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Autoturism și țigări de contrabandă reținute cu focuri de armă la 

frontiera de est 

Polițiștii de frontieră botoşăneni au descoperit și confiscat, în 

urma unei acțiuni desfășurate în zona de competenţă, 2.950 de 

pachete cu ţigarete de contrabandă în valoare de peste 41.300 

de lei și au reținut un autoturism marca BMW X5, în valoare 

de 30.000 de lei, suspect a fi implicat în activitatea de 

contrabandă. 

În data de 18 aprilie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul 

Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani au organizat o acţiune 

pe linia combaterii contrabandei cu ţigarete, în zona de 

competență.În jurul orelor 07.50, polițiștii de frontieră au observat, în apropierea malului râului Prut, pe direcţia pădurii din marginea localităţii 

de frontieră Păltiniș, două persoane care transportau în spate două colete voluminoase către un autoturism marca BMW X5, parcat în zona de 

pădure.La vederea poliţiştilor de frontieră, profitând de configuraţia terenului, persoanele au abandonat coletele și autoturismul, și au 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 executate patru focuri de avertisment în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale.La 

inventarierea bunurilor a reieşit faptul că în colete erau transportate ţigări, fiind stabilită cantitatea de 59.000 de ţigarete (2.950 de pachete), în 

valoare de 41.300 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 30.000 de lei.În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub 

aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi intrarea sau ieşirea 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 SARSCOV 2  

În perioada 16-18 aprilie 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 desfășurat activități 

de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de de 

alertă.În cadrul acțiunilor a fost verificat modul în care sunt respectate prevederile 

Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de Covid 19. Astfel, pe raza întregului județ, au fost organizate 22 de 

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

controlate peste 100 de locații de interes. În urma neregulilor constatate, echipele 

de control au aplicat 159 de sancțiuni contravenționale,  valoarea totală a acestora 

fiind de 35.000 de lei. De asemenea, au fost verificate zilnic, în medie, 1.000 de 

persoane aflate în carantină sau izolare la domiciliu, fără a fi constatate nereguli.  
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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. 

”Bijuterii” bibliofile expuse la Biblioteca Județeană 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții și Drepturilor de Autor, Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani vă 

recomandă să vizionați, în mediul on-line, pe pagina de Facebook și pe site-ul instituției, bibliotecabotosani.ro, expoziția 

”Regal de bijuterii bibliofile”.Organizată în Sala Fondului 

Documentar Eminescu, expoziția cuprinde donația 

excepțională de carte primită în acest an din partea Asociației 

Culturale ”Regal D’Art”. Seria de lucrări editată sub egida 

asociaţiei, cuprinde două colecţii. ”Regal de Poezie”, care 

reunește poeți contemporani din România și Republica 

Moldova și ”Regal de Înțelepciune”, ce grupează interviuri și 

articole ale unor autori consacrați.Toate cele 15 volume sunt 

editate în condiții grafice deosebite: coperte îmbrăcate în 

catifea, înnobilate cu elemente ornamentale și cristale 

Swarowski, file din carton cu irizații aurii, reproduceri de artă plastică și grafică pe hârtie de calc, portrete și facsimile. Cele 

două colecții au fost concepute ca exponate de artă bibliofilă, fiind editate într-un număr limitat de exemplare. Aducem 

mulțumiri doamnei Lili Bobu, coordonatoare a proiectului, pentru o donație care face din Biblioteca Județeană ”Mihai 

Eminescu” privilegiata posesoare a unei colecții ce se remarcă prin eleganță și unicitate.    
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Colete cu țigarete de contrabandă descoperite la frontiera cu Ucraina 

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 aproximativ 28.000 de lei. 

În data de 19 aprilie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului 

Poliţiei de Frontieră Darabani, acţionând în vederea valorificării unor informaţii, 

ca urmare a schimbului de date cu autorităţile de frontieră din Ucraina, au 

organizat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigarete, în zona de 

competență. În jurul orelor 07.40, polițiștii de frontieră au observat, cu ajutorul 

aparaturii de vedere din dotare, două persoane care transportau cutii voluminoase, 

dinspre malul râului Prut către pădurea din apropierea cartierului Teioasa - 

Darabani.La vederea poliţiştilor de frontieră, profitând de configuraţia terenului, 

persoanele au abandonat coletele și au fugit în pădurea din apropiere.La 

inventarierea bunurilor a reieşit faptul că în colete erau transportate ţigări, fiind stabilită cantitatea de 40.000 de ţigarete (2.000 de pachete), în 

valoare de 28.000 de lei, cantitate ce a fost ridicată de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor.În cauză, polițiștii de frontieră efectuează 

cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi intrarea sau ieşirea 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.Reprezentanţii celor două state vor colabora şi în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi siguranţă 

la frontiera comună.   Purtător de cuvânt al S.T.P.F. Botoşani -  comisar de poliţie RĂCNEA MINODORA 

Bărbat reținut pentru trei infracțiuni la regimul rutier 

La data de 19 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au emis ordonață de reținere pentru 24 de ore pe 

numele unui bărbat de 42 de ani din municipiul Botoșani. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la 

data de 17 aprilie 2021, ar fi condus un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din orașul Săveni, fără a poseda permis de 

conducere și cu o alcoolemie de 1,41 mg/l în aerul expirat, împrejurare în care ar fi surprins și accidentat un bărbat de 41 de 

ani din orașul Săveni, care se deplasa pe marginea părții carosabile. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și 

Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală 

din culpă, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. 

Conducere  sub influența alcoolului 

  La data de 19 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Poliției orașului Darabani, au oprit pentru control pe Drumul Județean 

DJ 293 A, din localitatea Păltiniș, un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din municipiul Botoșani. Întrucât acesta 

emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii 

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

La data de 19 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control pe Șoseaua Iașului din 

municipiul Botoșani, un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani din comuna Bălușeni.În urma testării cu aparatul 

alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate 

spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.Cercetările sunt continuate sub 

aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influenţa alcoolului. 

Acțiune a polițiștilor rutieri 

În perioada 16-17 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Biroului 

Rutier au organizat o acțiune pe raza de competență pentru 

prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de 

accidente rutiere.În urma activităților desfășurate au fost verificate 78 

de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 29 

de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 67.000 de lei. 

De asemenea, au fost reținute 8 permise de conducere și 4 certificate 

de înmatriculare.  
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5 recomandări pentru a alege oferta potrivită de energie 

 Ai libertatea să alegi oricând o ofertă concurențială; 

 Poți încheia online un contract nou cu minimul de documente; 

 Nu vei rămâne fără energie electrică sau gaze naturale dacă nu optezi pentru o ofertă din piața liberă; 

 

Liberalizarea pieței de energie înseamnă că prețurile pentru energia electrică și gazele naturale nu mai sunt stabilite de către ANRE, ci de fiecare 

furnizor, în baza evoluțiilor din piața de energie. Este dreptul tău să alegi oricând oferta pe care o consideri potrivită pentru tine, însă, înainte de 

toate, sunt câteva aspecte la care trebuie să fii atent: 

 

1. În primul rând, verifică dacă ești deja în piața liberă sau nu. La E.ON este simplu. Dacă pe prima pagină a facturii tale apare ”Produs de 

gaze naturale” sau ”Electricitate Serviciu Universal”, atunci nu ai optat încă pentru o ofertă din pia ța liberă.  

 

Reține că poți să alegi oricând o ofertă din piața concurențială.  

 

Pentru gaze naturale, termenul de 30 iunie înseamnă că dacă nu vei opta pentru o ofertă concurențială până la această dată, vei fi trecut 

automat pe piața liberă începând cu 1 iulie. Vei fi notificat în acest sens în perioada următoare. 

 

Pentru electricitate, dacă ai un contract de serviciu universal, termenul de 30 iunie se referă la data limită până la care poți să optezi pentru o 

ofertă din piața concurențială și să beneficiezi, în același timp, de discountul oferit de furnizorul tău. Acest discount reprezintă diferența între 

prețul pentru serviciu universal și cel mai bun preț din oferta concurențială a companiei. După această dată se va aplica prețul de serviciu 

universal valabil de la 1 iulie 2021. 

 

2. Evaluează-ți nevoile, descoperă și compară ofertele din piața liberă de energie și alege. Un instrument util pentru identificarea și 

analizarea ofertelor este comparatorul de oferte-tip de furnizare de pe site-ul anre.ro. Întotdeauna să fii atent la prețurile de furnizare 

publicate, la perioada de valabilitate a prețului și la condițiile în care pot fi modificate prețurile din oferte.  

La E.ON poți alege oferte cu preț fix sau variabil, produse cu ambele utilități pe același contract, pachete cu asistență sau servicii tehnice 

incluse. Dacă vrei să descoperi ofertele E.ON, intră pe site-ul www.eon.ro și în 3 pasi simpli alege oferta care ți se potrivește. Sau 

contactează compania online pe eon.ro/contact ori telefonic la 0800 800 366 / 0800 800 900 (numere gratuite, apelabile din orice rețea) 

pentru a alege oferta potrivită pentru tine. 

 

Și reține: Nu te costă nimic să treci în piata liberă, nu ai întreruperi în furnizarea de energie, nu ți se schimbă contorul, iar distribuitorul va 

asigura în continuare intervențiile de urgență pentru deranjamente și incidente.  

 

Poți alege oricând și de oriunde din țară furnizorul de energie. E.ON îți oferă soluții inovatoare de energie, pentru mai multă eficiență 

energetică, economii și timp. 

 

3. Fii atent la serviciile conexe. Prețul contează, dar nu este singurul criteriu important. Verifică dacă oferta include accesul la servicii conexe, 

cum ar fi centre de relații clienți, call-center, portal online și aplicații mobile pentru a-ți gestiona singur consumul și facturile, dacă aceste 

facilități sunt importante pentru tine.  

 

Toate ofertele E.ON includ acces gratuit la o gamă variată de servicii rapide cum sunt:  

 eon.ro – site-ul unde poți achiziționa produse și solutii energetice și unde găsești răspunsuri la cele mai frecvente întrebări legate de 

energie. 

 E.ON Myline – contul personal cu acces 24/7 de oriunde. Se poate crea și activa pe eon.ro/myline sau poți descarca aplicația din 

AppStore, Google Play și AppGallery. 

 Ioana - asistentul virtual disponibil prin apel gratuit la 0800 800 900 sau 0800 800 366, oferă simplu și rapid informaţii legate de 

facturile de electricitate și gaze naturale, 24/7.  

 E.ON eBooking - serviciul prin care se programează online vizita înmagazinele E.ON 

 info SMS – serviciul prin care se poate afla suma de plătit, se poate confirma o plată și se transmite indexul autocitit. 

 

În plus, atât în magazinele E.ON, cât și la call-center, găsești sprijin din partea specialiștilor companiei ori de câte ori ai nevoie. 

 

4. Ia în calcul capacitatea operaţională și financiară a furnizorului. Este cea mai importantă calitate pentru a fi sigur că ai alături un 

partener pe termen lung, solid și de încredere, care să-ți asigure  furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale. E.ON este furnizor de 

energie cu 16 ani de tradiție și experiență, și oferă servicii integrate de energie pentru un consum optimizat, pentru peste 3,3 milioane de 

clienți. 

 

5. Nu te grăbi să semnezi. Citește cu atenţie conținutul tuturor documentelor puse la dispoziţie și nu semna nimic dacă lipsesc informații 
importante (prețuri transparente cu toate componentele incluse, termene de plată, durata contractului, valori taxă de reziliere etc.) sau dacă 

există câmpuri necompletate. 

 

Răspunsuri la cele mai importante întrebări legate de liberalizarea pieței de energie poți să găsești consultând “ABC-ul liberalizării” din secțiunea 

eon.ro/liberalizare. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.eon.ro/
mailto:%20online
https://www.eon.ro/liberalizare
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COMUNICAT DE PRESĂ – DAJ BOTOȘANI 

3000 euro / ha pentru cultura de USTUROI ! 

Programul USTUROI 2020 - HG nr. 436 / 16.04.2021 

A fost adoptata Hotărârea nr. 436/2021 privind modificarea si 

completarea HG 108/2019 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis 

pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”. 

Sprijinul financiar este de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi și  plata 

se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată, cu încadrarea în 

bugetul alocat pentru 2021. 

Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județeană BOTOȘANI, până la data de 15 mai 2021, inclusiv, 

conform procedurii comunicată către UAT-uri, de către următorii beneficiari: 

- producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; 

- producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG 

nr. 44/2008; 

- producători agricoli persoane juridice. 

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii : 

 

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp; 

b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a) 

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află 

suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii; 

d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative; 

e) sa dețină Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu tratamentele aplicate 

culturii. 

 

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele documente: 

 

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi copie a B.I./C.I. al/a 

reprezentantului legal; 

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și 

fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a 

B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; 

c) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 

d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant 

în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză; 

e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2; 

f) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în 

anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi. 

g) copie conform cu originalul ATESTAT DE PRODUCĂTOR . 

h) dosar cu șină. 

Valorificarea producției se face în perioada 15 iunie - 22 noiembrie, iar documentele justificative (bonul 

fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producției de usturoi se depun la Direcția 

Agricolă  Județeană BOTOȘANI până la data de 29 noiembrie. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Delgaz Grid: precizări referitoare la finanțarea lucrărilor de 

racordare la rețeaua de electricitate 

 

 Utilizatorii au dreptul de a opta între două modalități de finanțare a lucrărilor;  

 Pentru limitarea efectelor pandemiei Covid 19, activitatea de relații cu clienții și preluarea cererilor de racordare se 

realizează exclusiv online. 
 

Una dintre consecințele cele mai importante ale modificării cadrului legislativ (Legea 

energiei electrice și normele de aplicare elaborate de ANRE) referitor la racordarea la 

rețelele de electricitate de interes public a noilor utilizatori privește modul de 

finanțare și realizare a lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare. 

Pentru situațiile în care lungimea instalației de racordare este de până la 2.500 metri, 

Delgaz Grid are obligația, în condițiile reglementate de ANRE, de a finanța și realiza 

cele două categorii de lucrări pentru utilizatorii casnici care au depus cereri de 

racordare după data de 19.12.2020 și pentru utilizatorii noncasnici care au depus 

cereri de racordare după data de 30.07.2020.  

Utilizatorii au dreptul de a opta între două modalități de finanțare a lucrărilor, dar, în 

același timp, au dreptul de a fi informați, astfel încât să decidă în cunoștință de cauză 

varianta pe care o consideră cea mai potrivită. 

Astfel, în conformitate cu Ordinul ANRE 17/10.03.2021, cele două variante sunt: 

 finanțarea directă de către  Delgaz Grid, caz în care utilizatorul achită doar tariful pentru verificarea proiectului 

instalaţiei de utilizare şi punerea sub tensiune a acestei instalaţii; 

 

 finanțarea directă de către utilizator, prin încheierea de către acesta a unui contract cu un operator economic atestat 

ales, caz în care Delgaz Grid va rambursa ulterior utilizatorului costurile respective, în maximum 5 ani de la data 

punerii în funcțiune a instalației de racordare, în tranșe anuale egale. Suma rambursată nu va putea depăși 

valoarea lucrărilor specificată în Avizul tehnic de racordare emis de Delgaz Grid, calculată în funcție de indici 

specifici aprobați de ANRE, iar în cazul în care aceștia nu pot fi aplicați, în baza unui deviz de lucrări. 

 

Pentru oricare dintre variante, termenul de punere în funcțiune a instalației de racordare este același, de maxim 90 de 

zile de la data obținerii acordului sau autorizației pentru executarea acesteia. 

De asemenea, indiferent de varianta aleasă, costurile pentru proiectarea și execuția instalației de utilizare (interioare) sunt 

suportate de către utilizator. 

În funcție de categoria de utilizator (casnic, noncasnic, prosumer) și de varianta de finanțare aleasă, etapele de parcurs și 

documentele necesare pot fi consultate pe website-ul delgaz.ro, secțiunea Racordare la rețea: https://delgaz.ro/energie-

electrica/acces-sistem-distributie   

Informații suplimentare pot fi solicitate și pe mail la adresa:  

energie.electrica_iasi@delgaz-grid.ro 

Pentru limitarea efectelor pandemiei Covid 19, activitatea de relații cu publicul, precum și preluarea cererilor de racordare la 

rețeaua de distribuție și emiterea avizelor se desfășoară exclusiv online. 

Îi asigurăm pe toți utilizatorii că depunem toate eforturile pentru gestionarea procesului de racordare în parametri optimi 

astfel ca intervalul de timp dintre depunerea cererii de racordare și punerea instalației în funcțiune să fie redus la minimum 

posibil. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Incendiu la Cristeşti, cauzat de suprasolicitarea instalaţiei 

electrice, oprit de pompieri 

Suprasolicitarea instalației electrice poate duce la incendii! Dacă ele se 

produc atunci când nu este nimeni în clădire, consecințele pot fi 

devastatoare. 

Așa s-a întâmplat în această dimineață, în comuna Cristești. Din cauza 

utilizării mai multor aparate electrocasnice în același timp s-a produs un 

scurtcircuit care a aprins bunurile din bucătăria de vară. Intervenția promptă 

a voluntarilor din comună și a pompierilor militari a oprit extinderea 

flăcărilor la locuința ridicată cu ajutorul primăriei anul trecut.  

Astfel de evenimente pot fi prevenite, dacă : 

-nu suprasolicitaţi o priză deoarece unele incendii se produc din cauza 

solicitării excesive a unei surse de curent. Avertismentul vizează mai mult 

electrocasnicele de putere electrică mare (frigider, maşină de spălat etc.);  

-alocaţi, pe cât posibil, fiecărui aparat câte o priză. În cazul în care uniţi mai multe aparate la o singură sursă, aceasta se poate încălzi 

și provoca un incendiu.  

-verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice. Când sunt uzate, se înlocuiesc; 

-nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite. În cazul în care observaţi că priza se mişcă sau că în jurul întrerupătorului există orificii 

libere, va trebui să cereţi ajutorul unui specialist pentru schimbarea prizei/întrerupătorului şi pentru izolarea zonei respective. De 

asemenea, trebuie să acordaţi atenţie modului în care introduceţi sau extrageţi cablurile de alimentare din priză ; 

-folosiți în tabloul electric doar siguranțe calibrate, pentru că în cazul unei suprasolicitari a instalației electrice acestea să oprească 

alimentarea cu energie electrică. 

#ISU_BOTOSANI 

Invitaţie la Teatrul VASILACHE-spectacol on-line 
 

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”. 

  

Biletele 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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Reguli pentru slujbele ortodoxe de la Florii până la Paști 

Cancelaria Sfântului Sinod a transmis marți, 20 aprilie, un set de 

recomandări privind modul în care se vor organiza slujbele în 

perioada 24 aprilie – 7 mai 2021. Se fac precizări privind procesiunile 

de Florii, Deniile, sosirea Luminii Sfinte și Învierea, dar și referitoare 

la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, scrie basilica.ro.Printre regulile 

stabilite pentru slujbele care vor fi oficiate în această perioadă se 

regăsesc: locuri marcate pentru credincioși în biserici și în curțile 

acestora pentru a păstra distanța între persoane, lumina de Înviere 

împărțită în aer liber, participarea persoanelor la slujbele de la 

bisericile de care aparțin. 

Îndrumările transmise de Sfântul Sinod. 

1. Sfintele slujbe vor fi săvârșite potrivit prevederilor liturgice și 

tipiconale specifice perioadei, cu respectarea actelor normative privind 
starea de alertă pe teritoriul României. 

2. Sfintele slujbe pot fi oficiate în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară prevăzute de Ordinul 

comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020, dintre care amintim: dezinfectarea mâinilor la intrarea în 

lăcașul de cult; purtarea obligatorie a măștii sanitare, astfel încât aceasta să acopere gura și nasul; asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru 

fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane, în interior, și 1,5 m între persoane, în exterior. 

3. Fiecare unitate de cult va pregăti mai mulţi voluntari, care vor purta ecusoane personalizate, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a 

sfintelor slujbe și a activităților specifice perioadei prepascale și pascale. 

4. Preoții vor aduce, din timp, la cunoștința credincioșilor programul evenimentelor religioase și prezentele recomandări, făcând apel la 

respectarea normelor igienico-sanitare. 

5. Preoții parohi, stareții sau ecleziarhii, după caz, vor calcula numărul persoanelor care pot intra în lăcașul de cult și în incinta acestuia, 

îngrijindu-se de marcarea corespunzătoare a locurilor în care pot sta credincioșii, astfel încât să fie respectate normele legale privind distanțarea 
fizică dintre persoane. 

6. Pentru evitarea deplasărilor și aglomerărilor, se recomandă credincioșilor să participe la sfintele slujbe săvârșite la unitățile de cult de care 

aparțin din punct de vedere teritorial (biserica parohială). 

7. Întrucât „organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în 

localitatea unde se desfășoară respectiva activitate” (art. 1 pct. 10-11 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), se recomandă ca, acolo unde există 

această tradiție, procesiunile de Florii să fie organizate în ajunul sărbătorii de către fiecare unitate de cult, cu proprii credincioși, prin 

înconjurarea lăcașului de cult. Ramurile de salcie sau finic vor fi binecuvântate în Sâmbăta lui Lazăr, 24 aprilie 2021, după Vecernie, dacă se 

organizează procesiune în jurul lăcașului de cult, sau în Duminica Floriilor, 25 aprilie 2021. Ramurile binecuvântate vor fi distribuite de către preoți 
și voluntari în exteriorul lăcașului de cult, iar credincioșii vor fi îndemnați să aștepte pe locurile marcate până când vor primi ramurile. Pe tot 

parcursul slujbei și al procesiunii se va respecta distanța fizică prevăzută de reglementările legale. 

8. În săptămâna Sfintelor Pătimiri, sfintele slujbe (Sfânta Liturghie, slujbele Deniilor, Taina Sfântului Maslu, Taina Spovedaniei etc.) vor fi 

oficiate în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, potrivit rânduielilor liturgice și tipiconale, cu respectarea regulilor de protecție 

sanitară. Ținând cont că circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22,00-5,00, iar în localitățile cu rată 

mare de incidență a cazurilor de persoane infectate circulația în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 20,00-5,00 (art. 2 alin. 1 

pct. 2-4 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), sfintele slujbe săvârșite seara vor fi programate, după caz, într-un interval orar care să 

permită revenirea credincioșilor la casele lor, astfel încât să fie respectate prevederile legale în vigoare. 

9. În Sfânta și Marea Vineri, la momentul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf, voluntarii vor îndemna pe credincioși să respecte distanța fizică. 

Dacă biserica nu are ieșiri laterale și nu poate fi asigurat un flux de intrare-ieșire, clericii vor aștepta în curtea bisericii până când toți credincioșii vor 
trece pe sub Sfântul Epitaf, apoi vor intra în biserică pentru partea de final a slujbei. Dacă în biserică nu există spaţiu suficient pentru credincioşi, 

după închinare, aceştia vor aştepta în curtea lăcaşului de cult, pe locurile marcate. 

10. Potrivit tradiţiei începută în anul 2009, Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în ziua de sâmbătă, 1 mai 2021, spre seară, şi va fi oferită 

delegaţiilor eparhiilor la Aeroportul Internaţional Otopeni. Delegații vor purta mască de protecţie şi vor respecta distanţa fizică prevăzută de lege. 
Ulterior, Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui, în timp util, Sfânta Lumină fiecărei parohii. 

11. Ținând cont că „în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai-2 mai 2021, în intervalul orar 

20,00-5,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase” (art. 2 pct. 6 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), slujba Învierii Domnului 

din noaptea zilei de duminică, 2 mai 2021, va fi săvârșită în prezența credincioșilor, potrivit rânduielii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Astfel: 

 pentru a evita aglomerația, la unitățile de cult cu pangarul în interiorul bisericii, vor fi organizate din timp, în locuri special amenajate în afara 

lăcașului de cult, mai multe puncte de distribuire a Paștilor (pâine binecuvântată și stropită cu agheasmă și vin, pregătită și ambalată din vreme în 

pachete/punguțe de unică folosință închise, respectând regulile de igienă), a lumânărilor, a candelelor și a obiectelor de colportaj; 

 credincioșii vor aștepta, în afara lăcașului de cult, pe locuri individuale special marcate, primirea de la clerici a Sfintei Lumini, la ora 00.00, 

păstrând distanța de 1,5 m între persoane; 

 după oferirea Sfintei Lumini, se vor citi Sfânta Evanghelie și Pastorala; 

 la finalul slujbei de afară, pentru săvârșirea Canonului Învierii şi a Sfintei Liturghii, clericii vor intra în lăcașul de cult împreună cu credincioșii, 

în limita spațiului disponibil, potrivit prevederilor sanitare în vigoare, sau vor continua slujba în afara lăcașului de cult, în cazul în care 

numărul credincioșilor este mare. 

12. În prima zi de Paşti, slujba Vecerniei sau A doua Înviere, se săvârşeşte în biserici, începând cu ora 12.00, cu participarea credincioşilor mireni, 

respectându-se regulile sanitare în vigoare. 

13. În ziua de vineri, 7 mai 2021, cu prilejul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, slujba de sfințire a apei va fi săvârșită, în exteriorul bisericii, după 

rugăciunea amvonului de la Sfânta Liturghie. După sfințirea apei, aceasta va fi oferită credincioșilor în afara lăcașului de cult de către 

voluntari, credincioșii păstrând în mers distanța de 1,5 m și purtând mască de protecție. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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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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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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