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Fermierii botoşăneni au protestat împotriva guvernanţilor acuzaţi 

că vor să omoare agricultura românească 

Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice “Grânarii – Dă-te pe brazdă” 

a organizat astăzi un marș de protest., circa 100 de utilaje agricole circulând pe 

arterele municipiului. Fermierii botoşăneni au solicitat guvernanţilor actuali să 

onoreze promisiunile electorale ,acordând  despăgubirile la timp şi sprijinind la 

modul concret agricultura românească ,acuzându-i de interese anti-naţionale, de 

servire a marilor corporaţii. S-a cerut demisia  ministrului agriculturii, acesta fiind 

găsit vinovat de blocajul financiar şi de întârzierea plăţii subvenţiilor.  O listă cu 

revendicări a ajuns pe masa prefectului. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a 

promis protestatarilor că va transmite la Bucureşti doleanţele lor.  

Reţea de contrabandă coordonată din Penitenciarul Botoşani 

La data de 05.04.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au 

dispus reținerea unui număr de 8 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 8, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup 

infracțional organizat specializat și contrabandă. În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna octombrie 2019, mai multe persoane au 

constituit o grupare infracțională organizată specializată în contrabanda cu țigări. Membrii 

grupării introduceau în mod ilegal pe teritoriul României țigarete provenite din Ucraina și 

Republica Moldova, prin punctele de trecere a frontierei sau peste frontiera verde din 

județele Suceava şi Botoşani. Țigaretele de contrabandă erau aduse în țară cu ajutorul unor 

microbuze, iar ulterior erau depozitate, transportate și valorificate atât pe teritoriul județului 

Galați, cât şi în alte judeţe de pe teritoriul României. 

Ţigările din Ucraina erau livrate de o structură coordonată de către cetăţean ucrainean, 

care, odată trecută ilegal frontiera de stat a României cu Ucraina în dreptul localităţii 

Vicovul de Sus, judeţul Suceava, preda ţigările de contrabandă către membrii grupării de 

pe teritoriul României care le depozitau în diverse locaţii din comuna Vicovul de Sus şi 

municipiul Rădăuţi. Coordonarea acestei predări se realiza telefonic de către o persoană 

privată de libertate, încarcerată în Penitenciarul Botoșani pentru comiterea aceluiași gen de 

infracțiuni. Prin diverse canale de comunicare membrii grupării se înțelegeau cu privire la 

cantitate și preț, iar ulterior organizau transportul țigaretelor pe ruta Suceava - București.Ţigările din Republica Moldova erau livrate de o 

structură moldovenească din care făceau parte cetăţeni români şi moldoveni. Membrii grupării au pus în execuţie un plan ingenios de 

introducere, transport, valorificare a ţigărilor de contrabandă, inclusiv în ceea ce priveşte comunicarea.Astfel, au achiziționat un microbuz în a 

cărui podea au amenajat un spaţiu de depozitare a ţigărilor de contrabandă, în care intra o cantitate de aproximativ 10 baxur i la un 

transport.Totodată în interiorul microbuzului membrii grupării au montat un dispozitiv de localizare prin GPS în care au introdus o cartelă pre 

pay la care avea acces cel care efectiv monitoriza deplasarea țigărilor de contrabandă de la depozit, la beneficiari. La data de 05.04.2021, 

procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de 

poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au efectuat un număr de 43 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Ialomița, Vrancea, Galați, 
Botoșani, Ilfov, Suceava și a municipiului București, în urma cărora au fost ridicate 21.063 de pachete de țigarete de diferite mărci, 200 de grame 

de cannabis, 1 kg. de bijuterii, 38 de telefoane mobile, sumele de 41.210 lei și 57.200 de euro și 32 de pachete cu materiale explozibile. Cei 8 

inculpați reținuți vor fi prezentați Tribunalului Galați cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile. Anterior, la data de 

14.03.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au efectuat o altă 

percheziție domiciliară, pe raza județului Buzău, în cadrul unui alt dosar penal, în urma căreia a fost destructurată o altă grupare infracțională 

specializată în săvârșirea infracțiunii de contrabandă și au fost ridicate 149.795 pachete de țigarete(peste 300 de baxuri) ce urmau a fi valorificate 

inclusiv prin intermediul grupării infracționale destructurate la data de 05.04.2021. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că membrii respectivei 

grupări infracționale au avut ca principal obiectiv procurarea cantităților de țigarete destinate introducerii, în mod ilegal în România și încărcarea 

acestora în mijloace de transport special modificate prin crearea unor locașuri ascunse care erau apte să preia cantități de aproximativ 100 de 

baxuri/mijloc de transport, respectiv aproximativ 50.000 de pachete de țigări/mijloc de transport. În acest scop, au creat o adevărată flotă de 

mijloace de transport, compusă din ansambluri de transport mărfuri de tip TIR cărora le-au adus modificările structurale necesare pentru crearea 

spațiilor ascunse destinate încărcării unor cantități importante de țigarete.În respectiva cauză, Tribunalul Galați a dispus arestarea preventivă a 

unui număr de 3 inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de combatere a criminalității organizate 

din București, Suceava, Iași, Buzău, Ialomița și Botoșani, al lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, precum 

și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și serviciilor pentru acțiuni speciale din București, Brăila și Suceava, 

al criminaliștilor din cadrul I.P.J. Galați – Serviciul Criminalistic și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Galați.Suportul de specialitate a fost asigurat 

de către Direcția Operațiuni Speciale.Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi 

garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de 

Comunicare Strategică: 4989 cazuri noi 

de persoane infectate, 46 la Botoşani  

Până astăzi, 8 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 993.613 cazuri de persoane infectate cu 

noul coronavirus (COVID – 19).890.528 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.989 cazuri noi 

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

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

calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Până 

astăzi, 24.733 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 07.04.2021 (10:00) – 08.04.2021 (10:00) au fost raportate 172 de decese (99 bărbați și 73 

femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, 

Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, 

Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș,  Olt, Prahova, Satu Mare, 

Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman,Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la 

categoria de vârstă 30-39 ani, 6 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 19 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 40 decese la categoria de 

vârstă 60-69 ani, 56 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 50 decese la categoria de peste 80 de ani. 155 dintre decesele înregistrate sunt ale 

unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 8 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 13.859. Dintre acestea, 1.495 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.907.828 de teste RT-PCR și 683.537 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 29.278 de teste RT-PCR (17.439 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.839 la cerere) și 11.214 teste rapide 

antigenice. 

Pe teritoriul României, 67.560 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 16.271 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 48.327 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 95 de 

persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3.982 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 595 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 7 aprilie, 5.334 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 983.600 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.  

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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Prefectul Dan Nechifor avertizează: autorităţile locale să nu lase 

elevii fără burse 

 Comunicat de presă 

Într-un an în care contextul pandemic a afectat substanţial bugetul de stat, ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a reuşit 

dublarea sumei necesare burselor din învăţământul preuniversitar. Suma, conform datelor transmise de oficial, este de 536 

de milioane de lei, adică de două ori mai mare faţă de ceea ce s-a alocat anul trecut de către autoritățile publice pentru plata 

burselor școlare, bani din care, aproape jumătate erau direcţionaţi de către guvernul social-democrat doar către Bucureşti.  

Începând cu acest an, elevii din întreaga ţară beneficiază de burse plătite din bugetul de stat, o hotărâre de Guvern 

stabilind cuantumul minim al unei burse, indiferent de tipul acesteia, la valoarea de 100 de lei. În acest context, prefectul 

Dan Nechifor atenţionează primarii şi consilierii locali din Botoşani să respecte prevederile hotărârii 1064 din 2020 şi să 

adopte hotărârile locale prin care să asigure cuantumul minim garantat de 100 de lei pentru toţi elevii beneficiari, în plus să 

crească valoarea drepturilor prin alocări de la bugetul local..  

„Peste acest cuantum domniile lor pot adăuga. Cum pandemia a suspendat majoritatea olimpiadelor, oricum vor fi mai 

puţine burse de performanţă sau merit, ceea ce nu bucură pe nimeni. Dar dacă tot avem o astfel de situaţie, domnii 

primari pot creşte valoarea burselor pentru elevii cu diverse afecţiuni, sau bursele sociale. În orice caz, pragul lunar de 

100 de lei, de bursă, trebuie respectat.”, a explicat Dan Nechifor.  

Atenţionările reprezentantului în teritoriu vin pe fondul unor situaţii apărute în ţară ce au dus la reducerea consistentă a 

burselor de către primării şi consilii locale, bursele elevilor, sumele ajungând să fie derizorii, în valoare de 10 lei sau chiar 

mai mici.   

Potrivit unui comunicat recent al Ministerului Educaţiei, administrațiile județene ale finanțelor publice au inițiat deja 

procesul de repartizare a fondurilor către autoritățile locale, unitățile de învățământ având obligația să solicite în cel mai 

scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia drepturilor acordate. 

Cancelaria Prefectului 

Document de identitate fals, cumpărat cu 350 de euro 

 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări cu privire la un 

cetățean din Republica Moldova, în portofelul 

căruia a fost descoperită o carte de identitate 

românească falsă. 

În data de 07 aprilie a.c., în jurul orei 

01.30, în Punctul de Trecere a Frontierei 

Stânca - I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru a 

intra în ţară, ca pasager     într-un microbuz, 

cetățeanul din Republica Moldova, T.V., în 

vârstă de 36 de ani. 

În baza profilului de risc, s-a 

procedat la efectuarea unui control amănunţit 

asupra persoanei, în urma căruia a fost 

descoperită ascunsă, în portofelul bărbatului, 

o carte de identitate cu însemnele autorităţilor 

române, pe care era imprimată fotografia 

persoanei în cauză.Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că documentul în cauză nu îndeplinește 

condițiile de formă și fond specifice unuia autentic, fiind fals.Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a procurat 

cartea de identitate descoperită la controlul de frontieră, prin intermediul unei persoane ale cărei date nu le cunoaște, plătind 

suma de 350 de euro, cu intenţia de a obţine un loc de muncă în Cehia. 

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale. 

Purtător de cuvânt al S.T.P.F. Botoşani            Comisar de poliţie RĂCNEA MINODORA 

__________________________________________________________________________________________________ 

 



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

ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Mandat executat 

                La data de 06 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Compartimentul Urmăriri, au 

reușit identificarea unui bărbat de 39 de ani  din municipiul Botoșani, pe numele căruia era emis de către Judecătoria 

Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.  Bărbatul a fost condamnat la un an și o lună de închisoare 

pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Acesta a fost identificat pe raza municipiului Botoșani, fiind reținut și ulterior 

escortat către Penitenciarul Botoșani.        

Conducere fără permis 

La data de 07 aprilie 2021, polițiștii din 

cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 

Vlăsinești, au oprit pentru control pe Drumul 

Național  DN 24 C, un autoturism condus de 

un minor de 14 ani din comuna Mitoc. În 

autoturism, în calitate de pasager se afla și 

proprietarul acestuia, un bărbat de 38 de ani 

din aceeași localitate, care a declarat că i-a 

încredințat autoturismul minorului, deși avea 

cunoștință că acesta nu deține permis de 

conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule. În urma verificărilor efectuate s-

a stabilit faptul că autoturismul respectiv nu 

deține asigurare obligatorie, motiv pentru care față de proprietar s-a luat măsura sancționării contravenționale pentru 

încălcarea prevederilor Legei 132/2017, iar ca măsură complementară au fost reținute certificatul de înmatriculare și 

plăcuțele de înmatriculare.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și 

încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.  

Infracțiune la regimul rutier  

              La data de 06 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control pe Șoseaua Iașului, un 

autoturism condus de un bărbat de 59 de ani din municipiul Botoșani.  Întrucât acesta emana halenă alcoolică s-a procedat la 

testarea cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1.03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost  

condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările 

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

Accident rutier aproape de Ştefăneşti 

La data de 06 aprilie 2021 polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au fost sesizați prin apel 112 cu privire la 

faptul că pe Drumul Național DN 24 C, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. Echipajul de poliție 

direcționat la fața locului a stabilit următoarea situație de fapt:Un tânăr de 26 de ani, din comuna Viișoara, în timp ce 

conducea autoturismul pe Drumul Național DN 24 C, direcția de deplasare dinspre orașul Ștefănești înspre comuna Santa 

Mare, într-o curbă ușoară la stânga a pierdut controlul asupra direcției de mers împrejurare în care a părăsit partea 

carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp din lemn de susținere a rețelei de telefonie. În urma impactului a rezultat 

vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză  a 

fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca în funcție de 

rezultatele cercetărilor să se dipună măsuri.  

  

_______________________________________________________________________________________________ 

 



................................. Ediţia nr. 6602,  9 aprilie 2021.....................................................  

*SC RAPSODIA CONF SA Botoșani anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 

mediu pentru proiectul: „Construire centru comercial (supermagazin), amenajare accese, parcare și alei carosabile și 

pietonale, amenajare mijloace de publicitate, branșamente utilități, împrejmuire teren, organizare de șantier”, 

amplasament situat în mun. Botoșani, str. Independenței nr. 4, NC/CF 60186, NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60155, 

jud. Botoșani.               

 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Botoşani din 

mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, jud. Botoşani.   

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.  

*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 

______________________________________________________________________________________________________________________________

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 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

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

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 

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. 

______________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

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

www.actualitateabotosaneana.ro 

 

http://www.actualitateabotosaneana.ro/
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08.04.2021 

 

Începere implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate 

beneficiarilor” – STUCO NOVA EDIL SRL 

  

STUCO NOVA EDIL SRLanunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru 

acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa 

nr.2” proiect  nr RUE 8503 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG 
nr 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare 

cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 07.04.2021-07.04.2022, 
M2-8503 din 07-04-2021.  

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii STUCO NOVA EDIL SRL. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de 

minimum 6 luni, la data acordării granturilor 

Valoarea proiectului este de 199.344,105 lei(valoarea totala) din care : 173.342,7 lei grant si 26.001,405 lei 

cofinanțare. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 

2014-2020] 

Persoană de contact: 

POPOVICI COSMIN-IULIAN      STUCO NOVA EDIL SRL 

Telefon:0758605270 
e-mail:stuconovaedilbt@gmail.com 

 

*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 .   
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„Începere implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate 

beneficiarilor” – UMBERTO CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL 

 

UMBERTO CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL  anunta lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru 

capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de 

activitate prevăzute în anexa nr. 2” proiect  nr RUE 3889  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru 
capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare 

cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv M2-3889/26.03.2021, 
26.03.2021-26.03.2022. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii UMBERTO CONSTRUCT INTERNATIONAL 

SRL. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de 

minimum 6 luni, la data acordării granturilor 

Valoarea proiectului este de 625.004,76 lei (valoarea totala) din care : 543.482,4 lei grant si 81.522,36 lei 
cofinanțare. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 

2014-2020] 

 

Persoană de contact: DASCALU GHEORGHE           UMBERTO CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL 
Telefon: 0737668717 

e-mail: dascalugheorghe@yahoo.com  

______________________________________________________________________________________ 

*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/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 

__________________________________________________________________________________________________ 

mailto:dascalugheorghe@yahoo.com
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E.ON Energie România lansează o campanie națională de 

informare pe tema liberalizării 

 E.ON Energie România lansează campania “ABC-ul liberalizării”, 

prin care își propune să-i informeze pe toți cei interesați asupra celor 

mai importante aspecte legate de alegerea unei oferte concurențiale de 

electricitate sau gaze naturale.De la începutul anului 2021, prețurile la 

energia electrică sunt determinate de evoluția pieței, așadar nu mai sunt 

stabilite de către autorități. În cazul gazelor naturale, liberalizarea 

pieței a avut loc la 1 iulie 2020.Întrebările primite în ultima perioadă 

de companie de la clienți arată că, în pofida demersurilor de informare 

făcute până în prezent, persistă încă nelămuriri privind schimbările 

aduse de liberalizarea pieţei de energie. 

“Știm cât de important este pentru clienții nostri și nu numai să fie 

ghidați în acest proces de liberalizare a pieței de energie. Iar noi, prin această nouă campanie de comunicare, ne asumăm 

acest rol de a veni în sprijinul clienților și de a răspunde nevoii lor de informare”, spune Claudia Griech, director general 

adjunct al E.ON Energie România. Obiectivul campaniei este să răspundă pe înțelesul tuturor la întrebările concrete pe 

care le pun consumatorii despre ce înseamnă liberalizarea pieței de energie, cum să aleagă o ofertă potrivită, la ce să fie 

atenți atunci când aleg o ofertă și ce se întâmplă dacă nu aleg o ofertă în piața liberă. Campania se lansează astăzi și se va 

derula pe o perioadă de două luni de zile, prin intermediul mass-media și al canalelor digitale. Totodată, pe website-ul 

eon.ro este dezvoltată o secțiune specială unde consumatorii pot regăsi răspunsuri la cele mai importante întrebări privind 

acest proces. 

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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.eon.ro/liberalizare
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Muzeul Judeţean Botoşani găzduiește, în perioada 10 - 29 aprilie  2021, la Galeriile 

de Artă ,,Ștefan Luchian Botoșani, prestigioasa expoziție FENOMENUL HĂRMAN 

– ARTĂ CONTEMPORANĂ – COLECȚIA VRÂNCEAN 

Muzeul Judeţean Botoşani găzduiește, în perioada 10 - 29 aprilie  2021, la Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchianˮ 

Botoșani, prestigioasa expoziție FENOMENUL HĂRMAN – 

ARTĂ CONTEMPORANĂ – COLECȚIA VRÂNCEAN. 

Evenimentul expozițional, de o înaltă ținută artistică, organizat 

de distinsul colecționar av. Nicolae-Ioan Vrâncean,   în 

parteneriat cu Revista de Arte Vizuale și Cultură - VECTOR 

și  Asociația AVV,  reunește pe simeze peste 80 de lucrări  de 

pictură abstractă contemporană, realizate de cei mai 

reprezentativi artiști nonfigurativi ai României, alături de 

lucrări de sculptură mică și mozaic.Pasionat de arta 

contemporană: pictură, grafică, sculptură, mozaic, Nicolae-

Ioan Vrâncean este și un profund cunoscător al fenomenului 

artistic românesc (în contextul celui european), 

transformându-și  pasiunea într-o muncă grea,  de  organizator 

și curator de simpozioane de artă.  În anul 2003 a organizat 

primul simpozion de artă – sculptură la Vama Buzăului, 

județul Brașov. Au urmat apoi simpozioane de artă  - 

sculptură, organizate în parteneriat cu autoritățile publice 

locale (2004 – 2005), iar din anul 2006 organizează și 

finanțează în exclusivitate simpozioane de artă – mozaic (2006 

-2015) și încă 10 simpozioane de artă – pictură în principal, 

dar și sculptură, mozaic în paralel, în perioada 2016 – 2020. Simpozioanele de artă plastică organizate de Nicolae-Ioan 

Vrâncean la Hărman (Brașov), cunoscute sub denumirea generic de FENOMENUL HÂRMAN, reprezintă un punct de 

reper pentru artișii români contemporani, anual acolo fiind invitați câte 30 din cei mai cunoscuți creatori de artă 

contemporană românească. 

Colecția de artă deținută de Nicolae-Ioan Vrâncean cuprinde peste 1000 de lucrări, între care se numără câteva sute de 

lucrări de pictură având ca autori, între alții, pe : Marin Gherasim, Corneliu Vasilescu, Leon Vreme, Florin Ciubotaru, 

Miron Duca, Suzana Fîntînariu, Angela Tomaselli, Gheorghe Dican, Marcel Lupșe, Gheorghe Pogan, Liviu Șoptelea, Ana 

Ruxandra Ilfoveanu, Letiția Oprișan, Gheorghe Anghel, Carmen Poenaru, Marius Barb (Barbone), Eugen Raportoru, Aurel 

Bulacu, Horia Cristina și mulți alții. Din anul 2000 colecția unicat a fost itinerată în marile orașe ale României, printre care: 

Timișoara, București, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Alba –Iulia. 

Vernisajul: sâmbătă, 10 aprilie 2021, ora 11.Curatori eveniment:  Nicolae-Ioan Vrâncean și Ana Coșereanu. 

Program de vizitare:  zilnic 9 – 17. INTRARE GRATUITĂ, cu respectarea normelor de protecție antiCovid 19. 

Purtarea măștii este obligatorie. 

 



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

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  

https://www.beuc.eu/

