
.      

Percheziții  la persoane bănuite de evaziune fiscală, abuz în serviciu 

și poluare prin evacuare de deșeuri 

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș 

pun în aplicare, joi dimineața, 190 de mandate de percheziție domiciliară, în 17 

județe și în municipiul București, la sediile și locuințele unor persoane fizice și 

juridice, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Română. Potrivit sursei 

citate, persoanele vizate sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune 

fiscală, abuz în serviciu și poluare prin evacuare de deșeuri. În aceste activități ar 

fi fost implicate spitale de stat și private, cabinete medicale și unități cu profil 

medical, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Potrivit acestora, ar fi 

vorba despre spitale din Târnăveni, Mediaș, Saveni, Darabani, Ștefănești și 

Dorohoi, dar și alte aproximativ 50 de cabinete medicale individuale și entități a 

căror activitate generează deșeuri medicale.Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în 

București și în județele Mureș, Botoșani, Iași, Suceava, Alba, Arad, Bacău, Bihor, Caraș Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Prahova, 

Sibiu, Teleorman și Vaslui. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018-2020, o societate comercială din județul Mureș, având ca obiect de 

activitate preluarea deșeurilor și predarea lor către incineratoare autorizate, cu activitate în 17 județe, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile 

relațiile comerciale stabilite. De asemenea, pentru a evita costurile privind incinerarea legală și înregistrarea în contabilitate a facturilor de 

prestări servicii, societatea în cauză ar fi evacuat în natură deșeurile preluate. În activități ar fi fost angrenate unități medicale și societăți cu 

profil medical, ale căror evidențe ar fi fost trunchiate, astfel încât agentul economic în cauză s-ar fi sustras de la plata impozitelor și taxelor 

datorate bugetului de stat. Totodată, acțiunea vizează și aspecte privind achiziții publice de materiale sanitare din perioada stării de urgență. 

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în acest moment, la 380.000 de lei. ( g4media.ro) 

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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Magda Oleniuc - Noul Subprefect al Județului Botoșani 

 

Magda Oleniuc, președintele filialei PLUS Botoșani, este începând de 

astăzi subprefectul județului Botoșani, după ce numirea colegei noastre 

de către Premierul României, Florin Cîțu, a fost publicată în Monitorul 

Oficial.Noul subprefect al Județului, Magda Oleniuc, va îndeplini 

atribuțiile stabilite potrivit legii, prin ordin al Prefectului.În calitate de 

înalt funcționar public, Magda Oleniuc va veghea în numele Prefectului 

la exercitarea acțiunii administrative în județ.Prin transparență, 

profesionalism, dar și viziune strategică, Magda Oleniuc va coordona și 

ajuta la implementarea integrată și inteligentă la nivel local a politicilor 

guvernamentale. Pregătirea profesională a Magdei, implicarea ei în 

acțiuni civice și - cel mai important - experiența în management ne fac să 

privim cu optimism spre viitor și spre un nou mod de dezvoltare a județului nostru, Botoșani.   

 Departamentul de comunicare PLUS Botoșani-botosani@ro.plus 

 

Zece persoane reţinute în afacerea " Catalizatoare auto" 

La data de 02 martie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, în colaborare cu polițiști din 

cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Bacău, Vrancea, Botoșani și Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din 

cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au efectuat 23 de percheziții domiciliare, într-un dosar penal ce are ca 

obiect de cercetare săvârșirea infracțiunilor de ”furt calificat”, ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, ”șantaj”, 

”tăinuire”, ”înșelăciune” și ”tentativă la furt calificat”.          

 Din cercetări a rezultat faptul că în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, mai multe persoane ar fi sustras 

componente auto (catalizatoare) de la autovehicule parcate în municipiul Brașov și în localități limitrofe acestuia, bunurile 

fiind ulterior comercializate către angajați ai unei societăți comerciale cu puncte de lucru în județele Bacău, Vrancea și 

Botoșani. Pentru evidențierea provenienței bunurilor erau întocmite, în fals, documente contabile.    

 Perchezițiile au avut loc pe raza județelor Brașov, Bacău, Vrancea, Botoșani și Suceava, la sediile comerciale și 

domiciliile persoanelor bănuite, în urma activităților desfășurate fiind ridicate numeroase componente auto, documente 

contabile, sumele de 43.000 euro, aproximativ 135.000 lei și 3.000 forinți, precum și alte mijloace de probă necesare 

continuarii cercetărilor. Polițiștii au pus în aplicare 19 mandate de aducere, iar în urma audierilor efectuate în cauză, au fost 

reținute 10 persoane, acestea  fiind  introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție 

Județean Brașov.                

 Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cele 5 județe și 

al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi ”Burebista” Brașov, cu suportul de specialitate al Direcției 

Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.          ( comunicat de presă IPJ Braşov) 

__________________________________________________________________________________________ 
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CAMPANIE DE PREVENIRE A FRAUDELOR ON-LINE 

Poliția Română, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și 

Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția cu privire la incidentele recente de securitate 

cibernetică de tip fraudă, distribuite prin intermediul unor site-uri de anunțuri din România și lansează o 

campanie de conștientizare menită să protejeze clienții împotriva fraudelor on-line. 

 Se recomandă persoanelor care au postat anunțuri de vânzare pe site-uri să nu comunice datele de pe card, 

acestea fiind confidențiale și folosite exclusiv pentru achiziții și nu pentru încasări. Utilizatorii sunt sfătuiți 
să verifice toate detaliile înainte de a efectua o tranzacție. 

 Mecanismul utilizat este unul dual, atacatorii țintind atât cumpărătorii, cât și vânzătorii din platformă. 

Metoda de atac implică contactarea utilizatorilor și redirecționarea lor către alte aplicații de comunicare. 

Următorul pas este convingerea potențialei victime de a furniza datele de pe card,  în urma accesării unui 

link nelegitim transmis de atacatori.  

Astfel, sunt obținute toate datele cardului, inclusiv parolele de securitate cu care efectuează o primă 

tranzacție de tip transfer (care va debita contul de card al vânzătorului), iar ulterior le utilizează pentru alte 

tranzacții frauduloase. 

 Pentru a se proteja împotriva fraudelor, este necesar ca utilizatorii de carduri să respecte următoarele 

recomandări: 

• să nu comunice nimănui PIN-ul, datele înscrise pe card inclusiv codul CVV2/CVC2, date personale de 
identificare, orice alte informații de securitate aflate pe carduri sau parolele de securitate utilizate în 

tranzacționare; Angajații băncilor nu vor solicita niciodată divulgarea acestor informații indiferent prin ce 

mijloace se primește solicitarea - e-mail, SMS, apeluri telefonice sau la servicii financiare furnizate de bancă 

la distanță. 

• să nu furnizeze niciodată datele de acces la Internet/Mobile Banking; 

• datele înscrise pe card trebuie cunoscute exclusiv de titular și trebuie completate doar când acesta 

efectuează cumpărături online pe site-uri securizate; 

• să nu deschidă atașamentele din e-mail-urile primite de la persoane necunoscute; 

• să nu intre pe link-uri primite prin e-mail-uri necunoscute sau nesolicitate; 

• să nu instaleze aplicații din surse necunoscute și programe necertificate descărcate de pe website-uri 

dubioase; 

• să aibă instalat un program antivirus bun și actualizat și să actualizeze permanent sistemul de operare; 

De asemenea, să nu mai introducă alte coduri și să anunțe imediat banca emitentă în cazul în care observa în 

browser: 

 imagini suspecte care nu corespund cu cele din paginile web ale băncii, 

 apariția unor ferestre „pop-up” care solicită introducerea de date confidențiale, 

 că nu se pot autentifica în pagina de Login de la prima încercare, întrucât s-ar putea să devină victima 

unui atac informatic. 

 Poliția Română, CERT-RO și Asociația Română a Băncilor recomandă tuturor cetățenilor să se informeze 

din surse oficiale și să semnaleze imediat orice tentativă de fraudă. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr cercetat pentru trei infracțiuni 

       La data de 03 martie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi, aflați în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu pe raza comunei Frumușica  au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe drumul 

comunal DC 46, însă conducătorul auto și-a continuat deplasarea. Polițiștii au procedat la urmărirea acestuia pe o distanță 

de aproximată 4,5 kilometri, reușind blocarea sa în trafic pe un drum secundar.În urma verificărilor efectuate s-a stabilit 

identitatea conducătorului auto în persoana unui tânăr de 25 de ani din comuna Frumușica, precum și faptul că acesta nu 

poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autoturismul pe care îl conducea avea numerele de 

înmatriculare expirate din anul 2018. Mai mult de atât, conducătorul auto avea o alcoolemie de 0,41 mg/l în aerul expirat și 

figura în bazele de date ca fiind în carantină la domiciliu din data de 02 martie a.c.Cercetările sunt continuate sub aspectul 

comiterii infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul 

neînmatriculat.De asemenea, tânărul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.000 de lei pentru nerespectarea măsurii 

carantinei la domiciliu.  

 Mandat executat    

La data de 02 martie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reușit identicarea unui bărbat de 46 

de ani din comuna Cristinești pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea 

infracțiunii de furt calificat.Bărbatul a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru faptul că în anul 2017, împreună cu 

alte persoane a pătruns fără drept, prin folosirea de chei  potrivite, în sediul unei societăți din orașul Darabani, de unde a 

sustras mai multe bunuri în valoare de aproximativ 45.000 lei.Acesta a fost identificat pe raza comunei Suharău, fiind 

reținut și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.  

 Acțiune a polițiștilor din cadrul Biroului de Siguranță Școlară 

La data de 03 martie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară împreună cu cei din cadrul Poliției orașului 

Darabani au continuat seria acțiunilor pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor în unitățile de învătământ și 

prevenirea absenteismului școlar. În urma activităților desfășurate pe raza orașului Darabani, au fost verificate patru 

mijloace de transport școlar, au fost instruiți 87 de elevi și au fost verificate șase unități comerciale din zona adiacentă 

unităților școlare.De asemenea, au fost identificați șapte elevi care absentau de la cursuri, ulterior fiind întocmite informări 

către unitățile de învățământ la care aceștia sunt înscriși, în vederea luării măsurilor de monitorizare.  

      Cinci persoane au fost reţinute în urma unor 

percheziţii efectuate de poliţiştii botoşăneni 

La data de 4 martie 2021, poliţiştii din cadrul  Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în excutare  11 

mandate de percheziţie domiciliară, două pe raza judeţului Botoşani şi 11 pe raza judeţului Suceava, la 

locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor fapte de furt calificat.Cu ocazia percheziţiilor la 

locurile vizate au fost identificate şi ridicate, în vederea  continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale 

de probă, constând în autovehicule folosite la comiterea faptelor, scule de tăiat cabluri, scări telescopice, resturi 

de cablu, dispozitive pentru îndepărtat izolaţia. De asemenea şase persoane bănuite de comiterea faptelor au 

fost conduse la sediul de poliţie în baza unor mandate de aducere iar ulterior, faţă de cinci dintre acestea a fost 

dispusă măsura reţinerii pentru 24 ore. În urma probatoriului administrat  s-a stabilit că în perioada ianuarie-

decembrie 2020, aceştia ar fi sustras peste 7000 de metri de cablu de telecomunicaţii din localităţi de pe raza 

judeţului Botoşani, creind un prejudiciu de peste 276 000 lei persoanei vătămate. Cei cinci bărbaţi bănuiţi de comiterea faptelor au vârste 

cuprinse înre 33 şi 49 ani şi sunt din judeţul Suceava. Aceştia au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Botoşani, 

cercetările fiind continuate în vederea administrării şi completării în totalitate a probatoriului, urmând ca la finalizarea acestora, să se propună 

soluţie proceduală.În documentarea activităţii infracţionale s-a colaborat cu IPJ Neamţ, IPJ Suceava şi am beneficiat de sprijinul Serviciului de 

Operaţiuni Speciale Botoşani, Brigada de Operaţiuni Speciale Suceava şi Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Botoşani.  
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Negocieri prelungite cu fermierii botoşăneni 

Comunicat de presă 

În încercarea de a 

găsi soluții pentru 

perioada dificilă pe care 

o traversează fermierii, 

echipa de negociere cu 

protestatarii adunați în 

Piața Revoluției a 

avansat o serie de 

termene menite să mai 

salveze din finanțarea 

anului agricol ce stă să 

înceapă. Cristian 

Delibaș, directorul 

Direcției Agricole, 

prefectul Dan Nechifor 

și deputatul Costel 

Șoptică, vicepreședintele 

comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice, au purtat discuții ce au durat mai bine de două ore cu reprezentanții 

fermierilor, oferind explicații și variante de atenuare a impactului negativ al bugetului de pandemie pe care îl are 

România în acest an. În acest sens s-a vorbit despre posibilitatea negocierii cu băncile pentru amânarea cu cel puțin 

un an a rambursării creditelor pe care investitorii din domeniul agro le-au accesat, găsirea unei formule de plafonare 

a dobânzilor la creditele agricole, permiterea accesării unor noi credite pe baza declarațiilor emise de APIA care să 

certifice activitatea agricolă, deblocarea unor ajutoare tranzitorii, sau accelerarea decontărilor pentru motorina 

consumată în agricultură în ultimele semestre ale anului trecut. Termenele avansate de autorități pentru acești pași 

pornesc de pe 18 martie, derulându-se până la jumătatea lui aprilie, astfel încât să poată permite demararea 

campaniei de însămânțare în această primăvară.  

Nemulțumirea fermierilor rămâne, însă, neacordarea despăgubirilor pentru compensarea efectelor secetei de 

anul trecut, ajutor ce a fost promis anul trecut, dar pe care bugetul pandemic nu-l poate asigura.  

”Aveți dreptate să fiți supărați, s-a promis ajutorul pentru secetă și nu se dă. Am discutat ultima dată în 

februarie cu ministrul agriculturii și era optimist. Nu se știa cât, dar totuși se spune că se va da. Însă realitatea 

bugetară este cea care este.”, le-a explicat deputatul de Botoșani, rugând fermierii să țină cont, totuși, de faptul că 

bugetul pentru irigații este în acest an dublu față de cel de anul trecut și că, pe termen mediu și lung, ajutoarele de 

secetă nu reprezintă soluții reale.    

Protestatarii au solicitat și înființarea unui fond mutual special pentru riscuri precum seceta sau mistreții, însă 

senatorul Costel Șoptică a explicat că demersurile necesare pentru un astfel de fond s-au blocat după ce asociațiile 

naționale din domeniu nu au căzut de acord asupra sumelor cu care să se contribuie.   

”O nouă întâlnire cu fermierii pentru a discuta ce soluții s-au mai găsit între timp ar putea să aibă loc pe 18 

martie. Sper să putem să ajutăm, dar și să găsim înțelegere într-un an în care toate sectoarele economiei sunt 

afectate de pandemie.”, a concluzionat Dan Nechifor, prefectul județului.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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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 unităţi 

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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*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
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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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Program internațional de educație antreprenorială și îndrumare 

profesională pentru tinerii care nu au un job, nu își continuă 

studiile și nu se află într-un program de formare profesională 
 

 
„NEETs in ENTREPRENEURSHIP” este unul dintre cele mai relevante proiecte derulate de Junior Achievement în România, într-un moment 

în care mediul economice și piața muncii sunt supuse unei presiuni uriașe de transformare și actualizare , iar un număr mare de IMM-uri se 

confruntă cu închiderea sau cu o nevoie urgentă de reorganizare. 

 

Programul finanțat prin EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, include traininguri, ateliere de lucru, webinarii, resurse 

informaționale despre profesii, antreprenoriat, educație, oportunități de ucenicie, internship și mentorat, practică antreprenorială și suport direct, 

prin consiliere și finanțare, pentru deschiderea unei afaceri. 

 

Tinerii au nevoie acum, mai mult ca oricând, de sprijin și recomandări pentru a învăța noi abilități, pentru a se adapta la noile cerințe ale pieței 

muncii sau pur și simplu pentru a-și descoperi vocația și a-și asigura existența.  

 

În cadrul unui survey organizat în rândul tinerilor înscriși în proiect, care au parcurs o mare parte din modulele educaționale și au participat la 

sesiunile de lucru organizate de echipa Junior Achievement, întrebați despre experiența lor și impactul pe care îl văd în viața lor, participanții au 

vorbit despre perseverență, pasiune și creativitate ca elemente decisive pentru atingerea scopurilor în muncă și în viață. 

 

Succesul celor care și-au lansat deja afacerea, indiferent de domeniul ales, servicii foto pentru marketing digital, sere de fructe și legume, cadouri 

comandate online, etc., îi inspiră și motivează pe toți cei implicați în proiect. 

 

Pe toată durata lunii martie toți tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani, fără un loc de muncă, sau care nu se află într-un program de 

educație sau formare profesională, se pot înregistra în program, pe platforma https://neets-entrepreneurship.org/ro/register  

 

Informațiile detaliate despre proiectul desfășurat în România sunt disponibile la adresa: https://neets-entrepreneurship.org/ro/  

 

Pentru noutăți despre desfășurarea proiectului la nivel internațional puteți accesa următoarele pagini: 

https://youthemploymentmag.net/2019/06/17/neets-in-entrepreneurship/ și www.eeagrants.org  

 

 

NEETs in Entrepreneurship 

 

Proiectul NEETs in Entrepreneurship este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA and Norway Grants Fund for Youth 

Employment și este implementat de organizațiile Junior Achievement din 6 țări. Până la finalul proiectului, 1.600 de tineri NEET din Bulgaria, 

Italia, România și Spania vor beneficia de activități de formare pentru dezvoltarea abilităților necesare la angajare sau pentru a își deschide 

propria afacere. 

 

 

Informații pentru editori 

 

Despre JA Romania 

Junior Achievement România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide® USA și JA Europe. Junior 

Achievement este cea mai mare organizație internațională de educație antreprenorială, economică, financiară și STEM, de orientare 

profesională, sănătate și dezvoltare a abilităților pentru viață, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume. În 

România, programele JA de tip „learning by doing" și „project based” sunt urmate anual de peste 230.000 de elevi și studenți din peste 1.700 de 

instituții de învățământ și se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educației, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri. Mai 

multe detalii sunt disponibile pe www.jaromania.org  

 

Despre EEA and Norway Grants  

EEA and Norway Grants reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein și a Norvegiei pentru o Europă mai verde, mai competitivă și incluizivă.   

Acestea au două obiective majore: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și întărirea relațiilor bilaterale dintre tările 

finanțatoare și cele 15 țări membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală, Sudică și Baltică. Cele trei țări finanțatoare lucrează alături de 

Uniunea Europeană prin Acordul asupra Spațiului Economic European (European Economic Area  - EEA). Finanțatorii au oferit 3,3 miliarde de 

euro prin scheme de acordate de granturi consecutive în perioada 1994-2014. Pentru perioada 2014-2021 suma oferită de EEA and Norway 

Grants este de 2,8 miliarde de euro. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNICAT DE PRESĂ Registrul Auto Rom 

*** Rezultatele controalelor desfășurate în trafic NU reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece 

echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta 

defecțiuni. Registrul Auto Român a verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, pe parcursul anului 2020, 64.096 de 

vehicule, la nivelul întregii țări. În urma controalelor, inspectorii RAR au constatat că 45,61% dintre acestea aveau 

deficiențe tehnice majore și/sau periculoase și au fost declarate neconforme.  

Cele mai multe neconformități au fost constatate la: 

 instalația electrică de iluminare-semnalizare (27,7%); 

 emisiile poluante (21,1%); 

 punți, jante, anvelope și suspensie (12,9%); 

 parbriz, geamuri laterale, lunetă (11,7%); 

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 3,92% dintre vehicule şi în 1,51% din cazuri au fost constatate 

probleme la sistemul de direcţie. În urma măsurătorilor efectuate s-a constatat depăşirea nivelului maxim admis de emisii 

poluante la 2.203 autovehicule. Inspectorii RAR au depistat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de 

frânare, direcţie sau la punţi și fuzete. În cazul a 3.274 vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de 

accident. 

Aproximativ 2,5% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică - ITP fals, 

expirat sau anulat. 

În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, pe parcursul anului 2020, au fost aplicate 20.391 de 

sancțiuni, au fost retrase 16.592 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 147 vehicule și 269 ITP-uri au fost 

anulate. 

În județul BOTOȘANI au fost verificate, pe parcursul anului trecut, 1.941 de vehicule. Dintre acestea, 13,76% 

prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 72 (3,71%) prezentau pericol iminent de accident. Din totalul 

autovehiculelor oprite, în 2,27% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, 0,21% aveau probleme legate de 

identificare și 1,76% aveau ITP fals, expirat sau anulat. 

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în acest județ au fost aplicate 267 de amenzi 

contravenționale și au fost retrase 223 de certificate de înmatriculare. 

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit 

numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară. 

Biroul de presă al Registrului Auto Român 
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