
.      
Târgul Mărțișorului- ediția a XI-a 

 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani organizează, în 

perioada 26 februarie - 1 martie 2021, ediția a XI-a a Târgului Mărțișorului, unde cei care sunt invitați vor 

organiza expoziții cu vânzare.  

Mărțișorul, simbol reprezentativ pentru cultura noastră populară, a fost inclus în Lista 

reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, fapt care impune în continuare promovarea 

 acestui simbol al primăverii. 

 Interpretările legate de mărțișor sunt diverse și fiecare dintre acestea oferă celor interesați 

posibilitatea de a opta pentru aceea care li s-ar părea cea mai sugestivă. Dincolo de clasarea acestuia ca 

talisman lunar sau solar, se merită amintită relația acestui simbol cu legendele din mitologia românească care fac trimitere către etnogeneza 

poporului român. Conotațiile acestuia ating uneori elemente și superstiții din cultura și civilizația dacilor. În acest caz amintim de personajul 

Baba Dochia care figurează ca personificare a fiicei Regelui Decebal, dar și în calitate de acea  bătrână capricioasă care a reușit să atragă mânia 

stăpânului intemperiilor. De asemenea, șnurul alb și roșu prezintă propria semnificație, în comunitățile sătești împletirea acestora nu era una 

întâmplătoare, deoarece unea armonios cele două anotimpuri: iarna și vara sau, mai bine-zis, timpul rece cu timpul cald. Deși tradiția purtării 

mărțișorului este destul de veche, atestarea documentară este menționată la începutul secolului al XIX-lea. 

 Expozițiile se vor axa pe motive tradiționale românești, evitând influențe din alte culturi; mărțișoarele vor fi unicate, realizate handmade. 

Chiar dacă tehnicile s-au diversificat față de cele inițiale, raportarea la cultura populară va putea fi sesizată cu ușurința și în același timp, va 

atrage atenția multitudinea materiilor prime alături de inventivitate și originalitate. 

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 26 februarie 2021, ora 12.00, pe Pietonalul Unirii din Botoșani. 

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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COMUNICAT TRIBUNALUL BOTOŞANI 

Urmare a informaţiilor eronate apărute în spațiul 

public, conform cărora „în justiție nivelul sporurilor 

reprezintă 85% din drepturile salariale încasate,” pentru 

corecta informare a cetățenilor, conducerea 

Tribunalului Botoşani face următoarele precizări: 

Conform art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28 

iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice „ Suma sporurilor, compensaţiilor, 

adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 

inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat 

pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu 

poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a 

soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor 

de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz”. 

Tribunalul Botoşani, în calitate de ordonator terțiar de credite, pentru personalul propriu și cel al judecătoriilor din 

raza sa teritorială, respectă întru totul această prevedere legală, suma sporurilor nedepășind, nici pe total buget alocat 

drepturilor salariale, nici pe fiecare salariat în parte, procentul de 30% din suma drepturilor salariale de bază.  

P R E Ş E D I N T E , 

Judecător Mihaela Ungureanu 

MIPE începe demersurile pentru eficientizarea MySMIS 

 

Una dintre prioritățile Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pe 

termen lung este debirocratizarea mecanismului 

de finanțare/ implementare, în vederea creșterii 

atractivității și eficienței fondurilor europene. 

Un prim pas în realizarea acestui obiectiv 

este îmbunătățirea aplicației informatice 

MySMIS, prin simplificarea procesului de 

depunere a proiectelor și fluidizarea 

procedurilor de verificare în etapele de evaluare 

și monitorizare. Pentru ca rezultatele să fie cât 

mai bune, apelăm și la experiența beneficiarilor în utilizarea acestei aplicații. 

MIPE lansează chestionarul „Un MySMIS mai simplu!” și invită toți beneficiarii de fonduri europene să contribuie 

activ la îmbunătățirea acestei aplicații informatice de gestiune a proiectelor europene. 

Concret, chestionarul „Un MySMIS mai simplu!” va colecta informații despre problemele pe care beneficiarii le 

întâmpină în utilizarea MySMIS. Totodată, beneficiarii sunt invitați să propună soluții pentru remedierea problemelor 

identificate. În baza informațiilor colectate astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va începe actualizarea 

aplicației. 

Beneficiarii sunt invitați să completeze chestionarul până la data de 14 martie 2021.Direcția de Comunicare 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Două spectacole la Teatrul VASILACHE 

 

Dragilor, 

  

Vă invităm să vizionaţi în această săptămână la Teatrul pentru Copii 

şi Tineret „Vasilache” două spectacole dedicate atât celor mici - „Fram, 

ursul polar”, cât şi tinerilor – „Pupăza din tei”:            

                        

Spectacolul  „Fram, ursul polar ” poate fi vizionat: 

-  joi, 25 februarie şi vineri, 26 februarie 2021, de la ora 18:00 

- sâmbătă, 27 februarie şi duminică, 28 februarie 2021, de la ora 11:00 

  

          Spectacolul „Fram, ursul polar”, un spectacol după Cezar 

Petrescu. Regia artistică: Toma Hogea Asistent regie: Mihaela 

Ștempel Scenografia: Mihai Pastramagiu  Mişcare scenică: Victoria Bucun 

Muzica: Radu Sanduloviciu 

Fotografiile au fost realizate de  Ghenadie Prisăcaru, iar înregistrările au fost făcute în studioul de înregistrări ELEKTRA – Virgil 

Prispian 

Din distribuţie fac parte actorii: Oana Asofiei, Florin Iftode, Alin Gheorghiu, Marius Rusu,Andrei Iurescu, Andreea – Elena 

Popovici, Mihaela Ştempel / Renata Voloșcu, Adelina Cojocariu, Pavel Petrași 

  

      «„Fram, ursul polar” este o poveste, din lumea circului, dorită și mult așteptată de copii. Transpunerea scenică aduce, pe 

scena Teatrului „Vasilache”, un spectacol plin de culoare, cu o muzică originală deosebită, cu actori, cu păpușari desăvârșiți, cu 

numere de pantomimă, specifice lumii/arenei circului, cu momente coregrafice de excepție și cu actori – păpușari care ating 

nivelul și măiestria textului. 

       Spectacolul „Fram, ursul polar” aduce la rampă o multitudine de „ingrediente” specifice artei păpușărești: actorie, muzică, 

dans, mânuire păpuși (tip wayang și tip bunraku) și, nu în ultimul rând, o bună dispoziție și o plăcere reală a jocului din partea 

actorilor. 

       „Fram, ursul polar” este un spectacol pentru toate vârstele: copii (preșcolari și școlari mici), educatori, părinți și bunici!» 

(Toma Hogea, regizor artistic) 

  

Spectacolul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani   

Preţ bilet 12 lei 

Spectacolul „Pupăza din tei”,  după Ion Creangă, prezentat în cadrul Studioului de teatru pentru tineret este programat pentru 

ziua de sâmbătă, 27 februarie 2021, cu începere de la ora 18:00. 

Spectacolul este realizat de Ion Sapdaru. Scenografia  este semnată de Cătălin Târziu, coregrafia îi aparţine Victoriei Bucun, coloana 

sonoră este asigurată de Ion Sapdaru, fragmente muzicale Constantin Lupu. 

În distribuția spectacolului îi puteţi vedea pe actorii : Pavel Petraşi, Adelina Cojocariu,Andreea-Elena Popovici, Renata 

Voloşcu, Andrei Iurescu, Andrei Bordianu şi Cosmin Tanasă. 

                 „Această piesă este o adaptare după celebrul  roman autobiografic al lui Ion Creangă „Amintiri din copilărie”. Sunt 

peripeţiile personajului Nică, care are un plan: să fure pupăza din tei şi s-o vândă în iarmaroc. Povestea se axează pe conflictul 

dintre Nică şi pupăză, povestită şi jucată cu mult umor”. (Ion Sapdaru, regizor artistic) 

Spectacolul se adresează tinerilor. 

             Preț bilet 15 lei 

  
Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la spectacol se face cu o oră înaintea 

începerii acestuia. Numărul maxim de locuri în sala Teatrului „Vasilache” este de 51. Nu se fac rezervări la spectacole, locurile se 

alocă în ordinea sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora în sală. 

  

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu măsurile ce se impun a fi respectate la spectacole! 

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: 

măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

  

Vă aşteptăm cu drag! 

Până atunci… toate cele bune! 

 

Mariana Bucataru,  

referent specialitate administraţie şi relaţii publice 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Autoturism cu documente 

falsificate depistat în trafic 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de 

Frontieră Dorohoi efectuează cercetări cu privire la un tânăr, 

care a fost depistat în trafic conducând un autoturism pentru 

care a prezentat documente falsificate.  

În data de 23 februarie  a.c.,  în jurul orei 12.30, pe timpul 

desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control, 

un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei 

de Frontieră Dorohoi – I.T.P.F. Iași a oprit, în localitatea de 

frontieră Mihăileni, un autoturism marca Ford Transit, cu 

numere de înmatriculare portugheze, condus de un botoşănean 

în vârstă de 24 de ani. 

În urma verificărilor efectuate, polișiștii de frontieră au constatat că parte din documentele prezentate pentru control, respectiv poliţa de 

asigurare şi stickerul care atestă efectuarea inspecţiei tehnice, cu însemnele autorităţilor din Portugalia, nu prezintă condiţiile de formă şi fond 

specifice unor documente autentice, fiind false. 

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută și sancșionată de articolul 323 din Codul 

Penal.    Purtător de cuvânt S.T.P.F. Botoşani, comisar de poliţie RĂCNEA MINODORA 

Tânăr reținut pentru înșelăciune 

            Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au emis ordonanță de reținere pentru 24 de 

ore pe numele unui tânăr de 28 de ani din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii a trei infracțiuni de 

înșelăciune.În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, în perioada iunie- septembrie 2020, prin 

completarea fictivă a unor înscrisuri, ar fi  indus în eroare trei persoane vătămate de la care ar fi încasat cu titlu de avans 

5.500 de euro, în schimpul cărora le-ar fi promis că le aduce autoturisme din Germania, fără a mai desfășura vreo avtivitate 

în acest sens.La data de 24 februarie 2021 a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința tânărului, 

prilej cu care au fost identificate și ridicate în vedeerea continuării cercetărilor bunuri și înscrisuri care interesează 

cauza.Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, cercetările fiind continuate 

pentru infracțiunile menționate mai sus, urmând ca în funcție de rezultate să fie dipuse măsuri.  

    Mandat executat 

                Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri au reușit identificarea unui 

bărbat de 59 de ani din comuna Bălușeni, pe numele căruia era emis de către Tribunalul Botoșani, un mandat de executare a 

pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de 

tentativă de omor, constând în aceea că în seara de 25 iunie 2015, a înjunghiat persoana vătămată cauzându-i leziuni care au 

necesitat pentru vindecare 30-35 de zile de îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în primejdie viața.   Bărbatul a fost depistat pe 

raza localității de domiciliu fiind reținut și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării. 

Infracțiune la regimul rutier  

     La data de 24 februarie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control pe drumul național DN 29 

C, în localitatea Cândești,  un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani din județul Bistrița Năsăud, întrucât a fost 

surprins de aparatul radar circulând cu viteză peste limita legală. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că 

autoturismul avea aplicat peste numărul de înmatriculare din partea din față, o altă plăcuță cu numere de înmatriculare 

aparținând unui autoturism înmatriculat în Sibiu.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere 

a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare.   

______________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul 

de Comunicare Strategică, 25 

februarie, ora 13.00 

Până astăzi, 25 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 

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

733.616 pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.923 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 

2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.  

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul 

Municipiului București și al județelor. Până astăzi, 20.167 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 24.02.2021 (10:00) – 25.02.2021 (10:00) au fost raportate 81 de decese (39 bărbați și 42 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

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

Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov 

și București.Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 21 decese 

la categoria de vârstă 60-69 ani, 30 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 decese la categoria de peste 80 de ani.77 dintre decesele 

înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu 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 7.640. Dintre acestea, 985 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.959.349 teste RT-PCR și 279.446 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au 

fost efectuate 28.141 de teste RT-PCR (18.390 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.751 la cerere) și 8.706 teste rapide 

antigenice.Pe teritoriul României, 38.907 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.850 de persoane 

se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.541 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 

133 de persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.044 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 606 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 24 februarie, 5.231 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 

1.142.509 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. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 19.362 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV 

– 2 (coronavirus): 2.539 în Italia, 12.667 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, 5 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, 179 de cetățeni români aflați în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 53 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 11 – 18 februarie 2021, au fost raportate 21.113.083 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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*ȘFAIȚER LAURENȚIU, anunţă publicul interesat asupra asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 

Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 

a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO”, pe amplasament situat în intravilanul 

localității Șendriceni comuna Șendriceni, județul Botoșani.           

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protecția 

Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani.      

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 

publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

*S.C. AGROTRANS RV SRL Dorohoi, titular al PLANULUI URBANISTIC de DETALIU-“ Construire  

spălătorie auto”, amplasament situat în municipiul Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 135, judeţul Botoşani, anunţă publicul 

interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru planul  menţionat- nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare 

adecvată şi se va supune  adoptării fără aviz de mediu.           

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din B-dul Mihai 

Eminescu nr. 44, mun. Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării anunţului.  

*TODIREANU CĂTĂLIN, titular al PUD/PUZ“CONSTRUIRE FERMĂ PĂSĂRI”, propus a fi amplasat în 

extravilan comuna Mihai Eminescu- Cucorăni, judeţul Botoşani, anunţă publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a 

planului sus-menţionat şi s-a notificat  Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în vederea demarării procedurii de 

obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.           

 Prima versiune a Planului poate fi consultată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, b-dul Mihai Eminescu, 

nr. 44, Boto;ani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 şi la adresa sat Cătămărăşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, 

str. Mihai Eminescu, nr.74 B.             

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în termen de 18 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.  

*SABĂU LUCIA, titular al PUZ  CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+E CU 

FUNCŢIUNE MIXTĂ(COMERŢ ŞI LOCUIRE) propus a fi amplasat în Dorohoi, judeţul Botoşani, anunţă publicul 

interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus-menţionat şi s-a notificat  Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Botoşani, în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.(str.Dumitru Furtună, 

nr.4)                  

 Prima versiune a Planului poate fi consultată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, b-dul Mihai Eminescu, 

nr. 44, Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 şi la sediul sat Sauceniţa,comuna Văculeşti, jud. Botoşani, în 

zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.             

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în termen de 18 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

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/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 

_______________________________________________________________________________________________________  
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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   

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 bucăși .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer reșetarul 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 

Reparaţii 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 

 

 

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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Fapte bune pentru Botoșani 

Bune să vă fie inimile! 

Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a rînduit să ne strîngem din nou pentru a-i da o mînă de 

ajutor părintelui Radu, preot paroh la Oneaga!Sîmbătă, Frăția Ortodoxă – filialele Botoșani și 

Dorohoi – a participat la două acțiuni organizate la Oneaga, acolo unde părintele Radu 

contruiește un așezămînt social care ar urma să fie casă pentru aproape 50 de copii orfani.O 

echipă mai numeroasă a rămas la așezămînt, unde frații au crăpat și au strîns lemnele, iar apoi 

au curățat, au pregătit spațiul de depozitare și au așezat lemnele de foc. O altă echipă s-a 

deplasat din nou la bătrînul Constantin, pentru a tăia lemnele, vitale în această perioadă a 

anului. În acest timp, surorile au trebăluit la bucătărie, sub atenta îndrumare a mătușii 

Ileana.Ne bucură nespus să vedem că tinerii vin în număr din ce în ce mai mare la acțiunile 

Frăției!Cum spuneam și cu altă ocazie, România va avea atîția români cîți va naște, va crește 

și va educa. Și ce bucurie poate fi mai mare decît aceea de a vedea tinerii lucrînd umăr lîngă umăr, inimă lîngă inimă, pentru a construi împreună 

o Românie a românilor și pentru români! Vino în Frăție! Împreună putem aduce mai multă bucurie! 

ESTE OBLIGATORIE ACTUALIZAREA ACTELOR CONSTITUTIVE ALE 

COOPERATIVELOR AGRICOLE DIN ROMÂNIA PÂNĂ LA 20 APRILIE 2021 

Sunt dovezi istorice că, mai ales în perioadele de criză, cooperativele agricole moderne sunt alternative de echilibrare economico-socială, a puterii de 

negociere, veniturilor pe lanțul agro-alimentar și suntem convinși că vor continua să întărească această realitate 

și în contextul actualei crize provocate de pandemia de coronavirus.  

 Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., reamintește tuturor 

cooperativelor agricole din România că prin modificările și completările aduse la Legea Cooperației Agricole 

nr. 566/2004, au obligația actualizării actelor constitutive conform prevederilor nou introduse și înregistrarea la 

Oficiul Registrului Comerțului până la 20 aprilie 2021. 

 Pentru a nu aglomera birourile ORC aproape de termenul limită, recomandăm organizarea din timp, în condiții 

de siguranță a Adunărilor Generale, pregătirea propunerilor de modificare a actelor constitutive și depunerea 

acestora începând cu luna martie 2021. Alături de modificările actelor constitutive, este de nevoie de 

elaborarea, aprobarea și respectarea altor documente interne precum:  

 Regulamente interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri; 

 Contract cadru între cooperativă și membru, încheiat pe o perioadă de minimum 3 ani de zile; 

 Fișa de post director executiv cooperativa agricolă. 

Pentru buna funcționare, dezvoltare și consolidare a formelor cooperatiste moderne, reiterăm necesitatea respectării principiilor cooperatiste stabilite de 

Alianța Internațională a Cooperativelor și tragem un semnal de alarmă prin care solicităm respectarea prevederilor art. 12 alin (2) care interzice societăților 

comerciale sau societăților pe acțiuni din România, să folosească sintagma cooperativă agricolă, coop sau cooperativa, în denumirea, brandurile, 

mărcile înregistrate ale societăților, în promovarea entităților care nu au statutul de cooperativă/societate cooperativă și forma de organizare 

corespunzătoare. Cei care sunt convinși de beneficiile asocierii în cooperative, sunt bineveniți să preia principiile cooperatiste, toate drepturile și obligațiile 

specifice cooperativelor și să acorde părți sociale partenerilor implicați în activitate. 

Principalele modificări de avut în vedere la actualizarea actelor constitutive sunt: 

 Definirea cooperativei agricole active conform lit. g) a art. 9; 

 Completarea obligațiilor membrilor, art. 16 alin. (6), lit. f). cu respectarea regulamentelor interne și lit. g).  să acopere integral eventualele prejudicii 

cauzate cooperativei agricole; 

 Menționarea expresă că angajații și prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar față de cooperativă, de modul în care își îndeplinesc 

atribuțiile și sunt responsabili pentru erorile personale comise, în conformitate cu art. 19 alin (2) și legislația în vigoare; 

 Precizarea obligațivității încheierii între membrii și cooperativă a unui contract pe minimum 3 ani, conform alin. (3) al art. 19; 

 Completarea actelor constitutive cu modificarea regulamentelor interne, urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri conform art. 24 lit. 

c); 

 Introducerea obligațiilor prevăzute la art. 29 alin. 2
1
 și 2

2 
prin care un fermier poate fi membru într-o singură cooperativă pe același sector de activitate 

și pentru cooperativele cu o vechime mai mare de 2 ani, să aleagă în Consiliul de Administrație doar membri cooperatori deținători de părți sociale cu 

o experiență în cooperativă de minimum 2 ani; 

 Prevederea expresă că atât cooperativele agricole cât și membrii acestora nu se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate conform art. IV alin. (2) 

din Legea nr. 265/2020;  

 Precizarea în actele constitutive că Legea Cooperației Agricole nr. 566/2004 se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 1/2005 

privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare. 

România, sectorul agroalimentar și fermierii au nevoie de cooperative agricole autonome, independente, rentabile și consolidate! 

U.N.C.S.V. s-a implicat activ în perfecționarea cadrului legislative specific cooperativelor agricole  

și își manifestă disponibilitatea de a veni cu informații suplimentare pentru clarificarea tuturor aspectelor din activitatea cooperativelor, inclusiv în relațiile cu 

membrii acestora, putând împărtăși din experiența membrilor. ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR,  Echipa U.N.C.S.V. 

________________________________________________________________________________________ 
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Finalizarea etapei de consultări publice și tehnice pentru actualizarea PNRR  

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a finalizat seria de consultări interministeriale și 

dezbateri publice pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proces demarat la finalul 

lunii ianuarie, imediat după aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului „Mecanismul pentru 

elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență”. 

Actualizarea PNRR urmărește să integreze criteriile stabilite recent prin Regulamentul Mecanismului de 

Redresare și Reziliență, precum și contribuția tuturor părților implicate în identificarea, conturarea și elaborarea de 

proiecte care să țintească reformarea celor mai importante sectoare din România. 

„Am notat în toată această perioadă o serie de idei atât din mediul public cât și din cel privat care se pot 

transforma în reforme și investiții care să răspundă priorităților celor 6 piloni ai PNRR. Urmează partea de 

structurare și integrare a acestora într-un document coerent care să contureze reforme esențiale pentru 

România. Interesul participanților care au venit în număr impresionant arată că putem fi optimiști și mizăm 

pe implicarea reală al tuturor la implementarea acestor inițiative”, a spus Cristian Ghinea, ministrul 

Investițiilor și Proiectelor Europene. 

După stabilirea calendarului  consultărilor, primele runde au vizat schimbul interministerial de idei și 

informații tehnice, fiind organizate grupuri de lucru pe fiecare domeniu tematic. 

Tot în prima parte a lunii au fost organizate dezbaterile publice cu partenerii din mediul de afaceri și ONG-

uri, în scopul identificării și centralizării  tuturor ideilor de reformă propuse pentru a fi incluse în PNRR.  

La cele 13 dezbateri publice s-au înscris peste 3.900 de persoane, iar 78% dintre acestea s-au înscris la cel 

puțin două evenimente.  

Dezbaterile au fost transmise live pe pagina de Facebook a MIPE. Acestea au adunat un total de 80.000 de 

vizionări în mediul online. De asemenea, în această perioadă au fost înregistrați peste 13.000 de noi utilizatori ai 

website-ului www.mfe.gov.ro. 

La consultările și dezbaterile organizate pe parcursul a trei săptămâni au avut intervenții Dan Barna 

(viceprim-ministru), Raluca Turcan (ministrul Muncii și Protecției Sociale), Claudiu Năsui (ministrul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului), Vlad Voiculescu (ministrul Sănătății), Nechita-Adrian Oros (ministrul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale), Dragoș Pîslaru (europarlamentar și raportor PE pentru Mecanismul de 

Redresare și Reziliență), Elena Tudose (secretar de stat cabinet viceprim-ministru), Cristian Bușoi (președinte 

Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European), Silvia Dinică (senator), Raed Arafat 

(secretar de stat Ministerul Afacerilor Interne și şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă), Gabriel 

Carnariu (președinte Consiliul Tineretului din România), Ciprian Păsăilă (secretar general Ministerul Tineretului 

și Sportului), Radu Szekely (secretar de stat Ministerul Educației), Andrei Popescu (coordonator Corpul European 

de Solidaritate), Emil Boc (președinte AMR) și alții. 

„Avem o comunicare continuă cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a ne asigura că fiecare 

componentă și reformă propusă se încadrează în condiționalitățile cerute și de asemenea că toate propunerile 

respectă obligațiile de verde, digital precum și principiul de a nu afecta semnificativ mediul; totodată lucrăm 

împreună cu reprezentanții Comisiei și cu cei ai Ministerului de Finanțe la definitivarea mecanismului financiar 

și de implementare precum și la cel de control ale PNRR”, a declarat Marius Vasiliu, secretar de stat MIPE. 

Pe parcursul următoarelor două săptămâni, echipa MIPE dedicată pregătirii PNRR va integra propunerile primite 

în toată această perioadă iar documentul actualizat va fi transmis Comisiei Europene. 

Reamintim faptul că, pentru a facilita transmiterea de propuneri pentru actualizarea PNRR, MIPE a pus la 

dispoziția tuturor celor interesați o fișă pentru reforme și investiții. Documentul este disponibil aici: 

www.mfe.gov.ro/pnrr. 

Direcția de Comunicare    

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.mfe.gov.ro/pnrr
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E.ON lansează concursul „Energie pentru viitor”, dedicat 

elevilor preocupaţi de sursele de energie verde  

 

 În competiţia ce se va desfăşura online în perioada 19 februarie-15 martie se pot înscrie elevi 

din clasele a VIII-a până la a XII-a; 

 15 laptopuri vor ajunge la cei care vor veni cu cele mai bune idei sau proiecte de 

sustenabilitate; 

 

Te-ai gândit vreodată cum va arăta orașul viitorului, în anul 2050, ce energie va folosi pentru ca să se 
dezvolte sustenabil, să fie nepoluant, iar sursele de energie să fie accesibile pentru toți locuitorii? 
 
Dacă faci parte dintre elevii care și-au pus aceste întrebări și, mai mult de atât, ai idei de surse de energie 
verde care fac ca orașul viitorului să fie sustenabil, E.ON Energie România te invită să te înscrii la 
concursul online „Energie pentru viitor”, dedicat elevilor din întreaga țară din clasele a VIII-a până la a XII-
a.  
 
Competiția debutează pe 19 februarie și se încheie pe 15 martie, când vor fi anunțați câștigătorii. 
 
„Căutăm elevi ingenioși, preocupați de mediul înconjurător și de folosirea sustenabilă și inteligentă a 
surselor de energie. Îi așteptăm să vină cu cele mai bune soluții, într-o formă atractivă, care să le pună în 
valoare nu doar imaginația și cunoștințele, ci și creativitatea și abilitățile de prezentare. Această competiție 
vine în continuarea proiectelor Grupului E.ON destinate promovării surselor regenerabile și reducerii 
amprentei de carbon”, spune Claudia Griech, Directorul General Adjunct al E.ON Energie România. 

Criteriile de selecție și jurizare a ideilor și proiectelor ce vor fi înscrise în concurs sunt: 

 Răspunsul la provocare – în ce măsură ideile/proiectele ajută la rezolvarea unor posibile probleme 
legate de alimentarea cu energie a orașelor în 2050. 

 Calitatea și creativitatea soluției găsite – în ce măsură ideile/proiectele sunt inovatoare și dau dovadă 
de creativitate. 

 Acuratețea informațiilor – în ce măsură elevii se folosesc de date sau analize relevante pentru a-și 
susține ideile/proiectele. 

 Modul de prezentare a ideilor – în ce măsură elevii au reușit să demonstreze o comunicare clară și 
persuasivă a ideilor/proiectelor. 
 

Juriul care va decide cei 15 câștigători ai concursului, premiați fiecare cu câte un laptop, va fi format din 
profesori, specialiști din cadrul E.ON, respectiv specialiști în domeniul comunicării și relațiilor publice.  
 
Regulamentul concursului și formularul de înscriere se găsesc pe pagina 
https://www.facebook.com/E.ONRomania/.  Înscrierea se face în baza formularului de înscriere care va fi 
trimis odată cu ideile sau proiectele propuse  la adresa de e-mail responsabilitate.corporatista@eon-
romania.ro.  
_____________________________________________________________________________________ 
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