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Percheziții la Botoșani într-un caz de exploatare sexuală a unor tinere 

La data de 04.02.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus 

reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui inculpat și măsura controlului judiciar 

față de un alt inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și 

trafic de minori.În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2019 – 2021, 

inculpații, profitând de starea vădită vulnerabilitate (situație familială dificilă, 

fără surse de venit și fără nicio posibilitate de a se întreține), prin constrângere, 

au transportat și găzduit în unităţi de cazare turistică sau apartamente situate în 

municipiile Iaşi, Cluj Napoca, Arad şi Botoşani, mai multe părți vătămate 

minore și majore pe care le-au exploatat prin obligarea la practicarea 

prostituției.La data de 04.02.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași 

împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat un 

număr de 3 percheziții domiciliare, pe raza municipiilor Iași și Botoșani, în urma cărora au fost ridicate mai multe telefoane 

mobile si alte bunuri cu valoare probatorie.Inculpatul reținut va fi prezentat Tribunalului Iași cu propunere de arestare 

preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. 

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SCCO Botoșani.Facem precizarea că pe parcursul 

întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de 

procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.(COMUNICAT DE PRESĂ D.I.I.C.O.T.) 

Număr record de convorbiri telefonice și de apelanți  

la Telefonul Vârstnicului în 2020 
 Numărul de vârstnici care au solictat sprijin la Telefonul Vârstnicului în 2020, aproape triplu 

față de anul precedent. 

 Solicitarea de informații și de ajutor financiar, principalele motive pentru care vârstnicii au 

apelat linia telefonică de sprjin. 

Serviciul social Telefonul Vârstnicului, singura linie telefonică gratuită și confidențială dedicată 

vârstnicilor din România, a înregistrat în 2020 cel mai mare număr de solicitări si apelanți unici, de la 

înființarea ei, în urmă cu cinci ani. Astfel, anul trecut au avut loc 16.673 de convorbiri telefonice cu 3.424 

de seniori care au beneficiat de consiliere, îndrumare, informare și, nu în ultimul rând, sprijin material 

sau emoțional. 

La Telefonul Vârstnicului, seniorii au găsit și în 2020, soluții la problemele existențiale cu care s-au confruntat. Pe primul 

loc în topul nevoilor exprimate de vârstnici anul trecut, s-a aflat nevoia de informații utile care nu sunt tuturor sunt 

accesibile, fie din cauza izolării, fie din lipsa abilităților de a utiliza noile tehnologii de comunicare. 1078 de seniori au 

solicitat informații și contacte reevante pentru situațiile individuale, oferite de echipa specializată de asistenți sociali a 

liniei telefonice.Creșterea ratei sărăciei în rândul vârstnicilor, mai ales în contextul pandemiei, a dus și la creșterea 

numărului celor care au apelat pentru sprijin financiar și material. În anul 2020, au fost înregistrate 1.066 de astfel de 

solicitări din partea vârstnicilor. Echipa Telefonul Vârstnicului a îndrumat cazurile acestora către servicii de asistență 

socială din comunitate, operate de DGAS-uri sau ONG-uri, pentru a primi din partea lor un ajutor particularizat și 

constant. Împreună cu parteneri și sponsori, Fundația a soluționat o parte dintre aceste solicitări venind în sprijinul 

seniorilor ce se confruntă cu condiții precare de viață. Pe locul trei în topul necesităților vârstnicilor, s-a aflat în 2020 

nevoia de îngrijire și sprijin practic la domiciliu. Pentru 668 dintre apelanți, echipa a furnizat informații despre 

serviciile de asistență medicală ori supraveghere specializată disponibile, dar și referințe despre cămine pentru vârstnici 

și proceduri de instituționalizare.Din cauza izolării sociale impuse de noile condiții socio-sanitare, sentimentele de 

singurătate, anxietate sau depresie, trăite de un număr mare de vârstnici, s-au adâncit. Acesta a reprezentat unul dintre 

motivele pentru care seniorii au apelat linia telefonică în căutarea de sprijin emoțional. Ca soluție la această nevoie, 

Telefonul Vârstnicului prin asistenții sociali și voluntari psihologi, a oferit consiliere psihologică și sprijin emoțional 

celor care sunt înscriși în serviciul de reapelare săptămânală, ori a redirecționat vârstnicii către ONG-uri cu servicii specializate din comunitatea apelanților. 

Sentimentul de inutilitate îi copleșește pe mulți dintre vârstnicii care, odată cu ieșirea la pensie, părăsesc scena socială. Pentru aceia care își exprimă nevoia de 

a fi activi și de participare socială, Telefonul Vârstnicului propune acțiuni de voluntariat în comunitate și participarea la activitățile organizate în cluburile de 

seniori. Pentru 95 de vârstnici, relaționarea și socializarea este în continuare posibilă datorită faptului că programe precum Centrul Comunitar Generații, Centrul 

pentru seniori al Municipiului București, Asociația Niciodată Singur și-au adaptat activitățile în mediul on-line. Telefonul Vârstnicului este singura linie 

telefonică gratuită și confidențială dedicată persoanelor vârstnice, accesibilă la nivel național. Seniorii primesc informații punctuale, practice și actualizate și 

găsesc soluții la probelemele diverse cu care se confruntă. Apelurile se pot face la 0800 460 001, de luni până vineri între orele 08.00 – 20.00 și sâmbăta 

între 08:00 – 16:00. În luna decembrie, 352 de vârstnici au sunat la Telefonul Vârstnicului, înregistrându-se 1.578 de convorbiri.Telefonul Vârstnicului este un 

proiect social finanțat de Fundația Vodafone România, C.N.Loteria Română și S.C. Johnson Wax. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Persoane sancționate pentru nerespectarea măsurii privind 

carantina 

Pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiștii 

din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, împreună cu 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 intensificat activitățile de verificare a modului în 

care se respectă prevederile Legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. 

Activitățile cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de 

alertă au avut loc în sistem integrat și au vizat în special, zonele aglomerate, centre 

comerciale, dar și mijloacele de transport în comun.  

Astfel, pe raza întregului județ au fost organizate 8 acțiuni punctuale, atât în 

sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind controlate 67 de locații de interes 

și 60 de mijloace  de transport public în comun. 

Echipele de control au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de 

peste 12.000 lei, dintre acestea 36 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu 

purtau mască de protecție în locurile în care acest lucru era obligatoriu și 14 sancțiuni 

au fost aplicate persoanelor care nu au respectat măsura privind carantina.  

În continuare, polițiștii, împreună cu celelalte structuri ale M.A.I. și instituții cu 

atribuții de control, vor acționa pentru verificarea respectării prevederilor Legii 

55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. 

Muzeul Judeţean Botoşani vă invită, în perioada 10 - 25 februarie 2021, la 

Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchianˮ Botoșani, să vizitați expoziția ARTĂ 

PLASTICĂ CONTEMPORANĂ DIN ROMÂNIA – ediția a II-a 

Comunicat de presă 

Evenimentul expozițional, organizat de HXA Art Gallery în parteneriat cu Muzeul Județean Botoșani,aduce pe simezele 

botoșăneneun număr de 62 de artiști, nume de referință ale artei plastice contemporane românești.Proiectul cultural inițiat de 

HXA Art Gallery propune acţiuni de expunere a operelor artiştilor români cu scopul promovării artei contemporane 

româneşti, reușind să aducă prin aceste expoziții itinerante un optimism al ideii de reașezare valorică a artei in spațiul public, 

dar și de asimilare a acesteia in circuitul turistic regional. Expoziția, itinerantă, a fost până acum prezentată iubitorilor de artă 

la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și la Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud, aducând în spațiile expoziționale 

un public numeros, interesat și avizat. 

Vernisajul evenimentului va avea loc miercuri, 10 februarie 2021, ora 17.00.  

În deschidere  Liviu Șoptelea – artist plastic. În cadrul evenimentului, tânărul botoșănean Andrei Pițu, laureat a numeroase 

concursuri internaționale de  chitară clasică, va susține un miniconcert. Curatori: Ami Vasilescu și Ana Coșereanu.

 Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 9 - 16. 

Intrare liberă, la vernisaj și în perioada de expunere,  cu respectarea normelor legale impuse de pandemie: purtarea obligatorie 

și corectă a măștii și distanțare socială. Imagini ale lucrărilor vor putea fi vizionate pe paginile Facebook: Muzeul Judetean 

Botosani, Muzeul Judetean BT, Liviu Șoptelea, Ana-Elisabeta Coșereanu, Amy Vasilescu, HXA Art Gallery. Artiști 

plastici/artiști vizuali, Muzee, Galeriile de Artă Ștefan Luchian Botoșani, etc. 

Vă așteptăm la Galerii! 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE 

STRATEGICĂ:  1975 cazuri noi de persoane infectate, 37 cazuri 

noi la Botoșani 

Până astăzi, 7 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 745.318 cazuri de 

persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).691.377 de pacienți au fost declarați 

vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.975 

cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care 

nu au mai avut anterior un test pozitiv.  

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 

zile, raportate la 1.000 de locuitori este 

calculat de către Direcțiile de Sănătate 

Publică, la nivelul Municipiului București 

și al județelor. Mai jos aveți graficul 

realizat în baza raportărilor primite de 

CNCCI de la Direcțiile de Sănătate 

Publică: 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 413 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 

18.881 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 06.02.2021 (10:00) – 07.02.2021 (10:00) au fost raportate 72 de decese (39 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Arad,Bacău, Bihor, Botoșani, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramureș, 

Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș, Vrancea, Ilfov și București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 

ani, 3 decese la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la 

categoria de vârstă 60-69 ani, 20 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 27 decese la categoria de peste 80 de ani.68 dintre decesele înregistrate 

sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost 

raportate comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.373. Dintre acestea, 966 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.581.731 de teste RT-PCR și 160.687 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au 

fost efectuate 11.949 de teste RT-PCR (6.383 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.566 la cerere) și 3.594 de teste rapide 

antigenice.Pe teritoriul României, 39.701 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.254 de persoane 

se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 58.041 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 139 

de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.524 de apeluri la numărul unic de urgență 112. 

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 6 februarie, 9.499 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.648.280 de lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 6 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, 8.265 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 

(coronavirus): 2.132 în Italia, 2.002 în Spania, 187 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,  131 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 37 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  și câte unul în Argentina, Tunisia, 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 28 ianuarie- 4 februarie 2021, au fost raportate 19 729 006 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate 

în Franţa, Italia, Spania și Germania. 

Grupul de Comunicare Strategică 

 

https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Chart-2.png
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Image-2021-02-07.jpeg
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*SC PRACTIC COMERȚ STRUGARU SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea fermei de suine a societății Practic Comerț Strugaru SRL din punct 

de vedere al biosecurității cu scopul combaterii pestei porcine”, in extravilan com. Leorda jud. Botosani. 

Informaţiile privind poiectul propus pot fi consultate la sediul APM Botoşani din B-dul Mihai Eminescu nr. 44, mun. 

Botoşani, jud. Botoşani, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani 

 

*SC GLOBAL PIGS COMPANY  SRL cu sediul in oraș Darabani, str. 1 Decembrie nr. 160, anunta publicul interesat 

despre organizarea dezbaterii publice a documentelor de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu pentru 

obiectivul: FERMA DE REPRODUCȚIE SUINE, amplasat inextravilan comuna Durnești, judetul Botoşani. 

Locul desfășurării: Primăria comunei Durnești 

Data desfășurării: 17.02.2021, ora 11.00 

Informațiile, observațiile, sugestiile și propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură și cu datele de 

identificare, între orele 10.00 – 14.00, în zilele lucrătoare, la sediul A.P.M. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, telefon 

0231/584135, e-mail office@apmbt.anpm.ro, până la data de 16.02.2021.  

 

*SC GLOBAL PIGS COMPANY SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 

de mediu pentru proiectul “Modernizarea fermei de suine a societății Global Pigs Company SRL din punct de vedere al 

biosecurității cu scopul combaterii pestei porcine”, în extravilan com. Durnești, jud. Botosani. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Botoşani din B-dul Mihai Eminescu nr. 44, mun. 

Botoşani, jud. Botoşani, în zilele de luni - vineri, între orele 10 - 14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani 
 

*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 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. 

______________________________________________________________________________________________  
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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 bucăți .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si defectiuni 

ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

Reparații montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, blocuri- 

montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

 

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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Start înscrieri - Maratonul Nordului 2021 

Maratonul Nordului a fost printre puținele competiții care au reușit în 2020 să-și 

urmeze programul stabilit. Am fost și norocoși, dar dorim să mulțumim tuturor 

sportivilor și celor implicați pentru că ne-au fost alături și au respectat regulile 

sanitare.În 2021 pregătim o nouă ediție Maratonul Nordului, cu cele 2 competiții 

ale sale mtb și trail. Începând cu 1 februarie sportivii și pasionații de sport sunt 

invitați pe www.maratonulnordului.ro unde se pot înscrie la competițiile 

nordului extrem. 

Taxe Speciale - Early Bird        

 În perioada 1-10 februarie cei mai nerăbdători și pasionați dintre participanți, 

vor beneficia și de un pachet special pentru participarea la ambele 

competiții.Persoanele cu dizabilități, copiii instituționalizați și toate persoanele 

peste 65 de ani, beneficiază de înscriere gratuită în orice moment al calendarului 

de înscrieri. 

Ediția 2021                 

 Cele 2 competiții marca MN, Maratonul Nordului MTB Pomârla (ediția a 11-a/ Pomârla) și Maratonul Nordului Teioasa 

Trail (ediția a 4-a, Darabani), vă propun trasee pentru toate categoriile de vârstă, masculin și feminin, amatori și profesioniști, 

în unele dintre cele mai frumoase zone ale județului Botoșani. Competiția sportivă se desfășoară în cadrul festivalului Zilele 

Nordului, aflat la a 8-a ediție în 2021, la Darabani în ultimul weekend din luna august. 

Social                                                

Maratonul Nordului încurajează practicarea sportului la orice vârstă, respectul față de natură și mediul înconjurător, folosirea 

mijloacelor alternative de deplasare în locul celor tradiționale.Prin Fondul de Biciclete și Pădurea Nordului, în fiecare an 

copiii cu posibilități materiale reduse din satele nordului, primesc în dar biciclete pe care să le folosească pentru a merge la 

școală sau pentru a face sport. Au loc acțiuni de ecologizare a traseelor, a zonelor turistice de interes local și zonal și se 

intenționează inclusiv acțiuni de împădurire. Fondurile sunt alimentate de către donatori și de către principalii parteneri 

Primăria Pomârla și Primăria Darabani. Maratonul Nordului este organizat de către Club Sportiv Nord în parteneriat cu 

Primăria Pomârla, Primăria Darabani, dar și cu ajutorul unor parteneri privați: AQUA Carpatica, Darex Auto, EthicSport 

România, ActivExplore,  FIR Maraton, DJST Botoșani, Cadasplan Solutions, Miracom și a peste 100 de voluntari.Vă 

așteptăm în nord la o nouă ediție Maratonul 

Nordului!            www.nordul.ro  | www.zilelenordului.ro | www.maratonulnordului.ro 

Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional pentru 

seniori,  la  Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită a 

numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, un serviciu social pus la dispoziție de 

Fundația Regală Margareta a României și finanțat de Fundația Vodafone România și donatori 

individuali, prin SMS cu textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul 

programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de informații practice și îndrumare către servicii 

din comunitate, consiliere psihologică și chiar sprijin . Pentru a răspunde miilor de solicitări și a oferi 

sprijin emoțional sau consiliere psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod 

curent, din 4 specialiști în asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea singurătății, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, și psihologi 

care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați 

de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situații dificile de viață și nu mai au pe nimeni care 

să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiți să facă față pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că 

nevoile existențiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgență, iar criza izolării sociale 

a seniorilor nu se termină acum. 

___________________________________________________________________________________________________ 

http://www.maratonulnordului.ro/
http://www.nordul.ro/
http://www.zilelenordului.ro/
http://www.maratonulnordului.ro/
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Mandat executat la Hlipiceni 

La data de 02 februarie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale în colaborare cu polițiștii Secției de 

Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au reușit identificarea unui tânăr de 24 de ani din comuna Mihăileni, pe numele căruia era emis 

de Judecătoria Dorohoi. un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat la 9 luni de închisoare 

pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.Tănărul a fost depistat pe raza localității de domiciliu fiind reținut și 

ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.  

Oprit din trafic la timp 

La data de 02 februarie 2021 polițiștii din cadrul Biroului Rutier au observat în trafic pe strada Gării din municipiul Botoșani 

un autoturism înmatriculat în Germania, care a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului electric. S-a procedat la 

interceptarea în trafic și oprirea autoturismului, prilej cu care a fost stabilită identitatea conducătorului auto în persoana unui 

tânăr de 31 de ani din orașul Ștefănești. Întrucât tânărul a declarat că nu are asupra sa documentele autoturismului, s-au 

efectuat verificări în bazele de date, stabilindu-se că autoturismul respectiv este radiat din circulație de autoritățile germane 

din luna septembrie 2020. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui 

autovehicul neînmatriculat. De asemenea, acesta a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1580 de lei, pentru faptul că nu a 

respectat semnificația culorii roșii a semaforului, nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege, nu avea efectuată înspectia 

tehnică a autovehiculului și nu deținea asigurare auto.  

Fără permis și sub influența alcoolului, la volan 

La data de 02 februarie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului 

Ștefănești au oprit pentru control, pe strada Traian din orașul 

Ștefănești, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din 

aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul 

că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule. Mai mult de atât, fiind testat cu aparatul alcooltest 

valoarea rezultată a fost de  1,09  mg/l alcool pur în aerul 

expirat.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii 

infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere 

fără permis. 

Mandat executat  la Flămânzi 

 La data de 03 februarie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au reușit identificarea unui bărbat de 47 

de ani din orașul Flămânzi pe numele căruia era emis de către Judecătoria Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu 

închisoarea. Acesta a fost condamnat la un an și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis 

și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.Bărbatul a fost depista pe raza localității de domiciliu, fiind reținut 

și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării. 

Infractori voiajori, prinși la Botoșani 

La data de 31 ianuarie 2021 polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 

de ore pe numele a două persoane, o minoră de 16 ani și un tânăr de 22 de ani, ambii din județul Ilfov, cercetați sub aspectul 

comiterii infracțiunii de înșelăciune. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că la data de 31 ianuarie 2021, aceștia 

au fost surprinși în flagrant delict în timp ce vindeau persoanei vătămate, un tânăr de 20 de ani, o replică a unui telefon mobil 

pentru care au pretins și primit suma de 5.200 de lei. Cei doi au fost interceptați de polițiști în momentul în care încercau să 

părăsească locul faptei, fiind conduși la sediul poliției și ulterior reținuți pentru 24 de ore. De asemenea, din verificări s-a 

stabilit faptul că cei doi ar mai fi comis fapte folosind același mod de operare și în alte județe. Cercetările sunt continuate sub 

aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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10 reguli de siguranță pentru a evita incendiile în locuințe 

 Instalaţiile electrice de utilizare subdimensionate, defecte sau improvizate, cauza a 25% dintre incendii; 

 Verificarea periodică a instalaţiilor electrice numai de către personal autorizat este una dintre cel mai 

importante măsuri care previne producerea de incendii; 

 

Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), peste 

25% dintre incendiile produse anul trecut au fost cauzate de instalații electrice de utilizare 

neconforme (subdimensionate, supraîncărcate, defecte sau improvizate). Incidența 

acestora crește pe perioada sezonului rece din cauza utilizării improprii a unor aparate de 

încălzire sau a folosirii unor surse de încălzire ”artizanale” (cum ar fi: radiatoare ori 

reșouri improvizate). 

Sunt mai multe aspecte care țin de instalațiile electrice de uitilizare (interioare) cărora nu 

le acordăm o prea mare importanţă, din necunoaștere sau ignoranță, dar care pot duce la 

incidente cu urmări catastrofale, frecvent ireversibile, atunci când este vorba despre 

sănătatea, siguranța şi viaţa oamenilor.  

Ar trebui să conștientizăm că este preferabilă prevenirea producerii unor astfel de 

incidente, decât înlăturarea efectelor lor. O abordare preventivă, bazată pe informare, 

prin identificarea din timp a potenţialelor cauze de producere a unor tragedii şi eliminarea acestora, ne poate feri de pericole. 

Specialiştii Delgaz Grid recomandă respectarea unui set minimal de zece reguli pentru evitarea unor incidente cu consecinţe dramatice:  

• Nu folosiţi instalaţii electrice improvizate; 

• Nu alimentaţi mai multe receptoare electrocasnice de putere mare din aceeaşi priză (circuit); 

• Utilizaţi doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă; 

• Orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi numai de către personal 

autorizat; 

• Efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei de utilizare, cu personal autorizat; 

• Verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate; 

• La suplimentarea aparatelor electrice sau creșterea puterii acestora asiguraţi-vă, prin personal autorizat, că instalaţia existentă poate prelua 

consumul adiţional; 

• Amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de mediile umede; majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii 

curentului electric în apropierea sau în contact cu apa; 

• Instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului; 

• Nu utilizaţi aparate electrice neomologate. 

Dimensionarea instalaţiilor pentru majoritatea locuinţelor, la momentul construirii acestora, nu a avut în vedere utilizarea mijloacelor electrice de 

încălzire/producere apă caldă sau de preparare a hranei (plite, centrale termice electrice, boilere, reşouri, radiatoare, calorifere etc.).  În plus, la 

casele vechi, mai ales din mediul rural ( așa numitele ”case bătrânești”), instalațiile au fost dimensionate pentru un consum redus, corespunzător 

pentru un minim de iluminat și receptoare electrice de mică putere, disponibile în acea vreme (radio, TV, frigider).  

De aceea, la achiziţionarea unor electrocasnice în plus faţă de dotarea iniţială este obligatorie verificarea instalaţiilor pentru a determina dacă 

acestea pot prelua în siguranţă consumul suplimentar. 

Alimentarea aparatelor de încălzit prin instalaţii subdimensionate sau improvizate implică riscuri majore de producere a unor incendii, cu urmări 

extrem de grave asupra vieţii sau bunurilor oamenilor. Aceleaşi urmări le poate avea şi utilizarea unor aparate electrice neomologate/artizanale sau 

care prezintă deficienţe funcţionale. Instalaţiile de utilizare (interioare) se află în proprietatea consumatorilor, fiind în responsabilitatea acestora să 

le utilizeze corect, să  verifice şi să remedieze eventuale defecţiuni cu ajutorul specialiștilor. O deficienţă aparent minoră (contactele slăbite, 

comutatoare, prize sau tablouri electrice uzate) poate duce la incidente cu urmări dintre cele mai grave. 

Orice intervenţie asupra instalaţiilor interioare trebuie realizată doar de către specialişti autorizaţi, care oferă garanţia respectării normelor tehnice 

şi de siguranţă. Solicitarea serviciilor unor „meşteri de ocazie”, chiar dacă aparent presupune costuri mai mici, implică riscul executării unor lucrări 

defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugerea de bunuri materiale, rănirea sau decesul unor persoane. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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       Programul ,,Şcoala Siguranţei Tedi” continuă 

Pe parcursul anului şcolar 2020– 2021, Poliţia Română împreună 

cu Ministerul Educației Naţionale, în parteneriat cu firma „Maspex 

România” a continuat Programul ,,Şcoala Siguranţei Tedi”, unul 

dintre cele mai ample programe educative derulate la nivel 

național, care-i învață pe elevii de clasa întâi cum să fie în siguranță 

pe stradă, în drumul spre şcoală şi spre casă, în mediul online, 

precum și în perioada vacanțelor. 

Programul ,,Şcoala Siguranţei Tedi” are ca scop informarea 

copiilor cu privire la potenţialele pericole şi furnizarea de soluţii 

prin metode educative adecvate vârstei lor. Programul este adresat 

elevilor aflaţi în clasa întai. 

În județul Botoșani, proiectul este implementat de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a 

Criminalității, în parteneriat cu unitățile de învățământ înscrise în program. 

31 de clase de elevi din 27 de unități școlare din mediul urban și din mediul rural din județul Botoșani s-au înscris pentru a fi implicate în activitățile 

informativ preventive derulate de polițiștii de prevenire botoșaneni pe teme privind siguranța copiilor în cadrul proiectului „Școala Siguranței 

Tedi”, respectiv elevi ai claselor întâi din Botoșani, Dorohoi, Flamânzi, Broscăuți, Știubieni, Hudești, Rachiti, Stăuceni, Curtești, Durnești, 

Adășeni, Drăgușeni, Concești, Hănești, Todireni, Dimacheni, Candești și Nicșeni. 

În luna ianuarie a.c., polițiștii de prevenire au derulat 12 de activități preventive cu elevii, în mediul online, în cadrul Programului ,,Şcoala 

Siguranţei Tedi”. 

În această perioadă, elevii de clasa întâi din unități școlare din județ, au interacționat în mediul online cu polițiștii botoșăneni, fiind prezentate și 

dezbătute teme preventive precum  „Când părinții lipsesc de acasă”, „Traversarea carosabilului”, „Mersul pe bicicletă în siguranță”, „Copilul 

ca pasager”, „Deplasarea pe stradă”, „Situațiile periculoase” etc.. Pe parcursul derulării proiectului, vor fi dezbătute, în total, 10 teme 

preventive. În interacțiunea virtuală cu elevii, polițiștii au folosit o serie de materiale preventive, filmulețe educativ – preventive și diverse jocuri, 

destinate elevilor. 

Proiectul Tedi nu vizează învățarea pe de rost a unor informații, ci asimilarea unor cunoștințe și dezvoltarea unui set de abilități la care copilul să 

apeleze în diverse situații. Activităţile derulate cu elevi de poliţişti respectă nevoia copilului de a învăţa prin joc, micuții implicați fiind la vârsta 

la care înţelegerea unui mesaj trebuie însoţită de vizualizarea lui. 

.Activităţile preventive derulate în cadrul Programului ,,Şcoala Siguranţei Tedi” vor fi continuate de poliţiştii de prevenire pe parcursul întregului 

an şcolar 2020 - 2021. 

Toate informațiile şi noutăţile legate de acest program pot fi accesate online, pe www.scoalatedi.ro. 

Dintre sfaturile pe care poliţiştii le adresează celor mici, amintim: 

* Pe drum, fii atent la semnele de circulație și respectă ceea ce indică ele! Astfel, vei fi în siguranță! 

* Când mergi pe stradă, fii foarte atent! Ai deosebită grijă la traversarea străzii! 

* Traversează doar la culoarea verde a semaforului! Culoarea roșu înseamnă STOP! Când o vezi, oprește-te și așteaptă culoarea verde! 

* Când urci în mașină, pune-ți întotdeauna centura de siguranță! Amintește-le și celorlalți pasageri să facă același lucru! Centura de siguranță îți 

protejează viața și sănătatea! 

* Mergând spre școală, deplasează-te întotdeauna pe trotuar, iar dacă nu este trotuar, pe marginea drumului! În situația în care nu există nici 

margine, te poți deplasa pe carosabil, însă fii foarte atent și stai cât mai aproape de margine! Întotdeauna mergi pe partea stângă a carosabilului! 

* De fiecare dată când te simţi în pericol, anunță mai întâi un adult despre problema pe care o ai, iar acesta va decide dacă este nevoie să sune la 

112.  Joacă-te doar în locurile sigure! Nu te juca niciodată lângă șosea sau iarna pe lacul înghețat! 

* Dacă ești singur acasă, nu deschide nimănui ușa! De asemenea, nu te juca cu obiecte care te pot răni (cuţit, chibrit, aragaz)! 

Apelul de urgenţă, prin care ne găsiţi mereu la datorie, este   112 - APEL DE URGENŢĂ! 
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Clienții E.ON pot alege o ofertă concurențială până la data de 30 iunie 

 

 E.ON a pregătit produse şi servicii competitive, cu un preț de furnizare corelat cu 

evoluția pieței de energie electrică; 

 Toate ofertele companiei includ acces gratuit la serviciile conexe consacrate; 

 Cei care încă nu s-au decis asupra unei oferte pot oricând să o facă, având tot timpul 

necesar pentru a se informa și a face alegerea cea mai potrivită nevoilor personale; 

 

E.ON Energie România va acorda o reducere comercială clienților companiei care, după data de 1 ianuarie 

2021, nu au optat pentru încheierea unui contract concurențial pentru serviciul de furnizare a energiei 

electrice.  

 

Reducerea va fi egală cu diferența dintre prețul serviciului universal și prețul din oferta concurențială pe care compania o va transmite în 

săptămânile următoare clienților săi. Perioada pentru care se va aplica această reducere este de la 1 ianuarie a.c. și până la momentul la care clienții 

au încheiat un nou contract concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a.c. 

 

Cei care nu vor dori să aleagă nicio ofertă concurențială sau încă nu s-au decis asupra celei mai potrivite nevoilor lor nu este nevoie să întreprindă 

nicio acțiune. E.ON le va asigura în continuare serviciul de furnizare a energiei electrice în baza contractului actual, la prețul din oferta de serviciu 

universal, valabil pentru 12 luni, de 0,340 lei/kWh, respectiv 0,56338 lei/kWh (cu tarifele reglementate de transport, distribuție și servicii de sistem 

incluse). Trebuie reținut că preţul nu conţine certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi acciză. 

 

Odată cu liberalizarea pieței de energie electrică, consumatorii pot alege oferta cea mai potrivită nevoilor lor din cele existente pe piață, indiferent 

de furnizorul pe care-l au în acest moment. Schimbarea furnizorul de energie electrică se face în mod gratuit, fără costuri sau modificări de ordin 

tehnic. 

 

E.ON a transmis informări în acest sens clienților companiei și totodată a publicat oferta pentru serviciul universal pe website-ul companiei în 

cursul lunilor decembrie 2020 și ianuarie 2021 și va continua să informeze și în perioada următoare, potrivit reglementărilor în vigoare. 

 

În perspectiva liberalizării, E.ON, unul dintre cei mai importanți furnizori integrați de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice pentru 

3,2 milioane de clienți din România, a pregătit produse şi servicii competitive, adaptate nevoilor de consum, cu un preț de furnizare corelat cu 

evoluția pieței de energie electrică.Portofoliul E.ON include produse și servicii pentru piața concurențială, special concepute pentru consumul de 

electricitate în scop casnic, pentru care pot opta oricare consumator, indiferent de furnizorul actual.  

 

Mai multe informații utile despre liberalizare și ofertele E.ON se găsesc pe website-ul companiei, la adresa www.eon.ro/liberalizare-energie. 

Contractele pot fi încheiate 100% online, în 3 pași simpli și cu minimul de documente. 

 

 E.ON Start Electric este o ofertă tip fără abonament, cu prețul de 0,339 lei/kWh; 

 E.ON Home Electric este o ofertă tip cu abonament, cu un preț de furnizare de 0,265 lei/kWh și un abonament la energia activă de 0,4 lei/zi/loc 

de consum; 

 E.ON Assist Electric Plus este un abonament de electricitate la prețul de furnizare de 0,287 lei/kWh care include un pachet cu asistență și 

intervenții 24/7 pentru urgențe la instalația electrică din casă și un abonament de 0,59 lei/zi/loc de consum; 

 E.ON Green Home vine cu electricitate de la soare, vânt și apă, cu un preț de furnizare fiind de 0,335 lei/kWh. Clienții care aleg acest produs 

pot contribui astfel la un viitor verde, prin reducerea amprentei de CO2 și a consumului de hârtie, factura fiind emisă electronic, prin intermediul 

contului Myline. 

 E.ON Duo aduce electricitate și gaz împreună, pe un singur contract și o plată unică și este cel mai popular produs al nostru. Prețul de furnizare 

pentru gaz este 0,087 lei/kWh, plus un abonament de 0,30 lei /zi/loc de consum, iar pentru electricitate prețul de furnizare este de 0,265 lei/kWh, 

plus un abonament de 0,30 lei/zi/loc de consum. 

Prețurile pentru produsele de mai sus reprezintă prețuri de furnizare a energiei și nu includ tarifele reglementate de transport, distribuție, servicii 

de sistem, contravaloare certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi acciză. 

 

Toate ofertele E.ON includ acces gratuit la serviciile conexe consacrate:  

 E.ON Myline – contul de client prin care puteți gestiona și achita facturi, transmite indexul autocitit sau puteți confirma o plată direct de pe 

laptop sau smartphone; 

 Ioana - asistentul virtual de la care puteți obţine informaţii despre factură şi transmite indexul contorului fără a fi nevoie de interacţiunea cu 

un agent; 

 eBooking - serviciul prin care vă puteți planifica vizita la magazinele companiei;  

 info SMS și autocitire index – serviciile prin care puteți afla cât aveți de plătit, puteți confirma o plată și transmite indexul autocitit. 

 

Experiența de 15 ani, poziția de top pe care E.ON o are pe piața de energie, capacitatea operațională și financiară a companiei, reprezintă garanția 

de a avea un partener de încredere pe termen lung, siguranța continuității furnizării energiei electrice și servicii de calitate.     

__________________________________________________________________________________________________________ 

       

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eon.ro%2Fliberalizare-energie&data=04%7C01%7Cmihai.predulescu%40eon-romania.ro%7Cdae23e12d0254556638c08d8b3c2afe8%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C637456996040634089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xlCPsUXK4FQb8SHS9kcRcKV1eXDIANfZmC%2F5jL%2Bae30%3D&reserved=0

