
Percheziţii DNA la Serviciul Rutier Botoşani. Procurorii au operat 

reţineri pentru 11 poliţişti 

   Procurorii din cadrul Direcției Naționale 

Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceavaau 

efectuat miercuri , cercetări într-o cauză penală ce 

vizează suspiciuni privind săvârșirea unor 

infracțiuni de corupție și asimilate celor de 

corupție, în perioada iunie – noiembrie 2020. În 

cursul zilei de 02 iunie 2021, ca urmare a obținerii 

autorizărilor legale de la instanța competentă, au 

fost efectuate percheziții domiciliare în 20 locații 

situate pe raza județului Botoșani, dintre care una 

este sediul unei instituții publice, restul 

reprezentând domiciliile unor persoane fizice. În 

cauză, procurorii beneficiază de sprijin de 

specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.    

         Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul 

teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 02, 

respectiv 03 iunie 2021, a 11 inculpați (un ofițer de poliție, nouă agenți de poliție și o persoană fizică.(continuare în pag.2) 

Comunicat IPJ:” Ne delimităm categoric de astfel de 

comportamente ca cele ale poliţiştilor implicaţi” 

           În urma informaţiilor apărute în spaţiul 

public referitoare la o anchetă DNA aflată în 

derulare, în care sunt vizaţi mai mulţi poliţişti din 

cadrul IPJ Botoşani, precizăm faptul că ne 

delimităm categoric de astfel de comportamente 

ca cele ale poliţiştilor implicaţi.   

  De asemenea, conducerea 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani a luat 

măsurile necesare în vederea asigurării 

continuităţii serviciului la structura din care făceau 

parte poliţiştii implicaţi, fiind dispusă delegarea, 

implicit mutarea de la alte structuri, de poliţişti 

care corespund atribuţiilor specifice fişei postului. 

  Facem precizarea că cinci dintre agenţii faţă de care s-au luat măsurile preventive, şi-au încetat activitatea prin 

pensionare, în luna mai a.c. 
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Percheziţii DNA la Serviciul Rutier Botoşani. Procurorii DNA au 

operat reţineri pentru 11 poliţişti 

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au 

dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data 

de 02, respectiv 03 iunie 2021, a 11 inculpați (un ofițer de poliție, nouă agenți de poliție și 

o persoană fizică după cum urmează:  

 

IACOB FLORIN EDUARD, la data faptelor, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județean (I.P.J.) Botoșani– Serviciul Rutier, în sarcina căruia s-a reținut comiterea 

infracțiunilor de:  

- luare de mită (două fapte din care una în formă continuată),  

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit (trei fapte),  

- fals intelectual  

- uz de fals, în formă continuată  

- favorizare a făptuitorului,  

 

ANTON VIOREL, BALAN IONEL, BOTEZATU GABRIEL, FECIORU ROBERT NECULAI, GHERASIM 

CONSTANTIN-DOREL, GURIUC IONUȚ PAVEL, LUCA DUMITRU-CĂTĂLIN, RUSU CONSTANTIN-CIPRIAN, 

COȘMAN STELIAN-IULIAN,  

 

toți agenți de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul Rutier în sarcina cărora s-a reținut comiterea 

unor infracțiuni de luare de mită și de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite.  

 

Persoană fizică, fără calitate specială, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunii de dare de mită.  

 

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 2 iunie 2021, față de șase inculpați, toți 

agenți de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul Rutier, după cum urmează: PODARU VIRGIL, 

ROMANESCU MIHAI, BUNDUC ȘTEFAN, PUȘCAȘU NICOLAE-OVIDIU, RIPICEANU LUCIAN, GURALIUC SORIN, 

pentru infracțiuni de luare de mită și de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul, un folos 

necuvenit,  

 

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:  

În perioada iunie – noiembrie 2020, cei 16 inculpați, polițiști în cadrul I.P.J. Botoșani – Serviciul Rutier (inclusiv ofițerul de poliție), 

în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind constatarea și sancționarea contravențiilor la regimul circulației, ar fi 

primit sume de bani cuprinse între 100 lei și 100 euro de la mai mulți conducători auto opriți în trafic pentru depășirea limitei de 

viteză sau alte abateri de la regimul rutier.  

Într-un context asemănător, în perioada 31 martie 2019 – 09 iulie 2020, inculpatul Iacob Florin Eduard, aflat în exercitarea atribuțiilor 

de serviciu, ar fi falsificat toate documentele (procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, declarații de martori) care au stat 

la baza constituirii unui dosar penal ce avea ca obiect „punerea în circulație sau conducere a unui autoturism neînmatriculat pe 

drumurile publice”, deschis față de inculpatul persoană fizică, reținut în prezenta cauză.  

Prin aceste demersuri, ofițerul ar fi urmărit îngreunarea tragerii la răspundere penală a acestuia și emiterea unei soluții procedurale de 

netrimitere în judecată.  

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură 

penală. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție.  

 

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, 

având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă 

principiul prezumției de nevinovăție.  

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația 

sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.  

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 
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Autoturism căutat de autorităţile din Marea Britanie, 

descoperit la Botoşani 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al 

Poliției de Frontieră Botoșani au descoperit şi 

indisponibilizat un autoturism marca Audi A6 ce figura ca 

fiind furat, alertă introdusă de către autorităţile din Marea 

Britanie. 

În data de 01 iunie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul 

Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, în 

cooperare cu polițiști din cadrul IPJ Botoșani, au declanșat 

o acțiune pentru combaterea traficului de auto furate, pe raza municipiului Botoșani. 

În cadrul acțiunii, a fost depistat un autoturism marca Audi A6, ce aparţinea unui cetăţean român, domiciliat pe raza 

judeţului Botoşani. 

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a maşinii, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, constatând că 

aceasta figurează în bazele de date ca fiind furat, iar semnalarea a fost introdusă de Marea Britanie. 

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 

aproximativ 35.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. 

Atestat profesional fals descoperit la controlul de frontieră  

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a 

Frontierei Stânca efectuează cercetări cu privire la un 

tânăr, care a prezentat la control un certificat de 

pregătire profesională falsificat. 

În data de 03 iunie 2021, în Punctul de Trecere a 

Frontierei Stânca - I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru 

efectuarea formalităţilor de control la trecerea frontierei, 

un cetățean român, în vârstă de 35 de ani, care se afla la 

volanul unui ansamblu de vehicule format din cap 

tractor şi semiremorcă, înmatriculate în Franţa.La control, bărbatul a prezentat mai multe documente, printre care şi 

certificatul de pregătire profesională cu însemnele autorităţilor române.În urma verificărilor efectuate de către poliţiştii de 

frontieră, aceştia au constatat că certificatul de pregătire profesională nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unu i 

document autentic, fiind fals.Tânărul a declarat că în urmă cu patru ani, fiind în Franța, i-au fost furate toate documentele. 

Ulterior a solicitat eliberarea altor documente, dar pentru că era plecat din ţară, certificatul în cauză a fost ridicat de către un 

prieten pe bază de procură notarială, fără ca el să aibă cunoştinţă că este un document falsificat.Poliţiştii de frontieră 

efectuează în cauză cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, la finalizare urmând 

a fi dispuse măsurile legale care se impun. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Biblioteca vă invită la acțiuni dedicate Zilei Mondiale a Mediului 
 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, în 

perioada 1-5 iunie, elevii Liceului 

"Demostene Botez" Trușești vor desfășura o 

serie de manifestări grupate sub titlul 

"Mediul satului românesc, văzut prin ochi de 

copil!”. 

 

Pentru a marca această zi, în intervalul 

amintit sunt organizate mai multe activități 
menite să tragă un semnal de alarmă cu 

privire la problemele de mediu locale și 

globale: acțiuni de ecologizare, concursuri de 

colectare selectivă a deșeurilor și reciclare, 

expoziții de fotografii și desene.  

 

Protejarea mediului protejează umanitatea, și 

cu toții toți trebuie să fim conștienți că 

depinde doar de noi să ne bucurăm de ceea ce 

a creat Dumnezeu. Responsabilitatea stă în 

fiecare dintre noi! 

 

Coordonată de doamnelor profesoare Gania Cătălina și Ionescu Ana, activitatea se desfășoară în parteneriat cu Parohia 

"Sfinții Împărați Constantin și Elena" Ionășeni - preot Crupă Claudiu George, Liceul Teoretic "Grigore Antipa" Botoșani - 

prof. Pavel Cristina, Casa Corpului Didactic Botoșani, D,G,A,S,P,C - Botosani - Centrul de plasament "Sf.Nicolae" 

Trușești, Școala Gimnazială Nr. 1 Durnești și Parohia Durnești și Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani, prin 

Filiala 1 Grivița.  
 

CLUBUL DE LECTURĂ „PRIETENII CĂRȚILOR”,  LA DEBUT 

„Albinuțele” din clasa pregătitoare C de la Școala 

Gimnazială „Elena Rareș” sunt pregătite să 

„zumzăie” curioase prin împărăția cărților, în 

cadrul primei întâlniri din cadrul Clubului de 

lectură ”Prietenii cărților”. 

Știu de acum să citească și sunt dornice să 

descopere lumea minunată a basmelor, a 

aventurilor sau a întâmplărilor trăite de alți copii 

ca și ei. Din toate, vor învăța lecții valoroase 

despre curaj, prietenie, iubire, despre cât e de 

important să îți urmezi visurile. 

Vineri, 4 iunie 2021, doamna bibliotecară le va 

deschide larg ușile Filialei din Grivița a 

Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani, 

unde îi va primi cu drag în fiecare săptămână. 

Pentru început, micuții vor citi colegilor scurte povești, care le-au plăcut cel mai mult. 

Cu siguranță, acest prim pas va fi urmat de mulți alții, iar „albinuțele” vor deveni cititori fideli ai cărților din bibliotecă. 

Doamna învățătoare le va pregăti, la întâlnirile de la club, câteva surprize, dar și noi călătorii interesante și educative în 

lumea cărților 

Fotografii și videoclipuri cu cele mai importante momente ale activității de vineri, vor putea fi vizionate pe pagina de 

Facebook a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Şedinţa  Cercului misionar Sf. Spiridon  

Preoții care aparțin de Cercul misionar Sf. Spiridon s-au întâlnit marți 1 

iunie a.c. într-o ședință și au săvârșit Sf. Maslu la biserica parohiei. Au 

participat la această întrunire religioasă mulți creștini din parohie dar și 

din afara ei. Cuvântul de învățătură despre ”Administrarea bunurilor 

bisericeşti” i-a aparținut părintelui paroh icon. stavr. Vasile Acatrinei. 

” Am vorbit la acest cerc misionar  despre ctitoriile voievozilor noştri, 

amintind de cele de la Botoşani, despre Biserica Sf. Gheorghe şi 

Biserica Uspenia, dar şi despre alte ctitorii,  precum cele de la Muntele 

Athos şi de la Ierusalim. M-am bucurat de atenţia celor prezenţi,  

părinţi şi copii, fiindcă numai aşa se poate transmite credinţa noastră, prin intermediul familiei creştine. Şi cum a fost şi 

Ziua Copilului,  am citit o rugăciune pentru copii, iar cei mici, prezenţi, au primit din partea noastră câte o ciocolată” –ne-

a declarat părintele  incon.stavr.Vasile Acatrinei. 

                               Comunicat de presă      

Muzeul Judeţean Botoşani vă invită, în perioada 5 - 21 iunie 2021, 

la Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchianˮ Botoșani să vizitați expoziția de 

artă plastică 4 ART. 

 Vor fi expuse  lucrări realizate de profesori ai prestigiosului Liceu de 

Artă ,,Ștefan Luchian Botoșani. Pe simeze sunt reunite lucrări de pictură 

semnate de: Genoveva Dolhescu, Alina Munteanu  și Adina Strugariu și 

lucrări de grafică colorată, avându-l autor pe  Ciprian Andrușca.Cei patru 

expozanți sunt absolvenți ai Universității Naționale de Artă ,,George 

Enescuˮ Iași, având specializări diverse: Ciprian Andrușca – grafică, 

Genoveva Dolhescu – pictură, Alina Munteanu – pictură monumentală  și 

Adina Strugariu – design vestimentar. De-a lungul timpului au fost prezenți 

cu lucrări în diferite expoziții de grup, dar și cu expoziții personale – precum Alina Munteanu. De asemenea, lucrări 

semnate de cei patru profesori-artiști se regăsesc în colecții din țară și străinatate.Vernisajul va avea loc sâmbătă, 5 iunie 

2021, ora 11, la Galeriile de Artă ,,Ștefan Luchian Botoșani.Prezintă conf. univ. dr. Cristian Ungureanu – prorector 

al Universității Naționale de Artă ,,George Enescu Iași.Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 9 - 17.Intrare liberă,  cu 

respectarea normelor legale impuse de pandemie: purtarea obligatorie și corectă a măștii și distanțare socială.Imagini ale 

lucrărilor vor putea fi vizionate pe paginile Facebook: Genoveva Dolhescu, Alina Munteanu, Adina Strugariu, Ciprian 

Andrusca,  Muzeul Judetean Botosani, Muzeul Judetean BT, Artiști plastici/artiști vizuali, Muzee, Galeriile de Artă Ștefan 

Luchian Botoșani, etc.   Vă așteptăm la Galerii! 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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150 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga 

În perioada 3 iunie – 6 iunie 2021, Muzeul Judeţean Botoşani organizează manifestările 

prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga, după următorul program:

                

  Joi, 3 iunie 2021, ora 13.00, Sala Polivalentă a Muzeului de Istorie Botoşani 

• Depunere de flori la bustul istoricului din incinta Muzeului de Istorie 

• Simpozionul Nicolae Iorga - personalitate renascentistă 

    Susţin intervenţii: Gheorghe Median; Dan Prodan; Sergiu Balanovici; 

George Arhip 

• Lansarea volumelor: Din colecţia Casei Memoriale „Nicolae Iorga” Botoşani. Catalogul 

operelor istoricului (1892-1940) şi Nicolae Iorga – o bibliografie (1965-2020)     Autor: George 

Arhip; prezintă: Gheorghe Median şi Sergiu Balanovici 

• Laureaţi botoşăneni ai Premiului Naţional „Nicolae Iorga”     Prezintă: Traian Apetrei 

• Decernarea diplomelor de excelenţă 150 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga 

• Moment artistic susţinut de tineri din Corul Parohiei „Sf. Ioan Botezătorul” Botoşani  

    Coordonator: Gheorghe Bulboacă 

    Vineri, 4 iunie 2021, ora 11.00, Sala Polivalentă a Muzeului de Istorie Botoşani 

• Conferinţă susţinută on-line de prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, cu ocazia împlinirii a 150 de 

ani de la 

naşterea lui Nicolae Iorga 

• Vernisajul expoziţiei de carte Nicolae Iorga – omul şi opera   Prezintă: Sergiu Balanovici; Dan 

Prodan; George Arhip 

• Fragmente din opera lui Nicolae Iorga în lectura acad. Andrei Pippidi (audiţii) 

    Sâmbătă, 5 iunie 2021 – Duminică, 6 iunie 2021, orele 09.00-16.00, Casa Memorială „Nicolae Iorga” Botoşani • Vizitarea gratuită a 

expoziţiilor de bază şi temporară • Nicolae Iorga – conferinţe radiofonice (audiţii)        Manifestările sunt organizate în 

parteneriat cu Parohia „Sf. Ioan Botezãtorul” Botoşani şi Cercul Militar Botoşani 

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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PREVEDERI  ALE LEGII PRIVIND MONITORIZAREA 

ELECTRONICĂ 

Vineri, 21 mai 2021 prin intrarea în vigoare a Legii  privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri 

judiciare şi execuţional penale, devin aplicabile o serie de modificări ale prevederilor Codului Penal, Codului de 

Procedură Penală și ale altor acte normative. 

Astfel: 

• Încălcarea de către persoana aflată în 

arest la domiciliu a obligaţiei de a nu 

părăsi imobilul ori nerespectarea de către 

aceasta a itinerarului sau a condiţiilor de 

deplasare va constituie infracțiunea de 

evadare, urmând a se aplica regulile 

privind concursul de infracțiuni.  

• Atunci când, cu rea-credinţă, inculpatul 

încalcă obligaţia de a nu părăsi imobilul 

ori nu respectă itinerarul sau condiţiile de 

deplasare, stabilite potrivit legii, organul 

de supraveghere are dreptul de a-l prinde 

pe inculpat şi de a-l prezenta de îndată 

procurorului, în cursul urmăririi penale, 

judecătorului de cameră preliminară, în 

procedura de cameră preliminară, sau 

instanţei de judecată, în cursul judecăţii. 

•Se va indica în mod expres perioada de 

timp, precum şi, după caz, locul de muncă, instituţia de învăţământ, unitatea sanitară sau alt loc în care se aprobă deplasarea 

inculpatului. 

• În cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel puţin o dată la 7 zile calendaristice, persoana aflată sub control 

judiciar să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa. 

• Darea în urmărire se va dispune, prin ordin, de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani. 

• După comunicarea măsurii privind arestul la domiciliu, inculpatul are obligaţia de a se deplasa de îndată la imobilul 

indicat potrivit legii, în vederea executării măsurii. 

• În vederea verificării situaţiei de fapt, organul de supraveghere are acces, în condiţiile legii, la documente, imagini, 

înregistrări audiovideo sau orice înscrisuri necesare, deţinute de autorităţile sau instituţiile publice, persoanele juridice ori 

persoanele fizice. 

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au fost luate măsuri pentru instruirea personalului cu privire la aceste 

modificări legislative, precum și pentru informarea despre noile obligații legale a persoanelor față de care s-a dispus măsura 

arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.  

Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale reglementează înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME), modul de utilizare a dispozitivelor 

electronice de supraveghere şi modul de acţiune în situaţia generării unor alerte. 

SIME va deveni operațional cel mai târziu la data de 1 martie 2022. Într-o primă etapă, monitorizarea electronică se va 

aplica în sistem pilot, pentru cazurile de violență domestică în care a fost emis un ordin de protecție. 
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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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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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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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