
.      
2 aprilie -„Ziua Instituţiei Prefectului” 

 În urma unei legi adoptate în 2018 de Parlamentul României, 2 aprilie a 

devenit „Ziua Instituţiei Prefectului”, botoșănenii legați de activitatea acesteia 

putând să o sărbătorească în acest an într-o a IV-a ediție.  Contextul pandemic 

nu permite, însă, manifestări de o altă natură decât o astfel de comunicare, prin 

intermediul căreia Dan Nechifor, prefectul județului Botoșani urează tuturor 

celor implicați de-a lungul timpului în viața prefecturii ”multă sănătate, 

bucurii și împliniri”.  

”Este o onoare să deții o astfel de demnitate publică, dar realizezi că pentru 

soluționarea problemelor unui județ este nevoie de colaborarea tuturor șefilor 

instituțiilor publice, pentru că singur nu poți să faci nimic. Le mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Instuției Prefectului 

Botoșani, pentru implicare, corectitudine și profesionalism, calități dovedite oricât de grele au fost momentele prin care am 

trecut împreună. Adresez urări de bine tuturor celor ce au condus și au lucrat în această instituție, prefecți, subprefecți, foști 

angajați.”, a declarat Dan Nechifor. 

Preluată după modelul francez, instituţia prefectului  a intrat în istorie începând cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza. 

Termenul præfectus este de proveniență latină și  înseamnă a însărcina, a-i da cuiva o comandă. Sub acest înţeles, a 

reprezentat, de-a lungul timpului, o funcţie care a făcut carieră în istoria militară şi administrativă. A câștigat sau a pierdut 

din prestanță, în funcție de interesele vremii, pentru ca Revoluția din 1989 să readucă reabilitarea funcției de prefect, 

derulându-se în perioada post-revoluționară, 16 mandate preluate de 12 botoșăneni – prefecți.   

Poliţiştii botoşăneni  alături de elevi în Săptămâna Altfel 

În cadrul activităților derulate cu ocazia Săptămânii Altfel, 

polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a 

Criminalității au fost invitații  elevilor și profesorilor  Școlii 

Gimnaziale nr.10  Botoșani, ai  Școlii Gimnaziale nr.7  Botoșani, 

precum și ai Școlii Gimnaziale nr. 11 Botoșani.   

 În contextul desfășurării în această perioadă a cursurilor 

școlare în mediul online în cadrul unor unități de învățământ, cea 

mai mare parte a activităților a avut loc pe platformele 

educaționale virtuale  accentul fiind pus pe siguranța personală a copiilor, pe măsurile de protecție pe care le putem lua pe 

Internet. Siguranţa pe Internet a fost subiectul dezbătut de poliţişti cu elevii claselor aVa, aVIa și aVIIa din cadrul unităților  

de învățământ. Recomandările generale s-au referit la  protejarea datelor personale, protejarea parolei, evitarea întâlnirilor 

cu persoane cunoscute pe internet sau anunţarea părinţilor despre intenţia unor astfel de întâlniri, selectarea atentă a 

imaginilor pe care le postează pe internet, respingerea unor contacte „agresive” venite din partea altor persoane şi anunţarea 

acestor incidente.Polițiștii au primit un feedback pozitiv din partea celor 300 elevi participanți la activitățile preventive , 

informațiile prezentate fiind apreciate ca foarte utile în contextul actual.Activitățile de acest tip vor continua în luna mai, 

după încheierea vacanței de primăvară. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de 

Comunicare Strategică: 4.151 cazuri 

noi de persoane infectate, 60 la Botoşani  

Până astăzi, 4 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane 

infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).871.950 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.151 

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. Mai jos aveți 
graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 789 de 

persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 24.070 de persoane diagnosticate cu infecție cu 

SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 03.04.2021 (10:00) – 04.04.2021 (10:00) au fost raportate 97 de decese (44 bărbați și 53 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 

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

Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș,  Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul 

București.Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 8 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 20 decese la 

categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 27 decese la categoria de peste 80 de ani.87 dintre decesele 

înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți 
decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.714. Dintre acestea, 1.456 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.816.552 de teste RT-PCR și 642.522 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 15.980 de teste RT-PCR (7.634 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.346 la cerere) și 5.667 de teste rapide 

antigenice. 

Pe teritoriul României, 66.589 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.255 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 48.346 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 98 de 

persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.423 de 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 3 aprilie, 7.112 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.675.637 de lei.  

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, 23.497 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV 

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

în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia,  137 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 46 în Elveția, 3 în 

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

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

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

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

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

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

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

Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina. 

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

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

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

În intervalul 25 martie 2021 – 1 aprilie 2021, au fost raportate 26.393.414 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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 Comunicat de presă 

<Primăvara în culori>, un concurs dedicat copiilor talentați, un succes 

Concursul ,,Primăvara în culori” organizat de Departamentul de activități al redacției Buzz s-a bucurat de un adevărat 

succes. Foarte mulți tineri și copii au participat la cele două 

secțiuni ale competiției aflate la prima ediție.  

Au fost primite 59 de lucrări, dintre care 17 la 

secțiunea Poezie și respectiv, 42 la secțiunea Arte plastice.  

Partenerul concursului a fost Europe Direct Botoșani. 

Lucrările au fost publicate pe pagina de Facebook a 

partenerului,  acesta urmând să acorde premii de popularitate. 

,,Concursul <Primăvara în culori> a fost o foarte mare 

reușită a departamentului vostru de activități și vă felicit. 

Europe Direct Botoșani va acorda premii tuturor celor care 

au adunat cele mai multe reacții pe pagina noastră. De 

asemenea, datorită succesului mare pe care l-ați avut vom suplimenta si noi o parte din premiile date de juriu”  a declarat 

Radu Căjvăneanu.  

În calitate de președinte al departamentului de activități al redacției Buzz, mă declar încântată de modul în care a decurs 

activitatea. Este a doua activitate de care mă ocup, ca președinte al departamentului de activități, și sunt foarte fericită de 

munca pe care am depus-o.  A fost o idee de-a mea, la care am fost ajutată de Ioana Matfeev (coordonatorul cercului de 

jurnalism Micii reporteri-n.n), deoarece am vrut să-i ajutăm pe copiii talentați în această perioadă afectată de pandemie,  să 

le oferim posibilitatea să iasă din monotonie. Îi mulțumesc și colegei mele Ilinca Oroșanu pentru că m-a ajutat la 

organizarea lucrărilor pentru comisie.  

Inspectoratul Școlar Botoșani a fost alături de organizatorii concursului, promovând regulamentul competiției în rândul 

cadrelor didactice și al elevilor fapt pentru care departamentul de activități al redacției Buzz îi mulțumește. 

În perioada următoare, membrii comisiei de jurizare se vor întruni pentru a alege câștigătorii celor două secțiuni. Din comisa 

de jurizare vor face parte: Anca Melinte- profesor de limba și literatura Română, Ioana Matfeev –Jurnalism, Paula 

Alexandra Ifrim –absolvent al Școlii de Artă George Enescu, secția pictură, Karina Todireanu- membru al redacției, 

studentă a Conservatorul din București,  Denisa Franț – președintele Departamentului de activități al redacției Buzz, Ilinca 

Oroșanu- vicepreședinte Departamentului de activități al redacției Buzz.  

Festivitatea de premiere va avea loc la sfârșitul lunii aprilie și va fi anunțată ulterior, la fel și câștigătorii. 

Comunicat de presă redactat de Denisa Franț (12 ani) 

UN POEM de MARIA BACIU 

FETIŢA CARE VREA SĂ ZBOARE    

Să-ți fie primăvara mai ușoară 

cu ghiocei îmbobociți aseară, 

cu rânduri de zambile și narcise, 

râzând peste rochița ta de vise! 

Să treacă rândunelele grămadă 

peste copacii tineri din livadă, 

care-n flori roz și pe frunzițe mici  

ascund bondari, albine și furnici, 

iar râsul tău să tulbure oștirea 

copacilor ajunși în toată firea 

și toate ale zilei să învie, 

în primăvara ta pretimpurie,  

cu raze moi, venite de la Soare, 

pentru fetița care vrea să zboare!... 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Lecţiile pandemiei întipărite ca blog de liceeni 

 Haideţi să citiţi, dar mai ales să scrieţi pe noinuvomuita.com! 

  

O iniţiativă pornită de la Colegiul Naţional 

„A.T.Laurian” a dus la realizarea unui blog ce să poată păstra 

gânduri, idei, impresii, regrete, obsesii şi lecţii ale pandemiei. 

Oricine poate lăsa un mesaj ce să devină o piesă din 

mozaicul societăţii botoşănene covidate, tinerii configurând 

şi un set de reguli care să nu lase musafirii să sară peste 

limita decenţei şi să împiedice atingerea scopului pentru care 

pagina virtuală a fost creată.  

Mesajele scrise până acum 

pe  https://noinuvomuita.com/vorbesc, în cea mai mare 

parte, de cât de dor ne este de normalitate, despre cum ne 

enervează măştile, dar şi despre familie, prieteni, medici şi 

oameni frumoşi. Vorbesc multe şi despre adevărata faţă pe 

care pandemia le-a arătat-o oamenilor, rămânând unii dintre 

noi fără cei pe care îi credeam prieteni. Cele mai multe mesaje sunt scrise cu năduf, însă cele mai dureroase vorbesc despre 

pierderea celor dragi.  

Iniţiatorul blogului este Şerban Emilian Ciobanu, elev în clasa a IX-a la Colegiul Laurian, cel care şi-a asumat funcţia 

de CEO al unei echipe formate din elevi dornici să colaboreze. Aleşi în urma unor interviuri, aceştia provin şi de la alte licee 

şi au pentru blog misiuni de scriitori, designeri, asistenţi, social media, marketing şi reclame. Au şi noroc de îndrumarea 

doamnei diriginte, profesorul de limba şi literatura română Cristina Râznic.  

„Cu toții știm că pandemia ne-a dat toate planurile peste cap, însă trebuie să recunoaștem că în această perioadă 

fiecare a avut parte de cel puțin un eveniment plăcut sau neplăcut, din care a avut ce învăța și pe care nu-l va uita niciodată. 

Acesta este și motivul pentru care am creat pagina #noinuvomuita. Îmi doresc ca toate lucrurile ce ne-au marcat în această 

perioadă în care activitatea noastră s-a mutat acasă, să rămână acolo și să le putem citi peste câțiva ani, amintindu-ne de 

pandemie ca fiind o lecție, nu o pedeapsă.”. Astfel explică Emilian rostul blogului ce îşi strânge mesajele prin diverse 

metode. De la trimiterea directă cu ajutorul site-ului, la aşezarea câtorva foi pe mesele unor localuri din judeţul Botoşani, ce 

pot fi completate de doritori, la sondaje făcute de către profesori, sau crearea de pagini personalizate pe reţele de socializare, 

unde oricine poate scrie, urmând ca mesajele să fie selectate şi postate pe site.          IRINA SIMINICEANU 

 

518,83 milioane euro investiți în măsuri de sprijin pentru 

persoanele dezavantajate, prin POAD 

Comunitățile defavorizate din România au beneficiat de un sprijin consistent din partea Uniunii Europene, prin 

intermediul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020, din cadrul Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene. Astfel, 21 contracte de finanțare, având o valoare totală de 518,83 milioane euro, sunt 

implementate prin acest Program Operațional, în scopul sprijinirii sub diferite forme a persoanelor dezavantajate. Sumele 

alocate pentru cele mai importante măsuri de sprijin: 

- 415.496.933 euro alocați pentru acordarea de alimente de bază; - 27.000.000 euro pentru materiale școlare;  

- 12.000.000 euro pentru trusouri nou-născuți; - 38.400.000 euro pentru produse de igienă. 

În prezent, se află în proces de contractare două cereri de finanțare  în valoare totală eligibilă de 3.498.581,83 

euro. Alte două apeluri de proiecte în valoare totală de 44.027.951,16 euro, respectiv apelul Acordarea de 

materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii), în valoare de 27.000.000 euro și 

apelul Asistență tehnică cu un disponibil de 17.027.951,16 euro sunt deschise. 

_______________________________________________________________________________________ 
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APC Botoșani la un Atelier de lucru internațional pe tema 

”Managementul Proiectelor si a Strângerii de fonduri”  

La sfârșitul lunii martie 2021  doamna profesoară Carmen - Silvia 

Ciobanu de la Liceul cu Program Sportiv Botoșani, în calitate de 

reprezentant al Asociației pentru Protecția Consumatorilor 

Botoșani, a participat la un atelier de lucru  internațional pe 

tema Managementul Proiectelor si  a Strângerii de 

fonduri.  Atelierul a fost initiat de Consumer PRO - 

BEUC  www.beuc.eu  (Biroul European al Unuiunilor de 

Consumatori), grup umbrelă pentru 45 de organizații independente de consumatori din 32 de țări. 

Câteva teme prezentate în cadrul celor trei zile ale reuniunii online: 

·    Elemente - cheie ale strângerii de fonduri 

·    Interviu live pentru strângerea de fonduri a Euroconsumers 

·    Prezentarea portalului de finanțare CE 

·    Prezentarea a trei studii de caz de strângere de fonduri 

·    Schimb de la egal la egal cu privire la provocările din strângerea de fonduri și modalitățile de abordare a acestora 

·    Ce să faceți și să nu faceți atunci când scrieți o cerere UE. 

S-au desfășurat exerciții individuale și de grup privind inițierea unei campanii de strângere de fonduri la care reprezentantul 

APC Botoșani a avut o contribuție apreciabilă. 

-  Formatul atractiv, atmosfera caldă, discuțiile în plen și 

interacțiunile în sesiuni individuale, diversitatea 

și  claritatea informațiilor prezentate de Tim Findlay și 

Isabel Oliveira, toate acestea au condus la interacțiunea cu 

ceilalți reprezentanți apărători ai drepturilor consumatorilor 

în Europa. 

Studiile de caz prezentate au fost foarte utile, s-a discutat și 

s-a colaborat  pentru asimilarea  de noi competente în 

domeniul Managementului Proiectelor, precum și a 

Strângerii de fonduri. Au avut loc schimburi de bune 

practici , sesiuni de întrebări și răspunsuri, intervenții ale 

participanților, precum și prezentarea și crearea de 

documente comune. Salutăm inițiativa creării unui 

asemenea atelier și încurajăm participarea la astfel de 

sesiuni utile pentru asimilarea noilor competențe și 

dezvoltarea unor legături între parteneri la nivel european 

și nu numai, a declarat doamna profesoară Carmen -

Silvia Ciobanu.     

Radu Cajvaneanu- Vicepresedinte executiv  Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani                                                      

-coordonator   Centrul EUROPE DIRECT Botosani  

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

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

în municipiul Dorohoi, str. C.D. Gherea,nr. 86, județul Botoșani, anunţă publicul interesat că s-a elaborat 

prima versiune a planului sus-menţionat şi s-a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în 

vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.   

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

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

Dorohoi, str. C.D. Gherea,nr. 86, județul Botoșani, în zilele de luni-vineri între orele 8,00 – 16,00.

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

termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

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

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

nr.163 A, județul Botoșani, anunţă publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus-menţionat 

şi s-a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere a 

avizului de mediu conform HG 1076/2004.           

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

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

Dorohoi, str.Toporaşului,nr.2, județul Botoșani, în zilele de luni-vineri între orele 8,00 – 16,00. 

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

termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

*I.I. PLEŞCA STEFAN solicită autorizație de mediu pentru obiectivul AUTORIZARE 

FUNCȚIONARE FIERASTRĂU PENTRU DEBITAREA BUȘTENILOR situat în sat Trușești, comuna 

Trușești, județul Botoșani. 

Contestații se pot depune la sediul A.P.M. Botoșani din b-dul Mihai Eminescu nr. 44 în termen de 5 

zile lucrătoare de la data apariției anunțului. 

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

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

negociabil .   

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

50.000 euro. Relații la tel. 0742572165. 

*Vând/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la iesirea din sat spre Corni,21 ml 

deschidere la asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste 

drum,pret 4 euro mp,accept schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata 

totala: 2000, Front stradal: 21, Accept schimburi. Tel. 0748871234 

_______________________________________________________________________________________________________  
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Reparaţii montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

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

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 

pentru Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

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

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

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

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 

23 microni  23 lei 

tub carton 150 grame 
folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Instalator sanitar, ofer servicii, Desfundam 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu 

macara , lucrări diverse detalii la tel. 0753689237 

Inchiriez sau vând spatiu comercial in Botosani zona 

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

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

388 300 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si 

barbati pentru campaniile de cules capsuni,afine si 

zmeura in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera  

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

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

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme 

pavele constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăț i .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer reț etarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

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

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  
 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc 

telefon 0744 862 373   

 

 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

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

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalatii termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

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

PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII  COPIILOR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pe marginea celor discutate în cadrul activităților preventive online. 

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

Iată câteva dintre recomandările oferite elevilor de către polițiști: 

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

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

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

persoane şi a altor întâmplări tragice; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pericol sau îi pot afecta pe cei din jur; 

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

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

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

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

În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii 

sau polițiștii, medicii sau psihologii, agresorul tău se va 

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

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

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

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

protejat! 

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

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

neplăcere sau teamă. 

o ________________________________________________________________________________________ 
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Consiliere, îndrumare și sprijin emoțional pentru seniori, la  Telefonul Vârstnicului 

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

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

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

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

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

programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de informații practice 

și îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică și chiar 

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

consiliere psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod 

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitetul Național pentru Vaccinare a publicat o hartă interactivă a 

centrelor de vaccinare, în funcție de tipul de vaccin folosit 

 ”Pentru a veni în 

sprijinul cetățenilor, 

prin prezentarea 

centrelor de 

vaccinare pe tipurile 

de vaccin 

administrate în 

România, Comitetul 

Național de 

Coordonare a 

Activităților privind 

Vaccinarea 

împotriva COVID-

19 (CNCAV), cu 

suportul Serviciului 

de Telecomunicații 

Speciale (STS), a 

devansat 

implementarea acestei funcționalități în platforma de programare. Astfel, la acest moment, a devenit activă harta centrelor 

pe tipuri de vaccin și este disponibilă pe site-ul de informare https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/. 

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

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

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

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

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

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

 

https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/
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Proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă 

de peste 13 ori mai puține în județul Botoșani decât în 

județul Iași 

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

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

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

beneficieze de oportunități de digitalizare, inovare și internaționalizare. 

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

Operațional Regional 2021-2027. 

Au fost 

prezentate:  rețeaua Enterprise 

Europe Network, Zonele de 

inovare digitală din 

România cu puncte de contact 

la ADR Nord-est, au fost 

completatechestionare online. 

În ceea ce privește maturitatea 

digitală la nivel de  Euro 

regiune NE s-a apreciat căam 

atins abia primele două 

trepte și cele mai mici din cele 

6 nivele avute în considerare de 

practicienii în domeniu. Foto: 

Maturitate digitală NE România 

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

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

solicitând exemple de bune practici din județul Botoșani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interesate (stakeholderi)  de la nivelul județului Botoșani. 

  

Radu Cajvaneanu 

Vicepresedinte executiv-Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani     

 coordonator Centrul EUROPE DIRECT Botosani  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

https://ro.linkedin.com/in/gabriela-macoveiu-38b915154

