
.      

Accident teribil cu doi morţi la Horlăceni, pe DN 29A, la km 36 

Un autoturism  condus de o femeie de 31 ani din 

municipiul Dorohoi a oprit pe acostament la km 36 şi a 

încercat să efectueze manevra de întoarcere a 

autoturismului, fără să se asigure, împrejurare în care un 

autoturism condus de un tânăr de 21 ani din comuna 

Şendriceni, care se deplasa regulamentar pe aceeaşi 

direcţie de mers, a intrat în coloziune cu aceasta. “În urma 

impactului a rezultat decesul a două femei, una de 31 ani, 

conducătoarea auto şi o femeie de 54 ani, pasageră pe 

locul stânga spate a autoturismului care a efectuat 

manevra de întoarcere”- a declarat purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia 

Nenişcu. Deasemeni, au fost rănite şi alte patru persoane 

din ambele autoturisme care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.  La faţa locului s-au 

deplasat pentru intervenţie pompierii militari din Dorohoi și Botoșani cu o autospecială cu apă și spumă, una de 

descarcerare, o ambulanță SMURD și una de terapie intensivă mobilă SMURD, precum și două ambulanțe aparținând 

Serviciului Județean de Ambulanță.  

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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Raport INSP: Doar 0,81% dintre persoanele vaccinate cu prima 

doză și 0,21% cu doza a doua s-au infectat cu coronavirus 

Potrivit Institutului Național de Sănătate 

Publică 9,2% din totalul persoanelor 

testate în intervalul 27 decembrie 2020 – 

11 aprilie 2021, au fost persoane 

vaccinate. Dintre acestea, doar 47,3% au 

avut un test pozitiv de infecție cu virusul 

SARS-CoV-2. 

 În perioada 27 decembrie 2020 – 11 

aprilie 2021, 18.630 de persoane (0,81% 

din totalul persoanelor vaccinate cu prima 

doză) au avut un test pozitiv Covid, după administrarea primei doze de vaccin. 69,2% dintre acestea au fost vaccinate 

cu Pfizer Biontech, 5,4% au fost vaccinate cu Moderna și 25,4% au fost vaccinate cu Astra Zeneca. Mediana timpului 

scurs de la administrarea primei doze până la data confirmării a fost de 11 zile. 

 3.988 persoane (21,4%), care au fost confirmate cu Covid după administrarea primei doze de vaccin, au efectuat până 

la data de 11 aprilie 2021 și a doua doză. 

 245 persoane (1,3% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv Covid, după administrarea primei doze de 

vaccin) a au decedat. Dintre acestea, 216 (88,2%) erau vaccinate cu Pfizer, 13 (5,3%) cu Moderna și 16 (6,5%) cu 

Astra Zeneca. INSP precizează că niciunul dintre decese nu s-a datorat vaccinării. 

 După administrarea celei de-a doua doze, 2.983 persoane (0,21% din totalul persoanelor vaccinate cu doza 2) au avut 

un test pozitiv. 97,3% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech și 2,7% au fost vaccinate cu Moderna. 

Mediana timpului scurs de la administrarea celei de-a doua doze până la data confirmării a fost de 23 zile. 

 34 de persoane (1,1% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de infecție cu SARS-CoV-2, după 

administrarea celei de-a doua doze de vaccin) au decedat. Dintre acestea, 32 (94,1%) erau vaccinate cu Pfizer, iar 2 

(5,9%) cu AstraZeneca. INSP spune că nici în acest caz niciunul dintre decese nu s-a datorat vaccinării. 

 29,3% din totalul persoanelor confirmate cu infecție SARS-CoV-2 după vaccinare, au fost raportate în ultimele două 

săptămâni. 

 5.221 de persoane au avut un test pozitiv de Covid, după administrarea primei doze de vaccin, în ultimele două 

săptămâni. 60,9% dintre acestea au fost vaccinate cu Pfizer Biontech, 7,7% au fost vaccinate cu Moderna și 31,4% au 

fost vaccinate cu AstraZeneca 

 1.119 persoane au avut un test pozitiv de infecție cu SARS-CoV-2, după administrarea celei de-a doua doze de 

vaccin, în ultimele două săptămâni. 98,8% au fost vaccinate cu Pfizer Biontech și 1,2% au fost vaccinate cu Moderna. 

biziday.ro 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Proiect de împădurire „Tinerii sădesc viitorul” 

Bune să vă fie inimile! 

Vă anunțăm cu bucurie, că sâmbătă, în data de 17.04.2021, asociația „Scut 

botoșănean” – filialele Botoșani și Dorohoi, în colaborare cu: Parcul Regional de 

Agrement Turistic și Sportiv Cornișa, Primăria Municipiului Dorohoi, Corul 

Misionar „Sf. Ioan Iacob Hozevitul”, asociația „HAPPY”, Centrul Județean de 

Voluntariat Botoșani, Asociația culturală „Arlechin” Botoșani, Cercetașii din 

Botoșani și Ocolul Silvic Trusesti demarează lucrările proiectului de împădurire 

„Tinerii sădesc viitorul”. 

Obiectivul proiectului este împădurirea cu 4500 de puieți de salcîm și de salcie pe 

versantul sud-vestic al Parcului de Agrement Cornișa și pe dealul Polonic din 

Dorohoi. Activitatea de împădurire este programată să înceapă sâmbătă, 17.04.2021, 

ora 09:00. 

Mulțumim SC Formens SRL și SC Admir SRL pentru sprijinul financiar fără de 

care această acțiune nu ar fi fost posibilă! 

Invitaţie la Teatrul VASILACHE-spectacol on-line 
 

Dragilor, 

 

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” vă invită să vizionați, între 15 și 30 aprilie a.c., la orice 

oră,  aici:  https://www.entertix.ro/evenimente/7515/ursul-

pacalit-de-vulpe-15-30-aprilie-2021-live-stream-

platform.html  spectacolul  „Ursul păcălit de vulpe”,  după 

Ion Creangă; dramatizare  scenică şi adaptare Valentin 

Dobrescu; Regia: Valentin Dobrescu; Scenografia: Mihai 

Pastramagiu;  Muzica: Mihaela-Doina Macovei-Moraru 

  

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: 

Florin Iftode, Aurica Dobrescu, Andrei Bordianu,Mihaela 

Ştempel, Renata Voloşcu Pavel Petraşi, Anamaria Chelaru, 

Marius Rusu, Alin Gheorghiu 

  

  „A fost odată… un urs care, păcălit fiind de vulpe, a 

rămas fără coadă. Scurtă şi simplă  povestea, dar povestită de 

urmaşul ursului păcălit, are cu totul altă savoare. 

Veniţi alături de el şi vă veţi distra pe cinste!” (Valentin Dobrescu, regizor artistic) 

  

Spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, prezentat în anul 2012 la Festivalul  Teatrelor de Păpuşi şi Marionete, ediţia a 

XI-a, organizat de Teatrul de Păpuşi “Puck” din Cluj–Napoca a fost distins cu    Premiul pentru mânuire acordat d-nei 

Aurica Dobrescu pentru personajul „vulpea”. 

  

Biletle le puteti achiziționa în perioada 15-30 aprilie 2021, accesând  link-ul https://www.entertix.ro/bilete/7515/ursul-

pacalit-de-vulpe-15-30-aprilie-2021-live-stream-platform.html 

Vă dorim vizionare plăcută și sperăm să ne revedem cât mai curând la teatru! 

Până atunci… toate cele bune! 

________________________________________________________________________________________________ 
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*S.C. AWASHI CAR SRL, titular al PUD/ PUZ –“CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO TIP 

SELF-WASH CU 4 BOXE” propus a fi amplasat în municipiul Botoşani, str. Pacea nr. 36, judeţul  

Botoșani, anunţă publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus-menţionat şi s-a notificat 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu 

conform HG 1076/2004.              

 Prima versiune a Planului poate fi consultată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 şi la sediul S.C. 

AWASHI-CAR SRL, str. Aleea Pinului nr. 2 C, sc. B, ap.11, et.3, în zilele de luni-vineri între orele 8,00 – 

16,00.                

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în 

termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

*ŢIŢEI CONSTANTIN, titular al PUD/ PUZ –“CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINŢE 

CUPLATE(TIP DUPLEX) P+1E” propus a fi amplasat în sat Mănăstirea Doamnei, comuna Curteşti, 

judeţul  Botoșani, anunţă publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus-menţionat şi s-a 

notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului 

de mediu conform HG 1076/2004.             

 Prima versiune a Planului poate fi consultată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 şi la sediul din str. 

Scarlat Vârnav, nr. 36, sc. D, et 2, ap 9, municipiul Botoşani,  în zilele de luni-vineri între orele 8,00 – 16,00.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în 

termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

*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 .     

           

 _______________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacţia: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoşani, tel. 0745-246654                          
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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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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică: 
3852 cazuri noi de persoane infectate, 19 la Botoşani  

 

Până astăzi, 15 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.020.301 cazuri de persoane infectate cu noul 

coronavirus (COVID – 19).925.395 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.852 cazuri noi de 

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

pozitiv. Până astăzi, 25.800 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 14.04.2021 (10:00) – 15.04.2021 (10:00) au fost raportate 195 de decese (109 bărbați și 86 femei), 

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

Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, 

Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, 

Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. 

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 10 decese la categoria de vârstă 40-49 

ani, 21 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 44 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 70 decese la categoria 

de vârstă 70-79 ani și 49 decese la categoria de peste 80 de ani.183 dintre decesele înregistrate sunt ale unor 

pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 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 13.050. Dintre acestea, 1.518 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.061.866 de teste RT-PCR și 749.153 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost 

efectuate 26.132 teste RT-PCR (16.640 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.492 la cerere) și 11.385 de teste rapide antigenice. 

Pe teritoriul României, 56.925 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.605 persoane se află în izolare 

instituționalizată. De asemenea, 46.380 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 128 de persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.333 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 552 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru 

informarea cetățenilor. 

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

jandarmii au aplicat, în ziua de 14 aprilie, 4.721 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 913.590 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, 

a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. 

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi 

sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.501 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, 127 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, 4 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, Croația și Finlanda. 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 continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global: 

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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Peste 9.000 de persoane au fost sprijinite prin Fondul pentru Vârstnici  

în perioada pandemiei de Fundația Regală 

Margareta a României 

 9.061 de vârstnici sprijiniți pe perioada unui an de pandemie de Fundația Regală Margareta a 

României și partenerii săi  

 Ajutorul material și informații actualizate despre servicii din comunitate, principalele nevoi ale 

vârstnicilor în această perioadă  

 365.000 de Euro investiți în acțiuni de ajutor pentru seniori, în perioada martie 2020-martie 2021 

În urmă cu un an, în martie 2020, în contextul instaurării stării de urgență și al impunerii izolării sociale ca 

măsură de prevenție împotriva COVID-19, Fundația Regală Margareta a României a lansat Fondul pentru 
Vârstnici, un fond de urgență prin care a deservit nevoile a 9.061 de seniori singuri și vulnerabili, din mai 

multe zone ale țării, contribuind în acest fel la gestionarea crizei determinate de pandemie. Situația mondială 

inedită a adus noi provocări pentru întreaga populație, dar mai ales pentru vârstnicii care trăiesc în condiții dificile de viață. Dacă mulți dintre seniori au primit 

sprijin moral și material din partea familiei sau a persoanelor din cercul lor social, în România, aproape o treime din cei 3,7 milioane de vârstnici, au înfruntat 

singuri provocările acestei perioade. Pentru aceștia, izolarea socială a însemnat lipsa accesului la servicii și produse indispensabile, iar distanțarea le-a adâncit 

sentimentul de singurătate.               
 Prin serviciul național Telefonul Vârstnicului, Fundația a identificat și a cartografiat în timp real nevoile urgente exprimate de vârstnici din toată țara, 

în perioada stării de urgență, între care: obținerea de ajutor material (alimente, medicamente, igienico-sanitare), solicitarea de informații despre serviciile 

disponibile în comunitate, îngrijire și sprijin practic la domiciliu, dar și informații medicale. Noile tipuri de solicitări adresate în perioada menționată au vizat 

facilitarea cumpărăturilor și consilierea psihologică prin telefon. Pentru a rezolva o parte dintre aceste nevoi, Fundația Regală Margareta a României a 

dezvoltat noi servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice și a suplimentat echipa de specialiști și voluntari, începând chiar cu 17 martie 2020. ]În noul 

context social, Fundația a lansat campania de atragere de resurse pentru Fondul pentru Vârstnici, și a prioritizat una dintre misiunile proprii, aceea de a 

contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice din România. În acest sens, Fundația a activat o rețea de servicii sociale și de suport, a 

extinzând proiectele proprii și susținând ong-uri și initiative civice dedicate seniorilor aflați în dificultate.  

Fondul pentru Vârstnici acționează prin 4 componente menite să rezolve diverse nevoi ale vârstnicilor:      

 Telefonul Vârstnicului – singura linie telefonică de ajutor, gratuită accesibilă la nivel național;       

 Fondul pentru Comunități – sprijin oferit ONG-urilor din țară pentru a implementa activități de ajutor pentru persoane vârstnice din comunitate;

 Acțiuni de solidaritate – ajutor material sau financiar pentru cei care trăiesc în condiții precare;       

 Voluntari pentru vârstnici – acțiuni logistice realizate în sprijinul persoanelor vârstnice.        

 În perioada martie 2020 - martie 2021, la Telefonul Vârstnicului, s-a înregistrat un număr triplu de apelanți unici și un număr record de convorbiri. 

Astfel, 3.827 de seniori au avut 17.684 de convorbiri cu operatorii specializați în asistență socială, și au găsit răspunsuri la problemele cu care s-au 

confruntat. Echipa de asistenți sociali a răspuns cu suflet în fiecare zi, ascultând problemele vârstnicilor și identificând resursele și soluțiile disponibile pentru 

ei în comunitate, prin accesarea unei baze de 400 de instituții și furnizori sociali, publici și privați. Psihologii au acordat consiliere și sprijin emoțional, iar 

voluntari pregătiți de Fundație au oferit alinare celor au avut nevoie de un interlocutor, creând relații telefonice cu aceștia, prin serviciul de reapelare 

săptămânală. Pentru a răspunde tuturor solicitărilor, echipa Telefonul Vârstnicului, compusă în mod curent din 3 specialiști în asistență socială și 15 voluntari, 

a fost extinsă în contexul numărului record de apeluri, prin prestația part-time a 6 psihologi și alăturarea altor 8 psihologi în echipa de voluntari. Principalele 

motive pentru care cei mai mulți dintre vârstnici au apelat linia specială, în perioada martie 2020-martie 2021, au fost nevoia de sprijin material (1.253 de 

solicitări) și nevoia de informații actualizate despre serviciile disponibile în comunitate (1.198 de solicitări). Alte solicitări exprimate de seniori au vizat 

livrarea cumpărăturilor, oferirea de îngrijire și sprijin practic la domiciliu, dar și obținerea de informații medicale, sprijin emoțional sau consiliere psihologică. 

Suplimentarea serviciilor Telefonului Vârstnicului a fost posibilă cu sprijinul Fundației Vodafone România, Johnson Wax, Hochland și Compania Națională 

Loteria Română.                

 Prin Fondul pentru Comunități, Fundația a sprijinit, în perioada martie 2020-martie 2021, 21 de ONG-uri ce desfășoară activități dedicate 

persoanelor vârstnice în 11 județe și care au ajutat 3.034 de seniori. Pentru 9 dintre aceste organizații, au fost oferite granturi cu o valoare cuprinsă între 3000 

și 8000 de EUR, în funcție de numărul de beneficiari. Aceste granturi le-au permis să continue serviciile sociale de îngrijire la domiciliu, sprijn practic în 

locuință, dar și sprijin material și emoțional oferit seniorilor afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice, cu un trai precar sau cu o vârstă foarte 

înaintată. Acest sprijin a fost posibil și datorită implicării partenerilor, Fundația Orange, Alliance Healthcare, Metropolitan Life, SN Nuclearelectrica, PBG 

Management&Engineering și Qualicaps România.Prin acțiunile de solidaritate, Fundația a fost alături de vârstnici din 14 localități, oferind un număr de 6.150 

de pachete cu produse alimentare, de igienă personală, sanitare, paramedicale, de protecție, articole de încălțăminte sau tichete sociale. 400 de 

meniuri tradiționale și pachete cu alimente și produse de uz cotidian au fost oferite cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun, cu ajutorul City Grill, Fan 

Courier, Mega Image, Avicola Buzău. Produse alimentare au fost oferite de-a lungul anului de Albalact, Lăptăria cu caimac, Orkla Foods și McDonalds, în 

timp ce Alliance Healthcare, Hartmann România, Ecco Shoes, Sabon Holdings și GG Diagnostica au oferit produse de igienă personală, articole de 

încălțăminte, dar și măști de protecție, atât de necesare în condițiile actuale. Sute de vârstnici au beneficiat, de asemenea, de tichete sociale sau pachete de 

ajutor, prin contribuția Fundației Vodafone România, Hochland România, Kaufland România și Compania Națională Loteria Română. Implicarea și 

generozitatea românilor a făcut posibilă investirea unei sume de 365.000 Euro în diverse tipuri de ajutor material, practic sau emoțional oferit vârstnicilor din 

România prin Fondul pentru Vârstnici. Prin campania de strângere de fonduri Avem o dragoste de dat, sprijinită de agențiile de branding, comunicare și 

media Heraldist&Wondermarks, Conan PR și Zenith Media, Fundația Regală Margareta a României a mobilizat diverse tipuri de contribuții de la donatori, 

companii și finanțatori care au dorit să se alăture eforturilor dedicate vârstnicilor singuri. Publicul s-a putut implica pentru susținerea vârstnicilor prin 

transmiterea unui SMS cu textul SINGUR la 8844, donând astfel 2 Euro lunar.          

 Fundația Regală Margareta a României dorește să mulțumească partenerilor, sponsorilor și donatorilor prin video-documentarul realizat de Emotions 

Philms Production, în care regizorul Laurențiu Tomoroga surprinde singurătatea vârstnicilor, sentimentul acut de înstrăinare pe care aceștia îl trăiesc și 

sprijinul oferit de Fondul pentru Vârstnici, care aduce o rază de speranță într-un univers de multe ori întunecat.     

 Programul Fondul pentru Vârstnici continuă și în 2021, iar contribuțiile pot fi realizate prin SMS la 8844 cu textul SINGUR, pentru a dona 2 

Euro lunar, sau prin sponsorizări din partea companiilor în contul RO77BACX0000000129312250. 
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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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În anul 2020 șapte persoane au sfârșit tragic din cauza intoxicației 

cu monoxid de carbon, în zona de activitate Delgaz Grid 

 Tragediile au fost cauzate de folosirea 
aragazului ca sursă de încălzire, de coșurile 
de fum înfundate sau de racorduri neetanșe la 
sistemul de evacuare a gazelor arse al 
centralelor termice și al sobelor; 

 8 din cele 11 incidente înregistrate s-au 
petrecut în sezonul rece; 

 Intoxicația cu monoxid de carbon se 
manifestă prin greaţă, ameţeli şi dureri de cap 
și poate deveni fatală în timpul somnului;  

Un număr de șapte persoane și-au pierdut 
viața din cauza intoxicației cu monoxid de 
carbon și alte 17 au fost afectate, urmare a 
celor 11 incidente petrecute, de la începutul 
anului până în prezent, în județele Sibiu, 

Mureș, Caraș Severin, Maramureș, Hunedoara și Timiș. 

Incidența cea mai mare a cazurilor s-a înregistrat în sezonul rece, în timpul funcționării instalațiilor de încăzire cu gaze naturale. Astfel, 8 
din cele 11 incidente din aria de activitatea a Delgaz Grid s-au petrecut în primele trei luni ale acestui an, cauzele principale fiind folosirea 
aragazului ca sursă de încălzire, racordurile neetanșe la sistemul de evacuare a gazelor arse al centralelor termice și al sobelor, coșuri 
de fum colmatate sau defecțiuni la sobe (plite crăpate, sobe de teracotă neetanșe).  

“Sunt șapte oameni a căror viață s-a sfârșit tragic, numai în acest an și alte zeci care suferă că și-au pierdut copii, părinți, frați sau bunici. 
De multe ori lăsăm lucrurile la voia întâmplării, în ideea că se poate și așa. Stă în puterea noastră să prevenim astfel de situații și de 
aceea pregătirea pentru sezonul rece trebuie să înceapă de pe acum. E nevoie de verificarea centralelor, a sobelor și a coșur ilor de fum 

și toate acestea trebuie făcute de specialiști”, spune Csulak Ferenc, directorul general al Delgaz Grid. 

Putem preveni cu ușurință intoxicațiile cu monoxid de carbon și pentru aceasta este nevoie de verificarea periodică a sisteme lor de 
evacuare a gazelor arse.  

 În blocuri de locuințe trebuie să ne asigurăm că apartamentele au în bucătării, unde sunt instalate mașini de gătit, tip aragaz, 
canale sau grile de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere spre exterior şi să verificăm dacă aceste goluri nu sunt obturate, 
iar în cazul în care observăm probleme, să le remediem cu specialişti autorizaţi.  

 La case trebuie să verificăm coşurile de fum şi hornurile. Acestea trebuie curăţate de cel puţin două ori pe an, recomandat o  dată 
înainte de începerea sezonului rece, numai de către persoane autorizate. Totodată, trebuie să verificăm şi îmbinările între 
aparatele de încălzire şi coşurile de evacuare, deseori fiind necesară refacerea acestor îmbinări dacă sunt afumate. Nu mai puţin 
importante sunt garniturile de etanşare de la focare, care trebuie schimbate periodic, deoarece trebuie să reziste la temperaturi 
ridicate. 

 Nu trebuie să uităm de aragazuri, care trebuie supravegheate în timp ce preparăm hrana, existând riscul ca acestea să se stingă 
provocând în acest fel acumulări de gaze. De asemenea, aragazurile nu trebuie utilizate pentru încălzirea locuinţei. 

 Să nu lăsăm copiii nesupravegheați în încăperi în care sunt mijloace de încălzire în funcțiune. 

Recomandarea este să avem în locuinţe montate detectoare de monoxid de carbon, care emit semnale sonore şi ne avertizează cu 
privire la eventuale riscuri legate de intoxicațiile cu monoxid de carbon.  

Monoxidul de carbon nu are culoare și miros, ceea ce îl face foarte greu de depistat și odată acumulat în încăpere devine per iculos. 
Simptomele intoxicaţiei depind de concentrația monoxidului de carbon şi de durata expunerii și se manifestă prin greaţă, ameţeli şi 

dureri de cap. De aceea, trebuie să scoatem victimele la aer curat, să aerisim încăperile şi să contactăm serviciul medical de 

urgenţă. 

 __________________________________________________________________________________________________    

 


