
 

Autoutilitară cu asigurare falsificată, descoperită în trafic 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

Dorohoi efectuează cercetări cu privire la un bărbat depistat în 

trafic, la volan, care prezentat o asigurare auto falsificată. 

În data de 07 iunie a.c., în jurul orei 17.00, pe timpul desfăşurării 

unei misiuni specifice de supraveghere şi control în zona de 

competenţă, un echipaj din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

Dorohoi - I.T.P.F. Iași a oprit pentru control, pe raza localității de 

frontieră Ibăneşti, o autoutilitară înmatriculată în Marea Britanie, 

condusă de cetăţeanul român A.F., în vârstă de 24 de ani. 

Existând suspiciuni asupra documentelor prezentate, poliţiştii de 

frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au constatat că poliţa de asigurare auto, emisă de autorităţile din Marea 

Britanie, nu îndeplineşte condițiile de formă și fond ale unui document autentic, fiind falsificată. 

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals. 

 

    Acţiune a Poliţiei Rutiere soldată cu sancţiuni în valoare de 34 000 lei 

Duminică, pe 6 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului 

Rutier precum și cei din cadrul Biroului Rutier au organizat, 

pe raza întregului județ, acțiuni pentru prevenirea și 

combaterea accidentelor rutiere care au ca principale cauze 

generatoare consumul de alcool și depășirile 

neregulamentare.Potrivit reprezentanților Inspectoratului de 

Poliție Județean, au fost controlate peste 120 de 

autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost 

aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 

34.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 18 permise de 

conducere, dintre care 10 pentru depășirea limitei legale de viteză.La nivelul județului Botoșani, în perioada ianuarie-mai 

a.c., au fost înregistrate 31 de accidente grave, în urma cărora au decedat 16 persoane, iar 11 au fost rănite grav. Principalele 

cauze generatoare de accidente rutiere au fost viteza neregulamentară, indisciplina pietonilor, dar și nerespectarea priorității 
de trecere. 

Bărbat reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual un copil 

în toaleta de la mall 

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Botoşani fiind acuzat că luni seară ar fi agresat sexual un copil 

de 14 ani într-o toaletă din incinta singurului complex comercial de tip mall din municipiul reşedinţă de judeţ, a declarat 

purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Delia Nenişcu. Potrivit sursei citate, presupusa faptă a fost 

sesizată de agenţii de pază ai mall-ului, care, la rândul lor, au fost sesizaţi de una dintre femeile de serviciu. „Avem o 

sesizare cu privire la faptul că un minor ar fi fost agresat sexual de un bătrân în mall. Ne-au sesizat agenţii de pază. O 

femeie de serviciu i-a văzut pe cei doi când au ieşit dintr-o baie a mall-ului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul 

comiterii infracţiunii de act sexual cu minor”, a afirmat Delia Nenişcu. Oficialul IPJ a mai menţionat că bărbatul, care are 

vârsta de 65 de ani, a fost identificat de poliţişti la scurt timp după comiterea faptei. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a 

Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...” 

 

Ediţia a XL-a - 12 iunie 2021 - Botoșani 
 

Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, cu 

sprijinul Consiliului Județean Botoșani și în 

parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul 

Național de Studii „Mihai Eminescu”, organizează 

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

Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene 

„Porni luceafărul...”.  

După ediția anterioară susținută exclusiv online 

din cauza pandemiei, anunțăm cu entuziasm revederea 

fizică a creatorilor de poezie într-un context de 

sărbătoare.  

Activitatea se va desfășura sâmbătă, 12 iunie 

2021, începând cu ora 11 la Memorialul Ipotești, 

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

decerna premiile câștigătorilor acestei ediții, cu 

respectarea măsurilor de protecţie sanitară în vigoare. 

Vor fi prezenți membrii juriului: scriitorul 

botoșănean și conferențiarul universitar doctor al 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Dan 

Lungu, profesorul universitar doctor al Universității 

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

managerul Memorialului Ipotești – Ala Sainenco. 

Liceul de Arte „Ștefan Luchian” din Botoșani 

va susține un moment artistic prin prezența doamnei 

profesor Alexandra Costin (canto clasic) și a elevilor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intrarea este liberă.  

__________________________________________________________________________________________________ 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/o-sa-se-bata-cu-noi-si-morti-iar-noi-sa-fim-alaturi-de-voi-ca-sa-ne-aparati-si-morti-vom-izbandi-pr-gheorghe-calciu/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/o-sa-se-bata-cu-noi-si-morti-iar-noi-sa-fim-alaturi-de-voi-ca-sa-ne-aparati-si-morti-vom-izbandi-pr-gheorghe-calciu/
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Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică:202 

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

Până astăzi, 8 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.154 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus 
(COVID – 19).1.043.371 de pacienți au fost declarați vindecați.În urma testelor 
efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 202 cazuri 
noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri 
care nu au mai avut anterior un test pozitiv.  

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este 
calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și 
al județelor. Până astăzi, 31.155 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – 
CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 07.06.2021 (10:00) – 08.06.2021 (10:00) au fost raportate de către 
INSP 277 de decese (146 bărbați și 131 femei), ale unor pacienți infectați cu noul 
coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, 

Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și 
Municipiul București.256 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 iunie 2020, 3 în august 2020,  1  în septembrie 2020, 24 în octombrie 2020, 68 în noiembrie 2020, 
38 în decembrie 2020, 33 în ianuarie 2021, 28 în februarie 2021, 39 în martie 2021 și 20 în aprilie 2021, în județele Arad, Argeș , 
Bihor, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.Dintre cele 
277 de decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 la categoria 40-49 de ani, 25 la categoria 50-59 de ani, 65 
decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 80 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 101 decese la categoria de vârstă peste 80 
ani.260 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți nu au prezentat comorbidități, 
iar pentru 14 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.526. Dintre acestea, 295 sunt internate la 
ATI.Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.024.302 teste RT-PCR și 1.235.570 de teste rapide antigenice. În 
ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.949 de teste RT-PCR (10.858 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.091 la 
cerere) și 11.877 de teste rapide antigenice. 

Pe teritoriul României, 3.297 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.989 de 
persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.076 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină 
instituționalizată se află 62 de persoane.  

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 552 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 857 la linia TELVERDE (0800 800 358), 
deschisă special pentru informarea cetățenilor. 

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 7 iunie, 702 sancțiuni contravenționale, în valoare de 175.330 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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07.06.2021 

Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de 

lucru acordate beneficiarilor” – DAIALOV COM  SRL 

 

DAIALOV COM SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate 

economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2”, proiect  nr RUE 1717 înscris în cadrul Măsurii 

”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA) / A.I.M.M.A.I.P.E. Iasi, M2-1717 / 10.12.2020 până la data 07.06.2021. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii DAIALOV COM SRL. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la 

data acordării granturilor 

Valoarea proiectului este de 834813.75 RON (valoarea totala) din care : 725925 RON lei grant si 108888.75 RON lei 

cofinanțare. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

 

 Date de contact: 

 Persoană de contact:Amisculesei Ovidiu-Felix                                                                       DAIALOV COM SRL 

  e-mail: restaurant_dayan@yahoo.com                               

  Telefon: 0756.620.885 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________________________ 
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* 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 15 zile 

de la data publicării anunţului. 

 *SC ELECTRO – ALFA INTERNATIONAL SRL, titular al Planul Urbanistic Zonal – Centrală electrică 

fotovoltaică 4,95 MWP în mun. Botoșani, I.C.Bratianu NC 53422 CF53422, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat că s-a 

luat decizia etapei de incadrare: nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată şi se va supune adoptării 

fără aviz de mediu.              

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botosani, din B-dul Mihai 

Eminescu nr. 44, mun. Botosani, în zilele de luni – vineri, intre orele 10–14, în termen de 10 zile calendaristice de la data 

publicării anunţului.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  *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  

.________________________________________________________________________________________________________  

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacţia: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoşani, tel. 0745-246654                          
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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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MARCEL OLINESCU – UNIVERS RURAL. 

UNIVERS MITOLOGIC 

Expoziţie de artă plastică 

Secţia de Artă plastică – Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani organizează  

expoziţia de artă plastică intitulată ”Marcel Olinescu – Univers rural. Univers mitologic”. 

Aducând în faţa publicului atât lucrări din patrimoniul muzeal, cât şi din acela al Casei 

Municipale de Cultură Dorohoi, expoziţia va putea fi vizitată în perioada 9 - 30 iunie 

2021, la Muzeul de Etnografie Botoşani. 

Vernisajul va avea loc la sediul din Bulevardul Mihai Eminescu , nr. 50, pe data de 

9 iunie 2021, începând cu orele 15.00 şi se va desfăşura respectând măsurile de protecţie 

sanitară în vigoare.Vă aşteptăm cu drag! 

Botoşanii, Războiul de Întregire a României şi „Cultul 

Eroilor” 

Muzeul Judeţean Botoşani organizează miercuri, 9 iunie 2021, ora 10.00, în Sala 

Polivalentă a Muzeului de Arheologie Săveni, deschiderea expoziţiei Botoşanii, 

Războiul de Întregire a României şi „Cultul Eroilor”. Susţin intervenţii Sergiu 

Balanovici şi colonel (r) Gheorghe Timofti – preşedintele Asociaţiei Naţionale 

Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană Botoşani. Evenimentul este 

organizat în colaborare cu asociaţia menţionată şi este dedicat Zilei Eroilor,  

sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălţării Domnului.  

 

Consiliere, îndrumare şi sprijin emoţional pentru 

seniori, la  Telefonul Vârstnicului 

Vârstnicii aflaţi în situaţii dificile de viaţă pot solicita sprijiin prin 

apelarea gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul 

Vârstnicului, un serviciu social pus la dispoziţie de Fundaţia Regală Margareta a 

României şi finanţat de Fundaţia Vodafone România şi donatori individuali, prin 

SMS cu textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi şi asistenţi sociali din 

cadrul programului vine în ajutorul seniorilor prin furnizarea de informaţii 

practice şi îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică şi chiar 

sprijin . Pentru a răspunde miilor de solicitări şi a oferi sprijin emoţional sau 

consiliere psihologică, echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod 

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

singurătăţii, prin reapelarea săptămânală a seniorilor, şi psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim de 

voluntariat. Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulţi dintre ei trăiesc singuri, afectaţi de singurătate, imobilitate 

fizică, boli cronice sau lipsuri materiale. Mii de vârstnici înfruntă situaţii dificile de viaţă şi nu mai au pe nimeni care să-i 

ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiţi să facă faţă pandemiei fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului 

semnalează faptul că nevoile existenţiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc odată cu 

ridicarea stării de urgenţă, iar criza izolării sociale a seniorilor nu se termină acum. 

__________________________________________________________________________________________ 
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In această săptămână vă invităm la două spectacole de exceptie la 

Teatrul Vasilache 
 

Spectacolul  „Capra cu trei iezi” poate fi vizionat: 

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

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

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

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

De asemeni, sâmbătă 12 iunie 2021, ora 

18:00, la STUDIOUL DE TEATRU PENTRU 

TINERET să vizionaţi Spectacolul „Pupăza din 

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

Scenografia  este semnată de Cătălin 

Târziu, coregrafia îi aparţine Victoriei Bucun, 

coloana sonoră este asigurată de Ion Sapdaru, 

fragmente muzicale Constantin Lupu. 

În distribuția spectacolului îi puteţi vedea 

pe actorii : Pavel Petraşi, Adelina 

Cojocariu,Andreea-Elena Popovici, Renata 

Voloşcu, Andrei Iurescu, Andrei 

Bordianu şi Cosmin Tanasă. 

          „Această piesă este o adaptare după 

celebrul  roman autobiografic al lui Ion 

Creangă „Amintiri din copilărie”. Sunt 

peripeţiile personajului Nică, care are un plan: 

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

Povestea se axează pe conflictul dintre Nică şi 

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

Sapdaru, regizor artistic) 

Spectacolul se adresează tinerilor.  
Preț bilet 15 lei 
  

Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la 

locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la 

spectacol se face cu o oră înaintea începerii 

acestuia. Nu se fac rezervări la spectacolele 

organizate la sediu, locurile se alocă în ordinea 

sosirii spectatorilor, respectiv a intrării acestora 

în sală. 
  

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu 

măsurile ce se impun a fi respectate la 

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

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

__________________________________________________________________________________________________ 
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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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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. 

___________________________________________________________________________________________________ 


