
 

Veterani nonagenari și peste 100 de eroi onorați la Albești 

Ziua de 10 iunie, atunci când întreaga Românie creștin-ortodoxă sărbătorește 

atât Înălțarea cât și Ziua Eroilor, a fost o zi deosebită în comuna Albești, acolo unde 

câteva sute de locuitori ai comunei au asistat la sfințirea unui monument impresionant 

atât prin realizare, cât și prin simbolistica sa.  

La o primă vedere, mobilizarea unui pluton de armată aparținând ambelor 

unități militare din județ, invitarea prefectului Dan Nechifor pentru a da onorul, a 

parlamentarilor PNL și a cinci preoți care să oficieze slujba de pomenire pot părea un 

exces de festivism, însă odată cu înțelegerea sacrificiilor și eforturilor încununate de 

monumentul ridicat în centrul comunei Albești, totul devine explicabil. Primăria din 

comună, alături de consilierii locali, și-au propus să realizeze un obiectiv prin care să 

atragă atenția tuturor că Albeștii au dat peste 100 de eroi în ultimele trei conflagrații 

internaționale. Pentru a dovedi asta, o echipă de albeșteni au petrecut câteva zile la 

Depozitul central al Arhivelor Militare Naționale de la Pitești pentru a cerceta filă cu 

filă documentele și a centraliza eroii din Albești Botoșani, căzuți în Războiul de 

Independență, în Primul și Al II-lea Război Mondial. Căutătorii și-au identificat peste 

100 de strămoși, 7 din războiul ce a adus independența României, peste 40 din prima 

conflagrație mondială și alți peste 50 din WWII. Numele tuturor acestor botoșăneni 

din Albești căzuți în luptă au fost inscripționate pe frontispiciul unui monument cu 

adevărat  impresionant prin înălțimea și  simbolistica sa. Construită în anii 2019-2020, 

opera arhitectonică are trei coloane, câte una pentru fiecare război și este demnă de a 

sta nu doar în centrul unei comune botoșănene, ci în orice alt punct al României ce 

dorește să-și cinstească eroii. Monumentul Eroilor din Albești a fost prezentat ca 

proiectul său de suflet de către primarul Mihai Amarandei, cel care a fost la viața sa și 

profesor de istorie.   

Sărbătoarea a avut și o altă componentă deosebită prin prezența fizică la 

manifestări a unor participanți la război. Doi veterani au ocupat un loc de cinste în cadrul 

manifestărilor, fiind aplaudați și onorați de autorități prin oferirea unor plachete de 

onoare. Andrei Octav, din Coștiugeni, are 95 de ani, una dintre mâini pierzându-și-o pe 

front, iar Simion Mihai, din Albești, are 93 de ani, nu prea mai vede bine, dar se 

mândrește că este mai tânăr decât ”colegul” său de război. Primăria comunei Albești le-a 

pregătit celor doi nonagenari o serie de premii, dar și câte o plachetă de onoare ”în semn 

de recunoștință pentru faptele și sacrificiile pe câmpurile de luptă din Cel de-al Doilea 

Război Mondial”, acestea fiindu-le înmânate de prefectul Dan Nechifor.Sărbătoarea 

sătească a inclus depuneri de  coroane la monumentul proaspăt sfințit, un moment artistic pregătit de elevii școlii din Albești, după care sătenii 

au fost invitați, pe ritmurile muzicii de fanfară, să servească tradiționalele sarmale și bucate dulci, bucurându-se astfel și de Sărbătoarea Înălțării 

Domnului.  

Avertizare A.N.M – Cod Galben pentru 31 de județe, inclusiv Botoşaniul 

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de instabilitate 

atmosferică valabilă și pentru judeţul Botoșani, care intră în vigoare astăzi, 10 iunie, începând cu ora 

12.00 şi este valabilă până duminică, 13 iunie, ora 23.00.Conform acesteia, în intervalul menționat, 

vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter 

torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și, izolat, grindină. 

Respectivele fenomene se vor semnala în zilele de joi, vineri și sâmbătă (10, 11 și 12 iunie), 

îndeosebi după-amiaza și seara, în zonele de deal și de munte, precum și în sudul și centrul 

teritoriului. Începând din noaptea de sâmbătă spre duminică (12/13 iunie), aria ploilor însemnate 

cantitativ se va extinde treptat dinspre nord-vest și va cuprinde toate regiunile,în intervale scurte de 

timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp și, pe arii restrânse, 25…50 l/mp. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Accident grav pe drumul spre Roşiori 

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc ieri la 

marginea municipiului Botoșani, la drumul spre 

Roşiori. Un autoturism s-a răsturnat în afara părții 
carosabile după o ciocnire violentă, iar o persoană a 

rămas încarcerată. 

S-a intervenit repede cu două echipaje din cadrul 

Detașamentului de Pompieri Botoșani, dotate cu o 

autospecială cu apă și spumă un echipaj de 

descarcerare și o ambulanță SJA. 

Pompierii au fost nevoiți să taie cupola maşinii și 

îndepărteze parbrizul pentru a extrage victima, în 

vârstă de 70 ani, pasageră pe scaunul din dreapta față. 

Aceasta a fost preluata de echipajul SAJ Botoșani și 

transportată la spital. 

Autoutilitară condusă de un şofer sub influenţa alcoolului, oprită în trafic 

         La data de 08 iunie 2021, 

polițiștii din cadrul Secției de 

Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi, aflați 

în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu pe raza municipiului 

Dorohoi, au fost sesizați de către 

un participant la trafic cu privire la 

faptul că pe Bulevardul Victoriei 

se deplasează haotic o autoutilitară. 

 Polițiștii au procedat la 

interceptarea în trafic a 

autovehiculului indicat, stabilind 

identitatea conducătorului auto în persoana unui bărbat de 61 de ani din municipiul Dorohoi.  

 Fiind testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.  

       Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea 

stabilirii alcoolemiei.  

 În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

Dispărutul s-a prezentat la poliţie 

Un botoșănean de loc din Vlăsineşti, care a fost dat dispărut de rude s-a prezentat ieri singur la poliție,  dovedind că 

este teafăr și nevătămat, după 24 de ore de la declanșarea operațiunilor de căutare.Gheorghe Forgaci, din comuna 

Vlăsinești, a plecat de acasă luni, pe 7 iunie a.c. în jurul orei 9, şi nu s-a mai întors. Timp de  două zile familia nu a știut 

nimic de el. Rudele au contactat miercuri poliția și l-au declarat dispărut, cerând ajutorul autorităților.  

___________________________________________________________________________________________ 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a 

Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...” 

 

Ediţia a XL-a - 12 iunie 2021 - Botoșani 
 

Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cu 

sprijinul Consiliului Județean Botoșani și în 

parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii „Mihai Eminescu”, organizează 

cea de-a XL-a ediție a Concursului Național de 

Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene 

„Porni luceafărul...”.  

După ediția anterioară susținută exclusiv online 

din cauza pandemiei, anunțăm cu entuziasm revederea 

fizică a creatorilor de poezie într-un context de 

sărbătoare.  

Activitatea se va desfășura sâmbătă, 12 iunie 

2021, începând cu ora 11 la Memorialul Ipotești, 

unde, în sala amfiteatru „Laurențiu Ulici”, se vor 

decerna premiile câștigătorilor acestei ediții, cu 

respectarea măsurilor de protecţie sanitară în vigoare. 

Vor fi prezenți membrii juriului: scriitorul 

botoșănean și conferențiarul universitar doctor al 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Dan 

Lungu, profesorul universitar doctor al Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Bogdan Crețu - și 

managerul Memorialului Ipotești – Ala Sainenco. 

Liceul de Arte „Ștefan Luchian” din Botoșani 

va susține un moment artistic prin prezența doamnei 

profesor Alexandra Costin (canto clasic) și a elevilor 

Patrick Petrescu (vioară) și Andrei Pițu (chitară). 

La final se va vizita ansamblul Memorialului Ipotești și se va depune o coroană de flori la bustul poetului Mihai 

Eminescu din curtea casei părintești.Îi invităm și îi așteptăm alături de noi pe iubitorii de poezie, de artă, de frumos! 

Vernisajul concursului de arte plastice, cu tema „Sfinții Închisorilor” 

„O să se bată cu noi și morți, iar noi o să fim alaturi de voi ca să ne apărați. Și morți vom izbîndi!” (Pr. Gheorghe 

Calciu-Dumitreasa)Hristos a înviat! Cu deosebită bucurie că anunțăm că asociația „Scut botoșănean”, filialele Botoșani și 

Dorohoi, în parteneriat cu Muzeul Județean Botoșani, cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe”, cu Palatul 

Copiilor Botoșani, cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Colegiul Național ”A. T. Laurian” organizează vernisajul 

concursului de arte plastice, cu tema „Sfinții Închisorilor”.Expoziția și festivitatea de premiere pentru ambele secțiuni ale 

concursului (arte plastice, eseuri și poezie) vor avea loc la Muzeul Județean Botoșani, joi 10.06.2021, începînd cu ora 14:00. 

Intrarea este liberă.  

__________________________________________________________________________________________________ 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:133 

cazuri noi de persoane infectate, 2 cazuri noi la Botoşani 

Până astăzi, 10 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.427 de cazuri de persoane 
infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).1.043.604 pacienți au fost declarați vindecați. 

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 133 
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. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor 
primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:  

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 54 de persoane au fost reconfirmate 
pozitiv. Până astăzi, 31.531 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 09.06.2021 (10:00) – 10.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 148 de decese (80 bărbați și 68 femei), ale 
unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, 
Cluj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.124 dintre 
aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului 
Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.Astfel, 1 deces s-a produs în iunie 2020, 2 
în iulie 2020, 3 în august 2020,  2  în septembrie 2020, 9 în octombrie 2020, 42 în noiembrie 2020, 19 în decembrie 2020, 2 în 
ianuarie 2021, 1 în februarie 2021, 35 în martie 2021 și 8 în aprilie 2021, în județele Argeș, Bihor, Buzău, Cluj, Hunedoara, Iași, Olt, 
Sibiu, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.Dintre cele 148 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 5 la 
categoria 40-49 de ani, 17 la categoria 50-59 de ani, 38 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 49 decese la categoria de vârstă 70-
79 ani și 38 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.141 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat 
comorbidități, 3 pacienți nu au prezentat comorbidități, iar pentru 4 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 1.343. Dintre acestea, 265 sunt 
internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.063.416 teste RT-PCR și 1.254.667 de teste rapide antigenice. În ultimele 
24 de ore au fost efectuate 20.030 de teste RT-PCR (11.081 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.949 la cerere) și 
9.793 de teste rapide antigenice.  

Pe teritoriul României, 3.154 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.698 de 
persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.887 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină 
instituționalizată se află 71 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 372 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 
606 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 9 iunie, 612 sancțiuni contravenționale, în valoare de 106.850 de lei.De 
asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă 
prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu 
data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.Apelurile 
sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.  

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.544 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu 
SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 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, 65 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, 191 de cetățeni români aflați în străinătate, 35 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 27 mai – 3 iunie 2021, au fost raportate 32.608.386 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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„Un cămin sigur pentru copilul tău”– 10 sfaturi utile pentru părinți! 

Salvatorii botoşăneni s-au aflat ieri în comuna Vârfu 

Câmpului, promovând campania “Un cămin sigur pentru 

copilul tău! “ 

În timp ce adulții au învățat cum să prevină accidentele 

casnice sau cum să acorde primul ajutor în astfel de 

situații, copiii au participat la activități interactive cu rol 

educativ în domeniul situațiilor de urgență și au învățat 

cum să acorde primul ajutor. 

Misiunile au fost conduse de mascota inspectoratului, 

pompierul Sam.Echipați cu costume de intervenție, micii 

pompieri au trecut printr-un tunel, au salvat ursuleţul sau 

cățelul de pluș de pe tobogan, au alergat printre jaloane 

şi au stins un incendiu imaginar. Au fost răsplătiți cu 

dulciuri și multe aplauze. 

La sfârșitul întâlnirii, fiecare participant a primit câte o 

broșură, realizată de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani cu 

sprijinul „Fundației pentru SMURD”, care conține 

sfaturi pentru prevenirea accidentelor casnice. 

Unic la nivel național, proiectul își propune prevenirea 

accidentelor casnice în care sunt implicați copiii sub 5 

ani.Dezvoltarea conceptului de cămin sigur pentru 

copilul tău a fost impusă de faptul că, în ultimii ani, tot mai mulți copii botoșăneni au ajuns la spital după ce s-au intoxicat 

cu substanțe toxice, s-au opărit, au înghițit corpi străini ori au suferit diferite traumatisme. 

Având în vedere faptul că broșura conține zece sfaturi utile pentru părinți, data de 10 a fost declarată ziua campaniei. 

Pentru realizarea obiectivului campaniei, astăzi ne-am bucurat de sprijinul Primăriei Vârfu Câmpului, Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență Vârfu Câmpului, al cadrelor didactice de la școlile din comună și satele aparținătoare și al 

voluntarilor din cadrul programului național „Salvator din pasiune”.                                   #ISU_BOTOSANI 

Guvernul a adoptat proiectul de lege care elimină cumulul pensie-salariu la stat 

Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de lege care elimină cumulul pensie-salariu la stat și permite creșterea opțională a vârstei de pensionare 

la 70 de ani și îl trimite Parlamentului pentru adoptarea în procedură de urgență, a anunțat premierul Florin Cîțu. Premierul a spus că, în opinia 

sa, aceasta este soluția optimă.„Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului 

public de pensii, beneficiari ai pensiilor de serviciu sau beneficiari ai sistemului pensiilor militare de stat să poată exercita opţiunea pentru 

reîncadrarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul 

regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau 

majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu condiţia suspendării plăţii pensiei. Reîncadrarea pensionarilor se poate realiza până 

la împlinirea vârstei de 70 de ani. Având în vedere constrângerile bugetare şi reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privinţa 

cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislaţiei aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salar iul şi o alternativă prin 

care un angajat din sistemul public poate exercita opţiunea între pensie şi veniturile salariale aferente raportului de muncă. De aceea, în sistemul 

public, posibilitatea continuării activităţii este însoţită de suspendarea plăţii pensiei”, se arată în expunerea de motive a proiectului de act 

normativ.Pentru cei care optează să activeze în sectorul public până la vârsta de 70 de ani sunt introduse o serie de reglementări speciale, potrivit 

ministrului Muncii, Raluca Turcan:– Pensia nu poate fi cumulată cu salariul. Angajații din sectorul public care sunt și în pensie au obligația ca, 

în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, să opteze fie pentru continuarea activității până la 70 de ani, cu suspendarea plății 

pensiei, fie pentru suspendarea contractului / raportului de serviciu și intrarea în pensie. 

– Pentru cei care nu își exprimă această opțiune în termenul prevăzut, intervine încetarea de drept a contractului individual de muncă, a 

raportului de serviciu sau actului de numire, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie vor fi recuperate de la pensionari.  

__________________________________________________________________________________________________ 
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*SC PROFI IZO-BEK SRL prin Prisacariu Maria din mun. Botoșani, str. Vâlcele nr. 45, jud. Botoșani,anunţă 

publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„Construire centru 

comercial (supermagazin), amenajare accese, parcare și alei carosabile și pietonale, amenajare mijloace de 

publicitate, branșamente utilități, împrejmuire teren, organizare de șantier”,amplasament situat în mun. Botoșani, str. 

Independenței nr. 4, NC/CF 60186, NC/CF 60153, NC/CF 60191, NC/CF 60155, jud. Botoșani. 

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

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

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

  

* I.I. GRIG MARIN  din loc. Botoşani, jud. Botoșani, solicită autorizaţie de mediu pentru obiectivul 

“RESTAURANT BOTOŞANI” amplasat în loc.Botoşani, str. 1 Decembrie nr. 20,  jud. Botoșani.    

 Contestaţiile se pot depune la sediul APM Botoşani din b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data apariţiei anunţului. 

 *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 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. 
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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 bucăţi .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veţi primi 8 

piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer reț etarul CORECT  

tel. 771428185 

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 . 

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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Manifestare dedicată Zilei Eroilor,  la Biblioteca ”Mihai Eminescu” Botoșani 

Cu prilejul Zilei Eroilor, mai multe instituții și parohii 

din județul Botoșani s-au alăturat în cadrul proiectului 

educațional "EROII nu mai au nevoi, EROII, ne mai 

au pe noi!".  

Pentru că iubirea jertfelnică a eroilor trebuie cinstită cu 

recunoștință, în aceste zile, în toate bisericile ortodoxe 

vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului, 

precum si la toate monumentele închinate acestora. De 

asemena, elevii vor omagia eroii neamului românesc prin 

poezii și cântece patriotice, creații literare și plastice. 

Școlarii se vor întâlni și cu vetereni, de la care vor afla ce 

înseamnă cu adevărat războiul, experiențele trăite de 

soldații români pe fronturile de luptă.   

Sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească încă din anul 1920. În 

această zi, suntem datori să-i cinstim pe eroii noștri, din toate locurile și din toate timpurile, cunoscuți sau necunoscuți, care 

cu prețul vieții lor au contribuit la plămădirea vieții României de azi. Ei au murit cu gândul la țara lor, având drept idealuri 

apărarea credinței strămoșești, a libertății și demnității poporului român. Prin sacrificiul lor suprem, ne-au dăruit nouă 

pacea, dezrobirea, libertatea și speranța. Să-i pomenim în rugăciunile și gândurile noastre, amintindu-ne veșnic de jertfa si 

idealurile lor. 

Activitățile din cadrul proiectului sunt  coordonate de Parohia Ionășeni - preot Crupă Claudiu George Liceul "Demostene 

Botez" Trușești - prof. Gradinaru Vranciu Cristina, Gania Cătălina, Ionescu Ana și Deleanu Ionela și Biblioteca Județeană 

"Mihai Eminescu" Botoșani – prin bibliotecar Brîndușa Coteț.  

Parteneri ai proiectului educațional sunt Liceul Teoretic "Grigore Antipa" Botosani- prof. Pavel Cristina, Primăria Trușești, 

CCD Botoșani, Parohiile Drislea, Buhăceni și Durnești și Școala Gimnazială Nr.1 Durnești.            

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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In această săptămână vă invităm la două spectacole de exceptie la 

Teatrul Vasilache 
 

Spectacolul  „Capra cu trei iezi” poate fi vizionat: 

-  joi, 10 iunie  şi vineri, 11 iunie 2021, de la ora 18:00 
- sâmbătă, 12 iunie  şi duminică, 13 iunie 2021, de la ora 11:00 
  

Spectacolul „Capra cu trei iezi” este o adaptare după Ion Creangă, dramatizare de Mihai Donţu. Regia artistică este 

semnată de Mihai Donţu, scenografia îi aparţine lui Mihai Pastramagiu, iar muzica este compusă de Cristian Lungu.  
  
Din distribuţie fac parte actorii:  Andreea-Elena Popovici, Renata Voloșcu, Marius Rusu, Florin Iftode, Andrei Iurescu, Alin 

Gheorghiu 
Vârsta publicului: 3-9 ani 
Preţ bilet 12 lei 
 

De asemeni, sâmbătă 12 iunie 2021, ora 

18:00, la STUDIOUL DE TEATRU PENTRU 

TINERET să vizionaţi Spectacolul „Pupăza din 

tei”,  după Ion Creangă. 
Spectacolul este realizat de Ion Sapdaru. 

Scenografia  este semnată de Cătălin 

Târziu, coregrafia îi aparţine Victoriei Bucun, 

coloana sonoră este asigurată de Ion Sapdaru, 

fragmente muzicale Constantin Lupu. 

În distribuția spectacolului îi puteţi vedea 

pe actorii : Pavel Petraşi, Adelina 

Cojocariu,Andreea-Elena Popovici, Renata 

Voloşcu, Andrei Iurescu, Andrei 

Bordianu şi Cosmin Tanasă. 

          „Această piesă este o adaptare după 

celebrul  roman autobiografic al lui Ion 

Creangă „Amintiri din copilărie”. Sunt 

peripeţiile personajului Nică, care are un plan: 

să fure pupăza din tei şi s-o vândă în iarmaroc. 

Povestea se axează pe conflictul dintre Nică şi 

pupăză, povestită şi jucată cu mult umor”. (Ion 

Sapdaru, regizor artistic) 

Spectacolul se adresează tinerilor.  
Preț bilet 15 lei 
  

Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la 

locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la 

spectacol se face cu o oră înaintea începerii 

acestuia. Nu se fac rezervări la spectacolele 

organizate la sediu, locurile se alocă în ordinea 

sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora 

în sală. 
  

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu 

măsurile ce se impun a fi respectate la 

spectacole! 
Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: 

măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale.  
  
Vă aşteptăm cu drag! 
Până atunci… toate cele bune! 

__________________________________________________________________________________________________ 
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    COMUNICAT DE PRESĂ 

Peste 128 de sesiuni de examene Cambridge English organizate în țară de Twinkle Star 

Exam Centre 

Centrul autorizat de examinare Twinkle 

Star Exam Centre și-a extins în acest an 

activitatea, fiind prezent în 19 orașe din 

țară. De la înființarea centrului, aproape 

10.000 de elevi au obținut certificate 

Cambridge English cu sprijinul Twinkle 

Star Exam Centre. Din cele 128 de sesiuni 

de examene fixate în calendar în acest an 

școlar în Alba Iulia, Botoșani, Brașov, 

București, Câmpulung Moldovenesc, 

Constanța, Dorohoi, Drobeta, Fălticeni, 

Hârlău, Iași, Oradea, Pașcani, Piatra 

Neamț, Pitești, Roman, Suceava, Târgu 

Neamț și Târgu Jiu, un număr de 75 de 

sesiuni au fost organizate deja, cu un număr 

de 1.183 de candidați.  

“În următorul an școlar ne-am propus să continuăm activitatea de evaluare prin examene Cambridge English și extinderea 

și către alte orașe cheie din țară. Astfel, cu sprijinul profesorilor de limba engleză dedicați care îi pregătesc pentru 

obținerea acestor certificate internaționale valabile pe viață, oferim posibilitatea copiilor să fie motivați în învățarea limbii 

engleze și să-și echivaleze atât examenele în România cât și să profite de noi oportunități în țară și în afara țării”, a 

precizat Ruxandra Rață-Bucevschi, manager Twinkle Star Exam Centre. 

În data de 5 iunie au avut loc simultan în București, Constanța, Iași și Pașcani sesiuni de examene Cambridge English 

Young Learners (YLE), A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET) și B2 First (FCE). A treia sesiune organizată în acest an 

școlar de Twinkle Star Exam Centre în București a întrunit un număr de 30 de candidați, în incinta Liceului Teoretic “Dr. 

Mioara Mincu”, cu susținerea prof.univ.dr. Alexandru Ioan Mincu, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi prof. Anca 

Celina Grecu, director al liceului.  

De asemenea, centrul a organizat prima sesiune YLE (Young Learners of English) în Pașcani, cu un număr de 13 candidați, 

în cadrul Liceului Teoretic “Miron Costin”, cu sprijinul directorilor Mihaela Anușca și Elena Dăscălița, elevii fiind pregătiți 

pentru aceste examene de prof. Adina Delia Popa, Geanina Petronela Prodan, Ramona Elena Marinescu și Irina Elena 

Vieru.  

Echipa Twinkle Star Exam Centre a fost prezentă în acest sfârșit de săptămână și la Școala Gimnazială “Petre Ispirescu” din 

Constanța, condusă de director prof. Bogdan Bălan. Cu susținerea centrului, un număr de 29 de candidați au susținut 

examenele Cambridge English Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key (KET) și B1 Preliminary (PET).  Cei mai 

micuți dintre candidați, un număr de 12 copii, au fost pregătiți de profesor Mihaela Pindici pentru testele Cambridge 

English Young Learners, în cadrul centrului Learn, Play, Repeat. 

Pe 5 iunie a avut loc la Iași și o sesiune de examene Cambridge English A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET) și B2 First 

(FCE) la care au participat 31 de elevi ai Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” condus de prof. Gheorghiță Nistor și prof. 

Mihaela Ionescu. Candidații au fost pregătiți de profesorii Mihaela Manolache, Lucreția Moruzi, Ramona Dragu și Andreea 

Zota. Peste 90 de elevi ai acestui liceu, partener de tradiție al Twinkle Star Exam Centre, au obținut certificate Cambridge 

English în anul școlar 2020-2021.  

Înscrierile la examenele Cambridge English organizate de Twinkle Star Exam Centre pot fi realizate online, pe siteul 

www.examenecambridge.ro. 

___________________________________________________________________________________________________ 

http://www.examenecambridge.ro/

