
.      
Şi Botoşaniul s-a alăturat protestelor  

împotriva restricţiilor impuse de guvern 

Începutul acestei săptămâni a fost marcat de o serie de  proteste care au 

cuprins mai toate oraşele importante ale ţării. Acestea le sunt aduse 

guvernanţilor actuali care au înăsprit restricţiile pe fondul creşterii numărului 

de cazuri e coronavirus. Peste o mie de botoșăneni au mărşăluit luni seară pe 

arterele municipiului ,ore întregi prin oraş , cerând demisia Guvernului. 

Marşul a pornit din faţa palatului administrativ unde manifestanţii şi-au 

aruncat măştile şi au scandat  “Libertate”, după care s-a deplasat pe 

Pietonalul Unirii, apoi pe bulevardul Eminescu, pe strada Marchian, pe Calea 

Naţională,  pe străzile Onicescu şi Primăverii.În  faţa Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean, aceştia au scandat “Poliţia e cu noi”.  Manifestanţii au cerut 

ridicarea restricțiilor de circulație și a celor referitoare la orarul de 

funcționare a magazinelor și teraselor, scandând lozinci împotriva guvernului. Un grup de tineri recalcitranţi au aruncat în 

jandarmi cu fumigene și au dat foc la mai multe măști ,dar aceştia au potolit spiritele, stingând repede focul. Protestul a avut 

şi un suport legal, fiind autorizat de către Primărie la solicitarea unui membru AUR, dar locaţia a fost doar zona palatului 

administrativ. 

Precauţie în sprijinul cetăţenilor 
Noi precizări ale Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă au fot transmise astăzi, şi, 

chiar dacă, acestea nu se aplică deocamdată în 

localităţile din judeţul Botoşani, ele sunt 

menite să nu lase cetăţenii fără accesul la 

serviciile publice specializate pe eliberarea 

documentelor de identitate, de înmatriculare, 

precum şi a paşapoartelor şi permiselor de 

conducere, în cazurile în care cifrele de 

incidenţă sar de pragurile de alertă.  

În acest sens, DSU vine în sprijinul 

cetăţenilor din localităţile în care se instituie 

interdicţia de părăsire a locuinţei. Aceştia vor putea să se deplaseze fără a încălca interdicţiile în cazul în care vor avea  

nevoie să apeleze la serviciile publice specializate pe eliberarea documentelor de identitate, de înmatriculare, precum şi a 

paşapoartelor şi permiselor de conducere. Scopul deplasărilor va trebui dovedit în temeiul unor documente ce atestă 

programarea la serviciile publice sau urgenţa călătoriei în străinătate. Prevederile sunt binevenite pentru botoşănenii care 

vor dori să apeleze la serviciul de eliberare a paşapoartelor ce funcţionează inclusiv până la ora 20, astfel încât acestora să 

nu le fie teamă că sunt surprinşi pe drumuri de echipele de ordine publică, iar programul de funcţionare a serviciului să 

poată rămâne nemodificat. Precizările DSU se aplică în localităţile unde rata de infectare depăşeşte 7 la mie, situaţie în care 

nu se află la această dată nicio localitate din judeţul Botoşani.  

Incidenţa cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile este astăzi, 29 martie, de peste 4 la mie în Stăuceni, Todireni şi Ripiceni, 

în timp ce depăşirea pragului de 3 la mie s-a înregistrat în Municipiul Botoşani şi comunele Corlăteni, Manoleasa, Nicşeni, 

Ştiubieni şi Vârfu Câmpului. Pentru incidenţe de sub 7 la mie interdicţia de deplasare fără un motiv justificat este între orele 

22.00 şi 05.00.  Cancelaria Prefectului 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică: 
6.204 cazuri noi de persoane infectate, 72 cazuri noi la 

Botoşani 

 

Până astăzi, 30 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 946.647 de cazuri de persoane infectate cu 

noul coronavirus (COVID – 19). 

845.357 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.204 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, 23.409 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 29.03.2021 (10:00) – 30.03.2021 (10:00) au fost raportate 175 de decese (104 bărbați și 71 

femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, 

Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, 

Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu 

Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.Dintre 

acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 decese la categoria de vârstă 40-49 

ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 51 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 59 decese la 

categoria de vârstă 70-79 ani și 43 decese la categoria de peste 80 de ani.170 dintre decesele înregistrate sunt 

ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au 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 13.257. Dintre acestea, 1.405 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.685.665 de teste RT-PCR și 591.149 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 27.234 de teste RT-PCR (17.254 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.980 la cerere) și 13.153 de teste rapide 

antigenice. 

Pe teritoriul României, 69.601 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.514 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 50.589 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 105 

persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 6.260 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 907 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 29 martie, 7.016 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.616.333 de lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmit, ieri, un dosar penal 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, 23.496 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV 

– 2 (coronavirus): 2.542 în Italia, 16.773 în Spania, 195 în Marea Britanie, 125 în Franța, 3.118 în Germania,  93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 

în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 8 în Suedia,  137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 46 în Elveția, 3 în 

Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 13 în Cipru, 2 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 13 în Republica Moldova, 3 în 

Muntenegru, 218 în Irlanda, 3 în Singapore, 3 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia 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, 189 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, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, 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. 

Grupul de Comunicare Strategică 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Centrul Europe Direct Botoșani a participat la o videoconferință 

cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și Guvernului 

Centrul Europe Direct Botoșani a fost 

invitat și a participat luni, 29 martie, la 

evenimentul online ”Politica urbană 

a României - ghidul tău pentru 

orașe sustenabile”. Proiectul s-a 

desfășurat prin intermediul platformei 

webex și a fost organizat de 

echipa ”Politica urbană a 

României” în cadrul unui proiect 

european cofinanțat prin Fondul social 

european, Programul capacitate 

administrativă. 

Au participat: reprezentanți ai 

Guvernului, Băncii Mondiale, cadre 

universitare, lideri ai societății civile 

din Euro-regiunea nord-est.În cadrul 

evenimentului, după sesiunea de 

deschidere, a fost prezentată politica urbană a României și a avut loc o discuție moderată ”Cine face orașul puternic”, despre 

implicarea societății civile în dezvoltarea orașelor. Cu această ocazie au fost prezentate și completate o serie de chestionare care au 

alcătuit un tablou divers și bine conturat al imaginii societății civile despre evoluția zonei urbane din care provine (vezi album foto). 

Ca urmare a întâlnirii, reprezentantul APC Europe Direct Botoșani a transmis o serie de propuneri organizatorilor: 

1. Continuarea practicilor  întâlnirilor online și după epuizarea proiectului prin parteneriat între organele administrației centrale, 

locale și societatea civilă; 

2. Susținerea prin toate mijloacele a demersului unei bune părți a societății civile din Moldova românească pentru demararea 

unor proiecte care să reducă decalajul între Euro regiunea nord-est (în principal județele Vaslui și Botoșani) și 

celelalte zone din țară. Este, vorba  în primul rând, de realizarea unor coridoare de transport fiabile. Motiv: fără 

autostrăzi, regiunea Moldovei românești va fi condamnată la sărăcie.  Marea majoritate a cetățenilor din euro-regiune consideră ca 

fiind imperios necesară deschiderea reală și legătura atât cu sudul cât și cu vestul țării; 

3. Propunem realizarea la nivel național și respectiv regional a unui concurs intitulat  ”Orașe în dialog”. În cadrul 

concursului vor putea fi stabilite criterii pe baza cărora să se facă o departajare a localităților de diverse categorii  în 

privința existenței și eficienței unui dialog real cu cetățenii. Exemple: practicarea unor metode de consultare publică 

și participare deliberativă precum: dezbaterile publice, grupurile de lucru comune, atelierele de lucru și conferințele, sesiuni de 

brainstorming, forumuri deliberative. 

În al doilea rând, metode moderne, eficiente și transparente de comunicare cu cetățenii: pagini web funcționale, 

informare directă a organizațiilor și grupurilor de interes ale cetățenilor, colaborare cu media, transmiterea ședințelor oficiale pe 

internet, publicații electronice tipărite, centre de informare pentru cetățeni, spații de afișaj în instituții. 

Și în sfârșit  activarea  de la nivel inter-instituțional (administrații + ONG) a unor chei de control prin care să fie 

verificat modul în care dialogul cu cetățenii este unul real și nu formal. Spre exemplu: numărul de proiecte propuse de 

organizațiile societății civile, proporția și valoarea acestora, realizarea efectivă, opinii ale beneficiarilor că proiectele au fost realizate 

nu doar de dragul de a se cheltui niște bani și au îndeplinit criteriile de performanță și nevoile cetățenilor.În final se pot 

acorda diplome care pot stabili un clasament al orașelor de diferite categorii (capitale de județ, municipii, orașe mici și mijlocii) 

potrivit criteriilor existente.                       

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

EUROPE DIRECT Botosani  

_________________________________________________________________________________________ 
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*LUCHIAN CARMEN  solicită autorizaţie de mediu pentru obiectivul (I.I. LUCHIAN CARMEN)-

SPĂLĂTORIE AUTO ŞI COVOARE, situat în localitatea Truşeşti,  judeţul Botoşani.     

 Contestaţii se pot depune la sediul A.P.M. Botoşani din b-dul Mihai Eminescu, nr 44, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. 

*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  

_______________________________________________________________________________________________________  
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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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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 ş i 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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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. 

 



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

Delgaz Grid a investit peste 13,8 milioane de lei în 2020 pentru modernizarea 

sistemului de distribuție a energiei electrice din jud. Botoșani 

 

 Pentru anul în curs compania și-a propus un buget de investiții de 31,2 milioane lei (6,4 milioane euro), de peste două 

ori mai mare față de anul precedent; 

 

Delgaz Grid, compania de distribuţie de electricitate și gaze naturale a Gru-pului E.ON România, a investit anul trecut 13,8 

milioane lei (peste 2,8 milioane euro) pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuţie a energiei electrice din 

judeţul Botoșani.  

 

Una dintre priorități este modernizarea și automatizarea infrastructurii prin montarea de echipamente telecomandate în stații 

și posturi de transformare, în rețelele de medie tensiune și integrarea acestora în SCADA (achiziție de date, comandă și 

control de la distanță). 

 

Rezultatele investițiilor sunt vizibile, calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice oferit clienților noștri, în special 

asigurarea continuității alimentării, îmbunătățindu-se de la an la an. 

 

Principalele investiții din 2020 au vizat: 

 

 lucrări de modernizare la echipamente din 6 stații de transformare; 

 modernizări ale rețelei de joasă tensiune în 8 localități; 

 continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 35 de echipamente telecomandate în rețelele 

aeriene de medie tensiune; 

 modernizări/înlocuiri transformatoare la 18 posturi de transformare; 

 modernizarea a opt linii electrice aeriene de medie tensiune prin înlocuirea izolației; 

 modernizări, automatizări și integrări în SCADA la posturi de transformare din mun. Botoșani. 

Pentru anul în curs ne-am propus investiții de circa 31,2 milioane lei, de peste două ori mai mari decât în anul precedent, 

pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din județ, în principal pe aceleași categorii ca 

în 2020: 

 modernizarea stațiilor de transformare Bucecea și Dorohoi; 

 modernizări, automatizări și integrări în SCADA posturi de transformare din municipiul Botoșani; 

 modernizări/înlocuiri transformatoare la 13 posturi de transformare; 

 continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 11 echipamente telecomandate în rețelele aeriene 

de medie tensiune; 

 modernizarea a patru linii electrice aeriene de medie tensiune prin înlocuirea izolației; 

 extinderi de rețele de distribuție pentru alimentarea de noi consumatori. 

Delgaz Grid a investit anul trecut în județele din zona Moldovei 281 milioane lei (58 milioane euro), cea mai mare parte 

pentru modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice. Pentru acest an a fost alocat pentru segmentul de 

electricitate un buget record de investiții, de 387 milioane lei, cu 38% mai mult decât în anul precedent. 

Începând din anul 2005, compania a investit peste 2,9 miliarde lei (682 milioane euro) pentru modernizarea rețelelor de 

energie electrică din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Compania continuă să investească sume 

substanțiale, pentru perioada 2020-2023 fiind planificate investiţii de 1,14 miliarde lei (225 milioane euro), în principal 

pentru implementarea ADMS ( Advanced Distribution Management System – Sistem avansat de management a 

distribuției), SMART metering, modernizarea reţelelor aeriene şi a staţiilor de transformare, înlocuiri de transformatoare,  

racordarea de noi consumatori, precum şi pentru conformarea la cerinţele din standardul de performanţă. 
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