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Focuri de armă la frontiera cu R. Moldova, pentru reţinerea 

unor ţigarete de contrabandă 

Polițiștii de frontieră botoşăneni au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni desfășurate în 

zona de competenţă, 2.000 de pachete cu ţigarete de contrabandă în valoare de peste 19.750 de lei.

 În data de 11 aprilie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

Româneşti împreună cu cei din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani au 

organizat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigarete, în zona de competență.În jurul 

orelor 22.15, au fost observate, în apropierea malului râului Prut, pe direcţia localităţii de frontieră 

Santa Mare, judeţul Botoşani, cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, patru persoane care 

încărcau colete voluminoase într-un autoturism.La vederea poliţiştilor de frontieră, profitând de 

configuraţia terenului, persoanele au abandonat coletele și autoturismul, trei dintre acestea reuşind să 

treacă în R. Moldova cu ajutorul unei bărci, iar o persoană a fugit în pădurea din apropiere. 

Deoarece cei în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce, polițiștii de frontieră au fost nevoiți 
să folosească armamentul din dotare fiind trase două focuri de armă în plan vertical, fără a fi 

înregistrate victime sau pagube materiale.La inventarierea bunurilor a reieşit faptul că în acele colete 

erau transportate ţigări, fiind stabilită cantitatea de 40.000 de ţigarete (2.000 de pachete), în valoare 

de 19.796 de lei, cantitate ce a fost ridicată de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor. De 

asemenea, poliţiştii de frontieră au indisponibilizat la sediul instituţiei şi autoturismul, cu o valoare estimată la aproximativ 7500 de lei.În cauză, 

polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi intrarea sau iesirea din ţară prin trecerea 

ilegală a frontierei de stat a României, în vederea depistării şi identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile 

legale ce se impun. 

Acțiuni ale forțelor de ordine  

pentru limitarea răspândirii virusului SARSCOV 2 

 În perioada 9-11 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 33 de acțiuni punctuale, atât 

în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind controlate 177 de locații de 

interes.  În urma neregulilor constatate, echipele de control au aplicat 217 sancțiuni 

contravenționale,  valoarea totală a acestora fiind de 50.000 de lei. De asemenea, au fost verificate zilnic, aproximativ 2000 

de persoane cu privire la respectarea măsurilor privind izolarea sau carantinarea, fără a fi constate nereguli.  

O canotoare botoşăneancă de aur, la Campionatele Europene de la Varese 
Botoşăneanca Simona Geanina Radiş  şi colega ei, Nicoleta-Ancuţa 

Bodnar  au adus primul titlu continental pentru România la 

Campionatele Europene de la Varese, ele concurând în proba de dublu 

vâsle. România  a cucerit al doilea titlu european grație bărcii feminine de 8 

plus 1. Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, 

Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa 

Tîlvescu și Daniela Druncea au dominat cursa de la Varese. Pe podium au mai 

urcat Olanda și Rusia.Este al cincilea succes consecutiv la 8 plus 1 pentru 

România și al 12-lea în ultimii 14 ani! O probă în care România nu are rival în 

Europa, dar marile puteri vin de peste mări și țări: SUA, Australia, Noua Zeelandă sau Canada. Drept dovadă, la ultimul 

Mondial, Europa nu a prins podiumul cu nicio barcă. În luna mai, fetele vor merge la Lucerna, în Elveția, pentru a obține 

biletul de Tokyo. 

________________________________________________________________________________________ 
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Academicianul botoşănean Ioan Caproşu a plecat din această lume 

Renumitul profesor universitar Ioan Caproşu, membru de onoare al 

Academiei Române, s-a stins din viaţă în cursul zilei de vineri, la vârsta de 

86 de ani. Cadrul didactic, membru al corpului academic de la 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a fost unul dintre cei mai 

reputaţi istorici din cadrul Facultăţii de Istorie, specialist al perioadei 

medievale şi premoderne româneşti, important editor de documente slave 

şi româneşti privitoare la istoria Iaşului şi a Moldovei. 

Colectivul Facultăţii de Istorie de la Universitate şi-a manifestat durerea 

pentru „trecerea la cele veşnice” a renumitului cadru didactic, menţionând 

faptul că „Ştiinţa istorică românească şi Facultatea de Istorie pierd unul 

dintre cei mai mari dascăli şi cercetători ai trecutului ţinuturilor noastre”. 

Istoricul Ioan Caproşu s-a născut pe 26 august 1934, în comuna Mitoc din 

fostul judeţ Dorohoi. A absolvit cursurile Facultăţii de Istorie de la Iaşi, 

ulterior rămânând cercetător la Institutul „Xenopol” din Iaşi. A devenit 

apoi cadru didactic univesitar, în anul 1979 obţinând titlul ştiinţific de 

doctor în istorie cu teza „Camăta în Moldova, până la mijlocul secolului al 

XVIII-lea”. A primit numeroase distincţii pentru activitatea sa academică, 

participând totodată la importante cercetări, fiind autor al unor lucrări 

valoroase pentru studierea istoriei. 

Potrivit surselor „Ziarului de Iaşi”, prof.dr. Ioan Caproşu era internat la un centru pentru îngrijire a persoanelor în vârstă în Bacău, după ce la 

începutul acestui an ar fi căzut la universitate şi a stat internat timp de o lună de zile în spital. Trupul său neînsufleţit va fi înmormântat chiar 

lângă fostul primar Constantin Simirad, care a murit la finalul lunii martie. 

Fostul prim-ministru Răzvan Mihai Ungureanu a adus un ultim omagiu profesorului universitar Ioan Caproșu. care a murit 

vineri, 9 aprilie. ”Mi-a insotit pasii timp de aproape patru decenii, glasuind cald si patern cand credea ca fac bine, certandu-

ma aspru cand greseam”, a scris Ungureanu despre cel care i-a fost profesor în studenție și reper în carieră. 

Iată postarea lui Mihai Răzvan Ungureanu: 

L-am crezut nemuritor.  

Asa cum inca mai cred ca sunt toti cei care au fost aidoma Profesorului Ioan Caprosu - din generatia sa intelectuala, 

hraniti cu aceeasi profunda dragoste pentru istoria noastra. Acea familie de spirit, careia ii apartin atatea minti 

luminate, se stinge incet-incet.  

"Magistru" nu e un cuvant suficient; e prea ingust si nedrept. A fost parinte de oameni adevarati, suflet cald si generos 

pentru oricine incerca sa isi depaseasca propria conditie. Stia sa aleaga calitati; nu a ramas nimeni deoparte. Studentii 

erau proiectul sau de viata. I-a indragit pe toti si i-a ajutat sa dea tot ce pot, dupa propriile puteri. Si le-a gasit loc in 

lume, dupa merit. Asa s-a intamplat si cu mine, si cu prietenii mei dragi.  

Stim ca a fost ultimul mare editor de izvoare medievale, urmand proiectele de cercetare din interbelic si demonstrand ca 

se poate face istorie fara ideologie in ani de restriste. In efortul sau se ingemanau traditii academice si o enorma 

cunoastere lingvistica si istorica. E suficienta o privire asupra biografiei sale. Profesorul Ioan Caprosu a fost un 

adevarat descendent al lui Iorga. Cativa, putini, ii calca pe urme... cata bucurie sa stii ca exista fruct din trunchiul atatei 

cunoasteri! 

Sunt, intr-o mare masura, ceea ce dansul a dorit sa fiu. Mi-a insotit pasii timp de aproape patru decenii, glasuind cald si 

patern cand credea ca fac bine, certandu-ma aspru cand greseam. Am stat frunte langa frunte descifrand manuscrise si 

scriind carti, am trecut prin aceleasi furtuni cand vremurile erau vitrege, am impartasit acelasi asteptari si am baut 

paharul amar al acelorasi neimpliniri. 

Va insoteste ruga mea, Domnule Profesor. Sa fiti acolo, la dreapta Lui, bun judecator.  

Ne vom reintalni... si tot la ora sase de seara. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

        La volan sub influenţa alcoolului 

La data de 11 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr 4 Dorohoi au fost sesizați prin apel 112, cu 

privire la faptul că pe Drumul Național DN 29B, în localitatea Leorda, circulă un autoturism al cărui conducător auto este 

posibil să se afle sub influența alcoolului. Echipajul de poliție direcționat la fața locului a procedat la oprirea în trafic a 

autoturismului, stabilind identitatea conducătorului auto, în persoana unui bărbat de 58 de ani, din comuna Leorda, județul 

Botoșani. În urma testării cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a 

fost condus la o unitate spitalicescă pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

 Accident comis  în stare de ebrietate 
La data de 11 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au fost sesizați prin apel 112, 

cu privire la faptul că pe Drumul Județean DJ 291 B, în localitatea Mihăileni, a avut loc un accident de circulație soldat cu 

pagube materiale. Echipajul de poliție direcționat la fața locului a stabilit următoarea situație de fapt:Un bărbat de 34 de ani 

din comuna Mihăileni, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe pe Drumul Județean DJ 29 C, a pierdut controlul asupra 

direcției de mers, împrejurare în care a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu cu un stâlp de electricitate. În urma 

impactului au rezultat doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind 

de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub 

influența alcoolului.  

Ţigarete de peste 21.000 de euro confiscate de către poliţiştii de 

frontieră 
                     Polițiștii de frontieră botoşăneni au descoperit și ridicat în vederea confiscării, în urma unei acțiuni 

desfășurate în zona de competenţă, 21.000 de pachete 

cu ţigarete de contrabandă în valoare de peste 252.000 

de lei. 

În data de 13 aprilie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul 

Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani 

împreună cu cei din cadrul Sectorului Poliţiei de 

Frontieră Rădăuţi Prut au organizat o acţiune pe linia 

combaterii contrabandei cu ţigarete, în zona de 

responsabilitate. 

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii de frontieră au identificat, în apropierea graniţei cu R. Moldova, în zona localităţii 

Mitoc, o casă în care se aflau bunuri provenite din contrabandă.În baza mandatului de perchiziție emis de către Judecătoria 

Darabani, poliţiştii de frontieră au intrat în locuinţa ce aparţine unui cetăţean român, în vârstă de 39 de ani, unde au fost  

descoperite, într-o anexă a casei, mai multe cutii cu ţigarete de contrabandă.La inventarierea bunurilor s-a stabilit faptul că 

sunt ţigarete de provenienţă extracomunitară. Astfel, în urma inventarierii s-a constatat ca este vorba despre o cantitate 

totală de 420.000 de ţigarete, cu o valoare de 252.000 de lei, toate fiind ridicate în vederea confiscării pentru continuarea 

cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, în 

vederea depistării şi identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun. 

________________________________________________________________________________________________ 
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 Incendiu de la o tigaie uitată pe foc 

 S-a întâmplat marţi după-amiază, când membrii familiei au ieșit în curte să servească masa. În urmă, uleiul din tigaia uitată 

pe aragazul în funcțiune a luat foc și a aprins materialele combustibile din apropierea aragazului, podul și o parte din 

acoperișul bucătărie de vară. Până au observat incendiul, flăcările au cuprins și o parte din acoperișul casei, care era lipită 

de anexă. Chemați în sprijin, pompierii militari și voluntari au ajuns la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă și 

o ambulanță SMURD. Primii care au ajuns la locul intervenției au fost membri SVSU Vârfu Câmpului. Intervenția a durat 

mai bine de o oră, fiind salvată locuința.Pentru a preveni astfel de evenimente, vă reamintim că trebuie să supravegheați 
mijloacele de preparare a hranei pe timpul funcționării. 

Dacă se întâmplă să ia foc uleiul sau conținutul dintr-o 

tigaie:opriţi alimentarea cu gaz/energie electrică a 

aragazului/maşinii de gătit pe care este tigaia (dacă puteţi să o 

faceţi în siguranţă) şi lăsaţi-o să se răcească; 

nu aruncaţi tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie şi nu 

turnaţi apă peste aceasta; 

stingeţi tigăile care sunt în flăcări acoperindu-le cu un capac 

sau punând un prosop ud peste acestea. 

Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea 

focului!Dacă nu reuşiţi să stingeţi incendiul, iar acesta se 

extinde, evacuaţi persoanele din locuință, alertaţi vecinii şi 

sunaţi urgent la  pentru intervenţia pompierilor. 

#ISU_BOTOSANI  

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. 

__________________________________________________________________________________ 
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*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 

 

                                                    



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

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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.eon.ro/liberalizare


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

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. 


