
.      

Acțiuni pentru siguranța cetățenilor în minivacanța prilejuită de 

Sărbătorile Pascale  

În perioada 01-03 mai 2021, polițiștii și jandarmii botoșăneni au acționat pentru asigurare ordinii și linisștii publice precum 

și pentru respectarea măsurilor de sănătate publică, beneficiind de sprijinul polițiștilor de frontieră, a pompierilor și a 

specialiștilor din cadrul celorlalte instituții cu atribuții de control.În cadrul activităților desfășurate  a fost verificat atât 

modul în care sunt respectate prevederile Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de Covid 19, precum și respectarea ordinii și liniștii publice și a normelor de conviețuire socială.Astfel, pe raza 

întregului județ, în această perioadă au fost organizate 18 acțiuni, atât în sistem propriu cât și integrat, în cadrul cărora au 

fost controlate peste 76 de obiective și peste 100 de mijloace de transport. În urma neregulilor constatate, echipele de 

control au aplicat 86 de sancțiuni contravenționale,  valoarea totală a acestora fiind de peste 33.000 de lei. Dintre acestea, 

55 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu au purtat mască de protecție în locurile în care a ceasta a fost 

obligatorie, iar 30 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea restricțiilor de circulație.  

Mesajul prefectului Dan Nechifor cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Pompierilor 

“Pompierii sunt salvatorii din linia I, sunt cei pe care ne bazăm în 

cele mai dificile momente, cei care știu că fiecare secundă poate 

însemna vieți. Pompierii au rămas arma din cadrul Ministerului de 

Interne cu cea mai mare încredere în rândul populației, sunt cei ce 

își riscă ce au mai scump pentru salvarea tuturor celor aflați în 

necaz. Nu le putem  mulțumi întotdeauna, sau chiar niciodată așa 

cum se cuvine, de aceea astăzi, în ziua ce le este dedicată, să ne 

îndreptăm gândurile către ei și să le urăm sănătate, bucurii alături 

de cei dragi, multă energie și putere pentru a-și continua misiunea 

la care s-au angajat. La Mulți Ani tuturor pompierilor și celorlalți 

colegi din structurile pentru situații de urgență! Cât mai liniștiți și 

lipsiți de evenimente nedorite.”, este mesajul prefectului Dan 

Nechifor cu ocazia Zilei Internaţionale a Pompierilor.   

__________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:994 

cazuri noi de persoane infectate, doar 6 cazuri noi la Botoşani 

 
Până astăzi, 4 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.059.331 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 

1.000.451 de pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 994 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.  

Până astăzi, 28.474 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 03.05.2021 (10:00) – 04.05.2021 (10:00) au fost raportate 94 de decese (49 bărbați și 45 

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

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

Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș,  Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, 

Teleorman, Timiș, Vaslui,  Vrancea, Ilfov și Municipiul București. 

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 

40-49 ani, 11 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 23 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 26 

decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.88 dintre 

decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 6 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.170. Dintre acestea, 1.190 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.395.986 de  teste RT-PCR și 909.592 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore 

au fost efectuate 9.124 de teste RT-PCR (4.448 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.676 la cerere) și 4.937 de teste rapide 

antigenice. 

Pe teritoriul României, 26.133 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.062 de persoane se află 

în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.189 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 133 de 

persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 1.233 de apeluri la numărul unic de urgență 112. 

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 3 mai, 3.498 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 980.690 de lei.Reamintim cetățenilor că 

Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate 

încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.526 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 Elve ția, 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. 

Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din 

statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate. 

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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Incendiu la Hulub care a afectat două gospodării 

Joaca copiilor cu focul s-a 

transformat într-un incendiu care a 

afectat două gospodării. Puțin a lipsit 

ca flăcările să ajungă la un rastel cu 

40 de butelii. S-a întâmplat marţi 

după-amiază, în satul Hulub, comuna 

Dângeni, după ce șase copii s-au 

jucat cu chibriturile într-o magazie 

de lemne din curtea bunicului a trei 

dintre ei. Scăpat de sub control, focul 

s-a extins la o anexă din gospodăria 

vecinului. 

Două echipaje din cadrul Gărzii de 

Intervenție Trusești, cu două 

autospeciale cu apă și spumă, dar și 

pompierii voluntari din comuna 

Dângeni, au intervenit pentru 

înlăturarea pericolului de explozie și 

au stins incendiul. 

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, recomandăm părinților să nu lase la îndemâna copiilor mijloace de aprindere 

(chibrituri, brichete, etc.) și să îi supravegheze permanent pe cei mici. 

#ISU_BOTOSANI 

 

Un grav accident rutier s-a produs pe raza comunei Santa Mare 

Conduceți prudent! Un grav 

accident rutier s-a produs, 

marţi  dimineață, pe raza 

comunei Santa Mare. 

În eveniment a fost implicat 

un singur autoturism, în care 

se afla doar conducătorul 

auto, în vârstă de 67 ani. 

Acesta a fost găsit inconștient. 

Pompierii l-au scos din 

mașină și au început imediat 

manevrele de resuscitare, 

împreună cu echipajul 

Serviciului Județean de Ambulanță. 

În ciuda eforturilor depuse, s-a constatat decesul. 

Cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Un tânăr de 17 ani a comis un accident la Dorohoi 

La data de 03 mai 2021 polițiștii din cadrul Poliției 

Municipiului Dorohoi au fost sesizați prin apel 112 cu 

privire la faptul că pe strada Dumbrava Roșie din Dorohoi 

a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.  

Echipajul de poliție direcționat la fața locului a 

stabilit următoarea situație de fapt :Un tânăr de 17 ani, din 

municipiul Dorohoi, a  condus un autoturism pe raza 

municipiului Dorohoi, iar când a ajuns pe strada 

Dumbrava Roșie, într-o curbă la dreapta a pierdut 

controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a 

intrat în coliziune cu gardul unui imobil. În urma 

impactului au rezultat doar pagube materiale.Fiind efectuate verificări în bazele de date, s-a stabilit faptul că acesta nu 

posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii 

infracțiunii de conducere fără permis.  

 

La volan, fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice 

 La data de 03 mai 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit în trafic, pe raza 

comunei Tudora, un autoturism condus de un tânăr de 31 de ani din aceeași localitate.  

 În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de 

autovehicule. Mai mult de atât, fiind testat cu aparatul alcooltest valoarea rezultată a fost de 0,57 mg/l alcool pur în aerul 

expirat.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența 

alcoolului.  

Accident pe Împăratul Traian 
La data de 03 mai 2021, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la 

faptul că pe strada Împărat Traian din municipiu a avut loc un accident soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto 

este posibil să se afle sub influența alcoolului.  

Echipajul direcționat la fața locului a identificat autoturismul implicat în accident, care prezenta avarii la partea din 

față, fiind, de asemenea, stabilită și identitatea conducătorului auto în persoana unui bărbat de 36 de ani, din municipiul 

Botoșani. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,02 mg/l 

alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența 

alcoolului.  

Accident pe DE 58 
La data de 02 mai 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au depistat pe Drumul European 

DE 58, un autoturism care avea partea din față avariată, în urma unei coliziuni cu un cap de pod, iar conducătorul auto 

dormea pe locul șoferului. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit identitatea conducătorului auto în persoana unui bărbat 

de 39 de ani, din comuna Bălușeni.Fiind testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,69 mg/l alcool pur în 

aerul expirat. Mai mult de atât, acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cercetările 

continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.  

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

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

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă de arc de 

cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu 

apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0742572165.              

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

asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro mp,accept 

schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 21, Accept 

schimburi. Tel. 0748871234  

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

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

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

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

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

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

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

este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț -37.000 euro. 

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

Apartamentul este situat la etajul 3, are 77 mp, 2 bai si centrala termica.Nu doresc colaborarea cu agentii.Tel. 0722 974 901  

.________________________________________________________________________________________________________  
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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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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. 
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 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. 

___________________________________________________________________________________________________  
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Consiliere, îndrumare şi sprijin emoţional pentru seniori, la  

Telefonul Vârstnicului 

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

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

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

sociali din cadrul programului vine în ajutorul seniorilor prin 

furnizarea de informaţii practice şi îndrumare către servicii din 

comunitate, consiliere psihologică şi chiar sprijin . Pentru a răspunde 

miilor de solicitări şi a oferi sprijin emoţional sau consiliere 

psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod 

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

alinarea singurătăţii, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, şi 

psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de voluntariat. 

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

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

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

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

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

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

seniorilor nu se termină acum. 

Incendiu la Dorohoi din pricina 

unei ţigări 

O țigară lăsată să ardă în apropierea unor materiale 

combustibile poate provoca incendii. Așa s-a întâmplat luni noaptea, 

într-o locuință din Dorohoi. Deși erau în casă, un bărbat de 52 ani și o 

femeie de 64 ani, și-au dat seama că aceasta arde, târziu, dar au reușit 

să iasă afară. Alarma a fost dată de vecini. 

Ajunși la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă și o 

ambulanță SMURD, pompierii au stins incendiul în limitele 

găsite.Cele două persoane au fost transportate la spital pentru 

evaluarea stării de sănătate, cu toate că nu prezentau urme de arsuri.  

Vă reamintim că respectarea unor reguli simple poate preveni 

producerea unui incendiu cauzat de acest viciu: 

-utilizați o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne uşor şi 

care să fie confecţionată dintr-un material care nu ia foc;  

-puteți pune în scrumieră puţină apă, care va favoriza stingerea rapidă 

a resturilor de ţigări; 

-dacă aveți nevoie să vă întindeți în pat sau în fotoliu pentru odihnă nu 

aprindeţi ţigara. Este foarte probabil să aţipiţi şi să daţi foc la pat sau 

fotoliu. Mucurile de ţigară incandescente pot cădea pe covor, ziare 

sau pe orice alt material combustibil şi astfel poate lua foc întreaga 

locuinţă; stingeți țigara în scrumieră, niciodată în coşul de gunoi şi nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră.  

#ISU_BOTOSANI  

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlOXNf2VSyvJ-HDCz9gK977pYynjoH84XlYZdv_gBKV7sHEf14We_gzVIVYQlprDtEH7G4JgERzeJ9I9EcvvS0-XXXrw6japwNs2M5RgmCHsdU_Fr03uDRjgwGy_BlQ6QTN67bOm7Vp6YlOqmRXLVY&__tn__=*NK-R

