
.     

 
Munca fără forme legale – un pas mai aproape de traficul de persoane 

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și 

Asociația INCA România au semnat  pe 16 aprilie 2021, 

planul campaniei de prevenire a traficului de persoane 

,,Munca fără forme legale – un pas mai aproape de traficul 

de persoane”.  

Campania se derulează în perioada aprilie-decembrie 

2021, în spațiul outdoor și online, și vizează creșterea 

gradului de informare a românilor care muncesc sau 

doresc să muncească în străinătate, în special pe teritoriul 

Italiei, cu privire la riscurile asociate muncii fără forme 

legale și traficul de persoane.  

Mesajul campaniei este ,,Munca fără forme legale presupune 

expunerea la riscuri majore și pierderea unor drepturi fundamentale”, iar prin intermediul acesteia persoanele care doresc 

să muncească în străinătate, în special în Italia, sunt atenționate cu privire la riscurile și implicațiile acceptării unei oferte de 

muncă fără forme legale, unul dintre riscuri fiind acela de a deveni victimă a traficului de persoane în scopul exploatării prin 

muncă forțată.                

 Totodată, acceptând o ofertă nereglementată legal de clauzele unui contract de muncă, cetățenii pot risca să nu 

beneficieze de prestaţiile oferite de sistemul de securitate socială (alocaţie pentru familie, ajutor de şomaj, indemnizaţie de 

maternitate/paternitate (creștere copil), pensie, asistenţă medicală în caz de boală etc.), riscă să nu le fie respectat programul 

de lucru şi timpul de odihnă legal și pot munci sub nivelul lor de calificare şi pregătire, locul de muncă nefiind unul stabil. 

Mai mult decât atât,  persoanele care acceptă locuri de muncă fără forme legale pot fi lipsiți de măsuri de protecţie şi 

securitate a muncii, în cazul producerii unor grave accidente de muncă. Campania se desfășoară la nivel național, pe 

teritoriul României, prin intermediul ANITP Central și al celor 15 Centre Regionale și pe teritoriul Italiei, prin intermediul 

birourilor INCA Cgil din Italia (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Sardinia, Trentino Alto Adige, Lazio, 

Campania, Val d’Aosta, Piemonte, Liguria și Umbria).Inițiativa se alătură Blue Heart Campaign, o campanie internațională 

coordonată de Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), la care România s-a raliat 

prin ANITP, alături de parteneri cu tradiție (Consiliul Europei, Consiliul Statelor de la Marea Baltică, UNESCO, UNICEF, 

OSCE, UNIFEM, UNIAP, OIM, organizații neguvernamentale la nivel regional și international), subliniind încă o dată 

angajamentul ferm în lupta împotriva traficului de persoane. 

Acțiuni  susţinute pentru limitarea răspândirii SARSCOV 2 

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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Bucurie mare!!!   Weekend cu spectacole în sala Teatrului 

„Vasilache”… 30% din capacitatea sălii de spectacole 

 Actorul Andrei Iurescu vă invită să vizionaţi  sâmbătă 24 aprilie 2021 și duminică 25 aprilie 

2021, de la ora 11:00 la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” „Punguța cu doi bani” -

  un spectacol dedicat celor mici. 

Regia artistică este realizată de:  Valentin Dobrescu; scenografia îi aparţine lui:  Mihai 

Pastramagiu; muzica este compusă de:  Alin Macovei Moraru.   

În distribuţie Anamaria Chelaru, Alin Gheorghiu, Renata Voloşcu, Adelina 

Cojocariu, Marius Rusu, Florin Iftode. 

Mult îndrăgita poveste a moşului ce poftea la ouă şi dârzenia cocoşului care reuşeşte să adune 

avere pentru stăpânul lui are un final neaşteptat. Cum va recupera cocoşul punguţa cu doi bani 

rămâne să aflaţi vizionând spectacolul.Spectacolul este recomandat copiilor peste 3 ani. 

Preţ bilet 12 lei 

  Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la spectacol se face cu o oră înaintea începerii acestuia. 

Numărul maxim de locuri în sala Teatrului „Vasilache” este de 51. Nu se fac rezervări la spectacolele organizate la sediu, locurile se alocă în 

ordinea sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora în sală. 

 Vă rugăm să citiţi regulamentul cu măsurile ce se impun a fi respectate la spectacole!Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la 

spectacol acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

Vă aşteptăm cu drag! Până atunci… toate cele bune! 

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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E.ON lansează campania „Sărbătorește Ziua Pământului în fiecare zi!“ 

 

 E.ON le propune clienților să acționeze ecologic prin acțiuni simple de protejare a mediului;  

 Clienții sunt încurajați să își activeze conturile E.ON Myline unde pot opta pentru factura electronică, reducând astfel 

consumul de hârtie; 

 Cei care își activează conturile în perioada 22 aprilie -21 mai sunt înscriși în tombola cu premii zilnice; 

 Pentru fiecare cont activat, E.ON va planta un copac; 

 

 

„Sărbătorește Ziua Pământului în fiecare zi!” este campania lansată 

astăzi de E.ON Energie România, inițiativă prin care își propune să 

încurajeze oamenii să facă în fiecare zi gesturi simple, de economisire 

a energiei și a resurselor, contribuind astfel la protejarea mediului 

înconjurător și la un viitor mai verde.  

 

Schimbarea unui bec clasic cu unul ecologic, mersul cu bicicleta, 

folosirea sacoșei reutilizabile pentru cumpărături, reciclarea selectivă, 

folosirea prizelor inteligente, timp petrecut în natură, utilizarea hârtiei 

reciclate, renunțarea la sticla de plastic sau scoaterea din priză a 

laptopului când bateria este încărcată sunt doar câteva dintre acțiunile 

pe care fiecare dintre noi le putem face, în fiecare zi, pentru un stil de 

viață cu impact pozitiv asupra Planetei. 

 

Cu ocazia Zilei Pământului, E.ON îi încurajează pe clienți să își 

deschidă conturi E.ON Myline, un gest mic, dar important ca 

semnificație, fiecare dintre ei contribuind astfel la reducerea 

consumului de hârtie prin activarea facturii electronice. Clienții care 

își fac un cont E.ON Myline în perioada 22 aprilie-21 mai pot fi 

recompensați cu carduri cadou eMAG si Decathlon, abonamente 

anuale National Geographic și National Traveler sau zile gratuite de 

energie. 

 

În plus, pentru fiecare cont E.ON Myline activat în această perioadă 

compania va planta un copac. Acțiunea de împădurire va avea loc pe 

o suprafață de patru hectare de teren degradat de lângă Sighișoara.  

 

Alegerea terenului de la Sighișoara nu este întâmplătoare: în apropiere trece Via Transilvanica, traseul turistic ce străbate 

România pe o lungime de 1.400 de kilometri. E.ON a contribuit alături de clienții săi care și-au activat factura electronică la 

amenajarea a 200 kilometri din traseu.  

 

„Invităm românii să sărbătorească alături de noi Ziua Pământului. Le propunem 30 de zile de gesturi mici, care se pot 

aduna într-un bine mai mare pentru Planetă. La această suită de acțiuni am vrut să adăugăm opțiunea de a deveni digitali 

pe platforma E.ON Myline pentru a demonstra cât de simplu este să contribuim fiecare dintre noi la un viitor mai verde și 

mai curat”, spune Claudia Griech, Directorul General Adjunct al E.ON Energie România. 

 

E.ON și partenerii săi, Direcția Silvică Mureș și Ocolul Silvic Sighișoara, vor asigura plantarea de puieți de gorun și paltin 

de munte, specii de arbori specifice zonei, care astfel va fi împădurită pentru prima dată.  

Viitoarea plantație - care respectă biodiversitatea zonei - va contribui la contracararea efectelor schimbărilor climatice. Un 

sol din pădure absoarbe apa și astfel, în timp, această plantație va fi ca o perdea de protecție pentru terenurile din preajmă, 

protejându-le de alunecări de teren sau inundații mari cu aluviuni. 

 

E.ON continuă acțiunile ecologice începute în urmă cu un an, când au fost reîmpădurite peste 3,5 hectare de teren în zonele 

Stejăreni, de lângă Sighișoara, jud. Mureș și Pătrăuți, jud. Suceava. Atunci au fost plantați 18.000 de puieți de gorun, frasin, 

paltin și fag, un număr echivalent cu cel al conturilor noi făcute de clienți pe E.ON Myline care și-au activat și factura 

electronică în perioada septembrie-octombrie 2020. 

 

Campania „Sărbătorește Ziua Pământului în fiecare zi!“ face parte din strategia de dezvoltare sustenabilă a E.ON, care își 

propune să fie un model de bune practici în ceea ce privește protejarea naturii și asigurarea unui viitor mai verde.  
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ÎNTÂMPLĂRI DIN 

COTIDIAN 

Conducere sub influența alcoolului 

           La data de 21 aprilie 2021, polițiștii din 

cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit în trafic 

pe Drumul Comunal DC 43 din comuna 

Prăjeni,un autoturism condus de un tânăr de 19 ani 

din aceeași localitate. Întrucât acesta emana halenă 

alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, 

valoarea rezultată fiind de 0,53 mg/l alcool pur în 

aerul expirat.Ulterior, acesta 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. 

Acțiune a polițiștilor rutieri soldată cu 12 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 4.000 de lei 

Având în vedere dinamica producerii accidentelor rutiere cu victime omenești, pe raza municipiului Botoșani în 

primele trei luni ale acestuia an, din care rezultă că principala cauză generatoare de accidente rutiere cu victime o constituie 

neacordarea priorității de trecere pietonilor care au acest drept, în data de 21 aprilie 2021, în intervalul orar 15:00-19:00, 

polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat o acțiune pe principalele artere rutiere pe care se înregistrează valori mari 

de trafic și accidente. În urma activităților desfășurate au fost legitimate peste 70 de persoane și controlate 38 de 

autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 4.000 de 

lei. Dintre acestea, trei sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză, una pentru traversare 

neregulamentară și 7 pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a părții 

carosabile.  

Guvernul vrea să reglementeze plecarea sezonierilor la muncă 

în străinătate 

Ministerul Muncii va propune o ordonanţă de urgenţă pentru a creşte gradul de angajare în activităţi sezoniere în străinătate 

prin forme legale, declarat miercuri ministrul Raluca Turcan, citată de Agerpres.      

  Miza proiectului ar fi ca aceste angajări temporare să se realizeze prin agenţii specializate.   

 „Evident că acum se creează şi fluxul invers, pentru că urmează perioada sezonieră, în care un număr mare de 

români anticipăm că va pleca la muncă din nou în străinătate pe perioadă determinată şi aici vom veni cu o Ordonanţă de 

Urgenţă astfel încât să creştem gradul de activităţi sezoniere în străinătate prin forme legale. De fapt aceasta este esenţa.  

Să se plece prin agenţii specializate, să-şi cunoască drepturile, să cunoască condiţiile de muncă din străinătate, să li se 

asigure transportul de la sosire în ţara respectivă până la locul de muncă. Am discutat lucrul acesta cu agenţii specializate  

tocmai pentru a preveni abuzuri şi blocaje şi dificultăţi pe care de multe ori românii le-au întâmpinat în străinătate”, a 

explicat Raluca Turcan, la finalul videoconferinţei cu directorii caselor judeţene de pensii.     

 Pe de altă parte, ministrul Muncii a subliniat că autorităţile au o serie de măsuri pentru românii care s-au întors din 

străinătate „pentru că au fost concediaţi” abuziv, dar măsura de sprijin nu a fost solicitată aşa cum se estimase, doar 20.000 

de persoane apelând la ea, potrivit Agerpres. 

___________________________________________________________________________________________ 
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Suită de evenimente propuse de Biblioteca Județeană, cu ocazia 

Zilei internaționale a cărții și Zilei bibliotecarului 

Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani vă 

invită în această perioadă la o serie de manifestări 

dedicate Zilei Internaționale a cărţii şi a drepturilor 

de autor și Zilei naționale a bibliotecarului, an de an 

sărbătorite pe data de 23 aprilie.  

Cu acest prilej, Secția de împrumut carte pentru copii va 

fi gazda lansării volumului ”Doamna fericire și Sensul 

Vieții”, semnat de Claudia Ciubotaru. Activitatea va 

avea loc vineri, 23 aprilie, începând cu ora 15:00.  

Cartea “Doamna Fericire și Sensul Vietii” prezintă un 

profesor altfel, care schimbă felul în care vedem 

lucrurile, prin empatie, bunătate, înțelegere și acceptare. 

Este povestea despre cum se formează un profesor, 

căutările lăuntrice, profunzimea orelor și a întâlnirilor cu 

elevii, emoțiile și gândurile acestora.  

Chiar dacă sunt în vacanță, elevii claselor a V-a de la Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani vor marca ,,Ziua Bibliotecarului" 

în format online. În colaborare cu Filiala de Limbi Străine – bibliotecari Aurica Pancu și Florentina Rotaru - elevii vor 

prezenta viziuni diferite despre cărțile citite, în cadrul manfestării ,,Cu drag de cărți!" Activitatea face parte din proiectul 

județean ,,Muzică, Culoare, Mișcare și Comunicare ", coordonatori prof. Prescornita Diana și  prof. consilier Buhaschi 

Daniela.  

Organizată în Sala Fondului Documentar Eminescu, expoziția ”Regal de bijuterii bibliofile” cuprinde donația excepțională 

de carte primită în acest an din partea Asociației Culturale ”Regal D’Art”. 

Seria de lucrări editată sub egida asociaţiei, este formată din 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. 

În același timp, biblioteca vă propune o serie de evenimente ce marchează Ziua Botoșaniului, serbată tot 23 aprilie, de 

marea sărbătoare a Sfântului Gheorghe, ocrotitorul orașului.  

Se remarcă ,,Frumusețea Botoșaniului în sufletul copiilor”, activitate organizată între 23 aprilie și 3 mai de elevii Liceului 

,,Demostene Botez“ Trușești  în parteneriat cu Parohia ,,Sfinții Împarați Constantin și Elena” Ionășeni și Filiala 2 Grivița a 

bibliotecii.  

Manifestarea are scop evidențierea prin desen și culoare a orașului Botoșani. Copiii au reușit să surprindă prin unirea 

gândurilor, a sentimentelor și a culorilor frumusețea Botoșaniului, dând dovadă de multă creativitate. Lucrările prezintă o 

imagine sinceră a orașului prin ochi de copil. 

Cabinetul de numismatică și filatelie vă invită să-i treceți virtual pragul, pentru a viziona expozițiile  ”Botoșani – orașul 

meu drag”, exponat documentar filatelic din colecția Alexiei Georgiana Cornaci și ”Heraldica Județului Botoșani”, exponat 

realizat de Ersilia Iacob.               

 Bibliotecarii Sălii de lectură au pregătit o expoziție de monografii despre ”Botoșanii de ieri și azi”. O altă expoziție, 

”Biblioteci din România”, aduce în atenția utilizatorilor Sălii de lectură monografii și albume donate, de-a lungul timpului, 

de alte biblioteci județene din România.              

 Fotografii și videoclipuri de la toate aceste activități vor putea fi vizionate pe pagina de Facebook a bibliotecii, 

precum și pe site-ul bibliotecabotoșani .ro.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:2.989 

cazuri noi de persoane infectate, doar 19 cazuri noi la Botoşani 

Până astăzi, 22 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.039.998 de cazuri de persoane 

infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

959.126 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.989 cazuri 

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

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

locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al 

județelor.  

Până astăzi, 26.943 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.  

În intervalul 21.04.2021 (10:00) – 22.04.2021 (10:00) au fost raportate 150 de decese (91 bărbați și 59 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, 

Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu 

Mare,  Sibiu,  Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-

49 ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 44 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 42 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 44 

decese la categoria de peste 80 de ani.140 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 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 11.168. Dintre acestea, 1.405 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.203.810  teste RT-PCR și 818.639 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au 

fost efectuate 24.867 de teste RT-PCR (14.391 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.476 la cerere) și 12.075 de teste rapide 

antigenice. 

Pe teritoriul României, 43.884 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.112 persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 41.194 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 108 

persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.623 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 666 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 21 aprilie, 4.605 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 889.467 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, 23.510 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, 3.124 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, 47 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, 14 în Republica Moldova, 3 în 

Muntenegru, 218 în Irlanda, 4 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 intervalul 8 aprilie – 15 aprilie 2021, au fost raportate  28 496 538  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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*SC RAPSODIA CONF SA Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluipentru proiectul: „Construire 

centru comercial (supermagazin), amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amenajare mijloace de publicitate, 

branșamente utilități, împrejmuire teren, organizare de șantier”, amplasament situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr. 4, 

NC/CF 60186, NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60155, jud. Botoșani. 

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 

Protectia Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 şi 

la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro. 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mun. Botosani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, jud. Botoşani, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de 

internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

   

  *SC IANYROUTE SRL prin Basanciuc Adrian din sat Hlipiceni, com. Hlipiceni, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat 

asupra luării deciziei etapei de încadrare - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului pentru proiectul:“Construire service auto, zid de sprijin și împrejmuire teren, platforme betonate, 

bazin vidanjabil” propus a fi amplasat în sat. Curtești (zona Lebăda Rai), com. Curtești,  jud. Botoșani. 

Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 

Protectia Mediului Botosani, mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 10-14 şi 

la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro. 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului mun. Botosani, b-dul 

Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, jud. Botoşani, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de 

internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

 

*RĂUTU FLORIN-NICOLAE, titular al P.U.D. – Construire imobil cu regim de înălțime P+1E cu funcțiune la parter 

de spălătorie auto și la etaj de birouri,  în municipiul Dorohoi, str. C.D.Gherea nr. 86, jud. Botoşani, anunţă publicul interesat 

asupra deciziei etapei de încadrare: planul nu necesită evaluare de mediu urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de 

mediu.                

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, în termen de 10 zile 

calendaristice de la data publicaăii prezentului anunt. 

*PORFIREANU GEORGE, titular al P.U.Z. – Construire spațiu prestări servicii și construire hală,  în municipiul 

Dorohoi, str. Sf. Ioan Românul nr. 163A, jud. Botoşani, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare: planul nu 

necesită evaluare de mediu urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz de mediu.     

 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, in termen de 10 zile 

calendaristice de la data publicării prezentului anunt. 

*SC ALFA BIT SRL anunţă publicul interesat asupra solicitării de revizuire a autorizatiei de mediu  nr. 56 din 29.07.2019 

emisă pentru obiectivul: “FERMA VEGETALA”, situat in loc. Plopenii Mari, str. Eugen Neculau nr.32, com. Ungureni, jud. 

Botoşani.  

Contestaţiile se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani din mun. Botoșani, bdul Mihai Eminescu nr. 

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

 

*TODIREANU CĂTĂLIN şi TODIREANU MARIA-MARILENA, în calitate de titulari pentru Planul Urbanistic Zonal-

„ÎNTOCMIRE PUZ-CONSTRUIRE FERMĂ PĂSĂRI”, amplasament situat în extravilanul satului Cucorăni, comuna Mihai 

Eminescu, jud. Botoşani, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu şi 

organizarea şedinţei de dezbatere publică în data de 09.06.2021, ora 11, on-line, prin videoconferinţă ZOOM. În ziua dezbaterii, link-

ul conferinţei, ID-ul şi parola de intrare vor fi afişate pe site-ul APM Botoşani.       

 Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Protectia Mediului Botoșani, 

http://apmbt.anpm.ro              

 Comentariile şi sugestiile publicului interesat se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botosani, prin e-

mail: office@apmbt.anpm.ro cât şi la TODIREANU CĂTĂLIN şi TODIREANU MARIA-MARILENA, prin e-mail  

todireanu.catalin@gmail.com, până la data de 08.06.2021. 

_______________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacţia: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoşani, tel. 0745-246654                          

www.actualitateabotosaneana.ro 
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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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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 po ți 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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

 

 


