
.      
Primii medici de familie ce doresc să vaccineze anti - COVID 

Şi la Botoşani în perioada următoare va demara 

vaccinarea prin intermediul medicilor de familie. Peste 40 

de medici din judeţ, având această specializare, s-au 

exprimat a fi de acord să intre în structura de vaccinare a 

populaţiei împotriva COVID. Conform datelor oferite de 

Monica Adăscăliţei, directorul DSP Botoşani, patru 

medici din municipiul –reşedinţă de judeţ şi-au dat 

acceptul, până acum, să vaccineze în cabinetele 

individuale. Acestora li se adaugă câte un medic din 

Dorohoi, Darabani, Săveni şi Ştefăneşti, dar şi din 

comunele Lozna, Băluşeni, Corni, Unţeni, Copălău, 

Călăraşi, Suharău, Cordăreni, Hilişeu Horia, Ibăneşti, Hăneşti, Nicşeni, Corlăteni, Mitoc, Dersca, Vlăsineşti, Răchiţi şi 

Santa Mare. Sunt şi unele comune din care, pe lista DSP-ului, apar câte doi medici de familie, acestea fiind Frumuşica, 

Mihai Eminescu, Albeşti, Vlădeni, Tudora, Durneşti şi Rădăuţi – Prut. Cei patru medici de familie din municipiul Botoşani 

au cabinetele în zonele Primăverii 8, Calea Naţională 133, Împărat Traian 42 şi Aleea Eliberării numărul 3.   

 Medicii de familie din judeţ vor începe să vaccineze în cabinetele proprii cel mai probabil în luna mai, însă până la 

acea dată creşterea capacităţii de vaccinare se va putea face la Botoşani şi prin înfiinţarea unui centru mobil de vaccinare ce 

ar putea fi operaţional după 20 aprilie. Destinat pentru botoşănenii din mediul rural, acesta va folosi serul Johnson&Johnson  

pentru că se administrează într-o singură doză şi presupune condiţii mai facile de păstrare.    

 „Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunţat şi modificări 

în ceea ce priveşte notificarea persoanelor de pe listele de aşteptare, aceasta urmând să se facă nu de 3 ori, ci o singură 

dată, iar cele care nu confirmă programarea în 24 de ore se vor putea înscrie din nou pe lista de aşteptare. În acelaşi timp 

se doreşte ca, de mâine, să se afişeze în platforma de programare capacitatea zilnică de vaccinare în fiecare centru, 

precum şi, dacă este cazul, numărul persoanelor înscrise în faţa celui programat, astfel încât şi botoşănenii interesaţi să 

poată estima un interval de aşteptate până la vaccin.”, explică prefectul de Botoşani, Dan Nechifor.    

Acțiuni ale forțelor de ordine  

pentru limitarea răspândirii virusului SARSCOV 2 

În perioada 5-8 martie 2021, sub autoritatea Instituției Prefectului, 

polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de frontieră, lucrători din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și specialiști din cadrul 

Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinară, Inspectoratului 

Teritorial de Muncă și Comisariatului Județean pentru Protecția 

Consumatorului, au acționat pentru verificarea măsurilor impuse în 

contextul stării de alertă, în zonele aglomerate dar și mijloace de transport 

în comun. Astfel, pe raza întregului județ, au fost organizate 20 de acțiuni 

punctuale, atât în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind 

controlate peste 150 de obiective economice și peste 500 de locații  în 

care se aflau persoane aflate în carantină sau izolare la domiciliu. În urma 

neregulilor constatate, echipele de control au aplicat 124 de sancțiuni contravenționale,  valoarea totală a acestora fiind de 

peste 27.000 de lei. Pe raza întregului județ se continuă activitățile de verificare a modului în care sunt respectate restricțiile 

impuse, în funcție de rata de incidență a fiecări localități.  

__________________________________________________________________________________________________ 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Percheziții domiciliare pe raza municipiului Botoșani și a comunei 

Curtești 

              Având în vedere cercetările efectuate de 

polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații 

Criminale într-un dosar penal privind infracțiunile de 

fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și 

instigare la uz de fals,  la data de 08 aprilie 2021, au 

fost puse în executare șase mandate de percheziție 

domiciliară pe raza municipiului Botoșani și a 

comunei Curtești, la locuințele persoanelor bănuite de 

comiterea faptelor.  

            Cu ocazia perchezițiilor la locațiile vizate, au fost identificate și ridicate în vederea continuării 

cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă care interesează cauza, respectiv aparatură electornică și 

înscrisuri. 

 În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că un bărbat de 57 de ani, din municipiul 

Botoșani, în calitate de administrator la o societate comercială, la solicitarea unui tânăr de 31 de ani, din 

comuna Curtești, ar fi întocmit două contracte individuale de muncă, pentru acesta și pentru alt tânăr de 32 

de ani, din aceeași localitate, care, în calitate de conducători auto, le-ar fi prezentat la vamă, în momentul în 

care se întorceau dintr-o țară străină, pentru a evita carantinarea.  

 În cauză cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor menționate mai sus în vederea 

administrării probatoriului în totalitate, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție procedurală. 

     La activități s-a beneficiat de sprijinul  polițiștilor cadrul Biroul de Investigații Criminale, a 

Serviciului de Investigare a Criminalității Economice,  a specialiștilor criminaliști din cadrul Serviciului 

Criminalistic, precum și a luptătorilor cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și a jandarmilor. 

Mandat executat 

 La data de 08 aprilie 2021, polițiștii din cadrul 

Serviciului de Investigații Criminale –Compartimentul 

Urmăriri au reușit identificarea unui bărbat de 45 de 

ani, din comuna Ibănești, pe numele căruia era emis de 

Judecătoria Dorohoi, un mandat de executare a 

pedepsei cu închisoarea de doi ani. 

 Bărbatul a fost condamnat pentru săvârșirea 

infracțiunilor de tulburare de posesie, amenințare și furt 

calificat.  

 Acesta a fost identificat pe raza localității de domiciliu, fiind reținut și ulterior escortat către 

Penitenciarul Botoșani, în vederea încarcerării.  

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Un eminent dascăl al Botoşaniului,  a trecut în eternitate 

Profesorul de limbă şi literatură  engleză Virgil HARIUC  

a părăsit această lume la vârsta de 70 ani.                                                               

Vestea dispariţiei sale  i-a îndurerat deopotrivă pe foştii 

colegi de catedră de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu 

cât şi pe cei care i-au fost elevi, cei mulţi care au desluşit 

tainele limbii lui Shakespeare prin eforturile şi dăruirea 

acestuia.  

Un emoţionant elogiu l-a adus eminentului dascăl, prof. 
Cristina Chiriac, directorul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”. 

“Este nespus de greu să folosim verbe la timpul trecut atunci când vorbim despre Omul și Profesorul 

Virgil Hariuc, pentru că, la trecerea din această lume, un dascăl lasă în urmă amintirile vieții și ale faptelor 

sale în mintea și sufletul celor care l-au cunoscut. Iar, dumnealui s-a bucurat de toată admirația, prețuirea 

și recunoștința elevilor, cadrelor didactice, părinților, a conducerii școlii, de aceea va rămâne o prezență 

vie în gândurile noastre.               

 A fost timp de 15 ani profesor la Grup Școlar Electrocontact (actual Colegiul Tehnic Asachi), 

inspector școlar timp de 2 ani, apoi, până în 2019 profesor la Colegiul Național “Mihai Eminescu” 

Botoșani, de unde s-a și retras la pensie. Rămâne amintirea de neșters a unui om deopotrivă de blând, 

cumpătat și înțelept, delicat și devotat, a unui om cu un farmec aparte și cu un deosebit simț al umorului 

fin, afinități care izvorăsc din virtute, pasiune față de școală, cum rar ne e dat să mai întâlnim în zilele 

noastre!                

 Provenea de pe meleagurile Rădăuțiului – județul vecin, Suceava,– și mereu, cu jovialitatea 

caracteristică, povestea frumos despre locurile, oamenii, prietenii din zona Bucovinei. Insufla energie 

pozitivă oriunde se afla, iar seriozitatea pedagogică, noblețea impunătoare, aproape britanică, lecţiile 

impecabile de limba engleză au inspirat generații de elevi, dar și profesori debutanți, cărora le-a fost un 

adevărat mentor, la susținerea gradelor didactice. A pregătit zeci de elevi ai Colegiului Eminescu pentru 

olimpiadele școlare de limba engleză – județene și naționale-; era membru de onoare al Consiliului 

Britanic din Iași, pentru contribuția adusă instituției, promovând în rândul elevilor importanța examenelor 

cu recunoaștere internațională. Ani de zile a făcut parte din comisii de organizare și desfășurare a 

olimpiadelor școlare județene, precum și a concursului de verificare a abilităților lingvistice pentru 

admiterea la profilul bilingv.             

 Spirit practic, catalizator de destine, erudit, promotor al decenței și bunului simț, Hariuc Virgil a 

însemnat mai mult decât un simplu profesor la catedră: a fost Colegul, Prietenul, Omul care găsea 

întotdeauna sfaturi utile pentru toți cei din jur, în momente dificile ale vieții.      

 Într-un singur an școlar, Colegiul Eminescu a devenit mai trist și mai sărac, a pierdut trei dascăli 

valoroși: Liliana Chira, Tabita Nevinglovschi, Virgil Hariuc.         

 Rămas Bun, domnule profesor, Hariuc Virgil, și Respect!        

 Dumnezeu să vă aibă în împărăția lui”. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

Sincere condoleanţe familiei îndurerate. 

________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de 

Comunicare Strategică: 4989 cazuri noi 

de persoane infectate, 28 la Botoşani  

Până astăzi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.006.167 de cazuri de persoane 

infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 906.659 de pacienți au fost declarați vindecați.                             

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.302 cazuri noi 

de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut 

anterior un test pozitiv. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este 

calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Până 

astăzi, 25.135 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.                                                                                                

În intervalul 10.04.2021 (10:00) – 11.04.2021 (10:00) au fost raportate 129 de decese (70 bărbați și 59 

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

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

Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași,  Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș,  Vaslui, Vâlcea, 

Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat 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, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 43 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 34 decese la 

categoria de peste 80 de ani.121 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 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 13.500. Dintre acestea, 1.531 sunt internate la ATI.Până la această dată, la nivel național, au 

fost prelucrate 6.978.229 de teste RT-PCR și 709.625 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.964 de teste RT-PCR 

(7.395 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.569 la cerere) și 5.743 de teste rapide antigenice.De asemenea, de la ultima 

informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 607 teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 

11 aprilie a.c. 

Pe teritoriul României, 62.273 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.033 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.715 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 137 de 

persoane.În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.794 de apeluri la numărul unic de urgență 112. 

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

polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 10 aprilie, 7.065 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.649.500 de lei.De asemenea, prin 

structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 9 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 

352 Cod Penal. 

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE 

(0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.497 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, 5 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. 

În intervalul 1 aprilie – 8 aprilie 2021, au fost raportate 27.513.674 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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Lansare de carte  - Doamna Fericire și Sensul Vieții 

Vineri, 23 aprilie 2021, începând cu ora 15,00, Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani va găzdui, la Secția 

Împrumut Carte pentru Copii, lansarea cărții ”Doamna Fericire și 

Sensul Vieții”, semnată de Claudia Ciubotariu 

Doamna Fericire este profesor în 4 scoli din Botoșani și pentru 

700 de elevi. Cartea "Doamna Fericire și Sensul Vietii" prezintă un 

profesor altfel, care schimbă felul în care vedem lucrurile, prin 

empatie, bunătate, înțelegere și acceptare. Este o poveste despre cum 

se formează un profesor, căutările lăuntrice, profunzimea orelor și a 

întâlnirilor cu elevii. Elevii dăruiesc clipe, emoții, gânduri și merită să 

le fim alături și să credem în viața lor. "Eu sunt un alt Tu" este 

mesajul Doamnei Fericire către oameni. Și de aici construim și trăim 

sensul vieții. Haideți în povestea Doamnei Fericire. Chiar merită. 

Prefectul Dan Nechifor avertizează: 

autorităţile locale să nu lase elevii fără 

burse 

 Comunicat de presă 

Într-un an în care contextul pandemic a afectat substanţial bugetul de 

stat, ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a reuşit dublarea sumei 

necesare burselor din învăţământul preuniversitar. Suma, conform 

datelor transmise de oficial, este de 536 de milioane de lei, adică de 

două ori mai mare faţă de ceea ce s-a alocat anul trecut de către 

autoritățile publice pentru plata burselor școlare, bani din care, aproape jumătate erau direcţionaţi de către guvernul social-

democrat doar către Bucureşti.  

Începând cu acest an, elevii din întreaga ţară beneficiază de burse plătite din bugetul de stat, o hotărâre de Guvern 

stabilind cuantumul minim al unei burse, indiferent de tipul acesteia, la valoarea de 100 de lei. În acest context, prefectul 

Dan Nechifor atenţionează primarii şi consilierii locali din Botoşani să respecte prevederile hotărârii 1064 din 2020 şi să 

adopte hotărârile locale prin care să asigure cuantumul minim garantat de 100 de lei pentru toţi elevii beneficiari, în plus să 

crească valoarea drepturilor prin alocări de la bugetul local..  

„Peste acest cuantum domniile lor pot adăuga. Cum pandemia a suspendat majoritatea olimpiadelor, oricum vor fi mai 

puţine burse de performanţă sau merit, ceea ce nu bucură pe nimeni. Dar dacă tot avem o astfel de situaţie, domnii 

primari pot creşte valoarea burselor pentru elevii cu diverse afecţiuni, sau bursele sociale. În orice caz, pragul lunar de 

100 de lei, de bursă, trebuie respectat.”, a explicat Dan Nechifor.  

Atenţionările reprezentantului în teritoriu vin pe fondul unor situaţii apărute în ţară ce au dus la reducerea consistentă a 

burselor de către primării şi consilii locale, bursele elevilor, sumele ajungând să fie derizorii, în valoare de 10 lei sau chiar 

mai mici.   

Potrivit unui comunicat recent al Ministerului Educaţiei, administrațiile județene ale finanțelor publice au inițiat deja 

procesul de repartizare a fondurilor către autoritățile locale, unitățile de învățământ având obligația să solicite în cel mai 

scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia drepturilor acordate. 

 

Cancelaria Prefectului 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Mandat executat 

                La data de 06 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Compartimentul Urmăriri, au 

reușit identificarea unui bărbat de 39 de ani  din municipiul Botoșani, pe numele căruia era emis de către Judecătoria 

Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.  Bărbatul a fost condamnat la un an și o lună de închisoare 

pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Acesta a fost identificat pe raza municipiului Botoșani, fiind reținut și ulterior 

escortat către Penitenciarul Botoșani.        

Conducere fără permis 

La data de 07 aprilie 2021, polițiștii din 

cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 

Vlăsinești, au oprit pentru control pe Drumul 

Național  DN 24 C, un autoturism condus de 

un minor de 14 ani din comuna Mitoc. În 

autoturism, în calitate de pasager se afla și 

proprietarul acestuia, un bărbat de 38 de ani 

din aceeași localitate, care a declarat că i-a 

încredințat autoturismul minorului, deși avea 

cunoștință că acesta nu deține permis de 

conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule. În urma verificărilor efectuate s-

a stabilit faptul că autoturismul respectiv nu 

deține asigurare obligatorie, motiv pentru care față de proprietar s-a luat măsura sancționării contravenționale pentru 

încălcarea prevederilor Legei 132/2017, iar ca măsură complementară au fost reținute certificatul de înmatriculare și 

plăcuțele de înmatriculare.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și 

încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.  

Infracțiune la regimul rutier  

              La data de 06 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control pe Șoseaua Iașului, un 

autoturism condus de un bărbat de 59 de ani din municipiul Botoșani.  Întrucât acesta emana halenă alcoolică s-a procedat la 

testarea cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1.03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost 

condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările 

sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. 

Accident rutier aproape de Ştefăneşti 

La data de 06 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au fost sesizați prin apel 112 cu privire la 

faptul că pe Drumul Național DN 24 C, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. Echipajul de poliție 

direcționat la fața locului a stabilit următoarea situație de fapt:Un tânăr de 26 de ani, din comuna Viișoara, în timp ce 

conducea autoturismul pe Drumul Național DN 24 C, direcția de deplasare dinspre orașul Ștefănești înspre comuna Santa 

Mare, într-o curbă ușoară la stânga a pierdut controlul asupra direcției de mers împrejurare în care a părăsit partea 

carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp din lemn de susținere a rețelei de telefonie. În urma impactului a rezultat 

vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză a 

fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca în funcție de 

rezultatele cercetărilor să se dipună măsuri.  
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*SC IANYROUTE SRL prin Basanciuc Adrian din sat Hlipiceni, com. Hlipiceni, jud. 

Botoșani, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 

proiectul: “Construire service auto, zid de sprijin și împrejmuire teren, platforme betonate, bazin 

vidanjabil” propus a fi amplasat în sat. Curtești (zona Lebăda Rai), com. Curtești,  jud. Botoșani. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului 

Botoşani din mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, jud. 
Botoşani 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Botoşani. 

*Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile  66 450 € Negociabil. Teren central în 

suprafaţă de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat Traian, vizavi de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă de arc de 

cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu 

apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

*Tractări auto cu macara , roţi blocate , Transport utilaje , Asistenţă Rutieră NON-STOP . Botoșani , Hârlău , 

Flămânzi , Ștefănesti , Darabani , Suceava , Dumbrăveni ...Tel. 0745 499 556      

 *Vând teren 240 mp Botosani, ultracentral, toate utilităţile. 135 € Negociabil . Terenul este situat in Botosani, in 

centrul vechi, foarte aproape de Mall Uvertura. Terenul este in suprafata de 240 MP si are deschidere de 8MP la 2 strazi. 

Este potrivit atat pentru constructia unei case, cat si pentru activitati comerciale: exista curent trifazic, apa, precum si acces 

la retaua de gaze.Pretul este de 150 EUR MP. Tel.+40754214277         

 *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 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. 

 *Apartament 4 camere Bucovina  69 000 €. Persoana fizica, vand apartament cu 4 camere in zona Bucovina. 

Apartamentul este situat la etajul 3, are 77 mp, 2 bai si centrala termica.Nu doresc colaborarea cu agentii.Tel. 0722 974 901  

_______________________________________________________________________________________________________  
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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 bucăți .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

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

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

 

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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E.ON Energie România lansează o campanie națională de 

informare pe tema liberalizării 

 E.ON Energie România lansează campania “ABC-ul liberalizării”, 

prin care își propune să-i informeze pe toți cei interesați asupra celor 

mai importante aspecte legate de alegerea unei oferte concurențiale de 

electricitate sau gaze naturale.De la începutul anului 2021, prețurile la 

energia electrică sunt determinate de evoluția pieței, așadar nu mai sunt 

stabilite de către autorități. În cazul gazelor naturale, liberalizarea 

pieței a avut loc la 1 iulie 2020.Întrebările primite în ultima perioadă 

de companie de la clienți arată că, în pofida demersurilor de informare 

făcute până în prezent, persistă încă nelămuriri privind schimbările 

aduse de liberalizarea pieţei de energie. 

“Știm cât de important este pentru clienții nostri și nu numai să fie 

ghidați în acest proces de liberalizare a pieței de energie. Iar noi, prin această nouă campanie de comunicare, ne asumăm 

acest rol de a veni în sprijinul clienților și de a răspunde nevoii lor de informare”, spune Claudia Griech, director general 

adjunct al E.ON Energie România. Obiectivul campaniei este să răspundă pe înțelesul tuturor la întrebările concrete pe 

care le pun consumatorii despre ce înseamnă liberalizarea pieței de energie, cum să aleagă o ofertă potrivită, la ce să fie 

atenți atunci când aleg o ofertă și ce se întâmplă dacă nu aleg o ofertă în piața liberă. Campania se lansează astăzi și se va 

derula pe o perioadă de două luni de zile, prin intermediul mass-media și al canalelor digitale. Totodată, pe website-ul 

eon.ro este dezvoltată o secțiune specială unde consumatorii pot regăsi răspunsuri la cele mai importante întrebări privind 

acest proces. 

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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Muzeul Judeţean Botoşani găzduiește, în perioada 10 - 29 aprilie  2021, la Galeriile 

de Artă ,,Ștefan Luchian Botoșani, prestigioasa expoziție FENOMENUL HĂRMAN 

– ARTĂ CONTEMPORANĂ – COLECȚIA VRÂNCEAN 

Muzeul Judeţean Botoşani găzduiește, în perioada 10 - 29 aprilie  2021, la Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchianˮ 

Botoșani, prestigioasa expoziție FENOMENUL HĂRMAN – 

ARTĂ CONTEMPORANĂ – COLECȚIA VRÂNCEAN. 

Evenimentul expozițional, de o înaltă ținută artistică, organizat 

de distinsul colecționar av. Nicolae-Ioan Vrâncean,   în 

parteneriat cu Revista de Arte Vizuale și Cultură - VECTOR 

și  Asociația AVV,  reunește pe simeze peste 80 de lucrări  de 

pictură abstractă contemporană, realizate de cei mai 

reprezentativi artiști nonfigurativi ai României, alături de 

lucrări de sculptură mică și mozaic.Pasionat de arta 

contemporană: pictură, grafică, sculptură, mozaic, Nicolae-

Ioan Vrâncean este și un profund cunoscător al fenomenului 

artistic românesc (în contextul celui european), 

transformându-și  pasiunea într-o muncă grea,  de  organizator 

și curator de simpozioane de artă.  În anul 2003 a organizat 

primul simpozion de artă – sculptură la Vama Buzăului, 

județul Brașov. Au urmat apoi simpozioane de artă  - 

sculptură, organizate în parteneriat cu autoritățile publice 

locale (2004 – 2005), iar din anul 2006 organizează și 

finanțează în exclusivitate simpozioane de artă – mozaic (2006 

-2015) și încă 10 simpozioane de artă – pictură în principal, 

dar și sculptură, mozaic în paralel, în perioada 2016 – 2020. Simpozioanele de artă plastică organizate de Nicolae-Ioan 

Vrâncean la Hărman (Brașov), cunoscute sub denumirea generic de FENOMENUL HÂRMAN, reprezintă un punct de 

reper pentru artișii români contemporani, anual acolo fiind invitați câte 30 din cei mai cunoscuți creatori de artă 

contemporană românească. 

Colecția de artă deținută de Nicolae-Ioan Vrâncean cuprinde peste 1000 de lucrări, între care se numără câteva sute de 

lucrări de pictură având ca autori, între alții, pe : Marin Gherasim, Corneliu Vasilescu, Leon Vreme, Florin Ciubotaru, 

Miron Duca, Suzana Fîntînariu, Angela Tomaselli, Gheorghe Dican, Marcel Lupșe, Gheorghe Pogan, Liviu Șoptelea, Ana 

Ruxandra Ilfoveanu, Letiția Oprișan, Gheorghe Anghel, Carmen Poenaru, Marius Barb (Barbone), Eugen Raportoru, Aurel 

Bulacu, Horia Cristina și mulți alții. Din anul 2000 colecția unicat a fost itinerată în marile orașe ale României, printre care: 

Timișoara, București, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Alba –Iulia. 

Vernisajul: sâmbătă, 10 aprilie 2021, ora 11.Curatori eveniment:  Nicolae-Ioan Vrâncean și Ana Coșereanu. 

Program de vizitare:  zilnic 9 – 17. INTRARE GRATUITĂ, cu respectarea normelor de protecție antiCovid 19. 

Purtarea măștii este obligatorie. 

 


