
.      

REȚINUȚI PENTRU TRAFIC DE DROGURI 

 În perioada 30-31 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere 

a Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii 

D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoșani, au efectuat 4 

percheziții domiciliare, în Botoșani și Iași, la persoane bănuite 

de trafic de droguri de risc și efectuare de operațiuni cu produse 

susceptibile a avea efecte psihoactive. 

Din cercetări a reieșit că, începând cu luna ianuarie 2021, doi 

bărbați, sprijiniți de două femei, ar fi desfășurat activități de 

procurare și vânzare de droguri de risc și substanțe psihoactive, 

fără drept.Drogurile și substanțele psihoactive ar fi fost cumpărate 

din străinătate, iar, după ce ar fi fost introduse în țară, ar fi fost 

preluate prin persoane interpuse și ridicate de la firme de 

coletărie.În urma perchezițiilor, au fost ridicate 6 telefoane mobile, 

substanțe vegetale (susceptibile de a fi cannabis), substanțe 

psihoactive, bani, două laptopuri și trei cântare de precizie.  

                              În cauză, la 

data de 30 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Crimei 

Organizate Botoșani și Brigăzii de Combatere a Criminalității 

Organizate Suceava, sub coordonarea procurorului de caz, au 

executat două acțiuni de prindere în flagrant delict, în municipiul 

Botoșani, respectiv în județul Suceava.Față de cele 4 persoane, a 

fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Tribunalului Botoșani, cu propunerea de arestare 

preventivă. Polițiștii  Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Botoșani au beneficiat de sprijinul colegilor din cadrul 

brigăzilor de combatere a criminalității organizate Suceava și Iași. Pe parcursul întregului procesul penal, persoanele 

bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum si de prezumția 

de nevinovăție. 

Urmărit internațional de câteva zile, depistat la controlul de frontieră 

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei 

Stânca au depistat şi reţinut un bărbat cu cetăţenie română şi R. 

Moldova căutat de autorităţi pentru săvârşirea de infracţiuni contra 

proprietății, pe teritoriul Germaniei. 

În ziua de 31 martie a.c., în jurul orei 18.30, în Punctul de 

Trecere a Frontierei Stânca - I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru 

efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, călătorind ca 

pasager într-un autocar înmatriculat în Cehia, F.N., cu cetăţenie 

română şi R. Moldova, în vârstă de 48 de ani.La controlul de 

frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era 

emisă, la data de 25.03.2021, o alertă de punere în aplicare a unui 

mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţi, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea de infracţiuni contra  

proprietății pe teritoriul Germaniei.Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de 

Investigaţii Criminale a I.P.J. Botoșani în vederea luării măsurilor legale ce se impun.( comunicat de presă I.J.P.F. Botoşani) 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de 

Comunicare Strategică: 6.115 cazuri noi de 

persoane infectate, 60 cazuri noi la Botoşani 

Până astăzi, 1 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 958.918 cazuri de persoane infectate cu 

noul coronavirus (COVID – 19).856.405 pacienți au fost declarați vindecați.    

 În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.115 cazuri 

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

anterior un test pozitiv. Până astăzi, 23.674 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au 

decedat.  

În intervalul 31.03.2021 (10:00) – 01.04.2021 (10:00) au fost raportate 136 de decese (76 bărbați și 60 

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

Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, 

Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, 

Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 

18 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 49 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 29 decese la 

categoria de peste 80 de ani.122 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au 

prezentat comorbidități, iar pentru 6 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 13.252. Dintre acestea, 1.434 sunt internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.744.605 teste RT-PCR și 615.745 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au 

fost efectuate 29.901 teste RT-PCR (18.430 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.471 la cerere) și 12.081 de teste rapide 

antigenice.  

Pe teritoriul României, 68.893 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.288 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.147 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 108 

persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 5.077 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 605 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 31 martie, 7.709 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.405.404 lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 4 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. 

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

 În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.496 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV 

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

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

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

Muntenegru, 218 în Irlanda, 3 în Singapore, 3 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia și câte unul în 

Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația 

Rusă și Croația. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 189 de cetățeni români aflați în străinătate, 34 

în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, unul 

în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia și unul în Iran, au decedat.Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu 

noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în 

Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina. 

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații 
la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea 

cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în 

străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20. 

 În intervalul 18 martie 2021 – 25 martie 2021, au fost raportate 25.220.376 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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Prefectul Dan Nechifor a dat startul ”Lunii plantării arborilor” 

Comunicat de presă 

Prefectul Dan Nechifor a dat startul, miercuri, ”Lunii 

plantării arborilor”, alături de specialiști din Direcția 

Silvică (D.S.) Botoșani, elevi și profesori ai Palatului 

Copiilor, angajați ai Instituției Prefectului și alți specialiști 

din domeniul protecției mediului.  

Acțiunea a avut loc în pădurea Rediu, administrată de 

Ocolul Silvic Botoșani , unde o suprafață de cca 90 de ari 

trebuie împădurită în această primăvară, după ce a fost 

anterior curățată de arboretul degradat. Participanții la 

acțiune au asistat la ”instrucțiunile” plantatului, după care 

și-au arătat măiestria, sau, mai bine zis, experiența unor 

activități similare, prefectul Dan Nechifor și directorul  

D.S., Marius Havriș, demonstrând că nu sunt străini de 

domeniul plantărilor de copaci.  

Programată pentru perioada 15 martie - 15 aprilie, ”Luna plantării arborilor” a fost decalată cu două săptămâni din cauza 

condițiilor meteo și are, în județul Botoșani, un target de 50 de ha de teren, ce urmează să fie împădurite integral. Pe alte 51 

de ha se vor realiza lucrări de completare în plantații ca urmare a pierderilor, totalul de puieți pregătit pentru această 

primăvară fiind de peste 430.000, aceștia provenind din pepinierele proprii D.S. Bugetul total al lucrărilor de regenerare 

programate pentru 2021 este de 4,9 milioane de lei, 1 milion reprezentând lucrările din această primăvară.  

Aproximativ 9 hectare de vegetație au ars din cauza unei țigări 

aruncate la întâmplare 

Marţi, aproximativ nouă hectare de vegetaţie uscată de pe raza localităţii Ivancăuţi, comuna Păltiniş, au ars  în urma unui 

incendiu provocat de neglijenţa unui fumător,  potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.Pentru stingerea 

incendiului au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Darabani, precum şi  pompierii voluntari de la Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Păltiniş.Stingerea incendiului de la Ivancăuţi a durat mai bine de 

două ore. 

Managerul Spitalului Județean Mavromati a solicitat sprijin 

Managerul Spitalului Județean Mavromati a solicitat sprijinul 

Prefectului Dan Nechifor și al Comitetului Județean de 

Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) pentru 

reconfigurarea la nivelul județului a numărului de paturi pentru 

cazurile de COVID.  

Aceasta pentru că cele 15 paturi de ATI COVID de la Județean 

au devenit insuficiente în contextual creșterii continue a 

numărului de cazuri de infectări cu noul virus, solicitând, într-o 

primă fază, o suplimentare cu măcar 3 paturi.  

O primă întâlnire a reprezentanților CJCCI a avut loc astăzi la Instituția Prefectului pentru analizarea situației și a 

eventualelor formule de reorganizare a spațiilor spitalicești din județ, urmând ca variantele să fie discutate în prezența 

managerilor de spitale și a documentelor privind situația paturilor pe fiecare unitate.   

”Analizăm situația rezervelor de concentratoare de oxigen, am solicitat o diagnoza exactă a situației de față, cu numărul de 

paturi COVIDD și non-COVID. Și împreună vedem ce soluții găsim.”, a declarat prefectul Dan Nechifor.  

__________________________________________________________________________________________________ 
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Proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă 

de peste 13 ori mai puține în județul Botoșani decât în 

județul Iași 

În ziua de 30 martie, Centrul Europe Direct Botoșani a fost invitat și a participat la evenimentul 

online Transformare digitală, inovație și internaționalizare în Regiunea Nord-Est. Tema 

evenimentului:  despre serviciile oferite de structurile suport existente în regiune pentru companiile care vor să 

beneficieze de oportunități de digitalizare, inovare și internaționalizare. 

De asemenea, au fost expuse unele din perspectivele de finanțare pentru digitalizarea IMM-urilor din Programul 

Operațional Regional 2021-2027. 

Au fost 

prezentate:  rețeaua Enterprise 

Europe Network, Zonele de 

inovare digitală din 

România cu puncte de contact 

la ADR Nord-est, au fost 

completatechestionare online. 

În ceea ce privește maturitatea 

digitală la nivel de  Euro 

regiune NE s-a apreciat căam 

atins abia primele două 

trepte și cele mai mici din cele 

6 nivele avute în considerare de 

practicienii în domeniu. Foto: 

Maturitate digitală NE România 

Fiind un eveniment interactiv Centrul Europe Direct Botoșani adresat o întrebare doamnei 

Gabriela Macoveiu - Director Inovare ADR Nord-Est, principalul lector al evenimentului, 

solicitând exemple de bune practici din județul Botoșani. 

Reprezentantul ED Botoșani a fost îndrumat către documentul  cu proiecte inovative în domeniile de specializare 

inteligentă regionale, în vederea constituirii portofoliului de proiecte ”RIS3 Nord-Est”. 

Există un număr de 85 de propuneri admise și selectate în portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare și 

Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est cu un  buget total al de 728,849 mil. euro. 

În ceea ce privește locația de implementare a proiectelor propuse, 54 sunt localizate în jud. Iași iar în jud. Neamț și 

Suceava câte 8 proiecte.  În  județele Vaslui, Botoșaniși Bacău există câte 4 proiecte, (de 13,5 ori mai puțin decât 

la Iași pe fiecare  județ). 3 proiecte propun implementarea la nivel regional. 

În legătură cu o situația existentă, Centrul Europe Direct Botoșani are intenția să solicite ca, la nivelul Consorțiului 

Regional de Inovare Nord-Est, precum și Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, să se identifice soluții 

pentru reducerea decalajelor din acest punct de vedere,  între județele Iași, Neamț și Suceava, pe de o parte și 

județele Vaslui, Botoșani și Bacău  de cealaltă parte. Pentru acest demers  are în vedere și ralierea  altor părți 

interesate (stakeholderi)  de la nivelul județului Botoșani. 

  

Radu Cajvaneanu 

Vicepresedinte executiv-Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani     

 coordonator Centrul EUROPE DIRECT Botosani  

___________________________________________________________________________________________________ 
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Activități dedicate Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii,  

organizate de Biblioteca Județeană Botoșani 

 

Marcată anual pe 2 aprilie, data la care s-a născut, în urmă cu 216 ani, cel mai 

indragit autor de basme, Hans Christian Andersen, Ziua Internationala a Cartii 

pentru Copii reprezintă prilejul cel mai bun pentru promovarea literaturii 

pentru copii și pentru stimularea dorinței de lectura a celor mai mici cititori. Și 

tot ca în fiecare an, momentul va fi marcat cum se cuvine de Biblioteca 

Județeană  ”Mihai Eminescu” Botoșani, printr-o serie de activități organizate 

de bibliotecari, în colaborare cu instituții de învățământ din județ. 

Astfel, miercuri 31 martie, începând cu ora 10:00, bibliotecarii i-au invitat pe 

prichindeii Grădiniței PP nr. 14 Botoșani, la o întâlnire cu personajele din cele 

mai frumoase povesti incluse în planul de lectură. În fața unui public exigent,  

oaspeții grădiniței citind basmele propuse de doamnele educatoare, încercând 

să intre cât mai bine în pielea unor eroi celebri ai poveștilor românești: Prâslea, Făt-Frumos, Harap-Alb, Ileana Cosânzeana sau chiar 

Cocoșul din ”Punguța cu doi bani”. Activitatea face parte din proiectul ”Citește-mi 100 de povești”, organizat Școala Gimnazială nr. 

11 Botoșani și Grădinița PP nr. 14 Botoșani în colaborare cu Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani.  

Elevii Liceului ”Demostene Botez” Trușești, in parteneriat cu Parohia Ionășeni, vor desfășura în ziua de 2 aprilie activitatea ”Cititul, 

hrana pt suflet.” . Organizată exclusiv în mediul on-line, cu sprijinul filialei nr. 2 Grivița a Bibliotecii Județene, manifestarea se 

dorește a fi o invitație la lectură transmisă de adolescenți, micilor cititori. Proiectul consta in activitati practice care îmbină lectura și 

desenul. Copiii au realizat desene inspirate de cartea care i-a impresionat cel mai mult, dar și o serie de înregistrări video care să 

stârnească interesul pentru lectura  

În incinta Secției de împrumut carte pentru copii, va fi vernisată expoziția de desene și lucrări plastice ”Pe aripi de primăvară”. 

Realizate de copiii grupei mici de la Grădinița nr.25 Botoșani, coordonați de doamnele educatoare Laura Bârsan și Viorica Preuteși, 

lucrările micuților artiști vor putea fi admirate pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Botoșani. 

COMUNICAT – DAJ BOTOȘANI 

Direcția pentru Agricultură Județeană Botoșani , cu sediul în municipiul 

Botoșani , Calea Națională nr.81, județ Botoșani, organizează CONCURS de recrutare 
pentru ocuparea a două ( 2 ) funcții contractuale de execuție, temporar 

vacante, de consilier IA, în cadrul Compartimentului Recensământul General 
Agricol 2020, conform O.U.G. nr.22/2020 și H.G. nr.286/2011 . 

 Concursul se va desfășura la sediul Direcției pentru Agricultură 
Județeană Botoșani, după cum urmează  : Proba scrisă în data de 14 aprilie 

2021, ora 10. Proba interviu în data de 16 aprilie 2021, ora 10. 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 

 Condiții generale : Candidații la concurs trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art. 3 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizat. 

 Condiții specifice: 

- studii : studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniile:  ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe economice.                                 

- vechime : minim  3 ani  în domeniul studiilor absolvite.Anunțul privind concursul și bibliografia sunt afișate la sediul Direcției 
pentru Agricultură Județeană și pe site-ul : www.dadrbt.ro. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituției în termen de 5 
zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, partea a-III-A, respectiv până la data de 

29.03.2021, inclusiv .Relații suplimentare se pot obține  la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Botoșani , persoana de 
contact Părău Alina-Maria , telefon: 0231514039, e-mail: dadr.bt@madr.ro. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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* SC FRUMOASA BALTATA SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a 

autorizaţiei de mediu pentru obiectivul “PUNCT COLECTARE DEŞEURI RECICLABILE” amplasat în 

loc. Mlenăuţi, comuna Hudeşti, judeţul Botoşani.           

 Contestaţii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu 

nr. 44 jud. Botoşani, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia anunţului.         

*SC MONTE PLAST SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizaţiei de 

mediu pentru obiectivul “ATELIER MASE PLASTICE” amplasat în municipiul Botoşani, Calea 

Naţională nr. 6 bis, judeţul Botoşani.             

 Contestaţii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu 

nr. 44 jud. Botoşani, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia anunţului. 

*RĂUTU FLORIN NICOLAE, titular al PUD/ PUZ –“CONSTRUIRE IMOBIL P+1E, CU 

FUNCŢIUNE LA PARTER  DE SPĂLĂTORIE AUTO ŞI LA ETAJ BIROURI” propus a fi amplasat 

în municipiul Dorohoi, str. C.D. Gherea,nr. 86, județul 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, municipiul 

Dorohoi, str. C.D. Gherea,nr. 86, județul Botoșani, 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. 

*PORFIREANU GEORGE, titular al PUD/ PUZ –“CONSTRUIRE SPAŢIU PRESTĂRI 

SERVICII ŞI CONSTRUIRE HALĂ” propus a fi amplasat în municipiul Dorohoi, str. Ioan Românul, 

nr.163 A, județul 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, municipiul 

Dorohoi, str.Toporaşului,nr.2, județul Botoșani, 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. 

*Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. 

Exterior : 2 foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 
băi, bucatărie, camera birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR 

negociabil .   

*Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Preț solicitat 

50.000 euro. Relații la tel. 0742572165. 

_______________________________________________________________________________________________________  
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Reparaţii montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 

pentru Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 

23 microni  23 lei 

tub carton 150 grame 
folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Instalator sanitar, ofer servicii, Desfundam 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu 

macara , lucrări diverse detalii la tel. 0753689237 

Inchiriez sau vând spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si 

barbati pentru campaniile de cules capsuni,afine si 

zmeura in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera  

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme 

pavele constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăț i .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer reț etarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

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

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  
 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc 

telefon 0744 862 373   

 

 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalatii termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 
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ACTIVITĂŢI  ONLINE  DESFĂŞURATE  DE POLIŢISTI  

PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII  COPIILOR 

În contextul desfășurării în această perioadă a cursurilor școlare în mediul on-line în cadrul unor unități de 

învățământ, polițiștii botoșăneni desfășoară activități de prevenire a victimizării copiilor în mediul virtual. 

Astfel, pe parcursul lunii martie, în cadrul Proiectului Ora de net  derulat la nivelul județului Botoșani, 

polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității  ”au stat de vorbă” cu elevi ai mai multor unități 

de învățămât din județ, oferindu-le acestora recomandări privind siguranța lor pe Internet. Proiectul a inclus deja 

clase din cadrul Liceului Tehnologic Petru Rares Botoșani, precum și ai Școlii Gimnaziale Leon Dănăilă Darabani. 

Prin intermediul recomandărilor preventive, polițiștii au atras atenția copiilor și tinerilor asupra consecințelor 

la care se expun printr-o utilizare neadecvată a internetului, în caz contrar, putând deveni foarte ușor victime ale 

acestui mediu.Elevii au fost interesați de diverse subiecte referitoare la siguranța lor, adresând polițiștilor întrebări 

pe marginea celor discutate în cadrul activităților preventive online. 

Activități similare vor avea loc la nivelul tuturor unităților școlare înscrise în proiect. 

Iată câteva dintre recomandările oferite elevilor de către polițiști: 

o Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informaţii personale despre tine sau familia ta; 

o Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunţă-ţi părinţii anterior; oamenii 

pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt pe Internet şi astfel poţi deveni victima traficului de 

persoane şi a altor întâmplări tragice; 

o Evită să postezi pe Internet fotografii care te surprind în ipostaze indecente; acestea sunt personale şi nu 

trebuie să ajungă la cunoştinţa oricui navighează pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, 

pentru a vă face rău, ţie sau celor apropiaţi; în plus, odată ce asemenea fotografii vor fi făcute publice, nu vei 

mai putea decât foarte greu să ștergi din amintirea ta trauma rușinii si umilinței la care ai fost expus. 

Gandește-te foarte bine înainte de a te expune într-un mod indecent! 

o Nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet  este adevărat! 

o Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le 

primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la viața 

reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în 

pericol sau îi pot afecta pe cei din jur; 

o Nu te teme de cei care te amenință pe Internet, ca să te 

determine să faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, 

doar te păcălesc pe tine că ar avea vreo putere si doar dacă-i 

crezi au putere! În realitate, singura lor putere este anonimatul. 

În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii 

sau polițiștii, medicii sau psihologii, agresorul tău se va 

dovedi mai neajutorat decât tine, pentru că el se știe vinovat. 

Dacă te amenință că are acces la informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în 

realitate are acces numai la informații care se găsesc foarte ușor pe Internet și nu dovedesc nimic. Așa că, nu 

ezita să anunți un adult în care ai încredere că ești victima unei agresiuni sub orice formă pe Internet și vei fi 

protejat! 

o Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe Internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea 

persoană. Nu eşti obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă 

neplăcere sau teamă. 

o ________________________________________________________________________________________ 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Mandat executat 

                La data de 31 martie 2021, 

polițiștii din cadrul Poliției 

Municipiului Dorohoi au reușit 

identificarea unui bărbat de 38 de ani 

din comuna Cordăreni, pe numele 

căruia era emis un mandat de 

executare a pedepsei cu închisoarea. 

Bărbatul a fost condamnat la 2 ani de 

închisoare pentru săvârșirea 

infracțiunilor de conducere fără 

permis și conducere sub influența 

alcoolului. Acesta a fost depistat pe 

raza localității de domiciliu, fiind reținut și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani în vederea 

încarcerării. 

  Conducere sub influența alcoolului     

La data de 31 martie 2021, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vârfu Câmpului au oprit pentru 

control pe drum,ul național DN 29A, pe raza localității Vârfu Câmpului,  un autoturism condus de un bărbat 

de 47 de ani din municipiul Dorohoi.Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu 

aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt 

continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, urmând ca în funcție de 

rezultate să se dipună măsuri legale.  

Acțiune a polițiștilor din cadrul Biroului pentru Siguranță Școlară 

      La data de 31 martie 2021, polițiștii din 

cadrul Biroului pentru Siguranță Școlară 

împreună cu cei din cadrul Poliției Municipiului 

Botoșani, au organizat o acțiune pe raza 

municipiului Botoșani pentru asigurarea unui 

climat de ordine și siguranță publică în zona 

adiacentă unităților de învătământ și pentru 

prevenirea absenteismului scolar. 

 Cu prilejul activităților desfășurate au fost 

instruiți 62 de elevi și au fost verificate 7 unități 

comerciale aflate în zona unităților școlare.  

 De asemenea, au fost identificați 15 elevi 

care absentau de la cursuri, fiind întocmite informări către unitățile de învățământ la care aceștia sunt 

înscriși, în vederea luării măsurilor de monitorizare. 
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Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional pentru seniori, la  Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflați în situații dificile de viață pot solicita sprijiin prin apelarea 

gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, un 

serviciu social pus la dispoziție de Fundația Regală Margareta a României și 

finanțat de Fundația Vodafone România și donatori individuali, prin SMS cu 

textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi și asistenți sociali din cadrul 

programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de informații practice 

și îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică și chiar 

sprijin . Pentru a răspunde miilor de solicitări și a oferi sprijin emoțional sau 

consiliere psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod 

curent, din 4 specialiști în asistență socială, 15 voluntari care ajută la alinarea 

singurătății, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, și psihologi care oferă 

consiliere de specialitate în regim de voluntariat. Sunt 3,7 milioane de 

vârstnici în România, iar mulți dintre ei trăiesc singuri, afectați de singurătate, 

imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situații dificile de viață și nu mai au pe nimeni 

care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiți să facă față pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul 

Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existențiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc 

odată cu ridicarea stării de urgență, iar criza izolării sociale a seniorilor nu se termină acum. 

Comitetul Național pentru Vaccinare a publicat o hartă interactivă a 

centrelor de vaccinare, în funcție de tipul de vaccin folosit 

 ”Pentru a veni în sprijinul 

cetățenilor, prin prezentarea 

centrelor de vaccinare pe 

tipurile de vaccin 

administrate în România, 

Comitetul Național de 

Coordonare a Activităților 

privind Vaccinarea împotriva 

COVID-19 (CNCAV), cu 

suportul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale 

(STS), a devansat 

implementarea acestei 

funcționalități în platforma 

de programare. Astfel, la 

acest moment, a devenit 

activă harta centrelor pe tipuri de vaccin și este disponibilă pe site-ul de informare https://vaccinare-

covid.gov.ro/platforma-programare/. 

Harta cuprinde toate centrele de vaccinare active în platformă, tipul vaccinului administrat în acestea, numărul locurilor 

disponibile și numărul persoanelor înscrise pe lista de așteptare. Harta este interactivă și fiecare utilizator poate filtra 

afișarea centrelor pe județe sau pe numărul locurilor disponibile. De asemenea, sunt afișate statistici privind numărul total al 

persoanelor înscrise pe listele de așteptare pentru fiecare dintre cele trei vaccinuri produse de companiile farmaceutice: 

Pfizer/BioNTech, Moderna și Oxford/AstraZeneca”.Platforma de vaccinare pentru persoanele incluse în etapa a III-a a fost 

deschisă pe 15 martie. În prezent, sunt înscrise pe listele de așteptare circa 775 de mii de persoane. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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