
Un general de brigadă a vizitat luni Btoșaniul 

”Noi, militarii, ne-am mulțumit și ne mulțumim de fiecare dată cu puțin. Ne bucurăm 

de lucruri mărunte, așa cum este acest simbol. (n.r. distincția Emblema de Onoare a 

Forțelor Terestre) Pe care noi îl purtăm la vedere, îl purtăm cu mândrie, fără ca 

aceia în slujba cărora suntem să știe acest lucru. Dar între noi, camarazii, portul 

unor asemenea simboluri arată în primul rând zile, ani de muncă, arată 

profesionalism, arată că avem în fața noastră un exemplu de urmat.”, sunt cuvintele 

generalului de brigadă, dr. Daniel Pop, comandantul Brigăzii 15 Mecanizată ”Podul 

Înalt” Iași, cu ocazia festivităților desfășurate luni în cadrul Batalionului 335 Artilerie 

”Alexandru cel Bun” din Botoșani. 

Structura locală a fost luni în sărbătoare, 7 dintre soldați fiind avansați în grad. Printre 

ei se află și locotenent colonelul Codruț Obreja, comandantul batalionului 

botoșănean, acestuia fiindu-i înmânată și distincția Emblema de Onoare a Forțelor 

Terestre. Cuvintele de 

laudă ale generalului au fost adresate în cinstea locotenent-colonelului Codruț Obreja, 

pe care superiorul l-a prezentat ca pe un exemplu demn de urmat atât profesional, cât și personal.Festivitățile, ce au avut parte de multă emoție și 

etichetă militară, l-au avut ca invitat și pe prefectul Dan Nechifor, reprezentantul Guvernului în teritoriu felicitându-i pe cei avansați în grad, 

confirmându-le, încă o dată, aprecierea și sprijinul său, pe care se pot baza oricând este nevoie. 

Pompierii s-au luptat peste patru ore de luptă cu flăcările, pe o 

căldură greu de imaginat.... 
Trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Detașamentului 

de Pompieri Dorohoi și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani, dar și pompierii 

voluntari din comuna Păltiniș, au intervenit, în această după-amiază, în localitatea Horodiștea, comuna 

Păltiniș. Acolo a avut un loc un incendiu violent, la două case și două anexe, din aceeași 

gospodărie.Împreună pompierii voluntari din comună, au acționat rapid astfel încât incendiul să nu se 

extindă la alte două case din aceeași curte.În momentul producerii incendiului, acasă era o bătrână de 

87 de ani. Aceasta a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul 

Serviciului Județean de Ambulanță, refuzând transportul la spital.Femeia a relatat că avea mai multe 

aparate electrocasnice în priză și unul dintre cabluri nu era izolat corespunzător. A observat incendiul 

când deja ardeau casa și anexele și o parte din acoperișul celelalte clădiri.Pentru a preveni astfel de 

evenimente, vă recomandăm să: efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei electrice; nu folosiţi 

instalaţii electrice improvizate; la suplimentarea receptoarelor asiguraţi-vă că instalaţia existentă 

poate prelua consumul adiţional;verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi 

înlocuiţi-le atunci când sunt uzate; nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite; nu suprasolicitaţi o 

priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent; instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică 

respectând indicaţiile producătorului. ISU_BOTOSANI 

Un tânăr și-a pierdut viața în apele râului Siret 

Un tânăr și-a pierdut viața în apele râului Siret, pe raza localității Tudora, în luni seară. 

Pompierii botoșăneni l-au cautat mai bine de 45 de minute, în zona unde a fost văzut 

dispărând sub ape. L-au găsit lângă malul abrupt dinspre Suceava, la o adâncime de 

aproape trei metri. Imediat ce l-au scos din apă, a fost preluat de echipajul Serviciului 

Județean de Ambulanta Botoşani, care a început manevrele de resuscitare. Din păcate, 

în ciuda eforturilor medicilor, nu s-a mai putut face nimic pentru acesta. La acțiune au 

participat din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu două bărci și unechipaj 

medical al Serviciului Județean de Ambulanță. Pentru evitarea unor astfel de tragedii, vă 

recomandăm: -evitați scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă 

care au maluri abrupte, curenţi puternici, albiile nămoloase, acoperite de plante, pietre, 

crengi sau trunchiuri de copaci; -alegeți locurile special amenajate pentru înot; -nu intrați singuri în apă, mai ales dacă nu știți să înotați foarte bine; 

-nu săriți de pe platforme, poduri sau alte elemente de construcție;-nu intrați în apă dacă ați consumat băuturi alcoolice, seara târziu sau pe timp 

de noapte. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în apă, chiar dacă ştiu să înoate.   ISU_BOTOSANI 

____________________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcZaykQMnCRoReCI0JU-QZeu8YqIps2JP33XXe6NEmwFSQvRtHR1NXJafZZDUcTaciHgM9PbYS_ZdiBHHC-6gpeyAmdQ_h48KZlFjf0avsQvJR84AVonfzrC1-Hm6m7TcB0DZgyj1PQsJei50Lkwd3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVeKq8zZmUWLwOjBN2CdiuA0aBg5v_vZ9RRXHS3TjI-7u0KXUyprmI7CNJlv9xKt30us98OjTbfa6mAY88oI_R3_jwMiqY6p51Clzhr1EdrvXEdSjZ-ppMlm76inrBrIfWQawKdPnbQX8w-U6nFPVw&__tn__=*NK-R
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INTÎMPLĂRI DIN COTIDIAN 
 

Minor reținut pentru tâlhărie 

           La data de 02 august 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla au emis ordonanță de reținere 

pentru 24 de ore, pe numele unui minor de 15 ani, din comuna Pomârla, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie 

calificată. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în seara de 1 august a.c., acesta, împreună cu un tânăr de 18 

ani, din comuna Cristinești, ar fi pătruns, fără drept, în locuința persoanei vătămate, un bărbat de 73 de ani, din comuna 

Pomârla și prin întrebuințarea de violențe, ar fi sustras un telefon mobil și două pachete cu țigări. 

          Minorul de 15 ani a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul 

zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive, iar în cazul tânărului 

de 18 ani, se efectuează verificări pentru identificarea acestuia și tragerea la răspundere penală.  

 

O tânără, în stare de ebrietate la volan, a comis un accident 

La data de 2 august 2021, 

polițiștii din cadrul Poliției Orașului 

Darabani au fost sesizați cu privire la 

faptul că pe strada Școlii din orașul 

Darabani, s-a produs un accident de 

circulație.  

Echipajul de Poliție 

direcționat la fața locului a stabilit 

următoarea situație de fapt: 

O tânără de 27 de ani, din 

comuna Păltiniș, în timp ce 

conducea un autoturism pe strada 

Școlii din orașul Darabani, într-o 

curbă ușoară, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton. În urma impactului au 

rezultat doar pagube materiale.  

Întrucât tânăra emana halenă alcoolică, a fost testată cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,08 mg/l alcool 

pur în aerul expirat.  

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

 

O coliziune.. cu alcool 
 

 La data de 2 august 2021, polițiștii din cadrul Poliției 

Municipiului Botoșani au fost sesizați prin apel 112, cu 

privire la faptul că pe Bulevardul Mihai Eminescu, din 

municipiul Botoșani, s-a produs un accident de circulație 

soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto, este 

posibil, să se afle sub influența alcoolului.  

Echipajul de poliție direcționat la fața locului a 

stabilit următoarea situațiede fapt: 

Un bărbat de 48 de ani, din municipiul Botoșani, în 

timp ce se deplasa cu autoturismul pe Bulevardul George 

Enescu, ajuns la intersecția cu Bulevardul Mihai 

Eminescu, a schimbat direcția de deplasare înspre strada Nicolae Iorga, împrejurare în care a intrat în coliziune cu scuarul de 

separare al celor două sensuri de deplasare.  

În urma impactului, bărbatul și-a continuat pentru puțin timp deplasarea, ulterior oprind și fiind imobilizat de trecători. 

În urma testării cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.   

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  
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Târgul Meșterilor Populari – ediția a XIV-a 

6-8 august 2021 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

din Botoșani, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani și al Primăriei 

Botoșani, organizează cea a XIV-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, în 

perioada 6-8 august 2021. 

Prin acest târg, organizatorii își propun valorificarea și promovarea 

meșteșugurilor tradiționale autentice care aparțin culturii populare. Vor 

participa peste 60 de meșteri populari din Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, 

Vaslui, Argeș, Vâlcea, Covasna, Harghita, Brașov și Republica Moldova, care 

vor aduce în fața publicului meșteșugurile 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 se va desfășura pe Pietonalul Unirii din Botoșani, iar deschiderea 

oficială va avea loc vineri, 6 august, la ora 13. 

Vă așteptăm cu drag!  

 

Rămășagul lui Păcală, la Teatrul VASILACHE 

În această săptămână vă invităm să vizionați spectacolul 

„Rămăşagul lui Păcală”, un spectacol de Florin Iftode şi 

Marius Rusu, adaptare după Ion Creangă, Ioan Slavici şi 

poveşti populare româneşti,  regia artistică: Florin Iftode 

şi Marius Rusu, scenografia: Mihai Pastramagiu 

Spectacolul poate fi vizionat în zilele de: 

-  joi, 5 august şi vineri, 6 august 2021,  de la ora 
18:00 

-  sâmbătă, 7 august şi duminică, 8 august 2021,  de la 
ora 11.00 

 

Din distribuție fac parte actorii:  Pavel Petraşi, 
Marius Rusu, Florin Iftode, Alin Gheorghiu, Andreea-
Elena Popovici 

  
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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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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*Oraș Flămânzi, titular al PUZ Construire și dotare Centru medical de permanență oraș Flămânzi, propus a fi 

amplasat în oraș Flămânzi, str. Bosânceni, f.n., județul Botoșani, anunță publicul interesat că s-a elaborat prima 

versiune aplanului sus-menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Boptoșani în vederea demarării 

procedurii de obținere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.        

 Prima versiune a Planului poate fi consultată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, b-dul Mihai 

Eminescu, nr. 44, jud. Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 și la sediul Primăriei Orașului Flămânzi, 

în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00                 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 18 zile 

calendaristice , de la publicarea prezentului anunț. 

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

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

Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă de arc de cerc, cu o deschidere 

la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu apartament în mun. Iaşi, 

eventual diferenţă. Tel. 40744634006 

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

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

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

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

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

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

 *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  

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

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

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

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

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

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

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

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

           ______________________________________________________________________________ 
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www.actualitateabotosaneana.ro 

http://www.actualitateabotosaneana.ro/


…...................................... Editia nr. 6650,  4 august 2021.......................................................  

[03.08.2021] 

 

„Începere implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate 
beneficiarilor” – CONDOR DISTRIBUTIE SRL 

CONDOR DISTRIBUTIE SRL  anunta lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate 

beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2” proiect  

nr RUE 10583  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul 

Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv M2-3889/27.07.2021. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii CONDOR DISTRIBUTIE SRL. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:  

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, 

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

data acordării granturilor 

Valoarea proiectului este de 289958.8725 (valoarea totala) din care : 252138.15 lei grant si 37820.7225 lei cofinanțare. 

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

Persoană de contact: DAN CATALIN-        CONDOR DISTRIBUTIE  SRL 

Telefon: 0745259528 

e-mail: condriuecmanuela@gmail.com 

 

 

Preschimbarea permisului de conducere valabil, cu unul fals, costă 

cât o lucrare penală 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Rădăuți-

Prut efectuează cercetări în privinţa unui moldo-român care a prezentat la 

controlul de frontieră un permis de conducere polonez fals. 

În data de 1 august a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Rădăuți-Prut / 

I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru a ieși din ţară, conducând un autoturism 

înmatriculat în Franța, un bărbat cu dublă cetățenie, în vârstă de 43 de ani. 

La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat  un permis de conducere cu 

însemnele autorităţilor din Polonia care nu îndeplinea condițiile de formă și 

fond ale unui document autentic, fiind fals. 

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că în luna decembrie a anului 

trecut,  intenționând să-și preschimbe permisul de conducere moldovenesc 

valabil deținut cu unul emis de autoritățile poloneze, a apelat la serviciile unei societăți de profil din Polonia care, contra sumei de 300 euro, i-a 

trimis documentul prezentat la control. Acesta a mai declarat că nu avea cunoștință despre faptul că documentul este fals ori falsificat. 

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals și complicitate la fals în înscrisuri 

oficiale, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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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, informații 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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