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Fostul primar al comunei Ştiubieni, suspectat de delapidare 

În cursul zilei de joi, 22 

aprilie a.c., polițiștii din 

cadrul Serviciului de 

Investigare a Criminalității 

Economice au pus în 

executare cinci mandate de 

percheziție domiciliară, pe 

raza comunei 

Știubieni.Acestea vizează 

un dosar aflat pe rol sub 

aspectul comiterii 

infracțiunii de 

delapidare,suspect 

fiind fostul primar al 

comunei, Sebastian Merticariu. „În urma activităților desfășurate la locațiile vizate au fost identificate bunuri mobile care 

interesează cauza, fiind ridicate in vederea continuării cercetărilor. Prejudiciul estimat, cauzat prin activitatea 

infracțională este de peste 100.000 de lei. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în 

activitatea infracțională și tragerea acestora la răspundere penală potrivit vinovăției lor”, a declarat  Delia Nenișcu, 

purtător de cuvânt în cadrul IPJ Botoșani. 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul municipiului 

Botoșani-prăznuit în prezenţa  ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei 

și Bucovinei 

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul municipiului 

Botoșani a fost prăznuit vineri dimineață, în prezenţa  ÎPS 

Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Mănăstirea 

Popăuţi, eveniment la care alături de oficialităţile locale au 

participat şi un număr însemnat de credincioşi.

 Ceremonia religioasă a fost oficiată de un sobor de 

preoți în frunte cu ÎPS Teofan care a ţinut să transmită cu 

acest prilej un mesaj duhovnicesc de îndemn la rugăciune la 

Dumnezeu pentru a ne dăruit putere de biruinţă asupra relelor 

care ameninţă însăşi esenţa umanităţii. 

„Astăzi, la 17 veacuri de când a pătimit Sfântul Gheorghe, 

noi creștinii suntem chemați să-L rugăm pe Dumnezeu să ne 

dăruiască putere de biruință, să fim purtători de biruință 

asupra necredinței care se răspândește în lume și asupra 

noilor ideologii care se răspândesc în lum, care arată 

că  familia poate fi și altceva decât cea pe care o cunoaștem, că bătrânii pot să fie asistați să se sinucidă sau bărbații să 

devină femei și femeile să devină bărbați. Asupra acestor lucruri creştinul de astăzi este chemat să fie biruitor. Pentru a fi 

biruitor, are nevoie de Liturghie, are nevoie creştinul de Scriptură şi are nevoie de rugăciune.”  

___________________________________________________________________________________________________ 
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Ministrul Afacerilor Interne , Lucian Bode, a inaugurat sediile  

modernizate ale secţiilor de poliţie din Săveni şi Dorohoi 

”21 de sedii ale Poliției Române din județul Botoșani vor fi reabilitate și modernizate cu fonduri europene, acordate 

prin intermediul programelor de finanțare comune dintre România, Ucraina și Republica Moldova” a declarat vineri 

ministrul Lucian Bode 

„Am avut ocazia astăzi în județul Botoșani, în cadrul vizitei de lucru pe care am 

realizat-o, să particip la inaugurarea a două sedii de poliție, investiții atât de necesare 

având în vedere faptul că o bază materială modernă și sigură constituie o condiție 

esențială pentru buna desfășurare a activităților specifice. Începând de azi două 

comunități importante din județul Botoșani, localitățile Dorohoi și Săveni au sedii de 

poliție reabilitate și modernizate ca urmare a finalizării investițiilor demarate în anul 

2017, în valoare totală de aproximativ 1,8 milion de euro. Finalizarea acestor 

investiții reprezintă un semnal încurajator, dar nu suficient,şi de aceea avem în 

pregătire proiecte de investiții în sedii de poliție finanțate atât prin Programul Operațional Comun România-Ucraina, și 

aici vom reabilita 15 posturi de poliție din cadrul IPJ Botoșani, și alte șase posturi de poliție vor fi reabilitate cu finanțare 

din Programul Operațional Comun România-Republica Moldova. Este foarte important că, iată, avem 21 de secții de 

poliție care accesează aceste fonduri de investiții, de modernizare.” 

Colonelul Cristian Onofrei - medaliat de către ministrul Afacerilor Interne 

Ministrul Afacerilor Interne, domnul Lucian Nicolae Bode a oferit 

astăzi, 23 aprilie a.c., Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor 

Interne colonelului în rezervă Cristian Onofrei, cu ocazia trecerii 

acestuia în rezervă, eveniment desfășurat la sediul Prefecturii Botoșani. 

Distincția primită reprezintă un însemn al aprecierii carierei de peste 27 

de ani în slujba comunității, dintre care ultimii 4 ani, în calitate de 

comandant al Jandarmeriei Botoșani. 

Emblema de onoare reprezintă cea mai înaltă distincție onorifică ce 

poate fi acordată personalului Ministerului Afacerilor Interne și poate fi purtată și la ținuta civilă. 

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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Accident pe Octav Onicescu cu doi şoferi sub influenţa alcoolului 

Astazi, 23 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Biroului 

Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că pe 

strada Octav Onicescu din municipiu, a avut loc un 

accident rutier soldat cu pagube materiale. 

Echipajul de poliție direcționat la fața locului a 

stabilit faptul că un bărbat de 40 de ani, din 

municipiul Botoșani, în timp ce se deplasa pe strada 

Octav Onicescu, directia de deplasare dinspre strada 

Pacea înspre strada Primăverii, nu s-a asigurat la 

schimbarea direcției de mers la stânga, împrejurare 

în care un alt autoturism care se deplasa 

regulamentar pe aceeasi direcție de mers, a intrat în 

coliziune cu acesta. In urma impactului au rezultat doar pagube materiale. 

Cei doi conducători auto se aflau sub influența băuturilor alcoolice, aparatul alcooltest indicând o valoare de 0,17 mg/l 

alcool pur in aerul expirat în cazul conducătorului auto responsabil de producerea accidentului și 0, 13 mg/l, în cazul 

celuilalt conducător auto. 

Ambii au fost sancționați cu amendă în cuantum de 1300 de lei, iar ca măsură complementară le-a fost suspendat dreptul de 

a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile. 

Explozie la Săveni, doi bătrâni au suferit arsuri 

Viața a doi bătrâni din Săveni, de 76 respectiv 85 ani, a fost 

pusă în primejdie după ce, în încăperea unde locuiau, a avut 

loc o explozie din cauza acumulărilor de gaz. Deflagrația a 

fost urmată de incendiu. Ambii au ajuns la spital cu arsuri de 

gradul I, II și III pe față, mâini și picioare.  

Puteți să înlăturați acest pericol din propria casă, prin 

respectarea următoarelor recomandări: 

în cazul în care se simte mirosul caracteristic al gazului în 

încăpere, închideți imediat robinetul buteliei şi al aparatului 

de utilizare;  

deschideți uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperii timp 

de 30 minute;  

nu aprindeți chibrituri, brichete, nu manevrați întrerupătoarele electrice, soneriile, telefoanele, nu fumați şi nu utilizați 

surse de foc înainte de a aerisi încăperea;  

înainte de aprinderea focului, verificați dacă robinetul buteliei şi robinetele aparatului de utilizare sunt închise;  

întotdeauna aprindeți întâi chibritul și apoi manevrați robinetul de alimentare cu gaz;  

umpleți buteliile doar cu tipul de combustibil pentru care au fost proiectate şi numai în centre autorizate în acest sens.  

Este interzisă încercarea cu flacără a etanșeității buteliei, garniturilor sau a furtunului! 

Verificarea buteliei se va face numai cu emulsie de apă cu săpun! 

Folosiți doar butelii comercializate în unități specializate! 

#ISU_BOTOSANI 

___________________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUgPmYUM_Ylcekd5KPIIgaa6S0WhcVjl8GkgJN3MD3uxEc6K-IhnC0vg1Vx9GQBEIGAuiQk8OjOchkArrHLq8aNKIcm-Bd24Xis_MTFAC_2wHppVyPh5kpEtSgqVmPaFrsZIgj9rKBWqmJHCfPApBG_&__tn__=*NK-R


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

“Caşcavalul de Săveni”- marcă înregistrată  în Registrul European 

al Indicațiilor Geografice Protejate 

Documentaţia destul de pretenţioasă  trimisă Comisiei Europene, 

conform uzanţei, a fost convingătoare în privinţa  caşcavalului de 

Săveni- marca fiind înscrisă în Registrul European al indicațiilor 

geografice protejate.Acum mai bine de trei ani Ministerul Agriculturii a 

acordat caşcavalului de Săveni atestatul de produs cu Indicaţie 

Geografică Protejată (IGP) la nivel naţional iar la începutul acestui an 

Comisia Europeană a publicat cererea de înregistrare a denumirii 

protejate pe teritoriul european pentru „Caşcavalul de Săveni” în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene . Au apărut însă contestaţii de la greci şi 

bulgari care au susţinut că un astfel de produs este fabricat şi în ţările lor. 

Asociaţia Producătorilor “Caşcavalul de Săveni” a adus argumente 

suficiente care  au convinscă produsul lor este original.  

Acest caşcaval are şi un istoric local. La fosta Intreprindere de Comercializare şi Industrializare a Laptelui (ICIL) din 

Săveni, caşcavalul a fost produs în anii 60 ai secolului trecut după o reţetă inedită, de maistrul Nicolae Caranica, cel care de 

altfel a pregătit până la pensionarea sa generaţii şi generaţii de “brânzari”, adică de specialişti în fabricarea brânzeturilor, 

inclusiv a caşcavalului care era importat în Grecia, Libia, Siria, Canada şi Egipt.Cașcavalul de Săveni este produs din lapte 

crud încâlzit la 30-33 grade, şi are o perioadă  îndelungată, circa  60 de zile, de maturare, condiţie absolut necesară obţinerii 

calităţii şi gustului cu care a cucerit numeroşi consumatori din ţară. 

      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. 

___________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:1542 

cazuri noi de persoane infectate, doar 22 cazuri noi la Botoşani 

Până astăzi, 25 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.046.264 de cazuri de 
persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 972.476 de pacienți au fost declarați 
vindecați.În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost 
înregistrate 1.542 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. Distinct de cazurile nou 
confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 249 de persoane au fost 
reconfirmate pozitiv.  

Până astăzi, 27.394 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 24.04.2021 (10:00) – 25.04.2021 (10:00) au fost raportate 127 de decese (66 bărbați și 61 femei), ale unor pacienți 
infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, 
Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, 
Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava,  Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.Dintre acestea, 1 
deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-
49 ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 45 decese la categoria de vârstă 70-79 
ani și 39 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.118 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat 
comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 7 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 10.312. Dintre acestea, 1.358 sunt internate 
la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.262.520 de  teste RT-PCR și 848.240 de teste rapide antigenice. În 
ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.649 de teste RT-PCR (5.552 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.097 la 
cerere) și 4.930 de teste rapide antigenice. 

Pe teritoriul României, 39.348 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.395 de 
persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 40.779 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină 
instituționalizată se află 89 de persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.501 apeluri la numărul unic de urgență 112. 

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 24 aprilie, 5.733 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.070.330 de lei. 

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, 
faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal și 2 dosare penale pentru falsul în declarații.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. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.511 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, 48 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 15 aprilie – 22 aprilie 2021, au fost raportate 29 441 874 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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*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. 

*COJOCARU SERGIU titular al Planului Urbanistic de Detaliu:,,Construire spălătorie auto tip self 

care, spaţiu pentru birouri, împrejmuire teren, amenajare parcare şi racord apă-canalizare, branşare reţea 

electricitate”, amplasament situat  în municipiul Botoşani, Şoseaua Iaşului nr.1A, jud. Botoşani, anunţă publicul 

interesat că APM Botoşani propune ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

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

10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

*Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile  66 450 € Negociabil. Teren central 
în suprafaţă de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat Traian, vizavi de 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă 

de arc de cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. 

Accept scimb cu apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

*Tractări auto cu macara , roţi blocate , Transport utilaje , Asistenţă Rutieră NON-STOP . Botoșani , 

Hârlău , Flămânzi , Ștefănesti , Darabani , Suceava , Dumbrăveni ...Tel. 0745 499 556     

 *Vând teren 240 mp Botosani, ultracentral, toate utilităţile. 135 € Negociabil . Terenul este situat in 

Botosani, in centrul vechi, foarte aproape de Mall Uvertura. Terenul este in suprafata de 240 MP si are deschidere 

de 8MP la 2 strazi. Este potrivit atat pentru constructia unei case, cat si pentru activitati comerciale: exista curent 

trifazic, apa, precum si acces la retaua de gaze.Pretul este de 150 EUR MP. Tel.+40754214277    

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

2 foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, 

camera birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil .     

 *Vând casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Preț solicitat 50.000 euro. Relații la tel. 

0742572165.                

 *VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren arabil + livadă + vie în total 

1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + geamurile din termopan și glafuri de marmură. Are 2 

dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. 

Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în 

fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și 

canalizare în fosa din curte. Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. 

Casa este pe strada Livezilor nr 5. Preț -37.000 

euro._________________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

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

www.actualitateabotosaneana.ro 

http://apmbt.anpm.ro/
mailto:office@apmbt.anpm.ro
mailto:todireanu.catalin@gmail.com
http://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 

 

                                                    



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

Un localnic din comuna Mitoc a rămas fără autoturism în urma unui incendiu 

 În momentul producerii evenimentului, mașina 

era parcată în fața gospodăriei, în apropierea 

casei. 

Alarma s-a dat puțin înainte de miezul nopții de 

sâmbătă spre duminică. Incendiul a fost stins de 

pompieri militari din Săveni și voluntarii din 

comună, înainte de a se extinde la casă. Cauza 

probabilă o constituie scurtcircuitul.  

Pentru a preveni astfel de evenimente, respectați 

următoarelor măsuri: 

verificaţi instalaţia electrică; 

nu faceți improvizații la instalația electrică; 

asiguraţi-vă că echipamentele de iluminat 

electric nu sunt defecte sau neizolate; 

verificaţi dacă apar eventuale scurgeri de carburanți sau lubrifianți; 

verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.                 #ISU_BOTOSANI 

Cea mai mare tranșă de vaccin produs de Pfizer BioNTech sosește luni în țară 

Luni, 26 aprilie, România va primi cea mai însemnată tranșă de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care 

constă în 725.400 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-

Napoca și Timișoara. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale 

terestră, potrivit autorităților. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere 

speciale, cu gheață carbonică și folie etanșă. 

Astfel, procesul de vaccinare continuă atât în centrele din București, cât și din țară, dozele fiind distribuite după 

cum urmează: Centrul Național de Stocare București: 175.500 doze; 

Centrul Regional de Depozitare Brașov: 85.410 doze; 

Centrul Regional de Depozitare Cluj: 93.600 doze; 

Centrul Regional de Depozitare Constanța: 92.430 doze; 

Centrul Regional de Depozitare Craiova: 91.260 doze; 

Centrul Regional de Depozitare Iași: 93.600 doze; 

Centrul Regional de Depozitare Timișoara: 93.600 doze. 

Până la acest moment, țara noastră a recepționat 4.397.309 doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 

3.843.269 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze 

recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul 

Național și centrele regionale de depozitare, prin direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului 

București.* În România, alocarea dozelor de vaccin se realizează conform calendarului de livrare pus la dispoziție 

de firma producătoare, sens în care, săptămânal, țara noastră primește tranșele de vaccin necesare imunizării 

populației.                hotnews.ro  

_____________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_6yion7XDg56rxOku77zjd-2W3xG92Nd1UEEAFE4mNMkbQrjS5J8xX0X2yUzgI5zQED6aDAujVcItCAoBrM3Q7t50s-HI7jxNDGte17foamlEHOmqf6569-150VEnvIEzlHzUVHYyVWDJxozVE8Pu&__tn__=*NK-R
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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 piața 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. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.eon.ro/
mailto:%20online
https://www.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. 


