
.      
Comitetul Național pentru Vaccinare a publicat o hartă interactivă a 

centrelor de vaccinare, în funcție de tipul de vaccin folosit 

 ”Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, prin prezentarea 

centrelor de vaccinare pe tipurile de vaccin administrate 

în România, Comitetul Național de Coordonare a 

Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 

(CNCAV), cu suportul Serviciului de Telecomunicații 

Speciale (STS), a devansat implementarea acestei 

funcționalități în platforma de programare. Astfel, la 

acest moment, a devenit activă harta centrelor pe tipuri 

de vaccin și este disponibilă pe site-ul de 

informare https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-

programare/. 

Harta cuprinde toate centrele de vaccinare active în platformă, tipul vaccinului administrat în acestea, numărul locurilor 

disponibile și numărul persoanelor înscrise pe lista de așteptare. Harta este interactivă și fiecare utilizator poate filtra 

afișarea centrelor pe județe sau pe numărul locurilor disponibile. De asemenea, sunt afișate statistici privind numărul total al 

persoanelor înscrise pe listele de așteptare pentru fiecare dintre cele trei vaccinuri produse de companiile farmaceutice: 

Pfizer/BioNTech, Moderna și Oxford/AstraZeneca”.Platforma de vaccinare pentru persoanele incluse în etapa a III-a a fost 

deschisă pe 15 martie. În prezent, sunt înscrise pe listele de așteptare circa 775 de mii de persoane. 

Comunicat de presă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență: 

Restricţii pentru municipiul Botoşani şi cinci comune din judeţ 
 

Dată fiind depășirea indicelui de infectare de 3 la mie în Municipiul Botoșani, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost nevoit să 

confirme situația epidemiologică și să aprobe aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, așa cum au 

fost aprobate de Guvernul României.  

Astfel, restaurantele, cafenelele și barurile -la interior, precum și cinematografele, cluburile și sălile de spectacol se închid începând de 

duminică, 28 martie în municipiul – reședință de județ. În hoteluri și pensiuni activitatea restaurantelor sau cafenelelor este permisă doar 

pentru persoanele cazate.  

Operatorii licențiați în domeniul jocurilor de noroc intră, de asemenea sub interdicția de funcționare.  

”În această seară lucrătorii Inspectoratului de Poliție vor informa toți comercianții vizați de noile măsuri că de mâine trebuie să se conformeze. 

Nu avem încotro, trebuie să aplicăm  legea, chiar dacă aceste măsuri nu sunt deloc binevenite în rândul prestatorilor de servicii.”, a declarat 

prefectul Dan Nechifor sâmbătă seară.  

Incidența cumulată la 14 zile, confirmată de CJSU este de 3,34 în Municipiul Botoșani, 3,06 în Mihai Eminescu, 3,07 în Ripiceni și de 

3,73 în Stăuceni. Cea mai ridicată este la Todireni, de 4,77 la mie.  

Totodată, CJSU a suplimentat sâmbătă planul măsurilor de prevenire, adăugând o serie de restricții ce se aplică odată cu depășirea indicelui de 4 

la mie. În acest sens, se interzice circulația persoanelor înafara locuinței în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20.00-

05.00. Excepțiile se referă la deplasările în interes profesional, pentru asistență medicală, îngrijirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, 

bolnave, sau cu disabilități, ale persoanelor aflate în tranzit sau care efectuează călătorii cu avionul, trenul, autocarul, etc. Motivul deplasării 

trebuie dovedit prin legitimații de serviciu, adeverințe emise de angajatori, sau declarații pe propria răspundere. Depășirea de 4 la mie duce și la 

limitarea funcționării magazinelor pe intervalul 05.00 – 21.00 în timpul săptămânii și 05.00-18.00 în week-end. În afara acestor intervale sunt 

permise doar livrările la domiciliu. Farmaciile și benzinăriile sunt excepțiile acceptate. Trecerea pragului de infectare de 4 la mie atrage și 

închiderea sălilor de sport și fitness.              Cancelaria Prefectului 

 

 

 

 

https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/
https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/
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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. 

Premii botoșănene la un concurs cu participare internațională 

Elevi de gimnaziu dar și de liceu din Botoșani au fost răsplătiți pentru 

strădaniile personale și ale dascălilor lor obținând premii la un concurs de 

analiză și creație literară. Aflat la a XII-a ediție, Concursul Național ”Octavian 

Goga sau ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III” a adunat la Sibiu 

participarea a peste 350 de elevi din România și Republica Moldova, într-un 

an dedicat poetului Octavian Goga. Organizatorul a fost Colegiul Național 

”Octavian Goga” din Sibiu, iar premiile au venit la Botoșani pentru elevi ai 

Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” și Liceului Pedagogic ”Nicolae Iorga”.  

Cei mici, coordonați de profesorul Gina - Emanuela Bârzoi au câștigat premiul 

I, prin Andrei Bîzgan , premiul II, prin Ariana – Lorelai Gorghi și premiul III, 

prin Maria – Magdalena Rotaru, la secțiunea critică literară – eseu.  La 

secțiunea omagială – poezie dedicată marelui poet, mențiunea a fost acordată 

elevei Hîrtie Florina-Raluca, tot de la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” 

Botoșani, coordonator fiind același profesor dedicat de limba și literatura 

română.  

Dintre liceeni, Ștefan Daniela, de la Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”, având-o ca îndrumător pe Lucia Ștefănescu, un 

profesor la fel de apreciat de elevi, a câștigat premiul II la secțiunea de creație lirică pe teme la libera alegere.  Premiile s-au 

dus în proporție mare către Republica Moldova, dar și spre destinații din țară precum Vâlcea, Alexandria, Miercurea – Ciuc, 

Târgu Jiu, Satu Mare, Buzău, Brăila, sibienii câștigând  și ei numeroase locuri pe podium.  

Așa cum subliniază organizatorii concursului, 20201 – Anul Goga este un an al ”tinerilor oțeliți” de mutațiile sociale și 

educative declanșate de pandemie, ceea ce îi face pe premianți și profesorii lor cu atât mai valoroși. În vremuri de 

”pătimire”, Goga scria: ”Cred numai în conștiința mea, singura în drept să-mi arate dacă am greșit sau nu.”  

Felicitări câștigătorilor!   „OCTAVIAN GOGA SAU ECOUL CÂNTECULUI PĂTIMIRII NOASTRE ÎN MILENIUL III” 

2021- ANUL GOGA – a lansat o invitaţie elevilor de gimnaziu şi de liceu de a participa la cea de-a XII-a ediţie a 

concursului nostru. Suntem onoraţi de o participare de peste 350 de elevi deosebiţi, din ţară şi din Republica Moldova, 

coordonaţi de cadre didactice dedicate, ale căror rezultate sunt merituoase. Felicitări tuturor participanţilor! 

Irina SIMINICEANU 

___________________________________________________________________________________________________________________ 



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

Sancțiuni de peste17.000 de lei aplicate nerespectarea măsurilor 

impuse în contextul stării de alertă 

Pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul tip de 

coronavirus, sub autoritatea Instituţiei Prefectului, polițiștii 

botoșăneni, împreună cu polițiști locali, jandarmi, reprezentanți 
ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și celelalte 

structuri cu care se acționează în sistem integrat, au continuat 

activitățile de verificare a modului în care se respectă 

prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  

Activităţile cu privire la respectarea măsurilor impuse în 

contextul stării de alertă au avut loc în sistem integrat si au 

vizat, în special, zonele aglomerate, agenții economici, dar şi 

mijloacele de transport în comun, scopul fiind prevenirea 

răspândirii virusului Covid-19.  

Astfel, în ultimele 24 de ore, în urma activităţilor desfăşurate pe raza întregului județ, au fost verificate 89 de locații și peste 

100 de mijloace de transport persoane.Pentru abaterile constatate au fost aplicate 72 de sancţiuni contravenţionale, în 

valoare totală de peste 17.000 de lei.Dintre acestea, 66 au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în 

locurile în care aceasta era obligatorie. 

Polițiștii reamintesc faptul că vor continua verificarea modului în care sunt respectate măsurile impuse de către autorități, 
iar în perioada următoare vor fi vizate și zonele de agrement. 

I-a păcălit pe poliţişti şi a fost descoperit 

Poliţiştii Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele unui suspect, în 

vârstă de 29 de ani, din comuna Albești. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit că, pe 29 septembrie 2020, în timp ce 

conducea  autoturismul proprietate  pe raza localității Santa Mare, a fost surprins de aparatul radar depășind limita de viteză 

maximă admisă, cu 72 de km/h, deși avea dreptul de a conduce autoturisme suspendat din anul 2013.Mai mult de atât, la 

solicitarea polițiștilor, acesta ar fi declarat datele de identificare ale unei alte persoane, fapt care a condus la suspendarea 

dreptului de a conduce ale acesteia. La data de 26 martie a.c. a fost pus în executare un mandat de pecheziţie domiciliară la 

locuinţa acestuia, prilej cu care au fost identificate şi ridicate mai multe mijloace materiale de probă. “Tânărul a fost 

condus la sediul poliției, în baza unui mandat de aducere, iar ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii 

pentru 24 de ore. În cursul acestei zile va fi prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă”, 

a precizat d-na agent principal Delia Nenişcu – purtător de cuvânt al IPJ Botoșani. 

Incendii generate de nerespectarea regulilor şi măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor la utilizarea coşurilor de fum  

Trei familii din Cristinești, Coțușca și Rădenii Noi (comuna Frumușica) au fost la un pas să rămână fără acoperiş deasupra capului, 

pentru că nu şi-au curăţat coşul de funingine. Pompierii botoșăneni au intervenit prompt și au stins flăcările înainte ca acestea să 

producă pagube materiale însemnate. Cele mai multe evenimente ar putea fi prevenite dacă s-ar respecta o serie de reguli şi măsuri de 

prevenire şi stingere a incendiilor. Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei, trebuie să 

aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie.  

La trecerea prin planşeele executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea de 

minim 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul podului, coşurile vor fi tencuite şi văruite. Sobele metalice (fără acumulare de căldură) trebuie 

să fie amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice, cât şi burlanele vor fi amplasate la distanţă de cel puţin 1 

metru faţă de pereţii construiţi din lemn, uşi şi alte elemente care se pot aprinde cu uşurinţă. Burlanele sobelor metalice folosite pentru 

încălzire nu vor fi scoase prin planşee şi acoperişuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la coşuri din zidărie de 

cărămidă.  

________________________________________________________________________________________________ 
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* COJOCARU SERGIU, titular al Planului/Programului PUZ : “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE 

AUTO TIP SELF CARE, SPAŢIURI PENTRU BIROURI, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE 

PARCARE ŞI RACORD APĂ-CANALIZARE, BRANŞARE REŢEA ELECTRICITATE", propus a 

fi amplasat în mun. Botoşani, str. Şoseaua Iaşului, nr. 1A, jud. Botoşani,, anunță publicul interesat că s-a 

elaborat prima versiune a planului mai sus-menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului 

Botoșani în vederea demarării procedurii de obținere  a avizului de mediu conform HG 1076/2004. 

Prima versiune a planului poate fi consultată la Agenția pentru Protectia Mediului Botoșani, B-dul 

Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Botoșani în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, și la sediul titularului 

din mun. Botoșani, str.Bucovina, nr. 60, jud. Botoşani în zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-16.00. 

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botosani, în 

termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț. 

*TODIREANU CĂTĂLIN şi TODIREANU MARIA-MARINELA, anunţă publicul interesat 

asupra parcurgerii etapei de încadrare şi a deciziei de realizare a evaluării de mediu pentru Planul Urbanistic 

Zonal-„ÎNTOCMIRE PUZ-CONSTRUIRE FERMĂ PĂSĂRI”, amplasament situat în extravilanul 

satului Cucorăni, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoşani.        

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției 

pentru Protectia Mediului Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Botoșani în zilele de luni-vineri, 

între orele 10.00-14.00, și la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro     

 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botosani, în 

termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț. 

*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 casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. 

Exterior : 2 foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandăInterior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 

băi, bucatărie, camera birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR 

negociabil .   

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

50.000 euro. Relații la tel. 0742572165. 

Dacia 1310 -2 500 RON Vand autoturism Dacia 1310 berlina,4 usi benzina FBP ,TEL. 0742315432  

_____________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacţia: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoşani, tel. 0745-246654                          

www.actualitateabotosaneana.ro 
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http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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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 

 

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 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 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  
 

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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MIPE a publicat listele unităților care livrează mesele 

calde, finanțate prin Programul Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate 

 
 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat astăzi listele unităților - restaurante, cantine și societăți 

care distribuie sau livrează la domiciliu mesele calde prevăzute prin proiectul „Sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 

defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic”, finanțat prin Programul 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD), lansat în luna septembrie 2020. 

 

Beneficiază de tichete pentru mese calde pensionarii cu vârsta de peste 75 ani, cu venituri de până la 800 lei/lună, 

dar și persoanele fără adăpost. Ajutorul pentru cumpărarea de mese calde este 180 lei/lună, sumă care se virează pe 

cardurile speciale puse la dispoziție în acest scop. 

 

„Publicarea listelor cu societățile care asigură mesele calde este o măsură de transparentizare a implementării 

programului și care va facilita utilizarea sumelor alocate. Astfel, seniorii și persoanele fără adăpost vor putea fi 

îndrumate mai ușor către unitățile care furnizează sau livrează mesele calde finanțate din fonduri europene”, a 

declarat Cătălina Bădoiu, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

 

Listele unităților care furnizează mesele calde, afiliate emitenților de carduri, sunt publicate pe site-ul MIPE, aici: 

https://bit.ly/39gSlrD.  

 

Implementarea programului pentru finanțarea de mese calde, în cifre: 

 

- 640 mil. lei  buget alocat pentru prima etapă; 

- 236,28 mil. lei virați, în perioada decembrie 2020 - februarie 2021, pe cardurile speciale pentru 

asigurarea meselor calde; 

- 285.000  carduri emise și distribuite; 

- 70%   din cardurile distribuite au fost deja folosite pentru cumpărarea a cel puțin unei 

mese calde; 

- 3.500  unități cu peste 8.000 puncte de lucru oferă mese calde; 

- În 700  localități în care nu există restaurante sunt asigurate livrări la domiciliu; 

- 1.800  POS-uri asigurate în mediul rural de către emitenții de carduri. 

 

Cine beneficiază de mesele calde 

- persoanele cu vârsta de peste 75 ani, în baza listelor întocmite de casele teritoriale de pensii; 

- persoanele fără adăpost, conform listelor transmise de unitățile administrativ-teritoriale. 

 

Despre POAD: 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate are o alocare de 441 milioane euro și este finanțat din 

fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. Prin program este finanțată acordarea de ajutoare 

alimentare și asistență materială de bază pentru persoanele defavorizate. Acordarea ajutoarelor UE pentru cumpărarea de 

mese calde este reglementată de OUG nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele 

mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, 

acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. 

 

Direcția de Comunicare 

____________________________________________________________________________________________ 

 

https://bit.ly/39gSlrD
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Patriarhul Daniel a lansat site-ul pictamcatedrala.ro pentru 

a strânge donații de la enoriași pentru picturile din 

Catedrala Mântuirii Neamului 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a anunţat 

duminică lansarea site-ului Pictamcatedrala.ro – o 

platformă de sprijin pentru pictarea Catedralei Naţionale. 

 „Suntem contemporani cu o lucrare mare, iar darul 

nostru este un dar pentru eternitate. Este o mare bucurie 

şi o mare şansă să fim contemporani cu această lucrare 

sfântă, care va dăinui peste veacuri ca laudă adusă lui 

Dumnezeu şi ca ocrotire a poporului român. Deja de 

multă vreme cei care ajută la construirea catedralei şi la 

pictarea ei sunt pomeniţi aici, la Catedrala Patriarhală 

Istorică, dar şi la noua catedrală, la Catedrala 

Naţională, sau Catedrala Mântuirii Neamului. Să ne 

ajute bunul Dumnezeu ca, privind icoanele frumoase ortodoxe din această biserică, să ne înălţăm mintea la frumuseţea 

cea netrecătoare, cerească, din Împărăţia lui Dumnezeu, pentru a ne bucura împreună cu îngerii şi cu Sfinţii”, a afirmat 

Patriarhul la finalul predicii din Duminica Ortodoxiei, potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române. 

Noul site Pictamcatedrala.ro, care se doreşte „un instrument de vizualizare a picturii în ansamblu”, descrie lucrările deja 

realizate şi modalităţi de sprijin pentru continuarea proiectului de pictură a edificiului. Site-ul conţine ştiri despre stadiul 

lucrărilor, fotografii şi filmări din activitatea atelierului în care se pregătesc icoanele în mozaic înainte de montare, precum 

şi posibilitatea de a dona online.Coordonatorul lucrărilor de pictură, Daniel Codrescu, a declarat, pentru Trinitas TV, că site-

ul a fost gândit atât ca să ajute oamenii care vor să participe efectiv prin donaţii, cât şi „pentru susţinerea morală a 

proiectului, prin construirea unei comunităţi în jurul acestei catedrale”.„Vom avea pe viitor şi un proiect general, în care 

oamenii să poată accesa, spre exemplu, un sfânt pentru care vor să doneze sau o porţiune din ansamblul care a rămas 

disponibil pentru donare”, a adăugat Daniel Codrescu, conform Agenţiei Basilica. 

COMUNICAT – DAJ BOTOȘANI 

Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani , cu sediul în municipiul 
Botoșani , Calea Națională nr.81, județ Botoșani, organizează CONCURS de recrutare 

pentru ocuparea a două ( 2 ) funcții contractuale de execuție, temporar 
vacante, de consilier IA, în cadrul Compartimentului Recensământul General 
Agricol 2020, conform O.U.G. nr.22/2020 și H.G. nr.286/2011 . 

 Concursul se va desfășura la sediul Direcției pentru Agricultură 

Județeană Botoșani, după cum urmează  : Proba scrisă în data de 14 aprilie 
2021, ora 10. 

- Proba interviu în data de 16 aprilie 2021, ora 10. 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

 Condiții generale : Candidații la concurs trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat. 

 Condiții specifice: 

- studii : studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentă în domeniile:  ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe economice. 

- vechime : minim  3 ani  în domeniul studiilor absolvite.Anunțul privind concursul și bibliografia sunt afișate la sediul Direcției 
pentru Agricultură Județeană și pe site-ul : www.dadrbt.ro. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în termen de 5 
zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, partea a-III-A, respectiv până la data de 

29.03.2021, inclusiv . 

 Relații suplimentare se pot obține  la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani , persoana de contact Părău 
Alina-Maria , telefon: 0231514039, e-mail: dadr.bt@madr.ro. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.dadrbt.ro/
mailto:dadr.bt@madr.ro
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ACTIVITĂŢI  ONLINE  DESFĂŞURATE  DE POLIŢISTI  

PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII  COPIILOR 

În contextul desfășurării în această perioadă a cursurilor școlare în mediul on-line în cadrul unor unități de 

învățământ, polițiștii botoșăneni desfășoară activități de prevenire a victimizării copiilor în mediul virtual. 

Astfel, pe parcursul lunii martie, în cadrul Proiectului Ora de net  derulat la nivelul județului Botoșani, 

polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității  ”au stat de vorbă” cu elevi ai mai multor unități 

de învățămât din județ, oferindu-le acestora recomandări privind siguranța lor pe Internet. Proiectul a inclus deja 

clase din cadrul Liceului Tehnologic Petru Rares Botoșani, precum și ai Școlii Gimnaziale Leon Dănăilă Darabani. 

Prin intermediul recomandărilor preventive, polițiștii au atras atenția copiilor și tinerilor asupra consecințelor 

la care se expun printr-o utilizare neadecvată a internetului, în caz contrar, putând deveni foarte ușor victime ale 

acestui mediu.Elevii au fost interesați de diverse subiecte referitoare la siguranța lor, adresând polițiștilor întrebări 

pe marginea celor discutate în cadrul activităților preventive online. 

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

Iată câteva dintre recomandările oferite elevilor de către polițiști: 

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

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

pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe Internet şi astfel poţi deveni victima traficului de 

persoane şi a altor întâmplări tragice; 

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

trebuie să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, 

pentru a vă face rău, ţie sau celor apropiaţi; în plus, odată ce asemenea fotografii vor fi făcute publice, nu vei 

mai putea decât foarte greu să ștergi din amintirea ta trauma rușinii si umilinței la care ai fost expus. 

Gandește-te foarte bine înainte de a te expune într-un mod indecent! 

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

o Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le 

primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la viața 

reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în 

pericol sau îi pot afecta pe cei din jur; 

o Nu te teme de cei care te amenință pe Internet, ca să te 

determine să faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, 

doar te păcălesc pe tine că ar avea vreo putere si doar dacă-i 

crezi au putere! În realitate, singura lor putere este anonimatul. 

În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii 

sau polițiștii, medicii sau psihologii, agresorul tău se va 

dovedi mai neajutorat decât tine, pentru că el se știe vinovat. 

Dacă te amenință că are acces la informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în 

realitate are acces numai la informații care se găsesc foarte ușor pe Internet și nu dovedesc nimic. Așa că, nu 

ezita să anunți un adult în care ai încredere că ești victima unei agresiuni sub orice formă pe Internet și vei fi 

protejat! 

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

persoană. Nu eşti obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă 

neplăcere sau teamă. 

o ________________________________________________________________________________________ 
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Comunicat de presă 

Planul Național de Relansare și Reziliență: 

Finanțare pentru România modernă și reformată 
 

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a lansat propunerea Planului 

Național de Relansare și Reziliență (PNRR), care include investiții în domenii prioritare: sănătate, 

educație, mediu, transport și reforme esențiale pentru modernizarea României.  

Prezentarea a fost susținută alături de prim-ministrul Guvernului României, Florin Cîțu și 
viceprim-ministrul Dan Barna.  

„Planul prezentat astăzi include reforme de importanță majoră precum: reforma sistemului 

de pensii și a celui fiscal, cea a educației – inclusiv reforma guvernanței școlilor, reforma 

profundă a sistemului de asistență socială, încurajarea formalizării muncii. Pentru toate acestea 

este nevoie de efortul tuturor, schimbările așteptate presupun mai mult decât investiția unor 

bani. Un indicator va fi seriozitatea, profunzimea reformelor și a proiectelor pe componente. Ne 

aflăm într-un moment de restart ca națiune și, deși traversăm o perioadă dificilă, avem șansa să 

ne reașezăm”, a spus ministrul Cristian Ghinea.   

 

Reformele și investițiile sunt grupate pe 30 de componente care acoperă toți cei 6 piloni ai 

Mecanismului de Redresare și Reziliență așa cum a fost el adoptat de instituțiile europene.  

Exemple de alocări propuse pentru domenii prioritare: 

România Educată: reforme, digitalizare, școală pentru toți:       3,4 miliarde euro 

Sănătate:          3 miliarde euro  

Transport:         9 miliarde euro  

Mediu:                  6,8 miliarde euro  

Exemple de reforme esențiale propuse pentru modernizarea României:  

Reforma sistemului de pensii și reforme fiscale 

Încurajarea formalizării muncii. Venitul minim de incluziune  

Împădurim România și protejăm biodiversitatea  

România comunităților. Reziliența României înseamnă reziliența actorilor de la firul ierbii 

Propunerea PNRR prezentată astăzi va fi aprobată săptămâna viitoare de Guvern și apoi va 

începe negocierea cu Comisia Europeană. Oficial, această negociere demarează la data de 1 mai 
2021, însă discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene au avut loc informal, pe componente, pe 

parcursul perioadei de elaborare a PNRR.  

În urma unui amplu proces de consultări tehnice și publice, MIPE a primit 1.700 de propuneri sub 

forma de fișe de reformă și investiții, transmise de către ministerele de linie și partenerii din mediul de 

business și societatea civilă. Pe baza acestora, propunem o alocare de 41,1 miliarde euro, 
reprezentând 141% din alocarea României, atât din granturi cât și împrumuturi (cu 11,91 miliarde 

euro peste alocarea de 29,19 miliarde euro care a fost actualizată recent de Comisia Europeană).  

Documentul integral cu analiza situației actuale, pe piloni și componente, precum și 
componentele în detaliu pot fi găsite aici:  

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/fbb96bfc995d7d06e758d714fcf08a90.pdf.   

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Peste 9.000 de persoane au fost sprijinite prin Fondul pentru Vârstnici  

în perioada pandemiei de Fundația Regală 

Margareta a României 

 9.061 de vârstnici sprijiniți pe perioada unui an de pandemie de Fundația Regală Margareta a 

României și partenerii săi  

 Ajutorul material și informații actualizate despre servicii din comunitate, principalele nevoi ale 

vârstnicilor în această perioadă  

 365.000 de Euro investiți în acțiuni de ajutor pentru seniori, în perioada martie 2020-martie 2021 

În urmă cu un an, în martie 2020, în contextul instaurării stării de urgență și al impunerii izolării sociale ca 

măsură de prevenție împotriva COVID-19, Fundația Regală Margareta a României a lansat Fondul pentru 
Vârstnici, un fond de urgență prin care a deservit nevoile a 9.061 de seniori singuri și vulnerabili, din mai 

multe zone ale țării, contribuind în acest fel la gestionarea crizei determinate de pandemie. Situația mondială 

inedită a adus noi provocări pentru întreaga populație, dar mai ales pentru vârstnicii care trăiesc în condiții dificile de viață. Dacă mulți dintre seniori au primit 

sprijin moral și material din partea familiei sau a persoanelor din cercul lor social, în România, aproape o treime din cei 3,7 milioane de vârstnici, au înfruntat 

singuri provocările acestei perioade. Pentru aceștia, izolarea socială a însemnat lipsa accesului la servicii și produse indispensabile, iar distanțarea le-a adâncit 

sentimentul de singurătate.               
 Prin serviciul național Telefonul Vârstnicului, Fundația a identificat și a cartografiat în timp real nevoile urgente exprimate de vârstnici din toată țara, 

în perioada stării de urgență, între care: obținerea de ajutor material (alimente, medicamente, igienico-sanitare), solicitarea de informații despre serviciile 

disponibile în comunitate, îngrijire și sprijin practic la domiciliu, dar și informații medicale. Noile tipuri de solicitări adresate în perioada menționată au vizat 

facilitarea cumpărăturilor și consilierea psihologică prin telefon. Pentru a rezolva o parte dintre aceste nevoi, Fundația Regală Margareta a României a 

dezvoltat noi servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice și a suplimentat echipa de specialiști și voluntari, începând chiar cu 17 martie 2020. ]În noul 

context social, Fundația a lansat campania de atragere de resurse pentru Fondul pentru Vârstnici, și a prioritizat una dintre misiunile proprii, aceea de a 

contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice din România. În acest sens, Fundația a activat o rețea de servicii sociale și de suport, a 

extinzând proiectele proprii și susținând ong-uri și initiative civice dedicate seniorilor aflați în dificultate.  

Fondul pentru Vârstnici acționează prin 4 componente menite să rezolve diverse nevoi ale vârstnicilor:      

 Telefonul Vârstnicului – singura linie telefonică de ajutor, gratuită accesibilă la nivel național;       

 Fondul pentru Comunități – sprijin oferit ONG-urilor din țară pentru a implementa activități de ajutor pentru persoane vârstnice din comunitate;

 Acțiuni de solidaritate – ajutor material sau financiar pentru cei care trăiesc în condiții precare;       

 Voluntari pentru vârstnici – acțiuni logistice realizate în sprijinul persoanelor vârstnice.        

 În perioada martie 2020 - martie 2021, la Telefonul Vârstnicului, s-a înregistrat un număr triplu de apelanți unici și un număr record de convorbiri. 

Astfel, 3.827 de seniori au avut 17.684 de convorbiri cu operatorii specializați în asistență socială, și au găsit răspunsuri la problemele cu care s-au 

confruntat. Echipa de asistenți sociali a răspuns cu suflet în fiecare zi, ascultând problemele vârstnicilor și identificând resursele și soluțiile disponibile pentru 

ei în comunitate, prin accesarea unei baze de 400 de instituții și furnizori sociali, publici și privați. Psihologii au acordat consiliere și sprijin emoțional, iar 

voluntari pregătiți de Fundație au oferit alinare celor au avut nevoie de un interlocutor, creând relații telefonice cu aceștia, prin serviciul de reapelare 

săptămânală. Pentru a răspunde tuturor solicitărilor, echipa Telefonul Vârstnicului, compusă în mod curent din 3 specialiști în asistență socială și 15 voluntari, 

a fost extinsă în contexul numărului record de apeluri, prin prestația part-time a 6 psihologi și alăturarea altor 8 psihologi în echipa de voluntari. Principalele 

motive pentru care cei mai mulți dintre vârstnici au apelat linia specială, în perioada martie 2020-martie 2021, au fost nevoia de sprijin material (1.253 de 

solicitări) și nevoia de informații actualizate despre serviciile disponibile în comunitate (1.198 de solicitări). Alte solicitări exprimate de seniori au vizat 

livrarea cumpărăturilor, oferirea de îngrijire și sprijin practic la domiciliu, dar și obținerea de informații medicale, sprijin emoțional sau consiliere psihologică. 

Suplimentarea serviciilor Telefonului Vârstnicului a fost posibilă cu sprijinul Fundației Vodafone România, Johnson Wax, Hochland și Compania Națională 

Loteria Română.                

 Prin Fondul pentru Comunități, Fundația a sprijinit, în perioada martie 2020-martie 2021, 21 de ONG-uri ce desfășoară activități dedicate 

persoanelor vârstnice în 11 județe și care au ajutat 3.034 de seniori. Pentru 9 dintre aceste organizații, au fost oferite granturi cu o valoare cuprinsă între 3000 

și 8000 de EUR, în funcție de numărul de beneficiari. Aceste granturi le-au permis să continue serviciile sociale de îngrijire la domiciliu, sprijn practic în 

locuință, dar și sprijin material și emoțional oferit seniorilor afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice, cu un trai precar sau cu o vârstă foarte 

înaintată. Acest sprijin a fost posibil și datorită implicării partenerilor, Fundația Orange, Alliance Healthcare, Metropolitan Life, SN Nuclearelectrica, PBG 

Management&Engineering și Qualicaps România.Prin acțiunile de solidaritate, Fundația a fost alături de vârstnici din 14 localități, oferind un număr de 6.150 

de pachete cu produse alimentare, de igienă personală, sanitare, paramedicale, de protecție, articole de încălțăminte sau tichete sociale. 400 de 

meniuri tradiționale și pachete cu alimente și produse de uz cotidian au fost oferite cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun, cu ajutorul City Grill, Fan 

Courier, Mega Image, Avicola Buzău. Produse alimentare au fost oferite de-a lungul anului de Albalact, Lăptăria cu caimac, Orkla Foods și McDonalds, în 

timp ce Alliance Healthcare, Hartmann România, Ecco Shoes, Sabon Holdings și GG Diagnostica au oferit produse de igienă personală, articole de 

încălțăminte, dar și măști de protecție, atât de necesare în condițiile actuale. Sute de vârstnici au beneficiat, de asemenea, de tichete sociale sau pachete de 

ajutor, prin contribuția Fundației Vodafone România, Hochland România, Kaufland România și Compania Națională Loteria Română. Implicarea și 

generozitatea românilor a făcut posibilă investirea unei sume de 365.000 Euro în diverse tipuri de ajutor material, practic sau emoțional oferit vârstnicilor din 

România prin Fondul pentru Vârstnici. Prin campania de strângere de fonduri Avem o dragoste de dat, sprijinită de agențiile de branding, comunicare și 

media Heraldist&Wondermarks, Conan PR și Zenith Media, Fundația Regală Margareta a României a mobilizat diverse tipuri de contribuții de la donatori, 

companii și finanțatori care au dorit să se alăture eforturilor dedicate vârstnicilor singuri. Publicul s-a putut implica pentru susținerea vârstnicilor prin 

transmiterea unui SMS cu textul SINGUR la 8844, donând astfel 2 Euro lunar.          

 Fundația Regală Margareta a României dorește să mulțumească partenerilor, sponsorilor și donatorilor prin video-documentarul realizat de Emotions 

Philms Production, în care regizorul Laurențiu Tomoroga surprinde singurătatea vârstnicilor, sentimentul acut de înstrăinare pe care aceștia îl trăiesc și 

sprijinul oferit de Fondul pentru Vârstnici, care aduce o rază de speranță într-un univers de multe ori întunecat.     

 Programul Fondul pentru Vârstnici continuă și în 2021, iar contribuțiile pot fi realizate prin SMS la 8844 cu textul SINGUR, pentru a dona 2 

Euro lunar, sau prin sponsorizări din partea companiilor în contul RO77BACX0000000129312250. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 


