
.      

Mii de credincioşi botoşăneni au luat Lumina Învierii 

Mii de credincioşi botoşăneni au fost prezenţi în noaptea de Înviere în 

locaşurile de cult pentru a lua Sfânta Lumină şi a o duce în casele 

lor.Aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani, Lumina a fost adusă direct de 

la Ierusalim, de la Sfântul Mormânt, cu un avion special,la Suceava , de 

unde a ajuns și la bisericile din Botoșani.Respectând regulile impuse de 

combaterea pandemiei, credincioşii au păstrat distanţarea şi au purtat 

măşti medicale de protecţie. La Biserica Sf. Spiridon din Botosani, 

ceremonia religioasă s-a desfăşurat în curtea aşezământului. Cu puţin 

timp înainte de miezul nopţii şi la chemarea părintelui inconom 

stavrofor Vasile Acatrinei, „Veniţi de luaţi lumină”, numeroşi 

credincioşi au răspuns cu mare bucurie şi curtea şi străzile lăturalnici s-

au umplut de lumini.  A urmat apoi slujba de Înviere care a fost tulburată de mică ploaie rece care i-a determinat pe 

participanţi să se adăpostească sub streşini dar  care a trecut repede. Prezenţi fiind în noaptea de Înviere la această biserică, 

am asistat nu numai la înălţătoarea slujbă oficiată de părintele Vasile Acatrinei ci şi la bucuria duhovnicească a celor 

prezenți care după un an de absenţă, iată, au sărbătorit din nou Învierea Mântuitorului conform tradiţiei. După oficierea 

Sfintei Liturghii, părintele Vasile Acatrinei a dat citire Pastoralei trimisă credincioşilor de I.P.S. Teofan, Mitropolitul 

Moldovei şi Bucovinei, cu îndemnul la comportament şi viaţă creştină al apostolului Pavel. În final, părintele Vasile a sfinţit 

bucatele tradiţionale ale credincioşilor, ouăle roşii, pasca şi cozonacul. Pe lângă credincioşii din parohie am remarcat 

prezența și în acest an a multor alți botoșăneni care au venit să asiste la memorabila slujbă de Înviere de  la Biserica Sf. 

Spiridon.  
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100 de vârstnici au primit meniuri tradiționale de Paște și 

alți 500 au primit ajutor material în Vinerea Mare 

 Fundația Regală Margareta a României și partenerii săi aduc spiritul sărbătorilor pascale în casele a 100 de vârstnici singuri din 

București 

 Acțiuni similare au loc și în alte localități din țară prin intermediul ONG-urilor sprijinite de Fundație prin Fondul pentru 

Vârstnici 

 50 de seniori înscriși în programul social Telefonul Vârstnicului primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei 

Peste 1 milion de vârstnici din țara noastră trăiesc singuri, mulți dintre 

aceștia fiind afectați de probleme de sănătate sau de lipsuri materiale. 

Pentru ei, sărbătorile nu înseamnă fericirea reunirii familiale, mese 

îmbelșugate sau liniște sufletească. În pragul sărbătorilor de Paște, 

Fundația Regală Margareta a României este alături de seniorii care se 

confruntă cu situații dificile de viață și care fac parte din programele 

Fondul pentru Vârstnici, Telefonul Vârstnicului și Generații, cu 

meniuri festive livrate la domiciliu, dar și pachete cu produse 

alimentare sau igienico-sanitare. 

În Vinerea Mare, 100 de seniori din București  primesc meniuri calde 

tradiționale – ouă roșii, drob, friptură de curcan și pască – pregătite de 

City Grill, acțiune posibilă datorită generozității clienților grupului de 

restaurante, care pot contribui prin donarea unui „meniu în așteptare” 

la mesele de sărbători pentru vârstnicii singuri și cu venituri reduse. 

De asemenea, Fundația a pregătit pentru aceștia și pachete ce conțin 

alimente și produse necesare acestor zile, cu sprijinul sponsorilor:  

Acțiunea de solidaritate se desfășoară cu implicarea a 35 de 

voluntarilor, printre care și angajați ai Adobe România, dornici să 

vină în sprijinul celor care nu mai au pe nimeni prin livrarea 

pachetelor direct la domiciliul acestora.  

Astfel de acțiuni au loc și în alte localități din țară unde, alți 500 de vârstnici primesc ajutor material, prin contribuția partenerilor și a sponsorilor 

Metropolitan Life, Plas Anticorosion și Hochland România. ONG-urile cu serviciile sociale dedicate seniorilor sprijinite de Fundație sunt în 

județele Alba, Argeș, Bistrița, Brașov, Cluj, Constanța, Mureș și Tulcea. 

Tot cu ocazia sărbătorilor pascale, 50 de seniori cu un trai precar din programul social Telefonul Vârstnicului primesc tichete sociale, fiecare în 

valoare de 200 de lei oferite de Compania Națională Loteria Română. Telefonul Vârstnicului este singura linie telefonică gratuită și 

confidențială dedicată persoanelor vârstnice, accesibilă la nivel național și prin intermediul căreia, de la debutul pandemiei, aproape 4000 de 

vârstnici au primit sprijin practic sau emoțional. 

În urmă cu un an, în martie 2020, în contextul declarării pandemiei COVID-19, Fundația Regală Margareta a României a lansat Fondul pentru 

Vârstnici pentru a veni în ajutorul celei mai vulnerabile categorii de persoane, vârstnicii singuri și cu dificultăți materiale. Peste 9.000 de seniori 

din diverse zone ale țării, au primit până acum sprijin pentru a depăși cu bine această situație dificilă. 

Persoanele fizice sau companiile care doresc să se implice în susținerea acțiunilor de sprijin pentru vârstnici, o pot face printr-o donație lunară 

de 2 Euro printr-un SMS cu textul SINGUR la 8844, redirecționarea a 3,5% din impozit, donații on-line sau direct în contul 
RO77BACX0000000129312250 sau printr-o sponsorizare. 

Mulțumim tuturor celor care, în astfel de momente, și nu numai, aleg să fie alături semenilor și vă dorim sărbători cu lumină și pace 

sufletească. 

Despre Fondul pentruVârstnici 

Fondul pentru Vârstnici a fost lansat în martie 2020, în contextul instaurării stării de urgență și al impunerii izolării sociale ca măsură de 

prevenție împotriva COVID-19. Fundația Regală Margareta a României a activat o rețea de servicii sociale și de suport, extinzând proiectele 

proprii și susținând ong-uri și initiative civice dedicate seniorilor aflați în dificultate. Până în prezent, Fondul pentru Vârstnici a deservit nevoile 

a peste 9.000 de seniori singuri și vulnerabili, din diverse zone ale țării, contribuind în acest fel la gestionarea crizei determinate de pandemie. 

Despre Fundația Regală Margareta a României 

Fundația Regală Margareta a României este o organizație neguvernamentală care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate 

pe schimbul de experiență și valori între generații. Încă din anul 1993, Fundația a venit în sprijinul vârstnicilor din România prin programe 

menite să combată izolarea și singurătatea și să ajute la creșterea calității vieții acestora, precum Fondul pentru Vârstnici, Seniorii Noștri, Clubul 

Seniorilor, Niciodată Singur, Campania Flori pentru Suflet, Telefonul Vârstnicului, Centrele Generații. Mai multe detalii pe www.frmr.ro 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.frmr.ro/wp-content/uploads/2021/04/Formular-230_Fundația-Regală-Margareta-a-României.pdf
https://www.frmr.ro/donationline/
https://www.frmr.ro/wp-content/uploads/2021/04/Contract_sponsorizare_FRMR__2020_FSBL_D.pdf
http://www.frmr.ro/
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Sfânta Lumină de la Ierusalim- o minune la care a fost martor şi 

Arhimandritul Ioanichie Balan 

In mod suprafiresc ea este o minune dumnezeiasca necuprinsa de mintea 

noastra, care se repeta din an in an, in Sambata Mare, de aproape 20 de 

veacuri. Este cea mai mare minune din zilele noastre vazuta atat de 

credinciosi, cat si de necredinciosi. Este minunea care uimeste toata mintea si 

dovedeste oamenilor pana la sfarsitul veacurilor ca Hristos, lumina lumii si 

Mantuitorul sufletelor noastre, a inviat din morti a treia zi, daruind tuturor 

viata vesnica. 

Despre felul cum se savarseste aceasta minune a aprinderii sau mai corect spus, a 

venirii Sfintei Lumini pe Mormantul Domnului, s-a scris prea putin. Nici in zilele 

noastre nu se vorbeste cat s-ar cuveni despre aceasta negraita minune. Poate 
tocmai pentru ca este o minune publica, vazuta de toti si verificata, asupra careia 

ortodocsii nu au nici o indoiala! Sau, poate, pentru a nu crea discutii si 

controverse omenesti inutile asupra acestei sfinte minuni. Biserica Ortodoxa din 

Ierusalim nu accepta nici un fel de publicitate zgomotoasa, nici discutii si scrieri 
polemice pe aceasta tema. Cine crede in Hristos si voieste sa vada o mare minune 

a zilelor noastre, cine doreste sa se intareasca mai mult in dreapta credinta, sa 

mearga la Mormantul Domnului si va vedea minune negraita. Si acum sa relatam 
pe scurt cum se aprinde Sfanta Lumina la Sfantul Mormant. Sfanta Lumina se 

aprinde pe Mormantul Domnului nostru Iisus Hristos in Sambata Mare, ziua, intre orele 12.30-13.30, in timpul Vecerniei Mari. Se stie ca, de-a lungul 

secolelor, Sfanta Lumina nu se aprinde decat numai la ortodocsi, ca o dovada incontestabila ca numai ei pastreaza dreapta credinta apostolica. Este cea mai 
puternica dovada care marturiseste ca Ortodoxia este credinta cea adevarata.Este controlat inca din noaptea Vinerii Mari, dupa prohod, de catre cativa politisti 

civili necrestini - un arab, un turc si o persoana din partea statului Israel. Ei verifica toate obiectele din interior sa nu aiba vreo sursa de foc, verifica lespedea 

Sfantului Mormant si controleaza corporal pe arhiereul grec care presara vata pe mormantul Domnului. Apoi se sting toate luminile si se pecetluieste usa 

Sfantului Mormant cu doua mari peceti, benzi de panza alba cu ceara si sigilii la capete, in forma de X. Gardienii raman de paza la usa Mormantului pana 
cand se aprinde Sfanta Lumina.              

 Procesiunea pentru Vecernia Sambetei Mari se formeaza la sediul Patriarhiei Ortodoxe. Toti slujitorii se imbraca in odajdii albe. La ora 9 dimineata 

procesiunea se porneste spre Biserica Sfantului Mormant. Inainte merg patru "dragomani", civili greci, in tintita speciala, cu toiege metalice in maini, pentru a 
anunta inceperea procesiunii: apoi urmeaza doi diaconi care duc pe maini Sfanta Cruce care are in ea lemn din Crucea Mantuitorului. Apoi urmeaza cortegiul 

sutelor de slujitori, care strabate culoarul viu al miilor de inchinatori, ce umplu toate ulitele, curtea, biserica, galeriile. In biserica, slujitorii, in frunte cu 

Patriarhul, se opresc in fata Sfantului Mormant pecetluit. Apoi inconjoara de trei ori Sfantul Mormant pe partea dreapta, in sunetul clopotelor, cantand 

"Invierea Ta, Hristoase. Mantuitorule, ingerii o lauda in ceruri si pe noi, pe pamant, ne invredniceste cu inima curata sa Te slavim". La a treia ocolire se canta 
imnul vecerniei de la vohod "Lumina lina a sfintei slave". Apoi patriarhul cu toti slujitorii se retrag in altarul bisericii ortodoxe de vizavi si stau in asteptare. 

Intre timp, vin diferiti delegati oficiali, autoritati locale si bisericesti armene, romano-catolice si copte. Miile de credinciosi stau cu felinarele speciale in maini 

sa duca acasa, in tara lor, Sfanta lumina. Cei mai multi insa, tin in maini cate un manunchi de 33 de lumanari albe, legate intre ele, pe care este imprimata 
icoana Invierii Domnului, ca sa le aprinda la vreme. Acest manunchi simbolizeaza numarul anilor pe care i-a trait Mantuitorul pe pamant. Se face o tacere 

mormantala! Fiecare se roaga, fiecare asteapta cu emotie Lumina divina, fiecare sta concentrat in sine insusi, cuprins de fiorul tainic al minunii. Pe la orele 

11.30 vin de la Betleem cateva sute de arabi ortodocsi, sa ia Sfanta Lumina. Ei sunt foarte evlaviosi, dar si galagiosi in acelasi timp, inconjoara Sfantul 
Mormant, se roaga tare cu mainile in sus, se urca unii pe umerii altora, se agata de peretii baldachinului Sfantului Mormant, de jur-imprejur, ca albinele pe 

fagur, si ridica mainile, cerand Sfanta Lumina: "Doamne, trimite-ne din cer Lumina!". In jurul orei 12, in timp ce preotii stau la vohod de la altarul Bisericii 

Invierii pana la Sfantul Mormant, patriarhul se dezbraca de omofor, de sacos si de mitra, si ramane numai in stihar alb, cu epitrahil, manecute si brau. Apoi 

este condus de doi diaconi si de eclesiarhul bisericii in fata Sfantului Mormant. Aici, mai intai este controlat peste tot de politisti necrestini, in prezenta 
reprezentantilor oficiali armeni, romano-catolici si copti, sa nu aiba vreo sursa de foc. Apoi patriarhul desigileaza usa Sfantului Mormant, prin ruperea 

pecetilor si intra in prima incapere, numita "Capela Ingerului", insotit, dupa traditie, de un arab musulman. Diaconii si eclesiarhul raman afara, la usa. Ceara 

de la cele patru sigilii se aduna intr-o cupa de argint si se duce la altar, unde se pastreaza pana la Pastele anului urmator.     
 Patriarhul intra apoi in a doua incapere si ingenuncheaza in fata lespedei Sfantului Mormant, iar musulmanul ramane in Capela Ingerului si 

supravegheaza. Se sting toate lumanarile, candelele, luminile, in biserica se face o mare tacere. Emotia minunii cuprinde pe toti. Numai arabii agatati deasupra 

fac mereu semne de implorare a Sfintei Lumini. Se zice ca daca nu vin arabii sa se roage, intarzie venirea Sfintei Lumini. Toti se roaga strigand "Doamne, da-
ne Lumina!" "Sa vina Lumina!", "Trimite-ne din cer lumina!" Dupa 15-20 de minute de fierbinte rugaciune, toata lumea din biserica observa o lumina 

puternica, ca o scanteie luminoasa de fulger, coborand in zigzag prin cupola mare a Bisericii, in multime se aud glasuri de emotie in toate limbile. Scanteia 

dumnezeiasca coboara deasupra Capelei Sfantului Mormant, ca un glob de lumina ce se sfarama in mici bucaati. Apoi intra inauntru ca o subtire raza de foc. 

Coboara pe lespedea Mormantului si aprinde vata presarata deasupra. Deja vata si lespedea se incarca de o roua divina, in timpul rugaciunii. In aceasta clipa 
Sfanta Lumina a venit! Minunea s-a savarsit! Multimile asteapta cu nerabdare Sfanta Lumina, cu mainile intinse. Fruntile si obrajii tuturor sunt transpirate de 

emotia minunii! O mare bucurie si trezire spirituala se savarseste in inimile si constiintele tuturor.   Patriarhul aduna cu mainile vata aprinsa de o flacara 

galben-verzuie, care timp de cateva minute nu arde. Apoi pune vata aprinsa in doua cupe de aur cu gauri si iese in Capela Ingerului. Aici aprinde doua 
buchete mari de cate 33 de lumanari, in prezenta musulmanului, iar cupele aprinse le da, pe doua ferestre mici, afara, la cei doi diaconi ortodocsi. Acestia duc 

o cupa la Sfantul Altar, iar a doua la biserica Sfintilor Imparati Constantin si Elena de la Patriarhie. Apoi patriarhul iese in fata Sfantului Mormant cu cele 

doua faclii aprinse si striga de trei ori: "Veniti de luati lumina!" Minunea continua, in clipa cand patriarhul iese din Sfantul Mormant, se aprind singure cele 

sase candele ale ortodocsilor de deasupra, o parte de lumanari din sfesnice si candelele din Altarul Bisericii Mari, sub privirile uimite ale tuturor. Apoi, doi 
diaconi iau pe patriarh si il duc in Sfantul Altar, in cel mult trei minute, toti credinciosii adunati aprind felinarele si buchetele de cate 33 de lumanari. Biserica 

este parca o flacara vie. Multi se ating de flacara cu fata, cu mainile, cu hainele, pentru binecuvantare, fara a se arde. Abia dupa cateva minute flacara arde in 

mod normal. Tot acum iau Sfanta Lumina de la patriarh, romano-catolicii, armenii si coptii si o duc in altarele lor. unde o pastreaza tot anul. La urma, 
patriarhul tine o scurta predica de multumita Mantuitorului si de intarire a credintei ortodoxe. Timp de doua ore se scurg zeci de mii de pelerini prin fata 

Sfantului Mormant, cu Sfantta Lumina in maini si cu caldura credintei in inimi. La orele 3 dupa amiaza Vecernia si procesiunea Sfintei Lumini iau sfarsit. 

Pelerinii se intorc la gazdele lor, cu fetele luminate si cu faclii aprinse, zicand fiecare in limba sa: "Slava Tie. Mantuitorule, pentru aceasta negraita minune!" 
In noaptea de Sfintele Pasti la ora 11 se pornesc din nou in mare procesiune, de la patriarhie spre Biserica Sfantului Mormant, toti slujitorii in frunte cu 

patriarhul, inainte merg cei patru dragomani, apoi saisprezece diaconi cu prapuri, doi diaconi cu Crucea mare de procesiuni, in care se afla lemn din Crucea 

Mantuitorului si, in continuare, preotii, episcopii, patriarhul si mii de credinciosi. La intrarea in marea biserica, intai se inconjoara de trei ori Sfantul Mormant 

cu crucea si cu faclii aprinse din Sfanta Lumina, cantand "Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din mormanturi viata daruindu-le". 
Apoi se citeste Evanghelia Invierii in fata Sfantului Mormant si se incepe slujba Invierii, dupa randuiala. In timpul cantarii fiecarei pesne, un arhiereu, cu 

cativa preoti si diaconi, cu Crucea si cu Sfanta Lumina in maini cadeste si inconjoara Mormantul Domnului. Dupa slujba Invierii se face in continuare Sfanta 

Liturghie pe Sfantul Mormant. Slujeste patriarhul cu mai multi preoti si diaconi. Slujba este mareata, dumnezeiasca! Inimile tuturor simt din belsug bucuria 

Invierii. La ora 2 dupa miezul noptii. Liturghia Invierii ia sfarsit.__________________________________________________________________________ 

http://www.crestinortodox.ro/paste/sfintele-pasti/lumina-la-ierusalim-88060.html
http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/biserica-sfantului-mormant-biserica-invierii-88589.html
http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/hristos/cum-putem-cinsti-evlavie-sfanta-cruce-69109.html
http://www.crestinortodox.ro/paste/
http://www.crestinortodox.ro/credinta/parintele-dumitru-staniloae-despre-sfanta-liturghie-69819.html
http://www.crestinortodox.ro/credinta/parintele-dumitru-staniloae-despre-sfanta-liturghie-69819.html
http://www.crestinortodox.ro/paste/invierea-domnului/pastorala-sfintele-pasti-2009-hristos-cel-inviat-bogatia-vietii-noastre-pf-daniel-88579.html
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:1850 

cazuri noi de persoane infectate, 29 cazuri noi la Botoşani 

 
Până astăzi, 2 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.057.655 de cazuri 
de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

995.506 pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost 
înregistrate 1.083 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, 166 de persoane au fost reconfirmate 
pozitiv.  

Până astăzi, 28.282 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.  

În intervalul 01.05.2021 (10:00) – 02.05.2021 (10:00) au fost raportate 88 de decese (41 bărbați și 47 femei), ale unor pacienți 
infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, 
Caraș-Severin,  Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, 
Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 
5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 23 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 32 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 27 
decese la categoria de vârstă peste 80 ani. 82 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 5 
pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent. 

 În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.067. Dintre acestea, 1.253 sunt internate 
la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.384.129 de  teste RT-PCR și 901.396 de teste rapide antigenice. În 
ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.886 de teste RT-PCR (3.027 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.859 la 
cerere) și 3.714 teste rapide antigenice. 

 Pe teritoriul României, 27.486 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.933 de 
persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 46.659 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină 
instituționalizată se află 94 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.191 de apeluri la numărul unic de urgență 112.  

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 1 mai, 4.345 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 954.105 lei. 

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

 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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* *VOLOSCU CONSTANTIN, titular al PUD –“CONSTRUIRE IMOBIL  P+1E CU 

DESTINAŢIA BIROURI ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN” propus a fi 

amplasat în B-dul George Enescu, nr.24, municipiul Botolani, judeţul  Botoșani, anunţă publicul interesat că 

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

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

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

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

Ştefăniţă Vodă, nr. 1B , municipiul Botoşani,  în zilele de luni-vineri între orele 8,00 – 16,00.   

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

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

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

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

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

debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în 

bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare 

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

proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd 

pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Preț -37.000 

euro.________________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacţia: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoşani, tel. 0745-246654                          
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Pastorala de Paști 2021 a Patriarhului DANIEL: Învierea lui 

Hristos – începutul vieţii veşnice pentru omenire 

Hristos a înviat! 

„Hristos este Întâiul-Născut din morţi (Coloseni 1, 18); începătură a învierii celor 

adormiţi (1 Corinteni 15, 20)” 

 Preacuvioși și preacucernici părinţi, Iubiţi credincioși și credincioase,  

Taina Crucii şi Taina Învierii Domnului Iisus Hristos au fost profețite de prorocii 

Vechiului Testament, iar Sfinții Apostoli, ucenici şi martori ai lui Hristos Cel Răstignit 

şi Înviat, le-au mărturisit ca fiind adevăruri mântuitoare şi dătătoare de viață. Ei au 

văzut împlinită profeția lui Isaia, care, cu sute de ani înainte, fiind inspirat de Duhul 

Sfânt şi văzând duhovniceşte cu anticipație pătimirile şi rănile lui Hristos Cel Răstignit, 

a spus, rezumând taina legăturii dintre Jertfă şi Înviere: „[...] prin rănile Lui noi toţi ne-

am vindecat” (Isaia 53, 5). 

Sfinții Apostoli şi Evanghelişti, conştienți fiind de importanța Jertfei şi a Învierii lui 

Hristos, prevestite de Hristos Însuşi „înaintea lor”, au transmis cu fidelitate cuvintele 

Lui în scrierile lor. Astfel, după Înviere, ucenicii, amintindu-şi cuvintele tainice ale 

Domnului Iisus Hristos, prin care prevestea Pătimirile, Moartea şi Învierea Sa, le vor 

interpreta din perspectiva „plinirii” Scripturilor.  

Moartea lui Hristos, jertfă liber acceptată și dăruire de Sine pentru viața lumii  

Faptul că Iisus „a înviat a treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15, 4) arată nu doar o simplă informație cronologică, ci are o semnificație 

teologică.În acest sens, Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei consemnează cuvintele profetice ale Mântuitorului Iisus Hristos: „Precum a fost 

Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopți, așa va fi și Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopți” (Matei 12, 40). Sfântul 

Evanghelist Marcu notează, de asemenea, cuvintele lui Iisus: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de bătrâni, de arhierei 

și de cărturari și să fie omorât, iar după trei zile să învieze” (Marcu 8, 31). Sfântul Evanghelist Luca evocă acelaşi adevăr descoperit de Iisus: 

„Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în 

Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că așa este scris și așa trebuia să 

pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi” (Luca 24, 44-46; cf. 24, 6-7).        

 Iar Sfântul Ioan Evanghelistul, după ce vorbeşte în mod alegoric despre dărâmarea şi rezidirea templului în trei zile, spune: „Deci, când 

S-a sculat din morţi, ucenicii Lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut Scripturii și cuvântului pe care îl spusese Iisus” (Ioan 2, 

22).  Astfel, moartea şi Învierea lui Iisus sunt prezentate ca o împlinire a unui plan al lui Dumnezeu de mântuire a lumii de păcat şi 

moarte, plan în care moartea lui Iisus este liber acceptată de El.          

 De altfel, pe când era împreună cu ucenicii Săi şi îi învăța, Iisus le-a spus: „Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, fiindcă Eu îmi dau viaţa, ca 

iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi o dau. Putere am ca să o dau și putere am iarăși să o iau. Această poruncă 

am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10, 17-18). Înțelesul morții lui Iisus ca jertfă liber acceptată sau ca dăruire de Sine pentru viața lumii este 

exprimat în Liturghia euharistică ortodoxă prin cuvintele: „În noaptea în care (Iisus) a fost vândut - sau, mai degrabă, când El Însuşi S-a dat pe 

Sine pentru viața lumii [...]”
1
.              

 Sfântul Evanghelist Luca ne arată că Domnul Iisus Hristos Cel Înviat din morți a călătorit cu ucenicii Săi, Luca şi Cleopa, pe drumul spre 

Emaus şi le-a tâlcuit lor ceea ce prevestiseră Sfintele Scripturi despre Moartea şi Învierea Sa (cf. Luca 24, 13-32). Din felul în care Iisus 

tâlcuieşte ucenicilor Sfintele Scripturi, înțelegem faptul că Dumnezeu are un plan al mântuirii lumii, al eliberării ei de păcat şi de moarte. Acest 

plan se va realiza prin Fiul Său Cel veşnic, Care S-a făcut Om pentru a mântui omenirea întreagă (cf. Luca 24, 46; 1 Corinteni 15, 20-25).Din 

acest motiv, Biserica Ortodoxă consideră că Persoana lui Iisus Hristos, Fiul veşnic şi Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, este centrul spiritual de 

convergență al cărților Vechiului Testament scrise de Moise, profeți şi psalmist, încât Vechiul Testament era pedagog sau călăuză către Hristos, 

după cum spune Sfântul Apostol Pavel(cf. Galateni 3, 24).   

Iubiți fii şi fiice duhovniceşti,  

Cartea Faptele Apostolilor ne spune că, după Învierea Sa din morți, Iisus S-a arătat mai ales ucenicilor Săi, timp de 40 de zile, până în ziua 

Înălțării Sale la cer, vorbindu-le „cele despre Împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 1, 3).Faptul că, timp de 40 de zile după Învierea Sa din morți, 
Domnul Iisus Hristos S-a arătat de mai multe ori ucenicilor Săi şi altor persoane are o semnificație deosebită, cifra 40 regăsindu-se cu înțelesuri 

profunde în Sfânta Scriptură. Fericitul Augustin face o analogie între motivul pentru care Hristos a postit vreme de 40 de zile înainte de 

activitatea Sa mesianică şi tot în timp de 40 de zile S-a arătat, de mai multe ori, ucenicilor Săi după Înviere: „Hristos Domnul a postit timp de 

40 de zile (cf. Matei 4, 2), precum au postit şi Ilie (cf. 3 Regi 19, 8) şi prorocul Moise, care reprezintă Legea (cf. Ieşirea 34, 28); de 

asemenea, timp de 40 de zile a plutit pe apele potopului Corabia lui Noe (cf. Facerea 8, 20), care simboliza Biserica. Tot astfel, timp de 

40 de zile după Înviere, Hristos Domnul S-a arătat Apostolilor Săi, mâncând şi bând cu ei (cf. Fapte 10, 40- 41; Luca 24, 43), nu pentru 

că El ar fi avut nevoie, ci pentru a dovedi realitatea Învierii Sale, pentru a-i încredința pe Apostoli că El a înviat în acelaşi trup care a 

fost răstignit pe cruce”
2
.  

(continure în pag.7) 
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Pastorala de Paști 2021 a Patriarhului DANIEL: Învierea lui 

Hristos – începutul vieţii veşnice pentru omenire 

Iubiți frați şi surori,  

Sfintele Evanghelii ne arată că viața Mântuitorului Iisus Hristos Cel Înviat din morți nu este simplă revenire la viața trăită pe pământ printre oameni, ci o 

viață diferită. Cu trupul Său înviat El trece prin uşile încuiate (cf. Ioan 20, 19). Se arată ucenicilor Săi, vorbeşte cu ei şi apoi Se face nevăzut. Ucenicii 

constată că, după Învierea Sa, Iisus poartă pe trupul Său semnele cuielor şi al suliței din timpul Răstignirii Sale (cf. Ioan 20, 19).În acest sens, Sfântul Ioan 

Gură de Aur spune că Hristos S-a arătat ucenicilor cu trupul Său însemnat cu urmele Răstignirii, „pentru ca Învierea să fie crezută, pentru ca Apostolii să afle 

că El Însuși era Cel răstignit și că n-a înviat altcineva în locul Lui”
3
.Însă, deşi timp de 40 de zile, Iisus Cel Înviat Se arată de zece ori ucenicilor Săi şi altor 

persoane de pe pământ, totuşi El nu mai trăieşte o viață fizică pământească, ci trăieşte viața cerească şi veşnică, într-o totală libertate de toate 

determinismele şi limitele spațiului şi timpului. Nimeni şi nimic din lumea aceasta pământească nu-L mai poate atinge sau reține, nici măcar cu 
privirea, decât dacă El vrea, când vrea şi cum vrea. Iisus Cel Răstignit şi Înviat nu mai moare niciodată, El este veşnic viu: „Moartea nu mai are stăpânire 

asupra Lui”, după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel (Romani 6, 9).Totodată, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează că, după Învierea Sa, Iisus S-a întâlnit 

doar cu Apostolii Săi (cf. Faptele 1, 4), de aceea le spunea acestora înainte de Pătimirea Sa: „Încă puţin timp și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi 

vedea” (Ioan 14, 19). De asemenea, minunile pe care le face Iisus după Învierea Sa sunt săvârşite doar „înaintea ucenicilor Săi” (Ioan 20, 30). Pentru că 

„după cum înainte de Înviere Hristos trebuia să facă multe minuni, ca ucenicii să fie încredinţaţi că El este Fiul lui Dumnezeu, tot așa trebuia și după 

Înviere, ca ei să creadă că El a înviat”
4
.Prin arătările Domnului Iisus Hristos după Învierea Sa din morți, El le oferă ucenicilor Săi o încredințare 

fermă, care avea să-i pregătească pentru a deveni puternici mărturisitori ai Lui în lume. Iisus îi face pe ucenicii Săi să înțeleagă faptul că Pătimirile, 

Moartea şi Învierea Sa constituie împlinirea Scripturilor, sunt prevăzute în planul cel veşnic al lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Astfel, ucenicii Săi vor fi 

trimişi să binevestească lumii Evanghelia mântuirii şi a vieții veşnice.Înainte de a-l învia din morți pe prietenul Său Lazăr din Betania, Iisus spune surorii 

acestuia (Marta): „Eu sunt învierea și viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25). În altă parte, Iisus spune: „Cel ce ascultă 

cuvântul Meu și crede în Cel Care M-a trimis pe Mine are viaţă veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă” (Ioan 5, 24; vezi şi Ioan 5, 

25, 28 şi 29).Prin urmare, înțelegem că numai Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat poate dărui oamenilor mântuirea şi viața veşnică.În acest sens, viața 

creştinilor care iubesc pe Hristos este Cruce sau răstignire a păcatului, prin rugăciune, pocăință şi post, dar şi pregustare a bucuriei Învierii, prin iertarea 

păcatelor şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos (cf. Ioan 6, 54), Sfânta Euharistie fiind arvuna vieții veşnice din Împărăția cerurilor.Pentru creştini, 

fiecare săptămână începe cu Ziua Învierii Domnului (Duminica), zi în care creştinii exclamă: „Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea!”, iar ultimul 

articol din Crezul ortodox arată scopul ultim al vieții creştine: „Aștept învierea morţilor și viaţa veacului ce va să fie”. 

 Dreptmăritori creştini, 

 Traversăm o perioadă extrem de dificilă privind sănătatea şi valoarea vieții, când numeroşi oameni sunt încercați de noua epidemie, care s-a extins la nivel 

global. În această perioadă este mare nevoie de rugăciune și de ajutorare frăţească, de apropiere de Dumnezeu și de solidaritate practică între oameni. 

Aceste vremuri ne arată cât de fragilă este viața omului pe pământ şi cât de mare nevoie este de a păstra permanent legătura cu Dumnezeu, Izvorul vieții 
pământeşti şi al vieții cereşti veşnice. Această perioadă de criză medicală poate fi transformată într-o perioadă de întărire în credință, mai ales prin 

rugăciune şi prin sporire a iubirii noastre față de oamenii aflați în suferință. Totodată, criza medicală sau pandemia ne cheamă să prețuim viața şi 

sănătatea noastră, precum şi viața şi sănătatea semenilor noştri, ca fiind daruri primite de la Dumnezeu, pe care însă trebuie să le protejăm cu multă 

responsabilitate spirituală şi sanitară.              
 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2021 ca An omagial al pastoraţiei românilor din afara României şi An comemorativ al 

celor adormiţi în Domnul - valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.În acest sens, suntem chemați să cultivăm mai intens comuniunea fraternă cu 

românii din jurul granițelor României şi din diaspora română.În privința cimitirelor ortodoxe româneşti, acestea sunt locuri de reculegere şi de pelerinaj; 

în ele aflăm mormintele bunicilor şi părinților noştri, precum şi morminte sau monumente funerare ale marilor personalități naționale, oameni de cultură, de 

artă, oameni de ştiință, morminte şi monumente ale eroilor care s-au jertfit pentru unitatea, libertatea şi demnitatea poporului român, ale eroilor Revoluției 

române din decembrie 1989, dar şi morminte ale martirilor mărturisitori ai lui Hristos Domnul din închisorile regimului comunist totalitar. Pomenirea celor 

decedați, cu rugăciune şi cu recunoştință, nu este doar o datorie morală a noastră, a tuturor, ci este şi un act de sănătate spirituală a sufletului, 

deoarece numai rugăciunea şi recunoştința sunt relație vie între suflete, o comuniune spirituală mai tare decât moartea fizică a trupului. Dorim ca 

Sfintele Sărbători de Paşti să aducă tuturor românilor multă sănătate şi pace, bucurie şi speranță! Cu iubire părintească, vă adresăm tuturor salutul pascal: 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!               

      Al vostru către Hristos Domnul împreună rugător şi de tot binele doritor,  

† Daniel  

Prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul Tronului Cezareei Capadociei 

şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  

Note 

1
 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, în Liturghier, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2012, p. 173. 

2
 Fericitul Augustin, „Predici la marile sărbători”, vol. 1, colecția Părinţi și Scriitori Bisericești, serie nouă, 13, Editura BASILICA a Patriarhiei 

Române, Bucureşti, 2014, p. 373. 

3
 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Evanghelia după Ioan”, vol. 2, colecția Părinţi și Scriitori Bisericești, serie nouă, 18, Editura BASILICA 

a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2019, p. 435. 

4
 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Evanghelia după Ioan”, pp. 435-436. 
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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. 

___________________________________________________________________________________________________  


