
Percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de 

comiterea unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda ”șmen” 

La data de 10 iunie 2021 polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au pus în executare trei mandate de 

percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda 

”șmen”, de pe raza municipiului Roman din 

județul Neamț. Fapta a fost comisă pe raza 

municipiului Botoșani, la data de 26 mai 2021, în 

dauna unei femei de 53 de ani din comuna 

Corni.În urma desfășurării activităților la locațiile 

vizate au fost identificate și ridicate în vederea 

continuării cercetărilor mai multe bunuri care 

interesează cauza, constând în bani, telefoane 

mobile, cartele telefonice. De asemenea, o femeie 

de 41 de ani, bănuită de comiterea faptei a fost 

condusă la sediul poliției în baza unui mandat de 

aducere.Cercetările sunt continuate sub aspectul 

comiterii infracțiunii de înșelăciune, urmând ca în 

funcție de rezultatele acestora să fie dipuse 

măsuri.Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ 

Botoșani și a polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Roman.  

Patru bombe de aruncător, în perfectă stare de funcționare, au fost 

descoperite pe raza comunei Tudora 

 Două au fost scoase la suprafață de o echipă de muncitori care executa lucrări de canalizare. 

Celelalte au fost descoperite de pirotehnicienii ISU Botoșani, pe timpul cercetării terenului 

cu detectorul de metale. S-a întâmplat sâmbătă după - amiază. 

Echipa pirotehnică a constatat că cele patru bombe de aruncător, de calibru 60 mm, puteau 

exploda la orice atingere mecanică.  

Elementele de muniție au fost transportate, în siguranţă, în poligonul militar de la Copălău, 

în vederea distrugerii la o dată ulterioară. 

Rețineți 

Dacă se întâmplă să găsiți obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce seamănă cu 

elemente de muniţie neexplodată trebuie să respectați următoarele reguli: 

 să nu le mișcați de pe locurile pe care se află;  

 să nu le desfaceți şi să nu le predați operatorilor economici;  

 să nu le introduceți în clădiri, încăperi sau locuinţe; 

 să nu le folosiți pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;  

 să nu le loviți, să nu le tăiați şi să nu le demontați;  

 să nu folosiți focul deschis în apropierea acestora. 
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Un autoturism a luat foc, luni dimineață, pe raza comunei Durnești 

 Conducătorul auto a văzut că iese fum de la motor și a avut prezența de spirit să oprească și să iasă din mașină. În scurt 

timp, flăcările au cuprins întregul autoturism, deși proprietarul a încercat să oprească 

extinderea incendiului folosind stingătorul auto. 

Ajunși la fața locului, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Trușești au stins 

incendiul în limitele găsite.  

Cel mai probabil, evenimentul a fost provocat de un scurtcircuit. 

Pompierii vă recomandă să: 

verificaţi instalaţia electrică; 

nu faceți improvizații la instalația electrică; 

asiguraţi-vă că echipamentele de iluminat electric nu sunt defecte sau neizolate; 

verificaţi dacă apar eventuale scurgeri de carburanți sau lubrifianți; 

verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.  

 Percheziții la persoane bănuite de contrabandă 

 Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind infracțiunea de colectare, deţinere, producere, 

transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim 

vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în perioada 10-11 iunie 2021, 

polițiștii din cadrul Serviciului de 

Investigare a Criminalității Economice 

au pus în executare trei mandate de 

percheziție domiciliară la locații de pe 

raza municipiului Botoșani și a județului 

Suceava, aparținând unor persoane 

bănuite de comiterea infracțiunii de 

contrabandă.În urma activităților 

desfășurate la locațiile vizate au fost 

identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor peste 17.000 de pachete de țigarete de diferite mărci de proveniență 

străină și peste 300 de litri de alcool pentru care persoanele percheziționate nu dețineau documente de proveniență și 

cunoșteau faptul că provin din activități de contrabandă. În cauză cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii 

infracțiunii de contrabandă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca în funcție de rezultate  să se dispună măsuri 

legale.Activitățile au fost desfășurate în colaborare cu lucrători din cadrul I.J.J. Botoșani și S.A.S. Suceava, și s-a beneficiat 

de sprijinul de specialitate al lucrătorilor din cadrul Biroului de Operațiuni Speciale Botoșani. 

Accident rutier grav pe strada Sucevei 

Joi, 10 iunie a.c., un eveniment rutier de proporţii s-a petrecut la periferia 

municipiului.Din verificările efectuate până în acest moment, s-a stabilit faptul 

că o tânără de 31 de ani, din municipiul Botoșani in timp ce  conducea un 

autoturism marca BMW pe strada Sucevei, direcția de deplasare dinspre strada 

Pacea către localitatea Hudum, a pierdut controlul asupra direcției de mers, 

împrejurare în care a pătruns pe contrasens și a întrat în coliziune cu alte 4 

autoturisme care circulau regulamentar din sens opus.În urma impactului, șapte 

persoane au suferit leziuni și fost transportate la spital, dintre care un minor. Toți 
conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare 

corporală din culpă. 
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Zilele Eminescu la Memorialul Ipotești 
Concursul Național de Poezie și Interpretare Critică a Operei 

Eminesciene „Porni Luceafărul..”, 

ediţia XL  și-a desemnat câștigătorii 

Juriul format din Ala Sainenco, directorul Memorialului Ipotești, 

Bogdan Crețu, profesor universitar Facultatea de Litere a 

Universității „Al. I. Cuza” Iași și scriitorul Dan Lungu a decis: 

Premiul I la Secţiunea Carte publicată – debut editorial a fost 

acordat Antoniei Mihăilescu, din Suceava, cu  volumul „Note din 

secolul kitsch”                    

Premiul al II-lea a fost obținut de Vlad Berariu, Suceava, cu 

volumul „Cuțitul Proaspăt Șters”. 

La Secțiunea Poezie în manuscris (nepublicată), câştigători au 

fost: Premiul I-  Roxana Baltaru (Suceava), Premiul al II-lea-

 Andreea Felciuc (Iași), Premiul al III-lea-Amalia Mayer 

(Fălticeni), Menţiunea I-Alexia Plăcintă (Suceava), Menţiunea 

a II-a -Ilinca Zmău (Suceava), Menţiunea a III-a-Raluca-

Antonia Ilie (Mălini). 

Astăzi, 15 iunie, manifestările vor începe la ora 

11:00 cu Te Deum la Bisericuța Familiei Eminovici, 

depuneri de flori la bustul lui Eminescu. Apoi în 

Amfiteatrul „Laurențiu Ulici”, Mircea A. Diaconu va 

propune o lectură din Perpessicius. Memorialul Ipotești va acorda Premiul pentru promovarea operei eminesciene,  în 

baza deciziei unui juriu național, din care au făcut parte Iulian Costache (Universitatea din București), Mircea A. Diaconu 

(Memorialul Ipotești) și Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Laudatio pentru laureat va fi prezentat de 

Iulian Costache, președintele juriului. După răspunsul la Laudatio și decernarea premiului, va urma Un moment eminescian, 

cu actorul Ion Caramitru. 
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Minor reținut pentru complicitate la înșelăciune prin metoda ”accidentul”  

Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind săvârșirea a două infracțiuni de tentativă la înșelăciune și o 

infracțiune de înșelăciune, la data de 10 iunie 2021,  polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești cu sprijinul celor din cadrul 

Poliției Municipiului Iași și Poliției Municipiului Gherla au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară la două locații din 

Penitenciarul Gherla și o locație din municipiul Iași. În urma desfășurării activităților la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea 

continuării cercetărilor, bunuri care prezintă interes în cauză. De asemenea, în baza unui mandat de aducere a fost condus la sediul poliției un 

minor de 16 ani din municipiul Iași, ulterior, față de acesta fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de 

complicitate la înșelăciune.În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că minorul, fiind în cunoștință de cauză, în noaptea de 25/26 mai 

2021 ar fi luat de la o persoană din municipiul Botoșani suma de 13.500 de lei, ce reprezenta produsul infracțiunii de înșelăciune comisă la data 

de 25 mai 2021 de autori necunoscuți în dauna persoanei vătămate, o femeie de 83 ani, din comuna Drăgușeni.Cercetările sunt continuate sub 

aspectul comiterii infracțiunilor menționate mai sus sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca în funcție de rezultatele acestora să fie 

dispuse măsuri.  

Bărbat reținut pentru 24 de ore, cercetat sub aspectul comiterii 

infracțiunii de act sexual cu un minor 

La data de 10 iunie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe 

numele unui bărbat de 59 de ani din municipiul Botoșani cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de act sexual cu un minor. În urma 

probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la data de 07 iunie 2021, ar fi întreținut un raport sexual cu un minor de 14 ani, în incinta 

unui centru comercial din municipiul Botoșani.Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca 

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

Oprit din trafic pentru deplasare sinuoasă şi consum de alcool 

La data de 12 iunie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au oprit în trafic pe Drumul Național DN 

29A din comuna Suharău un autoturism care avea o deplasare sinuoasă. În urma verificărilor efectuate a fost stabilită 

identitatea conducătorului auto, în persoana unui bărbat de 71 de ani, din comuna Suharău. Fiind testat cu aparatul 

alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul 

comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

Accident pe fondul alcoolului 
La data de 13 iunie 2021, polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada I.C.Brătianu 

din municipiul Botoșani a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto este posibil să fie sub 

influența băuturilor alcoolice. Echipajul direcționat la fața locului a stabilit următoarea situație de fapt:Un bărbat de 56 de 

ani din municipiul Botoșani, în timp ce conducea autoturismul pe strada I.C.Brătianu din localitate, nu păstrează o distanță 

regulamentară față de un autoturism oprit în dreptul unei treceri de pietoni, împrejurare în care îl acroșează în partea din 

spate.În urma testării cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt 

continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

A intrat în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, sub 

influenţa alcoolului 

 
 La data de 14 iunie 2021, polițiștii rutieri au oprit în trafic, pe strada Calea Națională din municipiul Botoșani, un 

autoturism care a pătruns în intersecția cu strada Octav Onicescu la culoarea roșie a semaforului electric.Întrucât 

conducătorul auto, în persoana unui bărbat de 32 de ani din comuna Corlăteni emana halenă alcoolică, s-a procedat la 

testarea cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.Cercetările sunt continuate 

sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. 
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Acțiune a polițiștilor din cadrul Biroului Rutier 

Având în vedere acțiunea desfășurată la nivel național pentru creșterea gradului de disciplină rutieră, respectiv pentru 

respectarea regimului legal de viteză și pe linia identificării conducătorilor auto care consumă băuturi alcoolice, polițiștii 

botoșăneni au acționat pe raza de competență, sâmbătă, 12 iunie 2021, în diferite intervale orare.Cu prilejul activităților 

desfășurate au fost controlate 87 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 38 de sancțiuni 

contravenționale în valoare totală de peste 14.000 de lei. Din totalul sancțiunilor aplicate, 15 au fost pentru nerespectarea 

regimului legal de viteză și 3 pentru consum de alcool, totodată fiind reținute 8 permise de conducere în vederea suspendării 

dreptului de a conduce. 

Acțiune a polițiștilor din Bucecea 

 La data de 12 iunie 2021, în intervalul orar 18.00-02.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au acționat pe 

raza de competență pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.Cu prilejul activităților desfășurate, au fost 

verificate 5 societăți comerciale și 37 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni în 

valoare totală de 9.500 de lei.Din totalul sancțiunilor, 9 au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier, fiind reținute două 

certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe de înmatriculare pentru lipsa poliței de asigurare obligatorie. 

 

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.  

___________________________________________________________________________________________ 

 



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

Concursul cu tema „Sfinții Închisorilor” 

Cinci ani. Cinci ani de când pentru membrii asociației „Scut 

botoșănean”, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor reprezintă un 

prilej de adâncă emoție și bucurie.Și în acest an, cu ajutorul lui 

Dumnezeu, am reușit să ducem la bun sfârșit o nouă ediție a 

concursului cu tema „Sfinții Închisorilor”. Deși a fost un an cu 

multe provocări, zeci de copii – asociația noastră a acordat 76 de 

premii și mențiuni – au luat contact cu subiectul atât de sensibil 

al fenomenului concentraționar din perioada comunistă.Am tot 

fost întrebați de ce am ales tocmai această zi pentru a organiza 

festivitatea de premiere a concursului. De ce am ales să cinstim 

memoria unor români care, în marea lor majoritate, au pătimit și 

au sfârșit în închisorile comuniste, chiar de Ziua Eroilor?Pentru că ei nu sunt victime ale regimului comunist, ba dimpotrivă, 

sunt adevărați eroi! Pentru că într-o țară condusă de politicieni mărunți și într-o societate cu false modele, tinerii noștri pot 

și trebuie să-și ia ca repere destinele acestor eroi, martiri și sfinți care s-au jertfit pentru valorile poporului român.Iar 

lucrările concurenților ne-au demonstrat că tema elitelor românești exterminate în închisorilor comuniste poate fi surprinsă 

diferit cu fiecare ediție a concursului. Fiecare copil care a filtrat prin propriul suflet și apoi a redat artistic acest subiect 

delicat reprezintă o floare cu care nădăjduim că se va face primăvara adevărului și în grădina României.Remarcăm mai ales 

faptul că, deși am promovat concursul doar la nivel județean, am primit multe lucrări și din restul țării.Mulțumim tinerilor 

Corului „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” pentru momentele emoționante cu care ne-au încântat!Le mulțumim profesorilor 

coordonatori și membrilor celor două jurii!Le mulțumim tuturor celor care au sprijinit financiar acest proiect care crește de 

la an la an! Fapte bune pentru Botoșani! 

 

Premiile Concursului cu tema „Sfinții închisorilor”, ediția 2021 

  

Arte plastice 

  

Liceu: 

Premiul I - Elisa Hăpăianu – Colegiul Național ”A.T.Laurian” 

Botoșani 

Premiul II: Nectaria Rasiga - Seminarul Teologic ”Sf. Gheorghe” 

Botoșani 

Premiul III: Pădureț Nechifor - Seminarul Teologic ”Sf. Gheorghe” 

Botoșani 

Premiul III: Amalia Nicola Chiriac - Colegiul Național 

”A.T.Laurian” Botoșani 

Premiul Special: Teodora Ursu –Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” 

Botoșani 

 

 Gimnaziu: 

Premiul I: Karina Muscaliuc – Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” 

Botoșani 

Premiul II: Abi Livanu - Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani 

Premiul III: Alexia Puiu - Școala Populară de Arte Botoșani 

Premiul III: Daria Livadaru – Lunca 

Premiul Special: Ciprian Roman – Palatul Copiilor Botoșani 

 

Eseu 

Premiul I: Ștefan-Eduard Poraicu – Liceul Național ”A.T.Laurian” 

Premiul II: Giulia Hrimiuc – Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani 

Premiul III: Sebastian-Marian Leonte – Liceul Teoretic ”Grigore 

Moisil” Tulcea 

 

Poezie 

Premiul I: Lucian-Mihai Pintilie – Seminarul Teologic ”Sf. 

Gheorghe” Botoșani 

Premiul II: Mihai-Adrian Dîrmoi - Seminarul Teologic ”Sf. 

Gheorghe” Botoșani 

Premiul III: Emanuela Mihăică - Școala Tămășeni, județul Neamț 
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:133 

cazuri noi de persoane infectate, 2 cazuri noi la Botoşani 

Până astăzi, 14 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.776 de cazuri de persoane infectate 

cu noul coronavirus (COVID – 19). 

1.044.404 pacienți au fost declarați vindecați.În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima 

raportare, au fost înregistrate 50 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), 

acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 31.861 de persoane 

diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 13.06.2021 (10:00) – 14.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 27 de decese (12 

bărbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bihor, Constanța, Dolj, Iași, 

Maramureș, Olt, Timiș și Vaslui. 

17 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, 4 dintre acestea s-au produs în luna ianuarie 2021, 8 în februarie și 5 în martie 2021, în județele Dolj, Iași și Olt.Dintre cele 27 de decese, 

1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 1 la categoria 50-59 de ani, 8 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 8 decese la categoria 

de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de vârstă peste 80 ani. 

26 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 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 1.157. Dintre acestea, 217 sunt internate la ATI. 

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.115.344 de teste RT-PCR și 1.289.319 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au 

fost efectuate 5.960 de teste RT-PCR (2.387 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.573 la cerere) și 6.116 teste rapide antigenice. 

Pe teritoriul României, 2.696 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.442 de persoane se află în 

izolare instituționalizată. De asemenea, 22.648 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 84 de 

persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 277 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 13 iunie, 760 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 129.600 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 3 iunie – 10 iunie 2021, au fost raportate 32.801.529 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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* I.I. ŢAŢAI ROBERT SILVIU din loc. Brehueşti, jud. Botoșani, solicită autorizaţie de mediu pentru 

obiectivul “FERMĂ DE PORCI” amplasat în sat Brehueşti,  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. 

*BARBACARIU IOAN și EUGENIA din sat. Vorniceni, com. Vorniceni, jud. Botoșani, anunţă publicul 

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

colective P+3E cu spații comerciale la parter, împrejmuire teren, amenajare parcare, organizare de 

șantier” propus a fi amplasat în  mun. Botoșani str. Patriarh Teoctist Arăpașu nr. 2A (fost Bucovina nr. 44, 44A și 

46), jud. Botoșani. 

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

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

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

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

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

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

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

Accept scimb cu apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

*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  
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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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    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. 
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