
.     

 

Poliţiştii botoşăneni au continuat activităţile de informare a 

populaţiei, prin derularea de acţiuni în mediul urban 

Vineri, 07 mai a.c. , poliţişti din cadrul 

Compartimentului de Analiză şi Prevenire a 

Criminalităţii şi din cadrul Poliției Municipiului 

Dorohoi au desfăşurat activităţi preventive pe 

principalele artere de circulație, dar și în zonele 

aglomerate din Dorohoi.Scopul acţiunii a fost 

creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 

împotriva infracţiunilor de furt şi informarea cu 

privire la măsurile minime de siguranţă pe care 

trebuie să le adopte pentru a nu deveni victime 

ale acestui gen de infracţiuni.Au fost transmise 

recomandări legate de protecţia locuinţelor  şi 

imobilelor, dar și a bunurilor personale atunci 

când ne aflăm în mijloace de transport în comun, 

în locuri aglomerate sau la cumpărături.Totodată, 

discuțiile polițiștilor  au vizat și principalele 

moduri de operare folosite de infractori și au 

distribuit flyere cu recomandări 

preventive.Pentru a nu deveni victima acestui gen 

de infracțiuni, polițistii vă recomandă:Nu purtaţi 

portofelul în buzunarul din spate al pantalonilor; 

Nu purtaţi bani sau valori în buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cele mai vulnerabile şi cel mai des 

„vizitate de către hoţi; Păstraţi-vă banii şi actele în buzunarele interioare ale vestimentaţiei; Când faceţi diferite plăţi sau cumpărături, nu scoateţi 

tot teancul de bani, ci numai suma care trebuie; Când staţi la rând, nu vă înghesuiţi şi nu permiteţi să fiţi înghesuit, atrăgând atenţia cu voce tare; 

Portofelul nu se aşează niciodată în genţi sau sacoşe deasupra cumpărăturilor; Evitaţi să purtaţi valori în genţile care nu se închid sau au doar un 

sistem de inchidere fragil; Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice pentru a cumpăra ceva, oricât de avantajos vi s-ar părea; Evitaţi să vă urcaţi în 

mijloacele de transport aglomerate; dacă, atunci când vă aflaţi într-un mijloc de transport în comun, vă simţiţi înconjuraţi şi înghesuiţi de diverşi 

indivizi, schimbaţi-vă imediat locul; În cazul în care sunteţi victimă a hoţilor din buzunare, solicitaţi sprijinul celor din jurul dvs. pentru 

prinderea acestora; Reţineţi cât mai multe amănunte care ar putea conduce la identificarea şi prinderea autorilor de către po liţişti. 

 

Consiliere, îndrumare şi sprijin emoţional 

pentru seniori, la  Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflaţi în situaţii dificile de viaţă pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită a 

numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul Vârstnicului, un serviciu social pus la 

dispoziţie de Fundaţia Regală Margareta a României şi finanţat de Fundaţia Vodafone 

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

şi asistenţi sociali din cadrul programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de 

informaţii practice şi îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică şi chiar 

sprijin . Pentru a răspunde miilor de solicitări şi a oferi sprijin emoţional sau consiliere 

psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 specialişti în 

asistenţă socială, 15 voluntari care ajută la alinarea singurătăţii, prin reapelarea săptămânală 

a seniorilor, şi psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. Sunt 

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

singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă 

situaţii dificile de viaţă şi nu mai au pe nimeni care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiţi să facă faţă pandemiei fără a avea un 

ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile existenţiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată 

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

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au 

efectuat 15 percheziţii domiciliare la persoane bănuite de 

contrabandă  

La data de 07 mai 2021, având în vedere cecetările  care se efectuază într-un dosar privind infracțiunea de colectare, 

deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie 

plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau destinate săvârșirii acesteia, poliţiştii  

Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 15 mandate  de percheziţie domiciliară la locaţii  

de pe raza judeţului Botoşani, cât şi în Suceava, aparţinând unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de contrabandă 

sau folosirii de către acestea.  

În urma activităților desfășurate la locațiile vizate a fost identificată și ridicată în vederea confiscării, cantitatea de peste 

3.500 de pachete de țigarete de diferite tipuri, de proveniență extracomunitară, pentru care persoanele percheziționate nu 

dețineau documente legale de proveniență și despre care cunoșteau că provin din activități de contrabandă. Prejudiciul 

cauzat bugetului de stat a fost estimat la 45.000 de lei. 

În cadrul acţiunilor Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din 

cadrul Serviciului pentru Acțiuni speciale, a celor din cadrul Directiei de Operațiuni Speciale dar și a jandarmilor. 

Liber la vaccinare.Vaccinarea fără programare, din 8 mai! 

Prezentare directă în centrele de vaccinare 
➢ În limita capacității centrelor și a dozelor disponibile;➢ Cu utilizarea bonurilor de ordine eliberate în centre; 

➢ Pe tot parcursul programului centrului, pentru persoanele de peste 60 de ani;➢ După ora 14.00, pentru populația 

generală, cu vârsta sub 60 ani. 

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și străini cu drept de ședere în România, Comitetul Național de 

Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) extinde modalitatea de înscriere la 

vaccinare, fără programare în platforma electronică. 

Astfel, începând de sâmbătă, 8 mai, persoanele cu vârste de peste 60 de ani care doresc să se vaccineze și au 

documente de identitate valabile se vor putea prezenta direct la centrele de vaccinare, fără programare, pe tot parcursul 

intervalului orar de funcționare. 

Populația generală cu vârsta de până în 60 de ani care dorește să se vaccineze se va putea prezenta la centrele de 

vaccinare, după ora 14.00, fără programare, în vederea administrării dozelor de vaccin. 

Important de reținut este faptul că prezentarea persoanelor se poate realiza la orice centru de vaccinare, indiferent de 

tipul vaccinului administrat, iar imunizarea efectivă și timpul așteptare pot fi condiționate de capacitatea centrului respectiv 

și de numărul persoanelor programate la vaccinare în acel centru. 

Ziua Europei,  

sărbătorită la Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” 

În perioada 5 - 10 mai 2021, elevii Liceului "Demostene Botez" Trușești,  în parteneriat 

cu Școala Gimnazială Nr. 1 Durnești și Parohiile Ionășeni și Durnești și în colaborare cu 

Filiala nr. 2 Grivița a Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani,  vor desfășura o 

serie de activități grupate sub titlul "9 Mai - Zi cu triplă semnificație pentru 

români".Scopul manifestării este de informare cu privire la semnificația zilei de 9 Mai 

și de conștientizare a apartenenței noastre la Uniunea Europenă.  În cadrul activităților 

vor fi prezentate detalii importante ale marilor momente istorice  care au avut loc la 9 

Mai, precum și etapele constituirii Uniunii Europene.Elevii vor realiza diverse materiale Power Point, postere cu 

simbolurile, valorile, instituțiile și țările membre ale Uniunii Europene, dar și o serie de colaje cu fotografii care să 

evidențieze diverse acțiuni pozitive cum ar fi: combaterea discriminării, a poluării sau asigurarea egalităților de 

șanse.Fotografii și aspecte din cadrul activităților vor fi putea fi vizionate on-line, pe pagina de Facebook a Bibliotecii 

Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:857 

cazuri noi de persoane infectate, doar 5 cazuri noi la Botoşani 

 
Până astăzi, 9 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.062.527 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

1.005.623 de pacienți au fost declarați vindecați.În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 857 de 

cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.  

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către 

Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Distinct de cazurile nou 

confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 352 de persoane au fost reconfirmate 

pozitiv. Până astăzi, 28.710 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 05.05.2021 (10:00) – 06.05.2021 (10:00) au fost raportate 94 de decese (46 bărbați și 48 

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

Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, 

Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, 

Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. 

Dintre acestea, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 31 decese la categoria de 

vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de vârstă peste 80 ani. 

88 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 

3 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 7.346. Dintre acestea, 1.100 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.446.397 de  teste RT-PCR și 934.640 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 25.848 de teste RT-PCR (13.981 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.867 la cerere) și 12.625 de teste rapide 

antigenice. 

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 4 teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și 

transmise până la data de 6 mai a.c. 

Pe teritoriul României, 22.269 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.496 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.568 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 107 

persoane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.588 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 717 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 mai, 4.075 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 903.535 

de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 7 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. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.526 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV 

– 2 (coronavirus): 2.542 în Italia, 16.778 în Spania, 195 în Marea Britanie, 127 în Franța, 3.124 în Germania,  93 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 

în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia,  141 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 48 în Elveția, 4 în 

Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 13 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în 

Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 8 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia și câte unul în 

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

Rusă, Croația, Finlanda și Polonia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 190 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, unul în Iran și unul în Polonia, 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 22 aprilie – 29 aprilie 2021, au fost raportate 30.290.698 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 

Bărbat reținut pentru furt 

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla au emis ordonață de reținere pentru 24 de ore pe numele 

unui tânăr de 27 de ani din comuna Hudești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.  

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în ziua de 05 mai 2021, acesta ar fi pătruns fără drept intr-un 

bar de pe raza localității Dragalina, iar din interior ar fi sustras suma de peste 6.000 de lei.  

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost recuperat în proporție de 50%. 

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de 

astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.  

 

Activități specifice ale Biroului de Protecție a Animalelor 

La data de 04 mai 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Protecție a Animalelor au fost sesizați cu privire la faptul că 

în curtea unei locuințe din comuna Răchiți se afla 10 căței neîngrijiți,  care par a fi abandonați de către proprietar.  

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat în curtea gospodăriei indicate, două cățelușe de talie mică, 

care aveau câte patru pui fiecare, cu vârsta de aproximativ 2 luni.    

           Proprietara locuinței, o femeie de 90 de ani, nu are posibilitatea să îngrijească animalele, motiv pentru care, acestea 

au fost ridicate și ulterior plasate în într-un centru medical veterinar în vederea asigurării asistenței medicale, adăpostirii și 

eventual identificării unor posibile persoane care să-i preia spre adopție. 

În cauză nu afost constatate fapte de natură penală sau contravențională, nefiind dispuse alte măsuri.  

La nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor au fost înregistrate până în prezent patru dosare penale și cinci 

reclamații, fiind totodată aplicate trei sancțiuni contravenționale în cuantum de 1000 de lei.  

De asemenea, au fost întocmite două ordine de plasare a unor animale într-un centru veterinar în vederea asigurării 

asistenței medicale.  
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............................................................................................................................. .......................   

Dezvoltarea rurală în mâinile tinerilor absolvenți ai USAMV,  

care investesc în ”gustul copilăriei” 

Din ce în ce mai 

mulți tineri aleg să 

investească în 

comunitățile din care 

provin, apelând la 

finanțare europeană 

pentru a dezvolta afaceri 

cu produse ecologice. 

Gustul copilăriei regăsit 

în legume sănătoase, 

gustoase și parfumate 

reprezintă punctul de 

plecare în cazul a doi 

tineri,              

 Anca-Elena Ursu 

și Silviu Fogoroș, 

amândoi absolvenți ai 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași (USAMV Iași - în curând Universitatea pentru Științele 

Vieții) care au amenajat solarii și grădini cu produse ecologice, cu soiuri autohtone și exotice, în localitatea Bogdănița, din 

județul Vaslui. Pandemia provocată de Covid 19 nu i-a speriat, din contră i-a motivat pe cei doi pentru a depune un proiect 

pentru care au primit finanțare de 15.000 euro, crezând în principiul conform căruia alimentația este domeniul esențial 

pentru dezvoltarea comunității locale și nu numai. Aceștia recunosc faptul că studiile în domeniu îi ajută mult, atât în 

coordonarea afacerii cât și în obținerea finanțărilor europene. 

 

”Ferma Ursu este din punct de vedere juridic o întreprindere familială, practic împreună cu prietenul 

meu, inginer horticol, și familia ne ocupăm de o suprafață de aproximativ 2 hectare, avem două solarii de 

270 metri pătrați fiecare și unul de 400 metri pătrați ce în prezent este răsadnița. Ferma am înființat-o în 

2018, când eram la master și am decis să mă întorc în satul natal unde singura salvare a acestuia este 

agricultura, astfel, ne-am decis că trebuie să avem grijă de pământul și resursele noastre. Urmând studiile 

în domeniu am avut posibilitatea accesării fondurilor europene mult mai ușor, cu un punctaj maxim. Am 

reușit să construim două solarii cu banii primiți în prima tranșă, urmând ca a doua tranșă, din cei 15 mii 

euro, să o primim în toamnă”, povestește tânăra antreprenoare Anca-Elena Ursu, absolventă a USAMV Iași. 

 

Livrări la domiciliu, păstrarea legăturii cu fiecare client, implicarea în activități alături de copiii din comunitate sunt 

câteva dintre activitățile inițiate de cei doi tineri și despre care vorbesc cu mare plăcere. ”Anul trecut am produs 50 mii de 

răsaduri, iar anul acesta ne-am focusat mai mult pe semințe profesionale, avem o gamă diversă de la plante aromatice, la 

medicinale, o colecție de tomate de 120 de soiuri românești, la care se alătură 60 de soiuri exotice. Am avut o cerere foarte 

mare pentru plantele de ceai, fapt care m-a determinat să mă îndrept și către acest segment. În fiecare weekend facem 

diferite ateliere în solar cu cei doritori, în special ne axăm pe activitățile unde implicăm copii din comunitate. Fac parte din 

generația tinerilor care s-au întors acasă, după studii, ca să pot dezvolta ceva aici, luând-o de la zero. Nu am renunțat la 

visul de a avea o fermă și iată că, visul meu este real, evoluția fiind vizibilă de la an la an”, a transmis Anca-Elena Ursu. 
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* SC ELECTROALFA INTERNATIONAL SRL  titular a PLANULUI URBANISTIC ZONAL – 

CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 4,95 MWP, amplasament situat în mun. Botoşani, Str. I.C. Brătianu 
NC/CF 53422, judeţul Botoşani,  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 APM Botoşani în zilele de luni – vineri orele 10 -

14.00.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botoşani în termen de 15 zile de la aparitia 

anuntului. 

 
*Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile  66 450 € Negociabil. Teren central în suprafaţă 

de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat Traian, vizavi de Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă de arc de cerc, cu o deschidere 

la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu apartament în mun. Iaşi, 

eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

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

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

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

centrul vechi, foarte aproape de Mall Uvertura. Terenul este in suprafata de 240 MP si are deschidere de 8MP la 2 strazi. 

Este potrivit atat pentru constructia unei case, cat si pentru activitati comerciale: exista curent trifazic, apa, precum si acces 

la retaua de gaze.Pretul este de 150 EUR MP. Tel.+40754214277         

 *Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 

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

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

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

0742572165.                 

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

livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + geamurile din 

termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, 

bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și 

pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă 

sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. 

Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa 

este pe strada Livezilor nr 5. 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 
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Reparaţii montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

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

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 

pentru Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

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

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

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

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 

23 microni  23 lei 

tub carton 150 grame 
folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Instalator sanitar, ofer servicii, Desfundam 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu 

macara , lucrări diverse detalii la tel. 0753689237 

Inchiriez sau vând spatiu comercial in Botosani zona 

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

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

388 300 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si 

barbati pentru campaniile de cules capsuni,afine si 

zmeura in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera  

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

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

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme 

pavele constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori pomi 

trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăți .. 

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

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

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

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  
 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc 

telefon 0744 862 373   

 

 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

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

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalatii termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 
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CAMPANIE DE PREVENIRE A FRAUDELOR ON-LINE 

Poliția Română, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și 

Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția cu privire la incidentele recente de securitate 

cibernetică de tip fraudă, distribuite prin intermediul unor site-uri de anunțuri din România și lansează o 

campanie de conștientizare menită să protejeze clienții împotriva fraudelor on-line. 

 Se recomandă persoanelor care au postat anunțuri de vânzare pe site-uri să nu comunice datele de pe card, 

acestea fiind confidențiale și folosite exclusiv pentru achiziții și nu pentru încasări. Utilizatorii sunt sfătuiți 
să verifice toate detaliile înainte de a efectua o tranzacție. 

 Mecanismul utilizat este unul dual, atacatorii țintind atât cumpărătorii, cât și vânzătorii din platformă. 

Metoda de atac implică contactarea utilizatorilor și redirecționarea lor către alte aplicații de comunicare. 
Următorul pas este convingerea potențialei victime de a furniza datele de pe card,  în urma accesării unui 

link nelegitim transmis de atacatori.  

Astfel, sunt obținute toate datele cardului, inclusiv parolele de securitate cu care efectuează o primă 

tranzacție de tip transfer (care va debita contul de card al vânzătorului), iar ulterior le utilizează pentru alte 

tranzacții frauduloase. 

 Pentru a se proteja împotriva fraudelor, este necesar ca utilizatorii de carduri să respecte următoarele 

recomandări: 

• să nu comunice nimănui PIN-ul, datele înscrise pe card inclusiv codul CVV2/CVC2, date personale de 

identificare, orice alte informații de securitate aflate pe carduri sau parolele de securitate utilizate în 

tranzacționare; Angajații băncilor nu vor solicita niciodată divulgarea acestor informații indiferent prin ce 
mijloace se primește solicitarea - e-mail, SMS, apeluri telefonice sau la servicii financiare furnizate de bancă 

la distanță. 

• să nu furnizeze niciodată datele de acces la Internet/Mobile Banking; 

• datele înscrise pe card trebuie cunoscute exclusiv de titular și trebuie completate doar când acesta 
efectuează cumpărături online pe site-uri securizate; 

• să nu deschidă atașamentele din e-mail-urile primite de la persoane necunoscute; 

• să nu intre pe link-uri primite prin e-mail-uri necunoscute sau nesolicitate; 

• să nu instaleze aplicații din surse necunoscute și programe necertificate descărcate de pe website-uri 
dubioase; 

• să aibă instalat un program antivirus bun și actualizat și să actualizeze permanent sistemul de operare; 

De asemenea, să nu mai introducă alte coduri și să anunțe imediat banca emitentă în cazul în care observa în 

browser: 

 imagini suspecte care nu corespund cu cele din paginile web ale băncii, 
 apariția unor ferestre „pop-up” care solicită introducerea de date confidențiale, 

 că nu se pot autentifica în pagina de Login de la prima încercare, întrucât s-ar putea să devină victima 

unui atac informatic. 

 Poliția Română, CERT-RO și Asociația Română a Băncilor recomandă tuturor cetățenilor să se informeze 

din surse oficiale și să semnaleze imediat orice tentativă de fraudă. 
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