
 

Prima medalie de aur pentru România la Tokyo: botoşăneanca 

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar la dublu vâsle  
Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, la prima lor 

participare olimpică, sunt duble campioane 

europene în această probă (Poznan 2020, 

Varese 2021). Cele două au câștigat medaliile 

de aur după o cursă în care au fost 

cronometrate cu timpul de 6:41.03. 

Amânate de câteva ori din cauza condițiilor 

meteorologice din zona Golfului Tokyo, care 

au făcut apele din zona amenajată special 

pentru concursurile olimpice de canotaj 

imposibil de navigat, cele șase finale reprogramate pentru miercuri dimineață au debutat cu proba de dublu 

vâsle feminin, transmite Mediafax. Româncele au condus cu aproape 2 secunde după primii 500 de metri. 

Încă înainte de jumătatea distanței, echipajul României avea cu un avans mai mare de două bărci. 

ACȚIUNI PREVENTIVE A FURTURILOR DERULATE DE 

POLIȚIȘTII BOTOȘĂNENI 

În data de 27 

iulie 2021, poliţiştii 

din cadrul 

Compartimentului 

de Analiza și 

Prevenire a 

Criminalității, 

alături de elevi ai școlilor de poliție aflați în stagiul de 

practică  au desfăşurat activităţi preventive în zona Pieței Centrale, a Pieței Viilor,  precum și în zona 

Pietonalului Unirii , accentul punându-se în special pe promovarea unor măsuri de protecţie a bunurilor 

personale. Polițiștii au transmis recomandări cu privire la măsurile ce pot fi luate pentru evitarea victimizării 

în cazul furturilor din buzunare/genți, precum și în cazul talhăriilor stradale.Au fost  distribuite materiale 

informative realizate în cadrul parteneriatului cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică – Consiliul 

Judeţean Botoşani. 
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POLIŢIA RECOMANDĂ! 

Pentru evitarea furturilor din genți /buzunare în această perioadă, 

poliţiştii vă recomandă:    

• portmoneul nu se aşează niciodată deasupra cumpărăturilor, la vedere; 

• feriţi-vă de priviri indiscrete când scoateţi banii; 

• când staţi la rând, pentru a cumpăra ceva, nu vă înghesuiţi şi nu 

permiteţi să fiţi înghesuit; 

• daca stati la o coada priviti cu atentie celelalte persoane; daca simtiti ca 

asupra dumneavoastra se face presiune la coada in magazine sau ca 

cineva s-a instalat in fata dumneavoastra si v-a acoperit vederea, verificati imediat geanta si locul unde tineti portofelul; 

• acordati o mai mare atentie posetei decat plaselor de cumparaturi; siguranta posetei sa fie o grija permanenta pentru 

dumneavoastra; cand faceti diferite plati sau cumparaturi nu scoateti tot teancul de bani, ci numai suma care trebuie; 

• tineti geanta in fata, protejand-o cu mana; 

• nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice pentru a cumpăra ceva de ocazie, oricât de avantajos vi s-ar părea; 

• nu păstraţi banii sau telefonul mobil în buzunarele exterioare ale vestimentaţiei; 

• nu ţineţi banii, actele personale şi cheile în acelaşi loc; 

• nu vă lăudaţi în public că deţineţi asupra dumneavoastră sume mari de bani; 

• urmăriţi cu atenţie persoanele care transportă, ca din întâmplare, obiecte de îmbrăcaminte sau plase goale pe mână; un hoţ 

se foloseşte de astfel de obiecte când „operează”, ca să-şi ascundă mâna de privirile străine; 

• aveti grija la folosirea cardurilor, la extragerea de numerar din bancomate; exista riscul sa fiti urmarit si sa va fie sus trasa 

suma de bani; 

• nu ezitaţi să luaţi atitudine atunci când sunteţi martorul unei infracţiuni; 

Dacă situaţia o impune, nu ezitaţi să apelaţi 112 – apelul unic de urgenţă ! 

Un pui de barză a fost salvat de 

pompieri 

Rănit la un picior, un pui de barză a fost salvat de pompierii din 

cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi. Dacă ar fi putut 

vorbi, le-ar fi povestit că și-a prins piciorul într-o plasă de pescuit 

și a rămas blocat până când cineva l-a zărit și a vrut să îl ajute. 

Ajunși în cel mai scurt timp în localitatea Cobâla, comuna 

Șendriceni, pompierii dorohoieni au reușit să îl elibereze din 

captivitate, folosind autospeciala de intervenție și salvare de la 

înălțime. 

În brațele pompierilor, puiul de barză s-a simțit în siguranță, 

așteptând, cuminte, un medic veterinar care să îi acorde îngrijirile 

de care are nevoie. 

ISU_BOTOSANI 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXtEquejulWySGT3mc9H8tkZIBBea7__8Geu82Nrna4QdBJiDR4gX5Db_vrld2TmdLf05BaQgoj6KN-GrjdWbRpCT87QIFLcxEI7V43AgpsOZyZct6pUZrC-0LORM2_KUZJVhgCjZs9h002rK3hysSi&__tn__=*NK-R
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Doi ucraineni cercetaţi pentru contrabandă cu ţigări 

Polițiștii de frontieră botoşăneni au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de 

competenţă, 10.000 de ţigarete de contrabandă în valoare de aproximativ 5.000 de lei, pe care doi 

cetăţeni ucraineni au încercat să le introducă ilegal în România. Pe timpul acţiunii, poliţiştii de 

frontieră au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare, fiind trase mai multe focuri de armă în 

plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. 

În data de 25 iulie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi - 

I.T.P.F. Iaşi, acţionând în vederea valorificării unor informaţii, ca urmare a schimbului de date cu 

autorităţile de frontieră din Ucraina, au organizat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigarete, 

în zona de competență.Astfel, în jurul orei 21.45, colegii noştri au observat cu ajutorul sistemului de supraveghere a frontierei de stat ce 

funcţionează pe principiul termoviziunii, pe direcţia localităţii frontieră Mihăileni, două persoane care transportau cutii voluminoase, dinspre 

linia de frontieră spre interiorul teritoriului naţional.Poliţiştii de frontieră au monitorizat persoanele, care s-au deplasat prin culturile agricole, iar 

în jurul orei 22.10 au procedat la interceptarea acestora, efectuând somațiile legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, abandonând coletele şi 

fugind în direcții diferite. Colegii noştri au folosit armamentul din dotare, trăgând mai multe focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea 

prevederilor legale, reuşind astfel reţinerea celor două persoane de sex masculin. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că aceştia sunt 

cetăţeni ucraineni, în vârstă de 27, respectiv 25 de ani.În cel mai scurt timp, au fost anunțate autoritățile ucrainene despre eveniment, în vederea 

cercetării în comun a cazului.La inventarierea bunurilor, a reieşit faptul că în colete erau transportate ţigări, în cantitate totală de 10.000 de 

ţigarete (500 de pachete), în valoare de 4.971 de lei, toată cantitatea fiind ridicată de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor.În cauză, se 

efectuează cercetări în comun cu autorităţile de frontieră ucrainene sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi trecere frauduloasă a 

frontierei de stat, iar în baza acordului de readmisie încheiat între Uniunea Europeană şi Ucraina, cei doi cetăţeni au fost preluaţi de autorităţile 

statului vecin.Reprezentanţii celor două state vor colabora şi în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un climat de ordine şi 

siguranţă la frontiera comună. 

Doi tineri, reţinuţi pentru  incendierea interiorul unui imobil 

În ziua de 27 iulie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de 

reținere pentru 24 de ore, pe numele unei tinere de 21 de ani și a unui tânăr de 26 de ani, ambii din 

municipiul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și complicitate la 

distrugere.În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, cei doi, în data de 23 iulie 2021, ar fi 

procurat împreună lichid inflamabil și ar fi incendiat interiorul unui imobil, aparținând persoanei 

vătămate.Prejudiciul a fost estimat la 35.000 de euro.Astăzi, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații 

Criminale, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pus în executare două 

mandate de percheziție domiciliară la persoanele bănuite de comiterea faptelor.În urma activităților 

desfășurate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate bunuri care prezintă interes în cauză. Cei doi 

tineri au fost conduși la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, ulterior față de aceștia fiind 

dispusă măsură reținerii.În cursul zilei de mâine, cei doi vor fi prezentați în fața instantei de judecată cu 

propunere de arestare preventivă. 

__________________________________________________________________________________ 
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Botoşăneanul Mugurel Semciuc în  echipa  care a luat argint 

pentru canotaj în proba masculină de patru rame! 

Delegația României a cucerit 

medaliile de argint la 

Jocurile Olimpice de la 

Tokyo, miercuri, în proba 

masculină de patru rame, 

prin Mihăiţă Ţigănescu, 

botoşăneanul Mugurel 

Semciuc, Ştefan Berariu şi 

Cosmin Pascari. 

Australia (Alexander Purnell, 

Spencer Turrin, Jack 

Hargreaves, Alexander Hill) s-

a impus cu timpul de 5 min 42 

sec 76/100, stabilind cel mai 

bun timp olimpic, întrerupând 

seria Marii Britanii, care 

ratează în premieră aurul 

olimpic după 20 de ani. 

Cei patru componenţi ai bărcii României sunt vicecampioni europeni la Varese, anul acesta, şi vicecampioni mondiali la 

Linz, în 2019. Ţigănescu, Berariu şi Pascari sunt şi campioni europeni în 2018, la Glasgow, 

75 de primării din județul Botoșani primesc finanțare pentru 

lucrări de cadastru 

Cele 75 de primării vor semna contracte de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) 

Botoșani pentru realizarea cadastrului sistematic pe sectoare cadastrale, gratuit pentru cetățeni. Fondurile provin 

din cea de-a șaptea etapă de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, prin Programul național 

de cadastru și carte funciară, lansată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ( ANCPI).   

Suma alocată fiecărei primării este de 160.000 de lei. După semnarea contractelor de finanțare, primăriile pot încheia 

în termen de 60 de zile contracte de prestări servicii pentru înregistrarea sistematică a proprietăților, pe sectoare cadastrale, 

cu persoane juridice sau fizice autorizate de ANCPI.  

Conform legislației, ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor 

recepționate. 

Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes 

naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din 

România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI - peste 

patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de 

milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor. 

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro. 

_____________________________________________________________________________________________ 

http://www.ancpi.ro/
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 INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN 

Contrabandă cu țigarete 

La data de 24 iulie 2021, polițiștii din cadrul 

Secției de  Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au 

oprit pentru control pe Drumul Național DN 

29, în localitatea Ungureni, un autoturism 

condus de un bărbat de 72 de ani din comuna 

Hănești.  

În urma controlului autoturismului, în 

portbagaj, au fost identificate 120 de pachete 

de țigarete de diferite mărci, de proveniență 

duty-free, pentru care conducătorul auto nu 

deținea documente legale de proveniență. 

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării speciale.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii 

infracțiunii de colectare, deținere, producere, transportu, preluare, depozitare, predare, desfacere si vanzare a bunurilor sau a 

marfurilor care trebuie plaste sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabandă sau sunt destinate savarsirii 

acesteia. 

Infracțiuni la regimul rutier 

La data de 24 iulie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție 

Rurală nr.5 Mihăileni au fost sesizați prin apel 112, cu privire la 

faptul că pe Drumul Național DN 29 C, în orașul Bucecea, a avut 

loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale.În urma 

verificărilor a fost constatată următoarea situație de fapt: un tânăr de 

24 de ani, din comuna Vlădeni, în timp ce conducea un autoturism 

pe DN 29 C, în orașul Bucecea, s-a angajat în depășirea unui 

autovehicul, împrejurare în care a acroșat un atelaj hipo, care circula 

din sens opus. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. 

Până la sosirea echipajului de poliție, conducătorul auto a fost 

identificat și legitimat de un polițist, care se afla în timpul liber și a 

fost sesizat de un cetățean, cu privire la  faptul că există posibilitatea 

ca tânărul să părăsească locul producerii accidentului. În urma 

testării cu apartul alcooltest, valoarea rezultată, în cazul tânărului de 

24 de ani a fost de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul 

conducătorului atelajului hipo, de 0,09 mg/l alcool pur îna erul 

expirat. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de 

conducere sub influența alcoolului.  

  

 

La data de 26 iulie 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Dorohoi au oprit pentru control un un autoturism condus de un 

bărbat de 65 din din municipiul Dorohoi. În urma testării cu apartul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,47 mg/l alcool 

pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infrcțiunii de conducere sub influența 

alcoolului.  

__________________________________________________________________________________________________ 
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Acțiune a polițiștilor rutieri 

La data de 24 iulie 2021, polițiștii rutieri, împreună cu cei din cadrul Biroului de Ordine Publică și reprezentanți ai 

Registrului Auto Român, au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere și pentru identificarea 

conducătorilor auto și a motocilștilor care încalcă normele rutiere.În 

urma activităților desfășurate au fost verificate 87 de autovehicule, iar 

în urma nereguililor constatate au fost aplicate 33 de sancțiuni 

contravenționale, în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. De 

asemenea, au fost reținute patru certificate de înmatriculare și un 

permis de conducere.  

Polițiștii rutieri atrag atenția asupra pericolelor la care se expun 

conducătorii auto care consumă alcool și se urcă la volan, precum 

și a celor care nu respectă regulile de circulație sau regimul legal 

de viteză.  

Este, de asemenea, important ca și pietonii să respecte normele 

legale privind deplasarea pe drumurile publice, iar părinții să 

supravegheze minorii pe timpul deplasării.  

 *În această lună, în județul Botoșani s-au produs 37 de accidente 

rutiere, iar în 5 dintre cazuri conducătorii auto se aflau sub influența 

băutuilor alcoolice.  

*În acest weekend, în județul Botoșani, doi minori de 10 și 8 ani au 

fost victime ale unor accidente rutiere, fiind surprinși și accidentați în 

timp ce au traversat neregulamentar strada. În ambele cazuri au fost întocmite dosare de cercetare penală, sub aspectul 

comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.  

Consumul de băuturi alcoolice constituie un factor de risc asupra traficului rutier, influențând în mare măsură 

producerea accidentelor, întrucât alcoolul reduce viteza de reacție și precizia mișcărilor și poate determina scăderea 

acuității vizuale și a auzului conducătorilor de autovehicule.  

De multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, 

conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.  

Contravenția de conducere sub influența alcoolului atrage aplicarea unei amenzi cuprinse între 1305 și 2.900 de lei, 

dar și reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile, fără drept de circulație. 

Atunci când, în urma recoltării probelor biologice se constată o valoare de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, vorbim 

de existența unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani.  

Refuzul sau sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepsește cu 

închisoarea de la 1 la 5 ani.  

Exemplu: 

În data de 14 iulie a.c., polițiștii rutieri au oprit pentru control, în zona unei stații de alimentare  cu carburant, de pe 

Bulevardul Mihai Eminescu, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din comuna Bălușeni.  În urma testării cu 

aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși în stare avansată de ebrietate, 

bărbatul a realizat pericolul la care s-a expus, atât pe el cât și pe ceilalți participanți la trafic și le-a mulțumit polițiștilor că l-

au oprit, evitând astfel producerea unor evenimente nedorite.În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub 

aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

_________________________________________________________________________________________________ 
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Google, fii mai transparent! 

Comisia și autoritățile responsabile de cooperarea în 

materie de protecție a consumatorilor, sub 

conducerea Autorității pentru Consumatori și Piețe 

din Țările de Jos și a Direcției Generale pentru 

Inspecție Economică din Belgia, au trimis o 

scrisoare companiei Google în care i se solicită să fie 

mai transparentă și să respecte legislația UE. 

·         Consumatorii trebuie să știe cum stabilește 

motorul de căutare online al Google ordinea în care 

se afișează rezultatele căutării lor și dacă plățile pot 

influența această ordine. 

·         Prețurile zborurilor și ale hotelurilor prezentate pe Google ar trebui să fie prețurile finale și să includă comisioane sau taxe 

care să poată fi calculate în mod rezonabil în avans. 

·         În plus, Google ar trebui să revizuiască condițiile standard ale Google Store, deoarece Rețeaua de cooperare pentru protecția 

consumatorilor a constatat că, în unele cazuri, există un dezechilibru semnificativ între drepturile comerciantului și cele ale 

consumatorului, în detrimentul acestuia din urmă. 

·         În plus, atunci când autoritățile pentru protecția consumatorilor raportează conținuturi care încalcă normele de protecție a 

consumatorilor, Google ar trebui să elimine sau să blocheze mai rapid accesul la astfel de conținuturi. 

Radu Cajvaneanu, Vicepresedinte executiv Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani 

Tineri reținuți pentru furt 

La data de 26 iulie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de 

ore, pe numele a doi tineri de 18 și 23 de ani, din comuna Orășeni și din municipiul Botoșani, cercetați sub aspectul 

comiterii infracțiunii de furt calificat.În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că în noaptea de 14 spre 15 iulie 

a.c., cei doi tineri, ar fi decuplat sursa de energie electrică a sistemului de asigurare al unor cutii securizate de pe strada 

Octav Onicescu, din municipiul Botoșani și prin forțarea ușilor de acces, ar fi sustras din interiorul acestora, două telefoane 

mobile și o tabletă,  în valoare totală de peste  14.000 de lei. În data de 26 iulie a.c., polițiștii Biroului de Investigații 

Criminale, împreună cu cei din cadrul Postului de Poliție Cristești și polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, 

au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, la domiciliile persoanelor bănuite de comiterea faptei. În urma 

activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate bunurile sustrase din cutiile securizate, precum și 

alte mijloace materiale de probă.Cei doi tineri au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ 

Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, urmând ca în funcție de rezultatele 

acestora să se dispună măsuri legale. 

 

Conducere sub influența băuturilor alcoolice 

La data de 26 iulie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe strada George Enescu, din 

municipiul Dorohoi, un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din aceeași localitate.În urma testării cu aparatul 

alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate sub aspectul 

comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

___________________________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/consumer-protection-cooperation-network_en
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COMUNICAT DE PRESĂ-Biroul informare-recrutare al Centrului 

Militar Județean BOTOȘANI: ALEGE CARIERA MILITARĂ! 

 Ești o persoană dinamică, energică, ești atras de ținuta și activitatea militară 

? Acum este momentul ! 

Alege o carieră plină de satisfacții – cariera militară ! 

            Centrul Militar Județean Botoșani, prin Biroul Informare-Recrutare , 

structura specializată în domeniu a Ministerului Apărării Naționale care se 

ocupă de promovarea profesiei militare și recrutarea (înscrierea) candidaților – 

băieți și fete - pentru cariera militară, aduce la cunoștință celor interesați că au 

început înscrierile pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României. 

Ministerul Apărării Naționale continuă procesul de recrutare 

pentru îndeplinirea serviciului militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar 

            Centrul militar județean Botoșani, prin biroul informare-recrutare până pe data de 30 iulie 2021, desfășoară o campanie de recrutare 

pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României.     Astfel, pentru anul 2021 

sunt disponibile 775 locuri de rezerviști voluntari (maiștri militari, subofițeri, soldați gradați), în unități militare din județele: Arad, Bacău, 

Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj,  Galați, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vrancea și din municipiul 

București.  Procesul de recrutare și selecție se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari cu modificările și 

completările din Legea nr. 115/2021 și a Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 270/2015 cu modificările și completările ulterioare.Se pot înscrie persoanele de cetățenie română cu domiciliul 

stabil în România de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere, cu vârsta minimă de 18 ani și care nu depășesc 

vârsta de 50 ani la data semnării primului contract cu Ministerul Apărării Naționale și care sunt absolvenți cel puțin al 

ciclului inferior liceal (în conformitate cu Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și completările 

ulterioare).  

            Candidații trebuie să îndeplinească o serie de criterii de recrutate generale și specifice. Pentru o informare detaliată privind criteriile dar 

și documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, botoșănenii interesați sunt așteptați la sediul biroului informare-recrutare din cadrul 

Centrului militar județean Botoșani, situat în strada Sucevei nr. 2, în zilele lucrătoare de luni, miercuri, joi și vineri între orele 08.30-16.30 și 

marți între orele 10.30-18.30.Informațiile suplimentare se pot obține la telefoanele 0231-512495, 0231-512850, int. 104, 106, 103, și 0231-

518086, pentru a se informa din timp privind criteriile ce trebuie îndeplinite dar și etapele ce trebuie urmate până la repartizare.La înscriere, 

cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României vor completa o 

cerere de înscriere. 

Pentru a participa la concursul de repartizare pe funcții, candidații vor parcurge următoarele etape: 

-        prezentarea la sediul biroului informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Botoșani în vederea recrutării (înscrierii) 

candidaților și întocmirea dosarului de candidat - până la data de 30.07.2021;    susținerea a două teste aptitudinale, care sunt apreciate cu 

„Admis” sau „Respins” (de evaluare psihologică și de evaluare a aptitudinilor fizice) - 09.08.2021-27.08.2021;  efectuarea unui examen 

medical la o clinică militară - cea mai apropiată fiind Spitalul Clinic de Urgență Militar „Doctor IACOB CZIHAC” - IAȘI – str, Berthelot Henri 

Mathias, nr. 7 – 9- IAȘI - 12.08.2020-31.08.2021;  finalizarea dosarului de candidat - numai după parcurgerea tuturor etapelor anterioare - 

la sediul biroului informare-recrutare - până la data de 08.09.2021;    repartizarea pe funcții și semnarea angajamentelor – la sediul 

Centrului militar județean Botoșani - 08.09.2021-14.09.2021. 

__________________________________________________________________________________________ 



 

….............................. Editia nr. 6647,  28 iulie 2021.......................................................  

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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