
.      

Din 15 martie, singura opțiune de programare pentru vaccinare va 

fi pe listele de așteptare 

Singura opțiune de programare pentru vaccinarea anti-COVID va fi pe listele de 

așteptare, începând din 15 martie, iar fiecare persoană va avea 24 de ore să confirme 

programarea după ce este notificată, dar nu va ști pentru ce tip de vaccin, a declarat, 

marți, într-o conferință de presă, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță, care a 

susținut că în nicio țară nu se poate opta pentru un anumit tip de vaccin.Va exista câte 

o listă de așteptare pentru fiecare centru de vaccinare, iar pe acestea se vor putea 

înscrie și persoanele din populația generală, care se regăsesc în etapa a treia în 

strategia de vaccinare și care de la jumătatea lunii aprilie probabil vor putea să fie 

programate.„Modalitatea de înscriere a persoanelor în platformă rămâne similară cu 

programarea care s-a derulat până în acest moment. Fiecare persoană, în momentul în care intră şi îşi creează un cont, va 

alege opţiunea de a se programa în această listă de aşteptare prin alegerea unui centru de vaccinare. Practic, fiecare 

centru de vaccinare va avea o listă de aşteptare. Persoana respectivă, respectând aceeaşi modalitate, respectând categoria 

din care face parte, va trece în această listă de aşteptare. În momentul în care în respectivul centru de vaccinare vor fi 

locuri disponibile, persoana va fi notificată prin sms şi prin email şi va avea la dispoziţie acel loc liber pentru 24 de ore, 

timp în care va confirma programarea”, a precizat Valeriu Gheorghiță.Acesta a mai spus că centrele de vaccinare vor fi 

vizibile doar din lista de așteptare și că, pentru locurile disponibile la programare, vor fi trimise notificări cu respectarea 

raportului de 75% persoane vârstnice, vulnerabile și 25% angajați din domeniile esențiale. „Pe locurile care vor rămâne 

disponibile vom notifica și persoanele din etapa a treia”, a precizat Gheorghiță.  

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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140 de ani fără Laurian 

Se împlinesc 140 de ani de când August Treboniu Laurian s-a 

despărțit de cele lumești, în 1881, lăsând în urmă realizări ce vorbesc 

peste veacuri despre iubirea de neam, limbă și Românie. Pașoptist activ, 

Laurian a mobilizat și condus mișcarea revoluționară transilvăneană, a 

fost printre membrii fondatori ai Academiei Române, a militat pentru 

purificarea limbii române de elementele nelatine, editând dicționare de o 

mare valoare în acest sens.  

Sibianul, născut în 1810, la Fofeldea, în inima țării, a dat numele 

primei școli superioare din orașul nostru, școală ce a devenit, peste timp, 

Colegiul Național ”A. T. Laurian” de astăzi. Urmând crezul marelui patriot 

convins că educația și cultura pot ridica neamul românesc, asigurându-i 

progres, echilibru și forță, de aproape un veac și jumătate tinerii învață pe băncile instituției de prestigiu, descoperind lumina și puterea 

cunoașterii.  

În astfel de momente jubiliare cei mândri de Laurianul lor se adună și reînvie istoria nu doar din datorie ci și din dorința unui viitor 

pe măsura realizărilor de odinioară. Așa se face că elevii și profesorii Colegiului Național ”A. T. Laurian” din Botoșani au ținut legătura, au 

devenit și au rămas prieteni cu sibienii din Fofeldea în care s-a născut marele savant. În județul Sibiu, la Agnita, funcționează un colegiu 

tehnic ce îi poartă numele, ba chiar și o asociație ”August Treboniu Laurian”, prezidată de domnul Ioan Gruncă, acel consătean cu 

marele istoric ce și-a făcut din promovarea lui Laurian un scop al vieții sale. Asociația, împreună cu o mână de tineri, la trup și la suflet, 

au comemorat, în aceste zile, cei 140 de ani de la despărțirea de Laurian, organizând depuneri de coroane și slujbe religioase, trimițând 

și la Botoșani gândul bun și drept.  

”Toţi localnicii îl pomenesc cu multă cinstire 

şi evlavie, în biserica din sat. Prin tot ceea ce a 

făcut el în cele trei ţări româneşti – Transilvania, 

Ţara Românească şi Moldova – el, Laurian, a fost 

primul cetăţean al României Unite, purtător de 

cuvânt al tuturor Daciilor”, povestește pentru presa 

sibiană Ioan Gruncă, președintele Asociației “August 

Treboniu Laurian”.  

Date fiind condițiile pandemice laurienii 

botoșăneni nu au putut fi alături de sibieni în solemnul 

moment al comemorării, deși invitațiile au fost făcute. 

”În noiembrie 2019 am primit, la Botoșani, vizita elevilor, profesorilor și celorlalți iubitori de Laurian din Fofeldea și Agnita, 

Sibiu, descoperindu-ne înfrățiți de același patron spiritual. Prieteniile s-au conturat și am fi fost acum, cu siguranță, împreună la 

Sibiu, dacă ar fi permis contextul actual dominat, din păcate, de unele restricții. Va trece, însă, și această perioadă și vom putea 

să ne arătăm din nou mândri de ce am fost și, mai ales, de ce vom deveni.”, sunt cuvintele profesorului de istorie Ioan Onofrei, 

director adjunct al renumitului colegiu botoșănean - ”A. T. Laurian” .   

IRINA SIMINICEANU 
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COMUNICAT DE PRESĂ OCPI BOTOȘANI: Aproape 800 de cărți funciare 

au fost eliberate gratuit la începutul acestui an 

 Aproape 800 de cărți funciare au fost eliberate gratuit la începutul acestui an, pentru proprietarii terenurilor 

agricole din patru unități administrative din județul Botoșani, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte 

Funciară 2015-2023 (PNCCF). Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Botoșani. 

Cele 722 de imobile sunt primele înregistrate în acest an de către OCPI Botoșani, în sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară și aparțin locuitorilor din municipiul Botoșani, comunele Cândești, Bălușeni și Pomârla. Cărțile funciare urmează 
să fie eliberate de primării în perioada imediat următoare. Lucrările, contractate în anul 2019 și derulate în anul 2020, au vizat o 
suprafață totală de 308,04 de hectare.  

De asemenea, se mai află în procedura de afișare la sediul primăriilor documentele tehnice ale cadastrului realizate în 

sectoarele cadastrale nr. 8 din municipiul Botoșani, nr. 17 din comuna Leorda și nr. 84, 85 din comuna Șendriceni a căror 

recepție va fi efectuată după data de 07.03.2021, iar ca lucări depuse la OCPI spre verificare mai sunt cele din unitățile 

administrativ teritoriale Suharău cu un număr de  7 sectoarele cadastrale și Trușești cu un număr de 3 sectoarele cadastrale   

Totodată, facem precizarea că sunt în derulare și lucrări de înregistrare sistematică la nivel de UAT, în comunele Mihai 

Eminescu și Vlădeni, finanțarea acestor servicii fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 

– 2020, în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietățilo r în 

zonele rurale din România”.  

 În anul 2021, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară lansează o nouă etapă de finanţare (etapa VII) 

pentru înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, de care, la nivelul județului vor beneficia 73 de unită ţi 

administrativ-teritoriale (UAT) eligibile. Fiecare dintre acestea va primi câte 160.000 lei pentru înregistrarea gratuită a 

proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România 

în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de 

lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 milioane de euro. De 

asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local. 

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară, www.ancpi.ro. 

 

Atribuțiile polițiștilor din cadrul Poliției pentru Protecția Animalelor 

Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția 
animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, au fost instituite noi instrumente legislative, 
care asigură posibilitatea instituirii de urgență a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situație 
de pericol.  

Potrivit noilor reglementări, polițistului i se conferă un instrument administrativ de plasare a animalului în adăpost, în 
vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva acestuia. 

De asemenea, se instituie dreptul polițiștilor de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără 
acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă 
informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol. O altă 
noutate, introdusă în spiritul transparenței, este că acțiunile polițiștilor pot fi fotografiate sau înregistrate, fără 
consimțământul persoanelor care dețin animalul. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

NN și Junior Achievement susțin echipele de liceeni cu idei 

antreprenoriale de impact în societate, prin proiectul internațional 

Social Innovation Relay 
 

Prin proiectul internațional Social Innovation Relay (SIR) și un 

parteneriat educațional de 7 ani, NN și Junior Achievement susțin 

elevii de liceu în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice 

conexe antreprenoriatului și inovării sociale. În perioada 2014-2020, 

proiectul a implicat în activități practice peste 17.000 de elevi din 100 

de localități din toată țara.  

 

Antreprenoriatul social propune, în contextul actual, rezolvarea unei 

probleme din comunitate, împreună cu un model sustenabil de afacere, 

combinând nevoile financiare, sociale, culturale și de mediu. 

 

 

„Un viitor mai bun pentru generațiile viitoare se construiește astăzi și 

cred că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuie solidar 

la rezolvarea problemelor care ne privesc pe toți, ca societate. Cu un 

fiu elev de liceu, am cu atât mai mult convingerea că tinerii pot face o diferență pentru viitorul lor și al comunităților din 

care fac parte. Susţinem ideile inovatoare ale elevilor care se vor înscrie în competiţie și le oferim cadrul în care își pot 

completa educația cu experiențe aplicate. Contribuim astfel la dezvoltarea culturii antreprenoriatului social în România şi 

la crearea de bune practici din care se pot inspira mult mai mulţi elevi”, spune Gabriela Lupaș-Țicu, Chief Marketing & 

Operations Officer la NN România. 

 

Reducerea decalajelor create de sărăcie, economisirea resurselor, rezolvarea situației persoanelor fără adăpost și a familiilor 

aflate în dificultate din cauza crizei financiare recente, integrarea scăzută pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și a 

șomerilor sunt câteva exemple de probleme sociale care necesită implicarea tinerilor antreprenori.   

 

Anul acesta, proiectul SIR oferă profesorilor și liceenilor acces gratuit la resurse de învățare, studii de caz, modele de 

afaceri sociale, webinarii de pregătire și mentorat cu voluntarii NN România, sprijinindu-i să îmbunătățească planurile de 

afaceri sociale și să găsească cele mai bune soluții pentru o viitoare implementare sustenabilă. La finalul Incubatorului, în 

cadrul unei sesiuni online de pitching dedicat antreprenoriatului social, juriul va alege echipa de elevi care va reprezenta 

România la evenimentul internațional JA Social Innovation Relay 2021. 

Sunt invitați să participe și elevi care studiază în licee din zone dezavantajate din țară, localități din mediul rural și mic 

urban, pentru a asigura un acces echitabil la educație, tehnologie și oportunități noi de învățare prin antreprenoriat și a-i 

motiva să descopere mecanismele și instrumentele prin care se pot ajuta atât pe ei înșiși, cât și pe alții pentru depășirea 

dificultăților cu care se confruntă în prezent.  

 

Elevii participanți la Social Innovation Relay vor putea susține gratuit testarea europeană Entrepreneurial Skills Pass - 

ESP pentru a obține Certificatul de Competențe Antreprenoriale, certificare unică în Europa în domeniul antreprenoriatului. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Două spectacole la Teatrul VASILACHE 
 

 

În această săptămână la Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Vasilache” prezintă  pentru cei mici spectacolul  „Soacra cu 

trei nurori”, după Ion Creangă, după următorul program:  

-  joi, 4 martie  şi vineri, 5 martie 2021, de la ora 18:00 
            - sâmbătă, 6 martie  şi duminică, 7 martie 2021, de la 

ora 11:00 

  
Regia artistică: Mihai Donţu scenografia: Mihai Pastramagiu, 

Muzica: Mihai Donţu  

  

Din distribuția spectacolului fac parte:  

Marius Rusu, Andreea - Elena Popovici, Adelina 

Cojocariu, Renata Voloşcu, Florin Iftode, Alin Gheorghiu 

şi Andrei Iurescu.  

  
Spectacolul este recomandat copiilor peste 6 ani. 

Preţ bilet 12 lei 

  

Tinerii sunt invitați să vizioneze spectacolul „Cântecul 

lebedei”, adaptare după A.P.Cehov ce va fi prezentat în cadrul 

Studioului de Teatru pentru Tineret în  ziua de sâmbătă, 6 

martie 2021, cu începere de la ora 18:00, în sala Teatrului 
pentru Copii şi Tineret "Vasilache" Botoşani. 

Regia artistică este semnată de Vali Popa, iar protagoniştii spectacolului sunt Marius Rogojinschi şi 

Anamaria Chelaru. Coordonator lect. Univ. dr. Antonella Cornici, asistent regie: Anamaria Chelaru şi 
sufleor Alin Gheorghiu. 

«„Cântecul lebedei” este un gând al lui Cehov aşternut pe hârtie în doar câteva ore ce conţine 

deopotrivă trăiri intense, zbateri, regrete şi neputinţa unui actor ajuns la maturitatea înţelegerii de sine. Un 
personaj care ne invită să reflectăm asupra condiţiei artistului. 

Spectacolul aduce în faţa auditoriului dimensiunea existenţei creatorului aflat într-un permanent exerciţiu de 

forţă şi echilibru între dramatismul vieţii şi magnificența iluziei. Un discurs despre liberul arbitru şi 
consecinţele sale.  

E o invitaţie la gând, la bucurie, la sensibilitate şi nu în ultimul rând la prezent, un prezent care poate 

fi  şi un posibil sfârşit. O compoziţie în care regăsim toate momentele vieţii» (Vali Popa – regizor artistic) 

  
            Spectacolul se adresează tinerilor cu vârsta peste 14 ani. 

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! 
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INFORMARE COVID-19, GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ: 

 3950 cazuri noi de persoane infectate, 

45 cazuri noi la Botoșani 

Până astăzi, 2 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 808.040 de cazuri de 

persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

744.040 de pacienți au fost declarați vindecați. 

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

3.950 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până 

astăzi, 20.509 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 01.03.2021 (10:00) – 02.03.2021 (10:00) au fost raportate 106 decese (62 bărbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

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

Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare,  Sibiu, 

Suceava, Timiș, Tulcea și Vaslui.Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 

50-59 ani, 27 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 29 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 32 decese la categoria de peste 80 de ani.105 

dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități 
până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.536. Dintre acestea, 1.044 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.052.659 de teste RT-PCR și 315.789 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 23.392 de teste RT-PCR (15.539 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.853 la cerere) și 10.152 de teste rapide 

antigenice. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și 

transmise până la data de 2 martie a.c. 

Pe teritoriul României, 42.716 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.347 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 49.375 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 131 de 

persoane. 

 În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.905 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 800 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 1 martie, 4.932 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 910.300 de lei.  

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, 23.469 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV 

– 2 (coronavirus): 2.539 în Italia, 16.772 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, 7 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, 186 de cetățeni români aflați în străinătate, 34 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 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 continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global: 

În intervalul 19 – 25 februarie 2021, au fost raportate  21.765.152 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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Proiect cultural transnațional de mărțișor cu implicarea Centrului Europe 

Direct Botoșani:  ''OPT țări, o singură TRADIȚIE'' 
  
Centrul Europe Direct Botoşani 

este partener într-un amplu proiect 

transnaţional 

intitulat  ''PROMENADA 

CULTURALĂ MarțUNESCO'', 

sub genericul ''OPT țări, o 

singură TRADIȚIE''. 

Potrivit organizatorilor 

principali, Asociația Centrul 

pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii 

Tradiționale 

Arboroasa, ”PROMENADA 

CULTURALĂ 

MarțUNESCO este un proiect de parteneriat educațional internațional, conceput ca program de educație prin și pentru 

patrimoniu cultural care își propune să promoveze Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie în rândul copiilor și 

tinerilor, oferind un cadru educațional propice conservării, promovării, punerii în valoare, transmiterii și revitalizării 

practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie ca element al patrimoniului cultural imaterial definitoriu pentru poporul 

român și comunitățile istorice românești din jurul granițelor și Balcani sau din diaspora emergentă și factor de coeziune 

cultural-identitară. Transmiterea practicilor culturale asociate zilei de 1 martie este încurajată prin învățare formală, 

nonformală și informală. 

Se pornește de la faptul că Mărțișorul reprezintă o marcă distinctivă și un element specific de autenticitate a expresiei 

culturale tradiționale românești. El constituie unul din cele 7 elemente românești incluse de UNESCO în Lista 

Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, alături de: Doina, Ritualul Călușului, Tehnicile tradiționale 

de realizare a scoarței, Colindatul de ceată bărbătească, Tehnicile de prelucrare a ceramicii de Horezu și de Jocul fecioresc 

din România. 

Cap de Primăvară, sărbătoarea populară a Mărțișorului, marchează începutul anului agricol, odată cu sosirea primăverii, 

și este asociată unor obiceiuri străvechi din aria carpato-balcanică întâlnite la români (atât dacoromâni, cât și aromâni sau 

meglenoromâni) și la unele popoare din această arie geografică”. 

Co-organizatorii proiectului sunt: 

● Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere Departamentul studii 

culturale etnologie, ● Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, ● Centrul Bucovinean 

de Artă Cernăuți – Ucraina, ●  Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava. 

Parteneri: ● Institutul Național al Patrimoniului, ● Asociația femeilor românce din Grecia, ● Școala în limba română 

”Elena Rosetti Cuza” -  Atena - Grecia, ● Asociația Culturală ”Românii împreună” Serbia, ● Asociația vlahilor din 

Bulgaria, ● Liga aromânilor din Republica Albania, ● Asociația Culturală ”Alexandru Ioan Cuza” Heidelberg Germania 

și ● Centrul Europe Direct Botoșani. 

Miercuri, 24 februarie, în cadrul proiectului,  a fost organizat un seminar de formare online cu tema ”Pedagogia de 

patrimoniu”. Până pe data de 10 martie se desfășoară activități educaționale cu  copii și tineri. Astfel se va realiza ● un 

documentar despre practicile culturale asociate zilei de 1 martie și sărbătoarea mărțișorului, ● o activitate în 

colaborare cu o școală aparținătoare etniilor conlocuitoare sub genericul ”Primăvara prieteniei MarțUNESCO în alb 

și roșu”. Vor urma:  ● o șezătoare tip atelier în care tinerii vor confecționa mărțișoare folosind tehnici tradiționale, ● un 

târg de mărțișoare. Ciclul de activități va culmina cu ● vernisajul unei expoziții de mărțișoare la Palatul Culturii 

Iași organizat de Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Iași România.   

Participanții din Botoșani pot transmite cele mai frumoase cinci mărțișoare la adresa:  CJCPCT Iași, Șoseaua Bucium 80 

Iași, 700285, cu mențiunea ”Pentru expoziția de mărțișoare proiect ”Promenada culturală MarțUNESCO”. 

  

Galerie foto: 

https://photos.app.goo.gl/5MCgqfRVVYUWJPLX6 

  

Video : 

https://fb.watch/3UqujhaGHz/  Radu Cajvaneanu  Vicepresedinte executiv  Asociatia pentru Protectia Consumatorilor 

(APC) Botosani  coordonator CENTRU EUROPE DIRECT BOTOSAN 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

https://photos.app.goo.gl/5MCgqfRVVYUWJPLX6
https://fb.watch/3UqujhaGHz/
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*Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. 

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

negociabil .   

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

50.000 euro. Relații la tel. 0742572165. 

*Vând/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 DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren arabil + 

livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + geamurile din 

termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, 

bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și 

pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă 

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

Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa 

este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț -37.000 euro.

 *Vând/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la iesirea din sat spre 

Corni,21 ml deschidere la asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita 

proprietatii,peste drum,pret 4 euro mp,accept schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj 

pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 21, Accept schimburi. Tel. 0748871234 

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

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

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

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

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

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

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

074421342 

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

automat,TEL.0745243341  

_______________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

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

www.actualitateabotosaneana.ro 

https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/dacia/1310/anunt/dacia-1310/4f03g63id3907hgfd932h93gg4150gid.html
https://www.publi24.ro/anunturi/auto-moto/masini-second-hand/anunt/mazda-cx-7/78086671706d6255.html
http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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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 

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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Clienţii E.ON pot alege o ofertă concurenţială până la data de 30 iunie 
 

 E.ON a pregătit produse şi servicii competitive, cu un preț de furnizare 
corelat cu evoluția pieței de energie electrică; 

 Toate ofertele companiei includ acces gratuit la serviciile conexe consacrate; 

 Cei care încă nu s-au decis asupra unei oferte pot oricând să o facă, având 
tot timpul necesar pentru a se informa și a face alegerea cea mai potrivită nevoilor 
personale; 
 

E.ON Energie România va acorda o reducere comercială clienților companiei care, 

după data de 1 ianuarie 2021, nu au optat pentru încheierea unui contract 

concurențial pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.  

 

Reducerea va fi egală cu diferența dintre prețul serviciului universal și prețul din 

oferta concurențială pe care compania o va transmite în săptămânile următoare 

clienților săi. Perioada pentru care se va aplica această reducere este de la 1 

ianuarie a.c. și până la momentul la care clienții au încheiat un nou contract 

concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a.c. 

 

Cei care nu vor dori să aleagă nicio ofertă concurențială sau încă nu s-au decis 

asupra celei mai potrivite nevoilor lor nu este nevoie să întreprindă nicio acțiune. 

E.ON le va asigura în continuare serviciul de furnizare a energiei electrice în baza 

contractului actual, la prețul din oferta de serviciu universal, valabil pentru 12 luni, de 0,340 lei/kWh, respectiv 0,56338 lei/kWh (cu tarifele reglementate de 

transport, distribuție și servicii de sistem incluse). Trebuie reținut că preţul nu conţine certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi 

acciză. 

 

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

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

 

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

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

 

În perspectiva liberalizării, E.ON, unul dintre cei mai importanți furnizori integrați de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice pentru 3,2 milioane de 

clienți din România, a pregătit produse şi servicii competitive, adaptate nevoilor de consum, cu un preț de furnizare corelat  cu evoluția pieței de energie 

electrică. 

 

Portofoliul E.ON include produse și servicii pentru piața concurențială, special concepute pentru consumul de electricitate în scop casnic, pentru care pot opta 

oricare consumator, indiferent de furnizorul actual.  

 

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

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

 E.ON Start Electric este o ofertă tip fără abonament, cu prețul 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

