
 

Furtuna şi ploaia au făcut ravagii în judeţul Botoşani 

În ultimele zece ore, județul Botoșani s-a 

aflat sub un incidența unui Cod Portocaliu 

de vijelii! Pentru 14 localități, 

meteorologii au emis, pentru două ore, 

Cod Rosu.Vântul puternic, care a bătut cu 

peste 90 km/h, a smuls șarpante, 

acoperișurile unor clădiri și a doborât 

arbori în Botoșani, Bucecea, Răchiți, 

Stefanesti, Românești, Trusesti, Stăuceni, 

Blandesti , Roma, Mihai Eminescu, Unteni, Albesti, Leorda și Tudora.Un raport preliminar arată că elementele de 

construcție și arborii au căzut peste șase autoturisme, acestea fiind avariate. Totodată, s-a constatat că acoperișurile a patru 

case case și o anexă din Botosani, Calinesti, Cerchejeni și Curtești au fost avariate.Peste 70 de cetățeni au solicitat ajutorul 

pompierilor. Unele apeluri sesizau aceeași situație de urgență. 14 localități - Calinesti, Stăuceni, Bucecea, Mândrești, 

Unteni, Botosani, Ionaseni, Buimaceni, Stefanesti, Călărași, Santa Mare, Bobulesti, Românești, Libertatea au rămas fără 

curent electric, fiind afectați 8845 consumatori. 

Pompierii botoşăneni, alături de copiii din Răuseni 

Copiii sunt dornici să învețe și înțeleg, 

încă de la o vârstă fragedă, diferența 

dintre bine și rău. Pompierii botoșăneni 

le-au vorbit astăzi, pe înțelesul lor, 

despre cum trebuie să se comporte pentru 

a fi în siguranță acasă, la școală, pe 

stradă sau în grupul de prieteni.Să știi să 

acorzi primul ajutor sau cum să te 

comporți în diferite situații fie ca e vorba 

de incendiu, inundații sau descoperirea 

munițiilor rămase neexplorate, este foarte important.Și de aceea, indiferent de vârstă, o pregătire în acest domeniu cu 

siguranță va ajuta la momentul potrivit.120 de copii din comuna Răuseni au participat la o activitate de informare și educare 

preventivă care a implicat și exerciții practice prin parcurgerea unor trasee tehnico - aplicative. Pompierii le-au vorbit 

copiilor despre cum sa prevină o situație de urgență și cum să se comporte în cazul producerii unui eveniment 

nedorit.Salvatorii botoșăneni au răspuns invitației Primăriei Răuseni, Școlii Gimnaziale Răuseni și Parohiei Doina și au 

urmărit ca activitatea să fie interactivă, copiii având posibilitatea să învețe practic, să acorde primul ajutor, folosind și 

manechine.Activitatea face parte din proiectul "Vara pe Uliță", care a ajuns la a treia ediție și se desfășoară în perioada 26 - 

31 iulie a.c, la Doina, comuna Răuseni. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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ACȚIUNI DE PREVENIRE ORGANIZATE DE POLIȚIȘTII RUTIERI 

   Polițiștii rutieri desfășoară, în aceste zile, mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere 

și pentru creștrerea gradului de disciplină în trafic.  

Dorim să atragem atenția tuturor participanților la trafic, atât conducători auto cât și pietoni, cu privire la importanța 

respectării regulilor de circulație și a riscurilor la care se expun în momentul în care nu respectă aceste norme, iar cel mai 

mare risc este acela de a fi implicat sau de a fi victimă într-un accident rutier.În primele 6 luni ale acestui an, pe drumurile 

din județ s-au produs 40 de accidente rutiere, în urma cărora au decedat 17 persoane. Principalele cauze de producere, în 

cazul accidentelor mortale, au fost abateri ale pietonilor,  întoarcere neregulamentară și viteza excesivă.Din păcate, cei care 

nu respectă regulile de circulație, conduc fără a poseda permis de conducere, sub influența alcoolului sau cu viteză excesivă, 

nu realizează că nu se expun doar pe ei pericolului, ci și pe cei din jurul lor, oameni nevinovați, care, întâmplător se află în 

proximitatea acestora.Pentru a preveni astfel de evenimente, este datoria noastră să identificăm și să sancționăm pe cei care 

nu înțeleg să respecte aceste norme. 

„Povestea peştişorului de aur” la Teatrul VASILACHE 

Dragilor, 

Vă invităm la Teatrul „Vasilache” să vizionaţi spectacolul „Povestea peştişorului de aur”, după Aleksandr 

Sergheevici Pușkin 

Regia artistică, dramatizare şi adaptare scenică de Marius Rogojinschi. Scenografia şi costumele sunt realizate de Mihai 

Pastramagiu 

  

Spectacolul poate fi vizionat după următorul program: 

- joi – 29 iulie şi vineri – 30 iulie 2021, ora 18:00 

- sâmbătă – 31 iulie şi duminică – 1 august 2021,  ora 11:00 

  

Din distribuţie fac parte actorii:  

Cosmin Tanasă, Adelina Cojocariu, Pavel Petraşi, Oana Asofiei          

  

           Un pescar trăia împreună cu soţia sa la marginea unui lac. Sinceri sa fim pescarul nu prea avea noroc la pescuit, iar 

din cauza asta şi a sărăciei în care trăiau, nevasta lui era mereu nemulţumită şi-i făcea viaţa un chin. Bietul pescar era 

disperat. Dar într-o zi îi veni şi lui norocul: prinse un peşte fermecat care putea îndeplini oricare trei dorinţe ar fi fost ele. 

Era peştişorul de aur. Milos, la rugămintea peştişorului de a-i da drumul înapoi în apă, pescarul îi îndeplini dorinţa şi-l 

eliberă. Drept recunoştinţă peştişorul îi promise că-i va îndeplini trei dorinţe. 

Aflând soţia pescarului de norocul ce dădu peste ei, îşi puse soţul să-i ceară peştişorului de aur să-i îndeplinească doar 

pentru ea cele trei dorinţe până când ajunse să trăiască într-un palat fiind regină, iar pe bietul pescar îl alungă în lumea largă, 

singur şi întristat. 

Cum vor îndrepta peştişorul de aur şi pescarul toate nedreptăţile afurisitei de soţii veţi afla urmărind în această săptămână  

spectacolul „Povestea peştişorului de aur” de Aleksandr Sergheevici Puşkin 

  

Preţ bilet 12 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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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 13.08.2021;    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. 

__________________________________________________________________________________________ 
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* SC LORY-JAN SRL titular al proiectului “Construire depozit cereale”,  anunţă publicul interesat asupra luării 

deciziei etapei de încadrare de către APM Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 

proiectul “Construire depozit cereale”, propus a fi amplasat în satul Ripiceni, com. Ripiceni, jud. Botoşani. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. 

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet 

http://www.anpm.ro/web/apm-botosani . 

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

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

 

* SC REZERVOR SERVICE SRL titular anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 

către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 

proiectul “Construire punct de recoltare miere, şopron uscător fibroase, bazin avacultură şi conductă de alimentare 

cu apă”, în extravilan  Rogojeşti,  comuna Mihăileni,  jud. Botoşani. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. 

Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la următoarea adresă de internet 

http://www.anpm.ro/web/apm-botosani . 

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

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

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

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

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

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

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

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

 *Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. Exterior : 2 

foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 băi, bucatărie, camera 

birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR negociabil .   

*Vând/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la iesirea din sat spre Corni,21 ml deschidere la 

asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste drum,pret 4 euro mp,accept 

schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata totala: 2000, Front stradal: 21, Accept 

schimburi. Tel. 0748871234  

 *Apartament 4 camere Bucovina  69 000 €. Persoana fizica, vand apartament cu 4 camere in zona Bucovina. 

Apartamentul este situat la etajul 3, are 77 mp, 2 bai si centrala termica.Nu doresc colaborarea cu agentii.Tel. 0722 974 901  

_______________________________________________________________________________________ 
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Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme 

pavele constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori 

pomi trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăţi .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veţi primi 8 

piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer 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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OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORILOR AUTO IMPLICAȚI 

ÎNTR-UN ACCIDENT DE CIRCULAȚIE ÎN URMA 

CĂRUIA AU REZULTAT DOAR PAGUBE MATERIALE 

               Având în vedere faptul că în mod frecvent este apelat numărul unic de apeluri de urgențe 112 de către persoane 

care anunță producerea unui accident de circulație în urma căruia au rezultat doar pagube materiale, Inspectoratul de 

Poliție Județean Botoșani dorește să reamintească persoanelor implicate în astfel de evenimente obligațiile pe care 

aceștia le au în cazul producerii unor accidente cu pagube materiale. 

Astfel, articolul 79 din O.U.G. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, precizează clar faptul că șoferii implicați 
într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale sunt 

obligați:                  

 -Să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabileori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le 

deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezența;       

 -Să se prezinte la unitatea de poliție competență pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore 

de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare. 

De asemenea, de reamintit este și faptul că se exceptează de la obligațiile mai sus amintite:     

 -Conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condițiile legii;    

 -Conducătorul de vehicul care deține o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulație a avut ca 

rezultat numai avarierea propriului vehicul.             

 Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani îndrumă toți participanții la trafic să respecte normele rutiere, să manifeste 

o atitudine preventivă și să apeleze numărul unic de apeluri de urgențe doar în cazul unor situații care reprezintă o urgență.  

Încep înscrierile pentru BiblioVacanța 21! 

Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani vă invită să participați  
BiblioVacanța 21! 

Inaugurat în anul 2011, programul a devenit o componentă de tradiție a 

manifestărilor propuse an de an de instituție. BiblioVacanța a cunoscut un succes 

deosebit în anii anteriori, reușind prin varietatea cursurilor oferite, să satisfacă 

nevoia de cultură, învățare și petrecere a timpului liber a tuturor participanților.  

Ca și în anii anteriori, programul se derulează în trei etape. După consituirea 

corpului de voluntari și afișarea cursurilor disponible în BiblioVacanța 21, în 

perioada 24 iunie – 30 iunie are loc înscrierile participanților. Acestea se pot face 

pe site-ul instituției, bibliotecabotosani.ro, în formularul dedicat, direct la Sediul 

bibliotecii din Calea Națională nr. 64, Secția Centrul de informare comunitară sau 

la Secretariat.  

Desfășurarea efectivă a BiblioVacanței este programată între 5 iulie și 30 

august. Specificăm faptul că toate cursurile programului sunt gratuite. 

Clubul de vacanţă cuprinde în acest an activităţi precum Micii Reporteri, Cursuri de limbi străine (Engleză, Germană și 

Italiană), Dezvoltare personală, dar și cursuri de Matematică și Limba Română.   

Condiții de înscriere: vârsta minimă de 7 ani și Permis - acces de intrare la biblioteca. 

Cursurile propuse în programul BiblioVacanța 21: 

Matematică – 7 – 11 ani; Limba română – 7 – 11 ani; Micii Reporteri – 7 – 13 ani; Clubul colecționarilor;Limba engleză 

– grupe de începători și avansați; Limba germană – grupe de începători și avansați;Limba italiană  – grupe de începători 

și avansați;Dezvoltare personală  – 7 - 11 ani 

Pentru alte informații legate de Biblio - Vacanța 2021, va invitam sa consultați site-ul www.bibliotecabotosani.ro si afișele 

pe care le găsiți la secțiile din oraș ale Bibliotecii sau pe avizierele stradale. Nu ne mai rămâne decât sa va adresam 

invitația de a petrece împreună o vacanță de vara minunată, în cadrul BiblioVacanței 21!  
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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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Despre siguranța oferită copiilor noștri în propriile cămine 

 Dr. Adriana 

Constantineanu, medic 

specialist în chirurgie 

pediatrică, atrage atenția 

asupra pericolului din 

spatele jucăriilor cu magnet. 

Acestea îi pot distra pe copii 

și pot fi fascinați de 

multitudinea de culori vii 

care îi duce cu gândul pe cei 

mici la bomboane, 

înghițindu-le. 

„Acești magneți sunt foarte puternici, iar ingestia lor poate duce la probleme gastrointestinale grave. Odată înghițiți sunt 

atrași unul spre altul chiar dacă se găsesc în secțiuni diferite ale tubului digestiv. O ansă intestinală prinsă între acești 

magneți se poate perfora ducând la tratament chirurgical de urgență. În secția noastră, de la începutul anului s-au prezentat 

trei cazuri, două fete și un băiat, cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani. Aceștia au suferit perforații la nivelul intestinului subțire 

și au necesitat intervenții pentru îndepartarea porțiunii de intestin afectate”, a precizat dr. Adriana Constantineanu. 

 Anul trecut, 251 copii din județul Botoșani au ajuns la spital după ce au înghițit diferite obiecte mici. 

 Atenție la obiectele cu care se joacă micuțul dumneavoastră și ce jucării primește! Indiferent cât de drăguțe sunt, atunci 

când cumpărați jucării pentru copii, primul factor de care trebuie să țineți cont este SIGURANȚA! 

 Nu lăsați jucării de dimensiuni mici în preajma copiilor! Producătorii menționează această recomandare chiar pe 

ambalaj! 

 Nu lăsați, niciodată, la îndemâna copiilor medicamente, țigări, tutun, baterii, jucării magnetice, boabe de mazăre, fasole, 

porumb sau orice fel de semințe (miez sau coji). Copilul bagă în gură obiectele mici și riscă să le aspire în căile respiratorii 

sau să le înghită. 

 Nu îi spuneți, niciodată, copilului dumneavoastră că pastilele sunt „bomboane” sau medicamentul sub formă de sirop 

este „dulceață”! În lipsa unui adult, ar putea să le caute și să le mănânce/bea. 

 Nu lăsați poșeta la îndemâna copilului! Acesta ar putea să găsească în ea obiecte mici precum bomboane, banuți, capace 

mici. Toate sunt periculoase pentru puști și pot provoca sufocare dacă le-ar înghiți. 

E mai simplu să strângeți de prin casă toate aceste obiecte, decât să îi tot repetați: „Nu pune mâna!”, „Nu duce la 

gură!”, „Nu trage!” 

Supravegheați în permanență copiii! 

Ce spuneți, începem de acum?!? Pentru „Un cămin sigur pentru copilul tău!” – campanie de informare, conștientizare și 

responsabilizare a adulților derulată de ISU Botoșani. 

#ISU_BOTOSANI 

_____________________________________________________________________________ 
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