
.      
Lovitură de peste 315.000 de lei dată contrabandiştilor de ţigarete 

Polițiștii de frontieră botoşăneni au descoperit și 
confiscat, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de 
competență, 22.477 de pachete cu țigarete de 
contrabandă în valoare de peste 315.000 de lei. 

În data de 04 aprilie a.c., poliţiştii de frontieră din 

cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Darabani, acţionând 

în vederea valorificării unor informaţii, au organizat o 

acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigarete, în 

zona de competență. n jurul orelor 07.10, au fost observate 

mai multe persoane care transportau cu un atelaj hipo cutii 

voluminoase, dinspre malul râului Prut către pădurea din 

apropierea localităţii Baranca. La vederea poliţiştilor de 

frontieră, profitând de configuraţia terenului, persoanele au abandonat coletele și atelajul hipo şi au fugit în pădurea din 

apropiere. Deoarece cei în cauză nu s-au supus somațiilor legale prin voce, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să 

folosească armamentul din dotare fiind trase două focuri de armă în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube 

materiale.La inventarierea bunurilor a reieşit că erau transportate ţigări, fiind stabilită cantitatea de 449.540 de ţigarete  

(22.447 de pachete), în valoare de 315.678 de lei, cantitate ce a fost ridicată de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor.În 

cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi intrarea sau iesirea 

din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în vederea depistării şi identificării tuturor persoanelor 

implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.  

Acțiuni ale forțelor de ordine pentru limitarea răspândirii coronavirusului   

În perioada 3-4 martie 2021, sub autoritatea Instituției 

Prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști 

de frontieră, lucrători din cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență, precum și specialiști din cadrul 

Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar 

Veterinară, Inspectoratului Teritorial de Muncă și 

Comisariatului Județean pentru Protecția 

Consumatorului, au acționat pentru verificarea 

măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în zonele 

aglomerate dar și mijloace de transport în 

comun.Astfel, pe raza întregului județ, au fost 

organizate 23 acțiuni punctuale, atât în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind controlate peste 300 de locații 

de interes. În urma neregulilor constatate, echipele de control au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale,  valoarea 

totală a acestora fiind de peste 22.000 de lei.Din totalul sancțiunilor contravenționale, 15 au fost aplicate persoanelor care 

nu au respectat interdicțiile privind deplasarea în afara locuinței pe timp de noapte.  
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Consiliere, îndrumare şi sprijin emoţional pentru seniori, la  

Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflaţi în situaţii dificile de viaţă pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită a numărului de telefon 0800 460 

001 - Telefonul Vârstnicului, un serviciu social pus la dispoziţie de Fundaţia Regală Margareta a României şi finanţat de 

Fundaţia Vodafone România şi donatori individuali, prin SMS cu textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi şi asistenţi 

sociali din cadrul programului vine în ajutorul seniorilor prin 

furnizarea de informaţii practice şi îndrumare către servicii din 

comunitate, consiliere psihologică şi chiar sprijin . Pentru a răspunde 

miilor de solicitări şi a oferi sprijin emoţional sau consiliere 

psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod 

curent, din 4 specialişti în asistenţă socială, 15 voluntari care ajută la 

alinarea singurătăţii, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, şi 

psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. 

Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulţi dintre ei trăiesc 

singuri, afectaţi de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau 

lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situaţii dificile de viaţă şi nu 

mai au pe nimeni care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost 

nevoiţi să facă faţă pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existenţiale ale 

multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu ridicarea stării de urgenţă, iar criza izolării sociale a 

seniorilor nu se termină acum. 

Comunicat de presă 

Utilități în licitație pentru Spitalul de Boli Cronice și Îngrijiri Paliative 
 

Reprezentanții Primăriei Municipiului Botoșani au finalizat proiectul tehnic privind racordurile de apă – canal și termie la 

cea mai nouă unitate spitalicească din oraș. Aceasta în condițiile în care branșările la rețeaua de energie electrică au fost 

finalizate la Spitalul Municipal de Boli Cronice și Îngrijiri Paliative.  

Astfel, în cel mai scurt timp posibil, execuția lucrărilor de branșare va fi scoasă la licitație în Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SEAP). În cazul în care nu vor fi depuse contestații, de la data semnării contractului, termenul estimat de 

finalizare a lucrărilor este de 90 de zile.  

„Finalizarea acestui proiect a fost și este prioritară pentru mine pentru că, așa cum am mai spus, botoșănenii au dreptul 

la servicii de sănătate la stat la fel ca la privat! Iar în actualul context epidemiologic, deschiderea acestei unități 

spitalicești ar fi o adevărată gură de oxigen, nu numai pentru sistemul sanitar, ci mai ales pentru botoșăneni. Am depus 

și voi depune toate diligențele pentru a mă asigura că acest spital va fi deschis în cel mai scurt timp posibil. Chiar dacă 

branșamentele la utilități au demarat destul de târziu, am toată determinarea să urgentez lucrările și vă garantez că fac 

tot posibilul pentru acest deziderat ”, a susținut primarul Cosmin Andrei.  

Mai mult, reprezentanți ai municipalității au purtat discuții cu proiectantul Companiei Naționale de Investiții (CNI) și au 

efectuat și vizite în teren, astfel că s-au propus și modificări. Circuitul pe care urma să fie livrată hrana pentru pacienți nu se 

va mai face printr-un tunel de legătură cu Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe”, ci direct prin noul spital, cu culoare și 

lifturi separate de cele destinate pentru vizitatori sau pacienți.  

În acest sens s-a emis și o dispoziție de șantier, de către proiectantul CNI, trimisă verificatorului tehnic. Ulterior, acesta va 

emite un referat de necesitate, în baza căruia constructorul va opera modificările solicitate.  

Valoarea totală a acestui proiect este de 15,6 milioane de lei, din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, prin CNI.  De menționat este faptul că municipalitatea botoșăneană nu are nicio relație contractuală 

cu CNI sau constructor, obiectivul urmând să fie preluat în administrare de către primărie.                    Cabinet Primar 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de 

Comunicare Strategică: 5231 cazuri noi 

de persoane infectate, 69 la Botoşani  

Până astăzi, 6 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 983.217 cazuri de persoane infectate cu 

noul coronavirus (COVID – 19). 

880.429 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.231 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, 24.386 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

 În intervalul 05.04.2021 (10:00) – 06.04.2021 (10:00) au fost raportate 196 de decese (109 bărbați și 87 femei), ale unor pacienți infectați cu 

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

Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Hunedoara, Iași, Maramureș,  Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, 

Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov 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, 12 decese la 

categoria de vârstă 50-59 ani, 65 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 64 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 48 decese la categoria de 

peste 80 de ani.184 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 7 pacienți decedați nu au prezentat 

comorbidități, iar pentru 5 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 14.052. Dintre acestea, 1.466 sunt internate la 

ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.849.813 teste RT-PCR și 661.094 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de 

ore au fost efectuate 24.809 teste RT-PCR (15.422 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.387 la cerere) și 12.721 de teste rapide 

antigenice.  

Pe teritoriul României, 67.046 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.724 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 47.882 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 122 de 

persoane. 

 În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 5.462 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 774 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 5 aprilie, 5.648 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 

1.184.202 lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 5 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, 

faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. 

 Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la 

care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate 

structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate. 

 În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.497 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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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Acțiune a polițiștilor rutieri 

 La data de 04 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat o acțiune pe raza de competență, pentru 

prevenirea și combaterea principalilor factori care conduc la producerea accidentelor rutiere . 

 Astfel, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 145 de persoane și  verificate 125 de autoturisme, fiind, de 

asemenea, efectuate 60 de testări cu aparatul alcooltest. 

 În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 37.000 de lei, 

dintre care 46 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei legale de viteză.  

 Totodată, au fost reținute 10 permise de conducere și două certificate de înmatriculare.  

  

Infracțiune la regimul 

rutier 

 La data de 03 aprilie 2021, 

polițiștii din cadrul Serviciului 

Rutier au oprit pentru control pe 

raza comunei Vârfu Câmpului, un 

autoturism condus de un bărbat de 

66 de ani din aceeași localitate.  

 În urma testării cu aparatul 

alcooltest, valoarea rezultată a fost 

de 0,55 mg/l alcool pur în aerul 

expirat.  

 Ulterior, bărbatul a fost 

condus la o unitate spitalicească 

pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.  

 Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

 

 

Bărbat reținut pentru două infracțiuni  la regimul rutier 

La data de 03 aprilie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 

de ore, pe numele unui bărbat de 46 de ani din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de 

conducere fără permis si conducere sub influența alcoolului.  

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, la data de 03 aprilie 2021, acesta ar fi condus un autoturism pe 

drumul județean DJ 292 din municipiul Dorohoi, având o alcoolemie de 1,49 mg/l în aerul expirat.  

De asemenea, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule 

suspendat din luna august 2020. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor menționate mai sus, sub coordonarea procurorului de 

caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi, urmând ca în funcție de rezultate să se dispună măsuri legale.  

_______________________________________________________________________________________________ 
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Medicii legiști români lovesc dur în Mascarada Pandemică: din 150 de „DECESE 
COVID” investigate la IML, foarte puține au cauza morții SARS-CoV-2 

Prof. univ. dr. Valentin Iftenie, medic primar legist la Institutul Mina Minovici 

din București, dă peste cap statisticile pandemiei: din 150 de DECESE COVID 

investigate la Institutul de Medicină Legală, foarte puține au fost cauzate de noul 

Coronavirus. Iar acest lucru aruncă totul în aer!!! 

Organizația Mondială a Sănătății a ordonat încă de la începutul Pandemiei SĂ NU 

SE FACĂ AUTOPSII în cazul celor declarați morți de Covid. Decizia a fost din 

start suspectă și foarte mulți au acuzat OMS că încearcă să manipuleze în acest fel statisticile morților. 

Decizia este cu atât mai absurdă cu cât TOCMAI NECROSPIILE sunt cele care ar putea avea un aport vital la înțelegerea modului în care se 

manifestă boala și la găsirea unor soluții mai eficiente de tratament. Realizați imensa ticăloșie? 

De altfel, sub această acoperire, foarte mulți oameni care au murit de cancer, diabet, infarct miocardic sau atac cerebral au fost trecuți la MORȚI 

DE COVID, ca să se umfle statisticile și, astfel, să se mențină populația sub frica de Pandemie. 

Cum a explicat presa obedientă această cerință absurdă a OMS? Cică s-a dorit să nu îi pună în pericol pe medicii legiști. Păi, pe aceeași logică ar 

trebui ca nici medicii și asistenții care lucrează în linia întâi să nu mai fie în contact cu bolnavii de Covid, ca să nu fie puși în pericol. 

Adevărul este că prin această manevră, OMS-ul, Big Pharma și servitorii lor din toate țările au acoperire totală pentru manipularea statisticilor 

pandemice și pentru atingerea următoarelor obiective: restrângerea drepturilor civile, vaccinarea forțată sau prin constrângeri sociale, obediența 

populației, Marea Resetare Neomarxistă. 

Dar ce s-ar întâmpla dacă s-ar face autopsii în cazul fiecărui om declarat mort de covid? Păi, s-ar cam încheia cu Pandemia, pentru că s-

ar evidenția faptul că foarte puțini ar mai putea fi trecuți ca decedați în statisticile Coronavirus. 

Iar acest lucru ne este spus de un reputat medic legist român, Valentin Iftenie, care, în emisiunea lui Mădălin Ionescu (o puteți viziona mai jos), 

declară că “din 150 de decese COVID investigate la IML, puține au fost cauzate de SARS CoV 2 ! Nu există leziuni specifice acestei boli. Ele 

sunt comune cu cele generate de alți viruși gripali!”. 

Mai mult decât atât, medicul declară că studiul revoluționar realizat la Institutul Mina Minovici pe decesele declarate de Covid va fi pus pe masa 

Ministerului Sănătății, în curând… 

Și acum, prima întrebare de baraj: Ce credeți că va conta pentru Ministerul Sănătății, Adevărul pus în evidență de medicii legiști sau Ordinele 

primite de sus, de la Păpușarii Pandemiei? 

A doua întrebare de baraj: Se va cere capul profesorului Valentin Iftenie pentru că a îndrăznit să pună sub semnul întrebării dogmele Religiei 

Covid? 

Indiferent de răspuns, eu cred că, totuși, buba se va sparge în final, iar lumea îi va lua de gât pe manipulatorii și profitorii Pandemiei. 

Daniel Roxin 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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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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*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/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 

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. Până la primărie 10 min de mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț -37.000 euro. 

*Apartament 4 camere Bucovina  69 000 €. Persoana fizica, vand apartament cu 4 camere in zona Bucovina. 

Apartamentul este situat la etajul 3, are 77 mp, 2 bai si centrala termica.Nu doresc colaborarea cu agentii.Tel. 0722 974 

901  

*Dacia 1310 -2 500 RON Vand autoturism Dacia 1310 berlina,4 usi benzina FBP ,TEL. 0742315432  

*Vand moara de porumb tip UMARO motor 5.5kw/1500 rpm  şi moara cu ciocanele 5.5kw 3000rpm 1000 euro. 

Tel. 0745 007 550 

_______________________________________________________________________________________________________  
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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 

 

                                                    



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

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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Proiecte inovative în domeniile de specializare inteligentă 

de peste 13 ori mai puține în județul Botoșani decât în 

județul Iași 

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

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

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

beneficieze de oportunități de digitalizare, inovare și internaționalizare. 

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

Operațional Regional 2021-2027. 

Au fost 

prezentate:  rețeaua Enterprise 

Europe Network, Zonele de 

inovare digitală din 

România cu puncte de contact 

la ADR Nord-est, au fost 

completatechestionare online. 

În ceea ce privește maturitatea 

digitală la nivel de  Euro 

regiune NE s-a apreciat căam 

atins abia primele două 

trepte și cele mai mici din cele 

6 nivele avute în considerare de 

practicienii în domeniu. Foto: 

Maturitate digitală NE România 

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

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

solicitând exemple de bune practici din județul Botoșani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interesate (stakeholderi)  de la nivelul județului Botoșani. 

  

Radu Cajvaneanu 

Vicepresedinte executiv-Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani     

 coordonator Centrul EUROPE DIRECT Botosani  

___________________________________________________________________________________________________ 
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