
 

Peste  jumătate dintre adulţii din UE au fost complet vaccinaţi 

împotriva COVID 

Peste 200 sute de milioane de europeni au fost complet 

vaccinaţi împotriva COVID-19, adică peste jumătate din 

populaţia adultă, a anunţat joi Comisia Europeană, care a 

fixat obiectivul ca 70% dintre adulţi să fie vaccinaţi în 

această vară, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Până 

acum, 200 de milioane de persoane s-au vaccinat complet 

în Uniunea Europeană”, a declarat o purtătoare de cuvânt a 

Comisiei Europene, Dana Spinanț, în cadrul unei 

conferinţe de presă.Numărul corespunde „unui procent de 54,7% dintre adulţi” complet vaccinaţi, adică 

primind cele două doze de vaccin necesare sau una singură în cazul serului de la Johnson & Johnson.„Avem 

68,4% dintre adulţi în UE care au primit deja prima doză”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, care a salutat 

„aceste progrese extrem de tangibile”.„În prezent, suntem printre regiunile din lume care au vaccinat cel mai 

mult. Însă este important ca aceste progrese să fie răspândite într-un mod mai echilibrat pentru a nu exista 

insule unde virusul să se poată răspândi şi să sufere mutaţii”, a adăugat ea. 

Tragedie rutieră pe E 85, la Bacău, soldată cu şapte morţi 

Un microbuz în care se aflau 15 persoane s-a izbit de un autoturism, duminică 

dimineață, pe DN 2, în apropiere de localitatea Răcăciuni din județul Bacău. 

Șapte persoane, printre care și doi copii, au murit în urma impactului. În urma 

accidentului, polițiștii din Bacău au deschis un dosar penal și efectuează 

cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare 

corporală din culpă.A fost activat planul roșu de intervenție. 

Revine canicula! 

Meteorologii atenţionează că un val de aer tropical din nordul Africii va străbate România în această 

săptămână,cu posibile temperaturi maxime de 41-42 de grade celsius care vor începe din Transilvania și vor 

continua spre finalul săptămânii cu Oltenia și Muntenia.Fenomenul se datorează prin prezența unui câmp de 

presiune ridicată determinat de poziționarea unui vast anticiclon dinspre nord-estul Rusiei coroborat și cu 

dorsala Anticiclonului Azoric, care va înainta spre vestul Europei, va crea condițiile unei advecții de aer 

tropical dinspre nordul Africii către regiunea țării noastre. 
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APC Botoșani a participat la o întâlnire cu societatea 

civilă organizată de Secretariatul General al Guvernului 

Radu Cajvăneanu, vicepreședinte executiv al Asociației pentru Protecția 

Consumatorilor Botoșani, a participat astăzi la o întâlnire de lucru cu titlul: 

”Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă / OGP Analiza provocărilor 

proceselor inovative pentru eficientizarea participării la deciziile 

administrației publice”. Organizator: Secretariatul General al Guvernului 

În cadrul întâlnirii vicepreședintele APC Botoșani a felicitat organizatorii pentru inițiativa organizării unor astfel de reuniuni, fie și în mediul 

online. El a mulțumit organizatorilor pentru că o serie de propuneri făcute de APC Botoșani în anul 2021, în cadrul unor reuniuni similare, au 

fost în cele din urmă rezolvate. Este vorba de apariția unor liste cu medicamente de primă necesitate care trebuie să se afle în farmacii și 

îmbunătățirea condițiilor de asistență medicală pentru pacienți, îndeosebi pacienții cu suferințe cronice. Radu Căjvăneanu a  evidențiat 

colaborarea bună între APC Botoșani și unele instituții locale, spre exemplu instituția prefectului Botoșani, prin Consiliul consultativ pentru 

protecția consumatorilor. În același timp a deplâns situația organizațiilor neguvernamentale al căror număr se împuținează de la an la an. 

Dovadă sunt târgurile ONG organizate cu mult succes în țară și la Botoșani în anii precedenți, cu participarea a zeci de organizații 

neguvernamentale, panouri, mini expoziții, spectacole, demonstrații practice, tabere de corturi și alte manifestări la sală sau aer liber. Aceste 

târguri nu se mai desfășoară de câțiva ani de zile datorită, în primul rând, reducerii numărului organizațiilor neguvernamentale cât și reducerii 

posibilităților de finanțare a acestora. Fenomenul este vizibil și pe saitul destinat organizațiilor neguvernamentale -  județul Botoșani unde apar 

numai șapte organizații locale http://conect.gov.ro/w/judetul-botosani/ .          

 În strânsă legătură cu criza organizațiilor neguvernamentale locale a fost evidențiată și birocratizarea excesivă pentru obținerea 

finanțărilor ONG. Astfel documentația necesară pentru depunerea candidaturii în cadrul unui proiect cultural, de exemplu, este de câteva ori 

mai complicată decât documentația solicitată pentru înscrierea pe portalul de finanțare al Comisiei Europene. Alte probleme ridicate de 

reprezentantul APC Botoșani care au fost expuse și în cadrul unor întâlniri cu organizațiile de consumatori europene.  Există tipuri de 

discriminare a cetățenilor despre care se vorbește mai puțin: discriminarea pe criterii geografice, cum este cazul locuitorilor din zona 

Moldovei românești,discriminare economică, valabilă în cadrul aceleiași zone, discriminarea vârstnicilor, discriminarea 

cetățenilor care au datorii și nu pot să și le plătească. În ceea ce privește discriminarea pe criterii de vârstă a fost adusă la cunoștință stuația 

a mii de cetățeni din județul Botoșani, în special din zona rurală, care au ajuns la vârste înaintate, nu mai pot să își lucreze pământul, copiii lor 

sunt plecați în străinătate și trăiesc la limita supraviețuirii. Un alt exemplu este și migrația masivă din zona Moldovei către alte țări din Europa. 

O consecință inedită a unui astfel de fenomen  este următorul aspect:  cursele aeriene din Italia către aeroporturi din zona Moldovei românești 

au ajuns să coste de trei ori mai mult decât cursele în orice alte capitală europeană datorită fluxurilor migratorii. 

În final au fost făcute propuneri privind realizarea unui concurs intitulat ”Orașe în dialog”  pentru creșterea eficienței unui dialog cu 

cetățenii: ”Propunem realizarea la nivel național și respectiv regional a unui concurs intitulat  e.g. ”Orașe în dialog”. În cadrul concursului vor 

putea fi stabilite criterii pe baza cărora să se facă o departajare a orașelor de diverse categorii  în privința existenței și eficienței unui dialog 

real cu cetățenii. Exemple: practicarea unor metode de consultare publică și participare deliberativă precum: dezbaterile publice, 

grupurile de lucru comune, atelierele de lucru și conferințele, sesiuni de brainstorming, forumuri deliberative.În al doilea rând, metode 

moderne, eficiente și transparente de comunicare cu cetățenii: pagini web funcționale, informare directă a organizațiilor și grupurilor 

de interes ale cetățenilor, colaborare cu media, transmiterea ședințelor oficiale pe internet, publicații electronice tipărite, centre de informare 

pentru cetățeni, spații de afișaj în instituții. Și în sfârșit  activarea  de la nivel inter-instituțional (administrații + ONG) a unor chei 

de control prin care să fie verificat modul în care dialogul cu cetățenii este unul real și nu formal. Spre exemplu: numărul de 

proiecte propuse de organizațiile societății civile, proporția și valoarea acestora, realizarea efectivă, opinii ale beneficiarilor că proiectele au fost 

realizate nu doar de dragul de a se cheltui niște bani și au îndeplinit criteriile de performanță și nevoile cetățenilor.În final se pot 

acorda diplome care pot stabili un clasament al orașelor de diferite categorii (capitale de județ, municipii, orașe mici și mijlocii) potrivit 

criteriilor existente. 
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Poliţiştii de frontieră lucrează la capacitate maximă în perioada 

sezonului estival 

Suntem în plin sezon estival şi mulţi cetăţeni români aleg să-şi 

petreacă vacanţa în afara graniţelor ţării sau se întorc acasă, din 

străinătate, motiv pentru care, în perioada următoare, se 

prefigurează o creștere a numărului de persoane și mijloace de 

transport care tranzitează punctele de trecere a frontierei, în 

special la graniţa cu Bulgaria şi Ungaria. 

În acest sens, au fost dispuse măsurile aflate în competenţa 

instituţiei pentru fluidizarea traficului de persoane şi mijloace de 

transport prin punctele de trecere a frontierei care constau în suplimentarea personalului Poliţiei de Frontieră care îşi 

desfăşoară activitatea la controlul documentelor, respectiv suplimentarea arterelor de control până la capacitatea maximă 

permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere, în funcţie de dinamica valorilor de trafic. 

Astfel, zilnic, aproximativ 3.900 poliţişti de frontieră desfăşoară, în această perioadă, activităţi de supraveghere şi control 

la frontiera de stat, atât în punctele de trecere a frontierei cât şi în zona de frontieră.De asemenea, se menţine un contact 

permanent cu autoritățile statelor vecine, în vederea stabilirii unor măsuri comune, în baza protocoalelor bilaterale, astfel 

încât controlul de frontieră să se desfășoare cu operativitate. 

Recomandări: 

În continuare, recomandăm cetăţenilor români şi străini care tranzitează frontiera națională în această perioadă  să 

folosească toate punctele de frontieră deschise în regim internaţional și să se informeze cu privire la condiţiile de 

călătorie în statele de destinaţie şi în cele tranzitate.  

Menţionăm că, la graniţa cu Bulgaria sunt operaționale 9 puncte de trecere a frontierei în regim internaţional pentru 

persoane, autoturisme şi camioane, conform categoriilor specifice fiecărui punct, astfel: 

 pe raza jud. Constanţa: P.T.F. Vama Veche, P.T.F. Ostrov, P.T.F. Negru Vodă, 

 pe raza jud. Călăraşi: P.T.F. Călăraşi 

 pe raza jud. Giurgiu:  P.T.F. Giurgiu, 

 pe raza jud. Teleorman: P.T.F. Turnu Magurele, P.T.F. Zimnicea, 

 pe raza jud. Dolj:  P.T.F. Calafat, P.T.F. Bechet (doar pentru transportul de marfă) 

La graniţa cu Ungaria sunt operaţionale 12 puncte de trecere a frontierei după cum urmează: 

 pe raza jud. Arad: P.T.F. Nădlac, P.T.F. Nădlac II, P.T.F. Turnu, P.T.F. Vărşand; 

 pe raza jud. Bihor: P.T.F. Salonta, P.T.F. Borş, P.T.F. Borş II, P.T.F. Valea lui Mihai, P.T.F. Săcuieni 

 pe raza jud. Satu Mare: P.T.F. Urziceni, P.T.F. Petea; 

 pe raza jud. Timiş: P.T.F. Cenad. 

Informaţii privind situaţia punctelor de frontieră deschise traficului internaţional de persoane şi mărfuri se regăsesc pe 

aplicaţia Trafic on-line care poate fi accesată la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/. 

Reamintim că, în această perioadă, pe sensul de intrare în țară, la realizarea controlului de frontieră efectuat de lucrătorii 

noştri, care vizează in principal verificarea documentelor de călătorie, participă şi reprezentanții Direcțiilor de Sănătate 

Publică judeţene în vederea efectuării triajului epidemiologic si dispunerii măsurilor specifice.  

_________________________________________________________________________________________________ 
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„Domnul a pus povățuitor fiecărui neam - Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani” 

Un articol de: PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal  

Volumul „Domnul a pus povățuitor fiecărui neam - Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la 

împlinirea a 70 de ani” a fost coordonat de un comitet editorial care s-a ocupat și de pregătirea 

sărbătorii de astăzi, alcătuit din Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; 

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; 

părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, care în cadrul acestui comitet s-a 

remarcat prin devotament, angajament cu totul excepțional; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele -

arhimandrit Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele Michael Tița, consilier patriarhal; părintele consilier 

Mihai Hau, care a asigurat imprimarea în condiții cu adevărat excepționale a acestui volum; Ciprian Olinici, consilier patriarhal, care s-a ocupat 

de ecranizarea filmului aniversar dedicat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea vârstei de 70 de ani.Titlul acestui volum - 

„Domnul a pus povățuitor fiecărui neam” - este un text din Cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah, capitolul 17, versetul 14. A fost ales acest text 

pentru că el întărește convingerea fiecărui slujitor al Bisericii noastre și a fiecărui credincios al acesteia că păstorirea Patriarhului Daniel în 

fruntea Bisericii Ortodoxe Române nu a fost doar o alegere a oamenilor, ci o lucrare a providenței lui Dumnezeu de a ne pune povățuitor 

fiecărui neam, mai ales când acesta traversează momente delicate în istoria sa.Volumul se deschide cu un prolog în care un editorial prezintă 

scurta istorie a apariției care este o adevărată poveste de dragoste sau de recunoștință a celor care au dorit să participe la el și firul roșu care îl 

traversează de la un capăt la altul este recunoașterea unanimă a faptului că Patriarhul Daniel este o personalitate proeminentă nu doar a vieții 

publice și bisericești din țara noastră, ci și la nivel european și chiar mondial.Urmează un text care nu este altul decât Actul aniversar citit de 

către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la sfârșitul slujbei de Te Deum săvârșită joi, 

22 iulie 2021, la Altarul de vară din apropierea Catedralei Patriarhale. Un mesaj din partea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române a fost alcătuit tot de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit și miercuri seara, la momentul solemn, dar plin de 

lumina comuniunii și a frățietății care a marcat finalul lucrărilor Sfântului Sinod. Urmează mesajele patriarhilor și întâistătătorilor Bisericilor 

Ortodoxe surori, începând cu cel al Sanctității Sale, Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, apoi cu mesajul 

Sanctității Sale, Papa Francisc I, care a fost oaspetele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Palatul Patriarhiei și la Catedrala Națională, nu 

cu foarte mult timp în urmă, şi mesajele unui număr însemnat de ierarhi din lumea ortodoxă care l-au cunoscut îndeaproape pe Preafericirea 

Sa, fie în timpul unor vizite efectuate în România în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, pe care a păstorit-o vreme de 18 ani, fie aici, la București. 

Mulți dintre ei, la solicitarea și rugămintea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au venit în România cu moaște foarte prețioase pentru 

evlavia poporului nostru binecredincios cu prilejul marilor sărbători, mai ales cele ale Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași și ale Sfântului Cuvios 

Dimitrie cel Nou aici, la București.De asemenea, există un număr de mesaje venite din partea unor mari stareți și mari părinți duhovnicești de 

la Sfântul Munte Athos, unde Preafericitul Părinte Patriarh Daniel se bucură de un prestigiu extraordinar, care decurge din fidelitatea 

scrupuloasă a Preafericirii Sale, mult apreciată de părinții athoniți, pentru tradiția dogmatică, liturgică și canonică a Bisericii Ortodoxe 

universale.Totodată, un capitol îl reprezintă mesajele unor reprezentanți ai Bisericilor creștine din țară și din străinătate. De prezența unora ne 

bucurăm și în acest moment festiv în Aula Magna a Palatului Patriarhiei. Însă au contribuit și unii conducători sau slujitori ai Bisericii Greco-

Catolice Unite cu Roma din România, în afară de Biserica Romano-Catolică și cea Apostolică Armeană - prezente aici prin Întâistătătorii lor, 

Biserica Evanghelică Luterană, Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană, Biserica Creștină după Evanghelie. Urmează două mesaje din 

partea a două culte necreștine din țara noastră: cultul mozaic, reprezentat aici de președintele Federației Comunităților Evreiești din România, 

și Cultul musulman din România, al cărui şef, muftiul, ne onorează de asemenea cu prezența.Un capitol amplu este cel al mesajelor venite din 

partea reprezentanților instituțiilor Statului român. Lista se deschide, fără îndoială, cu mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, altul 

decât cel prezentat astăzi aici. Această lungă listă a reprezentanților autorităților este continuată de mesajele foarte elogioase și apreciative la 

activitatea academică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, venite din partea membrilor Academiei Române, în frunte cu Ioan-Aurel Pop, 

președintele instituției. În finalul acestui volum se regăsesc mesaje adresate de o mulțime oameni cu totul deosebiți din lumea științifică, 

universitară, jurnalistică, culturală și artistică.Comitetul editorial al acestui volum mulțumește din inimă promptitudinii și mai ales dragostei și 

sincerității în a aprecia calitățile umane, pastorale, administrative, misionare, identitare ale Întâistătătorului Bisericii noastre. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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 *DRON DAN-ADRIAN, titular al PUD-PUZ : “CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, SPĂLĂTORIE 

AUTO, STAŢIE PECO MOBILĂ, STAŢIE GPL ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”,  propus a fi amplasat în Coţuşca, 

comuna Coţuşca, 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 str. Calea Naţională, nr. 99, 

din mun. Botosani,  în 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. 

 

*MARTINIUC LIVIU, titular al Planului PUD : “Construire imobil locuinte collective P+2E+M cu 

spatii comerciale la parter",  propus a fi amplasat în mun. Botosani, str. Nicolae Iorga nr. 7, jud. Botoşani,, anunta 

publicul interesat ca s-a elaborat prima versiune a planului mai sus-mentionat si s-a notificat Agentia pentru 

Protectia Mediului Botosani in vederea demararii procedurii de obtinere  a avizului de mediu conform HG 

1076/2004. 

Prima versiune a planului poate fi consultata la Agentia pentru Protectia Mediului Botosani, B-dul Mihai 

Eminescu, nr. 44, jud. Botosani in zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-16.00, si la sediul proiectantului SC 

PROIECT BOTOȘANI SRL din mun. Botosani, str. Cuza Vodă nr. 2, sc. F, Mezanin, jud. Botoşani in zilele de 

luni-vineri, intre orele 08.00-16.00, 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Botosani, in termen de 

15 zile de la data publicarii anuntului. 

 

   *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 
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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 rețetarul 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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Peste 7500 de convorbiri telefonice și aproape 1500 de apelanți 

unici la serviciul social Telefonul Vârstnicului      

 în primele șase luni ale anului 2021 
 

 Informațiile și ajutorul material rămân principalele motive de apelare la Telefonul Vârstnicului. 

 Cei mai mulți dintre apelanții liniei telefonice locuiesc singuri și au peste 70 de ani. 

 

Linia de sprijin Telefonul Vârstnicului, serviciu 

social gratuit și confidențial dedicat seniorilor din 

România, a înregistrat în primele șase luni ale 

anului 7549 de convorbiri telefonice. În perioada 

ianuarie – iunie, 1331 de seniori au găsit aici 

răspunsuri la întrebări și soluții la problemele cu 

care s-au confruntat, primind informații utile, 

sprijin emoțional sau material, ori consiliere 

psihologică din partea echipei specializate 

compusă din asistenți sociali și psihologi.  

Pe primul loc în topul nevoilor seniorilor s-a aflat, 

în continuare, nevoia de informații practice 

exprimată de 464 dintre apelanți. Neadaptarea la 

noile tehnologii de comunicare, lipsa acestora, sau 

izolarea socială conduc la accesul limitat al 

vârstnicilor la informații care le sunt atât de 

necesare, precum serviciile sociale disponibile în comunitate, contacte utile, informa ții medicale etc. La Telefonul 

Vârstnicului, o echipă specializată de asistenți sociali oferă informații punctuale, practice și actualizate, dintr-o bază de date 

ce include peste 400 de instituții și furnizori sociali, publici și privați.  

În perioada raportată, 385 de seniori care trăiesc în condiții dificile de viață, și chiar la limita sărăciei, au solicitat 

prin intermediul liniei telefonice sprijin financiar și material. O parte dintre aceste solicitări au fost soluționate 

împreună cu parteneri și sponsori, prin oferirea de tichete sociale, alimente, produse igienico-sanitare etc. Cele mai multe 

cazuri de la nivel național au fost redirecționate către programe și inițiative sociale operate de fundații și instituții publice din 

comunități. 

Pentru 274 de vârstnici, nevoia de îngrijire și sprijin practic la domiciliu a fost cea care i-a determinat să apeleze linia 

telefonică. Ajunși la o vârstă înaintată sau cu o stare de sănătate precară, seniorii sau aparținătorii acestora au solicitat și au 

primit de la echipa Telefonul Vârstnicului informații despre asistență medicală specializată, îngrijire personală sau sprijin la 

activități de menaj, supraveghere specializată, informații despre cămine pentru vârstnici și procedura de instituționalizare. 

În prima jumătate a anului, 77 de seniori au beneficiat de consiliere psihologică și sprijin emoțional oferite gratuit de 

voluntari și psihologi ai proiectului. În cadrul serviciului de reapelare săptămânală, vârstnicii singuri găsesc un prieten de 

dialog, își împărtășesc temerile, preocupările și problemele. Convorbirile telefonice îi ajută să își gestioneze și să 

depășească stările de anxietate sau depresie cauzate, în mare parte, de singurătate. 

Pentru problema singurătății, linia de ajutor Telefonul Vârstnicului vine și cu alte soluții:  direcționarea vârstnicilor către 

centre de zi sau către asociații care fac vizite la domiciliu, implicarea în cluburi sau telecluburi unde aceștia pot interacționa 

și socializa și, nu în ultimul rând, implicarea în activități de voluntariat. Programe precum Centrele Generații sau Cluburile 

Seniorilor, care își desfășoară activitățile în mediul on-line, sau chiar prin participare live, după măsurile de relaxare, 

reprezintă o soluție pentru vârstnicii care își exprimă nevoia de a fi activi și de participare socială. 

Telefonul Vârstnicului este singura linie telefonică gratuită și confidențială dedicată persoanelor vârstnice, accesibilă la 

nivel național. Apelurile se pot face la 0800 460 001, iar de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 și sâmbăta între 

08:00 – 16:00, o echipă de specialiști răspunde cu suflet celor în nevoie și le oferă soluții la problemele cu care se 

confruntă. 

Proiectul social Telefonul Vârstnicului este finanțat de S.C. Johnson Wax România. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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R E G U L A M E N T 

TÂRGUL MEȘTERILOR POPULARI 
 

Ediția a XIV-a, 6-8 august 2021, Botoșani  

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, având 

ca parteneri Primăria Municipiului Botoșani și Asociația Meșterilor 

Populari din Moldova, organizează Târgul Meșterilor Populari, ediția a 

XIV-a, în perioada 6-8 august 2021.  

Manifestarea are ca obiectiv principal valorificarea și 

promovarea meșteșugurilor tradiționale autentice care aparțin culturii 

noastre populare. Meșterii populari invitați trebuie să reprezinte zona 

etnografică din care provin atât prin obiectele expuse, cât și prin 

demonstrații practice. Atelierele interactive de lucru din interiorul 

târgului vor naște interesul vizitatorilor și vor reuși să mărească numărul 

acestora. De asemenea, meșterilor le revine misiunea să se impună și să-

și definească zona etnografică de proveniență prin acele elemente 

fundamentale de port popular care definesc ansamblul vestimentar 

femeiesc sau bărbătesc. 

Condiții de participare: 

a) Miniexpozițiile meșterilor trebuie să cuprindă obiecte autentice, 

specifice zonelor etnofolclorice pe care le reprezintă; 

b) În cazul dezvoltării laturii decorativismului, se recomandă păstrarea 

în limitele bunului gust și evitarea pe cât posibil a kitsch-ului. În 

acest sens, nu se recomnadă pictarea pe vase în manieră grotească a 

unor motive ce nu țin de filonul tradițional sau „scrierea” ouălor cu 

„așa-zisele” motive preluate din civilizația modernă sau chiar 

împodobirea acestora cu fel de fel de abțibilduri din comerț sau 

realizarea și impunerea excesivă sau totală a vaselor sau a obiectelor 

decorative prin turnarea în diverse forme. Instituția dorește să 

limiteze pătrunderea obiectelor ce pot fi găsite în punctele cu vânzare 

de produse artizanale; 

c)  Meșterii populari se vor prezenta în costum popular specific zonei de unde provin, evitând astfel să fie rugați de organizatori să părăsească 

perimetrul special amenajat pentru desfășurarea târgului; 

d)  Organizatorii își arogă dreptul să verifice standurile meșterilor și să înlăture acele obiecte expuse care descalifică statutul de meșter popular 

autentic și, implicit, noțiunea de meșteșuguri tradiționale autentice; 

e)  Se recomandă expunerea de obiecte care păstrează motive și tehnici tradiționale, alături de cele care îmbină armonios tradiția și inovația. 

Obiectele cu tentă de produse subculturale nu vor putea fi prezentate și nici comercializate în cadrul târgului organizat de Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani; 

f) Se va pune accent pe promovarea meșteșugurilor tradiționale; olărit, prelucrarea artistică a lemnului, prelucrarea pieilor, industrie 

casnică, încondeiatul ouălor alături de icoanele pe lemn și sticlă, împletituri din nuiele, pănuși, paie și sfoară, confecționarea 

măștilor și confecționarea instrumentelor muzicale. 

Târgul va avea loc pe Pietonalul Unirii Botoșani în perioada 6-8 august 2021. 

Comisia de selecție va verifica înaintea deschiderii expozițiile cu vânzare ale meșterilor. 

Deschiderea oficială este programată în ziua de 6 august 2021, ora 13. 

Pentru creatorii din alte județe și localități, organizatorii vor asigura cazare și masă pe toată durata târgului, transportul fiind suportat de 

către instituțiile de care aparțin meșterii sau de către aceștia.  

 Organizatorii asigură spații de expunere fără percepere de taxe. Meșterii vor fi repartizați doar de organizatorii desemnați de instituție în 

limita numărului de corturi sau de standuri pe care aceștia le au la dispoziție, fără ca participanții să-și aroge dreptul să se așeze singuri în 

anumite locuri. În caz contrar, vor fi rugați să-și mute propriile expoziții deja aranjate. Meșterii care vor aduce propriile corturi au datoria înainte 

de a a le amplasa să întrebe organizatorii unde au fost repartizați. 

 Participarea meșterilor populari va fi condiționată doar de invitația nominală din partea Centrului Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani sau în urma propunerilor trimise de alte instituții din țară. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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APEL PENTRU ARTIȘTI | JOCURILE FRANCOFONIEI 2022 

- Termen limită: 15 AUGUST 2021 

Ministerul Culturii lansează un apel de selecție 

în vederea constituirii delegației de artiști care 

va reprezenta România la cea de-a IX-a ediție 

a Jocurilor Francofoniei, organizate în perioada 

19-28 august 2022, la Kinshasa, Republica 

Democrată Congo, de către Organizația 

Internațională a Francofoniei (OIF).  

Jocurile Francofoniei reprezintă o competiție 

culturală și sportivă de anvergură, care se adresează artiștilor români, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, din 

următoarele discipline culturale: 

- artă stradală (hip-hop, jonglerie, marionete gigant), 

- arte vizuale (pictură, sculptură/instalație, fotografie), 

- creație și interpretare muzicală, povești și povestitori, dans, literatură și creație digitală. 

„Ministerul Culturii are datoria de a susține și promova cultura românească și artiștii români dincolo de granițele țării și nu 

doar la nivel european. Poate că, înainte de mandatul meu, acest tip de proiecte în care România este implicată nu a fost 

promovat așa cum cred eu că trebuie, mai ales la nivelul comunităților locale. De 31 de ani, Jocurile Francofoniei 

încurajează și promovează apariția tinerelor talente artistice din lumea francofonă, pe scena artistică internațională, 

și trebuie să facem tot posibilul ca valorile autohtone să fie vizibile, promovate și valorizate. Îmi doresc ca autoritățile 

locale să se implice în diseminarea informațiilor astfel încât tinerii din întreaga țară să aibă acces la ele și să se înscrie în 

timp util”, a declarat ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu. 

Competiția încurajează apariția tinerelor talente artistice francofone pe scena artistică internațională, prin evidențierea și 

punerea lor în valoare. De asemenea, Jocurile promovează originalitatea culturilor francofone în toată diversitatea lor și 

susțin dezvoltarea schimburilor artistice între țările francofone. 

Candidaturile se transmit doar online, prin www.wetransfer.com, la adresa de email JocurileFrancofoniei2022@cultura.ro, 

într-un singur email cu titlul „Jocurile Francofoniei 2022”, până la data de 15 august. 

CALENDAR:  

• 15 iulie - 15 august 2021 - Trimiterea dosarelor de candidatură conform regulamentului la 

adresa:jocurilefrancofoniei2022@cultura.ro; 

• 27 august - Afișarea listelor cu artiștii preselecționați pentru etapa a II-a, pe websitulwww.cultura.ro; 

• 1 - 20 septembrie - Audieri naționale (între juriu și artiștii preselecționați); 

• 24 septembrie - Afișarea listelor cu artiștii preselecționați pentru faza preselecțiilor internaționale; 

• 1 - 15 noiembrie - Interviuri prin videoconferință între juriul internațional și artiștii candidați; - Afișarea listei finale cu 

artiștii care vor reprezenta România la Jocurile Francofoniei 2022, Kinshasa, RD Congo. 

Mai multe detalii privind înscrierea și documentele necesare: http://www.cultura.ro/apel-pentru-artisti-jocurile-francofoniei-

2022-termen-limita-15-august-2021  

  

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Expozițiile Generații – un periplu fotografic al proiectelor 

intergeneraționale 

Pe 9 iulie, Fundația Regală Margareta a României invită seniorii și copiii 

bucureșteni la expoziția de fotografie Generații, găzduită de Roaba de 

Cultură în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău). Expoziția prezintă o 

colecție de momente surprinse la Centrul Generații din București, unde 

seniorii sunt voluntari pentru copiii din comunitate, împărtășindu-le 

experiența și pasiunile lor prin ateliere și cluburi intergeneraționale. 

Astfel de expoziții au loc simultan în alte 14 localități, unde proiectele 

intergeneraționale din anul școlar 2020-2021 au implicat 172 de seniori în 

beneficiul a 623 de copii. 

 

Expoziția Generații face parte dintr-o campanie mai amplă care 

promovează colaborarea intergenerațională și îmbătrânirea activă prin voluntariat. Prin fotografiile realizate în cadrul 

proiectelor susținute de Fundația Regală Margareta a României este ilustrată diversitatea și complementaritatea relațiilor 

dintre cei tineri și cei în vârstă, precum și importanța și rolul pe care fiecare generație îl are în crearea unei societății 

sustenabile.  

Expoziția Generații va avea loc simultan în alte 15 localități din țară, acolo unde copiii și seniorii participă la activități 

intergeneraționale, în scopul susținerii școlare, dar și al dezvoltării vocaționale sau personale, finanțate prin programul 

național „Centrele Generații”. Imaginile, emoțiile și relațiile intergeneraționale au fost surprinse în cadrul centrelor de zi de 

tip școală după școală din fiecare comunitate de către doi fotografi pasionați de bine - Ana Călin și Franco Godini. 

Rezultatele unui studiu național realizat de Fundația Regală Margareta a României relevă faptul că aproape jumătate dintre 

vârstnicii din România se confruntă cu un acut sentiment de inutilitate în urma retragerii din activitatea profesională. În 

același timp, rata abandonului școlar este foarte crescută în rândul copiilor care provin din medii defavorizate. Ca o soluție 

la aceste două probleme, Fundația a dezvoltat o metodologie intergenerațională bazată pe colaborarea între generații, pe 

schimbul reciproc de valori și experiențe, pe nevoia tinerilor și a copiilor de modele pozitive și pe dorința seniorilor de a se 

menține activi în comunitate. Metoda intergenerațională presupune implicarea seniorilor în activități de pregătire școlară, 

cluburi și ateliere educaționale, cercuri vocaționale și sesiuni de dezvoltare personală sau consiliere, în beneficiul copiilor 

din familii nevoiașe care frecventează centrele sociale de tip școală după școală. Începând cu 2015, metoda 

intergenerațională a fost implementată în 31 de centre de zi, iar peste 650 de seniori au redevenit activi prin voluntariat 

pentru mai mult de 2000 de copii de școală primară și gimnazială. 

În anul școlar 2020-2021, activitățile intergeneraționale s-au desfășurat atât în cadrul centrelor, cât și în mediul online. 

Fundația Regală Margareta a României, împreună cu Hochland România, Raiffeisen Bank, Metropolitan Life și cu 

implicarea Federației Fundațiilor Comunitare din România (FFCR), au sprijinit programul Generații în 15 centre sociale de 

zi din țară, unde 172  de seniori au activat ca voluntari pentru 623 copii și au desfășurat 1210 sesiuni intergeneraționale. 

Prin metoda intergenerațională, copiii și-au îmbunătățit rezultatele școlare, au câștigat noi abilități vocaționale sau sociale, 

dar și noi prieteni, iar voluntarii vârstnici și-au recăpătat sentimenul valorii și starea de bine.De asemenea, în perioada 

decembrie 2020 - aprilie 2021, seniori remarcabili în diverse domenii au susținut ateliere online pentru copiii din Centrele 

Generații și au pus în lumină valoarea pe care transferul de cunoștințe și experiență între generații o aduc societății. 

Personalități precum exploratoarea Uca Marinescu, actorii Cristina Deleanu și Eugen Cristea, artistul plastic Ileana Dana 

Marinescu, doctorul Radu Dop, cercetătorul Dan Farcaș, interpretul Tiberiu Ceia, compozitorul Horia Moculescu și solistul 

Gabriel Cotabiță, au dezvăluit copiilor secretele unor profesii interesante, dar și provocările și privilegiile asumate.  

 Despre Fundaţia Regală Margareta a României 

Fundația Regală Margareta a României este una din organizațiile neguvernamentale de elită din România, care contribuie la 

dezvoltarea societății civile prin programe sociale și educaționale. Cu o activitate de peste 30 de ani, Fundația sprijină copii, 

tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații Mai multe detalii despre 

programele Fundaţiei sunt disponibile pe www.frmr.ro. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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