
 

Cercetaţi pentru trafic de persoane şi trafic de minori 

La data de 3 iunie 2021, polițiștii Serviciului de Combatere a 

Criminalității Organizate Botoșani, împreună cu procurorii 

D.I.I.C.O.T. – B.T. Botoșani, au efectuat 3 percheziții 
domiciliare, în municipiul Botoșani, la persoane bănuite de 

trafic de persoane și trafic de minori, în scopul exploatării 

sexuale. Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2015 și 

până în prezent, doi bărbați, de 42 și de 35 de ani, ar fi recrutat 

5 femei (unele minore, la data recrutării), ar fi profitat de starea 

vădită de vulnerabilitate a acestora și, ulterior, le-ar fi 

transportat în Germania, în scopul exploatării sexuale.De 

asemenea, prin constrângere, inducere în eroare și abuz de 

autoritate, le-ar fi exploatat în municipiul Botoșani, în scopuri 

sexuale.În urma perchezițiilor, au fost ridicate 2 laptopuri, o 

tabletă, 2 camere foto/video, 12 telefoane mobile, 20 de carduri SIM, 1 memory stick, 150 de grame de bijuterii din metal 

de culoare galbenă, 14.800 de lei, 1.520 de euro, 1.160 de lire sterline, cuțite, macete, securi, săbii, precum și mai multe 

bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie.Totodată, a fost instituit sechestrul asigurător pe două autoturisme utilizate de 

persoanele bănuite de comiterea faptelor.Față de cei doi bărbați, a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar 

ulterior, Tribunalul Botoșani a emis mandate de arestare preventivă pe numele lor.Acțiunea a beneficiat de sprijinul 

Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.La activități, au participat polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni 

Speciale și  jandarmi. Pe parcursul întregului procesul penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile 

procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.( comunicat IPJ Botoşani) 

Maraton de cursuri festive la ”A.T.Laurian” 

Cele două încăperi de mari proporții ale Colegiului Național 

”A.T.Laurian” au găzduit în aceste zile cursurile festive ale celor 8 clase 

de a XII-a ale promoției 2021 din cunoscuta instituție de învățământ 

botoșăneană. Părinți, frați și prieteni, alături de profesori și directori au 

participat la premierea de final de liceu, la ultimul sunet de clopoțel, 

discursuri și mulțumiri. Cu lacrimi în ochi, mai ales doamnele diriginte, 

mămicile și liceenele, dar respectând, în acelaşi timp, măsurile de 

distanţare şi igienă anti-COVID, au trăit la maxim emoțiile despărțirii de 

această perioadă a vieții. Ca în fiecare an festivitățile au debutat cu 

arborarea steagului Colegiului Național ”A.T.Laurian”, poate cel mai 

vechi steag al vreunei instituții de învățământ din țară de acest nivel, iar 

cursurile festive s-au desfășurat alternativ în amfiteatru și Aula Magna. 

Nu au lipsit ”Gaudeamus igitur”, mulțumirile adresate profesorilor 

prezenți, urările acestora și aruncatul togilor. Cum unii dintre absolvenți 

sunt deja admiși la universități de renume din țară și străinătate, nu toți 

laurienii finaliști așteaptă cu foarte mari emoții bacalureatul, însă acest 

lucru nu face mai ușoară despărțirea de liceu. Directorii Mihaela Prăjinariu și Ioan Onofrei au fost prezenți de-a lungul maratonului în toate 

cursurile festive, pentru a-și transmite urările și a onora momentul unic pentru familia fiecărui absolvent. Au amintit de perioada grea pe care 

actuala generație a fost nevoită să o înfrunte din cauza pandemiei, managerii având misiunea de a gestiona totul astfel încât să reducă maxim 

posibil mutiplele pierderi. Discursurile elevilor au inclus mulțumirile către dascăli, fiind amintiți toți profesorii ce au format tinerii ce acum se 

desprind de cuiburi. N-au fost uitate temutele ore de matematică, cele de română, ce au arătat sensuri și simboluri în tot ce ne înconjoară, orele 

de religie ce au provocat prin atipicul lor, cursurile de limbi străine ce au deschis noi orizonturi de comunicare, cele de științe sociale ce s-au 

lăsat cu teme pentru viață, orele de pictură sau muzică, ce au pus baze culturale, orele de chimie şi biologie, ce i-au transformat pe toţi în 

potenţiali medici, dar nici pe cele de sport, cu mingile căutate prin grădinile din vecinătatea colegiului.Nu au lipsit florile, diplomele, tocurile şi 

ţinutele elegante, fotografiile de grup şi individuale, în timp ce fiecare festivitate a avut parte de tradiționala urare ”Zbor înalt, dragi laurieni!”, 

adresată de directorul Mihaela Prăjinariu. (IRINA SIMINICEANU) 
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ÎNTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Tânăr reținut pentru viol 

La data de 03 iunie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere 

pentru 24 de ore pe numele unui tânăr de 28 de ani din comuna Todireni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de viol.  

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în data de 31 mai a.c., acesta, prin contrângere și amenințări, ar 

fi întreținut raporturi sexuale cu o tânără de 17 ani din aceeași localitate, în timp ce se aflau într-un autoturism, pe un drum 

de exploatare agricolă din comuna Ungureni.    

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de 

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

Înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestul preventiv 

La data de 03 iunie 2021, în urma sesizării organelor judiciare din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, 

instanța de judecată a dispus înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, față de 

o femeie de 43 de ani din municipiul Botoșani. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceasta, în perioada 

28-29 mai 2021 a încălcat cu rea credință, în repetate rânduri, obligațiile impuse prin măsura controlului judiciar ca urmare 

a comiterii unei infracțiuni de furt, respectiv obligația de a nu se apropia și de a nu comunica direct sau indirect cu ceilalți 

participanți la comiterea infracțiunii.Femeia a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani.  

Mandat executat 

 La data de 03 iunie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reușit identificarea unui tânăr 

de 31 de ani, din municipiul Dorohoi, pe numele căruia era emis de către instanța de judecată un mandat de executare a 

pedepsei cu închisoarea de 4 ani și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.Tânărul a fost identificat pe raza 

municipiului Dorohoi, fiind reținut și ulterior escortat către Penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării.  

Conducere fără permis 

 La data de 03 iunie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control, pe raza 

comunei Trușești, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din comuna Gorbănești.În urma verificărilor efectuate s-a 

stablit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cercetările sunt continuate 

sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis.  

Încă o misiune contra cronometru pentru 

pompieri 

De această dată, colegii din cadrul Punctului de Lucru Flămânzi au fost alertați că 

doi câini au căzut într-o fântână, adâncă de circa cinci metri, în curtea unei 

gospodării din Stanești, comuna Lunca.Cu ajutorul echipamentelor și accesoriilor 

specifice unor astfel de intervenții, unul dintre pompieri a coborât în fântână și a 

reușit să îi aducă la suprafaţă, teferi.Misiunea a fost dificilă din cauza diametrului 

redus al fântânii.Și de data aceasta imaginile vorbesc de la sine.            

#ISU_BOTOSANI  
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Nicolae Iorga-omagiat la I.P.J. 

Botoşani 

Bustul lui Nicolae Iorga amplasat în fața Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă Botoșani ne amintește, în fiecare zi, 

de acest mare istoric român. Mai întâi de toate și-a iubit țara, 

locurile natale - județul Botoșani, în care s-a născut și 

oamenii cărora le-a transmis cunoștințele sale. Sâmbătă, 5 

iunie,  în cadrul ceremoniei de comemorare a 150 de ani de la 

nașterea sa, pompierii botoșăneni au depus o jerba de flori la 

statuia care i-a surprins parcă și trăsăturile de personalitate. 

Sunt datori să nu uităm și să cinstim memoria celui care a 

scris 1003 volume, 12755 articole și studii și 4963 recenzii, 

aceasta culminând cu Istoria României, în zece volume.        

#ISU_BOTOSANI 

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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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:121 

cazuri noi de persoane infectate, nici un caz nou la Botoşani 

Până astăzi, 6 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 
1.078.863 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus 
(COVID – 19).1.042.898 de pacienți au fost declarați vindecați.În 
urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au 
fost înregistrate 121 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, 30.815 persoane diagnosticate cu infecție 
cu SARS – CoV – 2 au decedat. 

 În intervalul 05.06.2021 (10:00) – 06.06.2021 (10:00) au fost 
raportate de către INSP 90 de decese (49 bărbați și 41 femei), ale 
unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din 
Argeș, Arad Bihor, Constanța, Cluj, Iași, Maramureș, Neamț, 
Prahova, Sibiu și Vâlcea.82 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, 2 decese s-au produs în luna iulie 2020, 7 în luna august 2020, 13 în 
septembrie 2020, 14 în octombrie 2020, 27 în noiembrie 2020, 13 în decembrie 2020, 1 în ianuarie 2021, 2 în februarie 2021, 1 în 
martie 2021 și 2 în aprilie 2021, în județele Arad, Bihor, Cluj, Iași, Maramureș, Neamț și Vâlcea.Dintre cele 90 de decese, 1 a fost 
înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 la categoria 40-49 de ani, 9 la categoria 50-59 de ani, 24 decese la categoria de 
vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.Toate decesele 
înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane 
internate cu COVID-19 este de 1.678. Dintre acestea, 320 sunt internate la ATI.  

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.000.402 teste RT-PCR și 1.218.572 de teste rapide antigenice. În ultimele 
24 de ore au fost efectuate 11.666 de teste RT-PCR (3.951 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.715 la cerere) și 6.138 
de teste rapide antigenice.  

Pe teritoriul României, 3.864 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 2.051 de 
persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.824 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină 
instituționalizată se află 75 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 310 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 5 iunie, 954 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 165.470 de lei.  

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE 
(0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. 

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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* SC RO. MAR CONSULTING&SERVICES SRL, titular al Planului PUD : “AMENAJARE PARCARE 

PROVIZORIE, AMENAJARE ACCES - lucrare cu character provizoriu",  propus a fi amplasat în mun. Botosani, 

bdul Mihai Eminescu nr. 69 A, jud. Botoşani,, anunţă publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului mai sus-

mentionat şi s-a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani în vederea demarării procedurii de obţinere  a avizului 

de mediu conform HG 1076/2004. 

Prima versiune a planului poate fi consultată la Agentia pentru Protecţia Mediului Botoşani, B-dul Mihai Eminescu, 

nr. 44, jud. Botosani în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, şi la sediul proiectantului SC PROIECT BOTOŞANI 

SRL din mun. Botosani, str. Cuza Vodă nr. 2, sc. F, Mezanin, jud. Botoşani in zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în termen de 18 zile 

de la data publicării anunţului. 

 

 *SC STE CONSTRUCŢII SRL Răchiţi titular al proiectului ”Exploatare agregate minerale în terasa Balastiera 

“BOLD””, amplasament situat în extravilanul satului Sadoveni, comuna Manoleasa, jud. Botoşani, anunţă publicul 

interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Exploatare agregate minerale în terasa Balastiera “BOLD””, 

amplasament situat in extravilanul satului Sadoveni, comuna Manoleasa, jud. Botosani. 

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Botoşani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoşani, în zilele de luni -vineri între orele 08-

14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro. 

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 

publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

 

*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         

  *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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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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Primele măsuri de simplificare a aplicației MySMIS, 

implementate de Comisia de Tăiat Hârtii de la MIPE 

Comisia de Tăiat Hârtii din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, înființată pentru a coordona 

procesul de simplificare la nivelul Ministerului, a făcut deja primele schimbări menite să ușureze procesul de depunere a 

proiectelor prin aplicație MySMIS. 

La începutul anului, MIPE a derulat un amplu proces de consultare cu beneficiari și cu personalul implicat în 

evaluarea proiectelor pe fonduri europene pentru a colecta sugestii de debirocratizare a procesului de depunere și de 

simplificare a aplicației MySMIS. 

În momentul de față, o parte dintre măsuri au fost deja implementate, altele sunt în faza de testare. Printre primele 

măsuri de simplificare implementate se numără: 

● A fost eliminată componenta descriptivă a CV-ului, fiind necesară doar încărcarea electronică a CV-ului, 

în format PDF, și a documentelor justificative; 

● A fost eliminată cerința semnăturii olografe de pe CV și a ștampilei „CONFORM CU ORIGINALUL”, 

precum și a altor adnotări. Acum este necesară doar semnarea electronică a documentelor; 

● A fost actualizat nomenclatorul de coduri COR (Clasificarea Ocupațiilor din România); 

● A fost implementată denumirea unitară a apelurilor deschise;  

● Au fost introduse statistici pentru fiecare apel; 

● A fost introdusă o secțiune pentru asistența utilizatorului, cu legături către Manuale MySMIS, 

Asistență/Helpdesk. 

În perioada următoare, o serie de alte măsuri de simplificare vor fi implementate pentru fiecare modul în parte. 

Beneficiarii vor fi notificați în cadrul aplicației cu privire la modificările făcute. 

În același timp, în cadrul MIPE se lucrează la corelarea măsurilor de simplificare din aplica ție cu toată documentația 

tehnică (ghiduri, manualul beneficiarului, orientări generale etc.). 

„În paralel cu munca foarte intensă pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, la MIPE se lucrează și la 

pregătirea viitoarelor Programe Operaționale. Unul dintre obiectivele noastre este debirocratizarea accelerată a domeniului 

fondurilor europene, vrem ca aceste fonduri să ajungă mai repede și mai simplu acolo unde este nevoie de ele, cu impact 

real în viața comunităților din România. Vor urma și alte măsuri de simplificare și debirocratizare, colegii mei au deja o 

listă de zeci de propuneri”, a declarat Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. 

„Procesul de simplificare este în plină desfășurare. În acest moment, în cadrul MIPE se lucrează concomitent la 

debirocratizarea aplicației informatice MySMIS, la introducerea  mecanismului de costuri simplificate, dar și la 

simplificarea procedurilor specifice procesului de accesare - implementare a fondurilor europene. Este un proces așteptat 

de multă vreme de beneficiari, nu este unul ușor, dar ne-am asumat să îl ducem la capăt și vom reuși”, a declarat și 

Cătălina Bădoiu, secretar de stat în cadrul MIPE, coordonator al Comisiei de Tăiat Hârtii din cadrul MIPE.  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


