4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. 

Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, 

alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt 

dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, 

anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  

999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de mers pe jos. Intabulare în curs de 

finalizare. Preț -37.000 euro. *Vând/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la 

iesirea din sat spre Corni,21 ml deschidere la asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de 

exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro mp,accept schimburi cu terenuri agricole in 

judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 21, Accept schimburi. Tel. 

0748871234 

* Vând vilă în Cătămărăști Deal nr.70, 530 m locuibili,cu 3300 m teren,curent,gaz,canalizare,toate 

facilitățile posibile.Vila este formată din 2 imobile. Datorita suprafetei, se pretează pentru pensiune, azil 

bătrâni.gradiniță,sediu companii,etc. Relații la 0744290352 sau 00353863570714, numar etaj: 3, numar 

camere: 25, numar loc de parcare: 30, numar bai: 5, suprafata utila: 525, suprafata totala: 3300, suprafata 

construita: 525, anul constructiei: 2008. Preț solicitat-300.000 E. 

Dacia 1310 -2 500 RON Vand autoturism Dacia 1310 berlina,4 usi benzina FBP ,TEL. 

0742315432  

Mazda CX-7 -35 682 RON an fabricație 2008 2.3 benzina. stare foarte buna7500€ negociabil, 

tel. 074421342 

Vw TIGUAN recent adus în țară, an fabricație 2015, Motorizare 2.0 diesel 140 cp, Euro 5,Cutie 

viteze automat,TEL.0745243341  

_______________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacț ia: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoș ani, tel. 0745-246654                          

www.actualitateabotosaneana.ro 

 

https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/dacia/1310/anunt/dacia-1310/4f03g63id3907hgfd932h93gg4150gid.html
https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/anunt/mazda-cx-7/78086671706d6255.html
http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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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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Dezbateri publice PNRR: Tranziția către servicii și 

infrastructură de sănătate moderne 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat, astăzi, ultima reuniune din cadrul dezbaterilor publice pentru actualizarea Planului Național de 

Redresare și Reziliență - „Tranziția către servicii și infrastructură de sănătate moderne”, care a vizat reformele din domeniul sănătății. 

„Această dezbatere este ultima dintr-un șir de consultări, concentrate în timp. A fost un exercițiu absolut util și necesar pentru a avea noi idei. Odată 

încheiate consultările publice, vom continua consultările cu ministerele și munca în comun pe fișele de reforme și investiții astfel încât să avem la începutul 

lunii martie un document închegat, cu idei valoroase”, a declarat ministrul Cristian Ghinea. A subliniat că fondurile alocate PNRR vor finanța realizarea de 

reforme.   

Reamintim faptul că propunerile de reforme pot fi transmise MIPE de către instituțiile, organizațiile și persoanele fizice interesate prin 

intermediul Fișei de Reforme și Investiții, document publicat la următorul link: http://mfe.gov.ro/pnrr/. 

În cadrul dezbaterii au fost discutate soluții de digitalizare, care să sprijine actul medical de calitate, dar și să contribuie la transparentizarea 

fondurilor utilizate. S-a discutat, de asemenea, despre nevoia de a pune pacientul pe primul lor, îmbunătățirea accesului pacienților la serviciile medicale și 

creșterea siguranței pacienților, dezvoltarea serviciilor medicale de prevenție, dar și asigurarea accesului medicilor la tehnici moderne de tratament.La 

reuniune au mai participat ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, Cristian Bușoi, președintele Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul 

European, alături de oficiali ai MIPE și de reprezentanți ai ONG-urilor în domeniu. 

Dezbaterile publice organizate de MIPE au fost axate teme relevante pentru abordarea PNRR. Acestea au fost precedate de consultări tehnice cu 

reprezentanții ministerelor de linie, care vor continua și în perioada următoare în scopul actualizării PNRR. MIPE și-a propus să finalizeze până la începutul 

lunii martie actualizarea PNRR. Ulterior, documentul va fi adoptat în ședință de Guvern și va fi transmis Comisiei Europene. 

   Informații detaliate despre PNRR, dar și despre reuniunile care au avut loc sunt disponibile pe site MIPE, aici: http://mfe.gov.ro/pnrr/. 

România va avea la dispoziție 30,4 miliarde euro prin Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru implementarea Planului Național de 

Redresare și Reziliență.           Direcția de Comunicare 

 

Concurs de fotografii: Iarna pe uliță cu botoșăneni în Europa 

La începutul săptămânii în curs, pagina Din Italia ( @italianoastra ) a lansat un concurs de fotografii invitând cititorii sa  trimită poze cu 

ninsoare sau zăpada, din localitatea unde locuiesc. Concursul s-a bucurat de succes! 

Alături de partenerul  Europe Direct Botoșani, mesajul a ajuns  pe o serie de  grupuri Facebook, de unde au răspuns români din toată 

Europa!  Grație unor  grupuri din Botoșani între care se detașează grupul fb “Botoșani 

online” (https://www.facebook.com/groups/666691286874833/ ) mesajul a ajuns la sute de botoșăneni care în prezent locuiesc nu numai în 

județul Botoșani ci și in întreaga Europă. Câteva zeci de botoșăneni au răspuns cu entuziasm trimițând fotografii care mai de care mai 

interesante cu iarna din zonele în care locuiesc sau pe care le-au vizitat:  Botoșani, România, Elveția, Italia, Franța, Spania, Suedia… 

Fotografiile continuă și în prezent să sosească.. Europe Direct Botoșani a  ales 28 de fotografii, transmise de botoșăneni, fiecare minunată in 

felul sau, fiecare expresia unei emoții sau a unei bucurii. Toate au fost reunite într-un grupaj pe blogul Europe direct Botoșani 2020: 

https://eurodirecbt.blogspot.com/2021/02/grupaj-foto-iarna-pentru-botosaneni.html. De asemenea a fost realizată o galerie foto pe Google: 

https://photos.app.goo.gl/dvrg2gpLaTD21efb8, și o serie de montaje foto: https://photos.app.goo.gl/NffNY3CsAadT7Etx5; 

https://photos.app.goo.gl/Ag64ZjJ48sYkBSck8, https://photos.app.goo.gl/C9rokZshiDN5nkrY7; 

https://photos.app.goo.gl/bBGT4Kn6i6YpXc6R9 

Radu Cajvaneanu, Vicepresedinte executiv, Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani, coordonator Centrul EUROPE 

DIRECT Botosani  

Programul simulării evaluărilor naţionale 

Simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a va începe pe 29 martie, cu proba la Limba şi literatura română, 

informează un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei.Pe 30 martie va avea loc simularea la Matematică şi elevii 

aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine pe 31 martie simularea 

probei la Limba şi literatura maternă.Potrivit sursei citate, simularea examenului naţional de bacalaureat pentru elevii 

claselor a XII-a şi a XIII-a va începe pe 22 martie, cu proba la Limba şi literatura română – proba E.a), care va fi urmată pe 

23 martie de simularea probei obligatorii a profilului – proba E.c).Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului şi 

specializării – proba E.d) şi pe 25 martie, simularea probei la Limba şi literatura maternă – proba E.b). 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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.  

___________________________________________________________________________________________________  

    


