
Focuri de armă pentru oprirea contrabandiştilor de 

ţigări, la frontiera cu Ucraina 

În data de 11 septembrie  a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi, judeţul Botoşani, 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, pe timpul acţiunii, 

în jurul orelor 16.30, au fost observate, pe direcţia localităţii de frontieră 

Pomarla, judeţul Botoşani, șase persoane care transportau de la linia de 

frontieră către interiorul teritoriului național șase colete 

voluminoase.Poliţiştii de frontieră au intervenit pentru oprirea acestora, 

efectuând somațiile legale prin voce, însă acestea nu s-au supus şi au fugit 

în direcţii diferite. Colegii noştri au folosit armamentul din dotare, 

trăgând mai multe focuri de avertisment în plan vertical, cu 

respectarea prevederilor legale, dar profitând de configuraţia terenului, 

persoanele s-au retras spre localitatea Corjăuți, județul Botoșani.În cel mai 

scurt timp au fost anunțate autoritățile ucrainene despre eveniment, în 

vederea cercetării în comun a cazului.     

   În imediata apropiere, poliţiştii de frontieră au 

descoperit 6 colete voluminoase, iar în urma examinării preliminare s-a 

constat  faptul că acestea conţin ţigări de proveniență Duty-free. La inventariere, a rezultat cantitatea de 180.000 de ţigarete (9.000 de pachete), 

în valoare de 89.800 de lei, care a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în vederea depistării 

şi identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.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. 

La plimbare, la volan, fără permis de conducere  

 Poliţiştii de frontieră din cadrul  Punctului de Trecre a Frontierei Stânca efectuează cercetări cu privire la un tânăr din R. 

Moldova care conducea un autoturism, deşi nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

La sfârșitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a 

Frontierei Stânca /I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru 

efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din ţară, 

un cetățean din R.Moldova, în vârstă de 18 de ani, care 

conducea un autoturism marca Ford, înmatriculat în R. 

Moldova.Cu ocazia efectuării controlului, conducătorul 

auto nu a putut prezenta permisul de conducere, motiv 

pentru care poliţiştii de frontieră au efectuat verificări 

suplimentare. În urma verificărilor efectuate, colegii noştri 

au constatat că tanarul nu este posesor de permis de 

conducere pentru nicio categorie de vehicule . Poliţiştii de 

frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o 

persoană care nu posedă permis de conducere. 
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Ziua Pompierilor din România este sărbătorită anual, pe 13septembrie 

Această zi ne reaminteşte că, în urmă cu 173 de ani, 166 de pompieri au 

înfruntat, într-o bătălie sângeroasă și inegală, trupele otomane venite să 

suprime idealurile Revoluţiei de la 1848. 

Ducând mai departe tradiţia predecesorilor, pompierii români continuă să îşi 

onoreze cu acelaşi curaj şi abnegaţie misiunea de apărare a vieţii şi bunurilor 

concetăţenilor, în confruntarea cu incendiile ori alte situaţii de urgenţă, 

punându-şi adeseori viaţa în pericol pentru a o salva pe a semenilor. 

Instituţia pompierilor s-a dezvoltat și modernizat continuu, adaptându-se 

contextului contemporan, la clasica misiune de stingere a incendiilor 

adăugându-se operaţiunile de salvare a persoanelor de la înălţime, de la înec, de 

sub dărâmături şi din alte situaţii critice, intervenţiile pentru descarcerarea 

victimelor accidentelor rutiere şi pentru acordarea primului ajutor calificat, 

misiunile de salvare a animalelor, de asanare a teritoriului de muniţia rămasă 

neexplodată ori de înlăturare a efectelor fenomenelor meteorologice 

periculoase, intervenţiile la accidente tehnologice, radiologice, biologice şi alte 

calamităţi antropice sau naturale, precum şi alte misiuni de gestionare a 

situațiilor care periclitează siguranța semenilor. 

Rezultatul muncii salvatorilor, care au ca deviză „curaj și devotament”, se materializează zilnic în vieți și bunuri salvate. 

Pe 13 septembrie, de Ziua Pompierilor din România, la sediul inspectoratului, va avea loc un ceremonial militar, cu 

respectarea limitărilor impuse de măsurile de prevenire și combatere a noului coronavirus, în cadrul căruia se vor citi 

mesajele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, Ordinul de zi pe unitate al Inspectorului Șef al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani şi ordinele de avansare în grad înainte de termen pentru 

personalul care și-a îndeplinit, în mod exemplar, atribuţiile de serviciu. 

De asemenea, vor fi depuse jerbe de flori la monumentele eroilor pompieri din Botoșani și Dorohoi. 

Tot în contextul Zilei Pompierilor din România, duminică, 12 septembrie a.c., se vor desfășura acțiuni de informare și 

educare preventive pe Pietonalul Unirii, în fața Muzeului Județean Botoșani, dar și la Uvertura Mall. Aceste misiuni vor fi 

conduse de pompierul Sam. 

#ISU_BOTOSAN 

173 de ani de existență și tot atâția copii fericiți, în prima zi de școală! 

Anul acesta, Ziua Pompierilor din România a coincis cu începerea noului 

an școlar și ne-am dorit să sărbătorim acest eveniment într-un mod 

special.La 173 de ani de existență, tot atâția copii din județ, care provin 

din familii cu posibilități financiare reduse, au primit ghiozdane și 

rechizite, de la pompierii botoșăneni. I-au vizitat în localitățile Balta 

Roșie, Ripiceni, Răuseni, Albești, Mihălășeni, Unțeni, Nicșeni, Săveni, 

Sârbi, Coțușca, Dorohoi și Dersca. Pe lângă emoția întâlnirii cu eroii lor, 

copiii, mulți dintre ei însoțiți de părinți, s-au arătat bucuroși de începere 

școlii, dar și de faptul că vor avea ghiozdane noi și tot ceea ce le trebuie 

pe timpul orelor de curs, astfel încât să poată învăța în liniște.În acest 

mod, la rezultatele muncii salvatorilor botoșăneni, care au ca deviză 

„curaj și devotament”, s-a adaugat și certitudinea că toți acești copii vor continua sa meargă la școală, dincolo de lipsurile 

cu care se confruntă.        #ISU_BOTOSANI  

___________________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVkYAlNWONGFfKTeYfYADd7yfufUbHFkOejvWLs6UpNka-exuYQbF8blAUJ6HGHM5he0P77G_AgmQ2yRC404neZdmfEKqzXkbdSrVqHfBprlK8rDnE7olrGVRNC0SMLtLOAP2FlEnii4yCKeBYyUrE3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXFiKQw5wDJzxgSUFR_1aoeFqd9CADLsMC0QGQ1Z5GwGwe977TeNnRQjUtnrqQmM0uRXbLMpTecDFlW6hKP8xjMpGpp5AHfnqLjjY3Du4phMqspA7Q-O5y603f55rFPeylDcBYAuB5rEotWXH_2XmaL&__tn__=*NK-R
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În perioada 20 – 26 septembrie 2021, plt. adj. Iulian Rotariu va 

reprezenta România la un ultramaraton 

Alături de alți 17 dintre cei mai puternici 

ultramaratoniști din lume înscriși în competiție, are de 

alergat 220 de kilometri, în şapte etape, cursa fiind 

organizată de Canal Aventure. Își va testa limitele la o 

altitudine de 4.100 de metri, în condiţii neobişnuite. 

La fel ca și celelalte ultramaratoane, această cursă 

va fi autosusţinută, participanții urmând să-şi poarte 

echipamentul şi hrana într-un rucsac. 

Peste 3000 de km în 11 ultramaratoane și câte 150 

de km săptămânal în pregatire, în ultimii șase ani, pare 

extrem de mult și pentru cei mai experimentați alergători. 

Nu și pentru plutonierul adjutant Iulian Rotariu, 

pompierul botoșănean care pare de neoprit. 

Deși a simțit frigul la minus 40 de grade în 

Antarctica și căldura la plus 48 de grade în deșerturile 

Gobi (China), Sahara (Africa), Atacama (Chile) și 

Australia, a cunoscut sălbăticia din deșerturile Calahari 

(Namibia), Patagonia, Mozambic și Vietnam, Iulian 

continuă să-și testeze limitele și la alte curse extreme. 

Subofiţer operativ în cadrul Detașamentului de 

Pompieri Botoșani, plt. adj. Iulian Rotariu a participat la 

mai multe competiţii de anduranţă. El s-a făcut remarcat 

după ce în iunie 2016 a reuşit să se claseze pe locul I la 

categoria lui de vârstă la „Gobi March” desfăşurat în 

China. Patru luni mai târziu el a egalat performanţa la 

ultramaratonul „Atacama Crossing”, desfăşurat în Chile. 

În mai 2017 el a participat şi la „Sahara Race” organizat în Namibia, unde s-a clasat din nou pe locul I la categoria lui de 

vârstă şi locul IV la general, situaţia repetându-se în noiembrie 2017, când a participat la „Roving Race” derulat în 

Patagonia, Argentina. În decembrie 2018, Iulian Rotariu s-a clasat al doilea în „The Last Deserts” Antarctica. În 2019, în 

Australia, nu numai că a reuşit să se claseze pe locul I la ultramaratonul „The Track” după 522 de km, dar și să stabilească 

un record al întrecerii, obţinând un timp cu șapte ore mai bun decât câştigătorul competiţiei din 2017. 

Î n luna noiembrie 2019, în competiția „Ultra Africa Race” din Mozambic, Iulian și-a consolidat poziția de lider al 

ultramaratoanelor organizate de Canal Aventure. Câștigarea ultramaratonului Ultra Asia Race” Vietnam (160 km în patru 

zile) din martie 2020, i-a adus colegului nostru, singurul român care a participat la Continental Challenge 2020, titlul de 

câștigătorul acestei competiții. 

Fără să fie sportiv de performanţă şi fără să fie legitimat la vreun club, Iulian Rotariu a început să alerge în urmă cu 

aproape 12 ani, când a ajuns la spital cu fiul său şi, pentru a-şi consuma stresul, a început să alerge în jurul spitalului. 

Ulterior, el a început să participe la concursurile organizate de Ministerul Afacerilor Interne, reprezentând Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoşani. După numai câteva curse, reprezentanţii Asociaţiei 

Părinţilor Copiilor cu Autism l-au rugat să-i reprezinte în competiţii, iar din acel moment a început să participe la cursele 

internaţionale, încercând să dovedească tuturor că limitele pot fi depăşite. 

Și de această dată, Iulian va alerga în scop caritabil, încercând să sprijine în acest mod activitatea Asociaţiei Părinţilor 

Copiilor cu Autism Botoşani. 

Picioare de fier și multă sănătate, Iulian! Pentru noi, ești un campion! Te vom însoți oriunde vei fi!  

 

ISU BOTOŞANI 

__________________________________________________________________________________________________ 
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APC Botoșani a participat la două întâlniri de lucru online 

organizate de Secretariatul General al Guvernului 

Asociația pentru Protecția Consumatorilor Botoșani a fost invitată și a participat miercuri,  8 septembrie, respectiv joi, 9 septembrie, 

la două întâlniri de lucru online organizate de Secretariatul General al Guvernului. Prima întâlnire a fost susținută cu Grupul Național 

de Promotori ai Voluntariatului din România și avut ca temăModalități de susținere a voluntariatului din partea autorităților 

publice. 

A doua întâlnire a avut o temă în bună măsură asemănătoare:  Analiza provocărilor proceselor inovative pentru eficientizarea 

participării la deciziile administrației publice. 

Urmărind abordarea tematicii și cursul discuțiilor, Radu Căjvăneanu, reprezentantul APC Botoșani, a făcut o serie 

de propuneri rezultate din experiența în colaborarea cu instituțiile publice locale precum și din experiența în relațiile cu instituții 

europene în cadrul proiectului Europe Direct. 

Iată pentru început propunerile făcute de APC Botoșani în cadrul întâlnirii Promotorilor Voluntariatului din România: 

1. Reducerea numărului și tipului de documente solicitate ONG la depunerea unui dosar spre a obține finanțare în cadrul 

programelor de finanțări nerambursabile oferite de autoritățile locale (consilii județene, primării). Ca punct de reper a fost 

propus Portalul de finanțare al Comisiei Europene unde, pentru înscrierea unei organizații neguvernamentale și depunerea unui 

proiect, sunt cerute doar două documente oficiale: o adeverință din partea unei autorități judiciare precum și un document din care să 

rezulte plata sau neplata TVA (document care în România se găsește și pe internet). În rest sunt solicitate doar documente bancare 

care se pot obține operativ sau documente interne ale organizației (statut, hotărâri de adunări generale, hotărâri de consiliu de 

administrație). Toate documentele se trimit în format electronic scanate și semnate pentru conformitate. 

2. Aplicarea sistemului de finanțare forfetară cu sume dedicate pentru fiecare eveniment realizat. Aceste sume sunt recomandate 

pentru granturi până la 100 de mii de euro. Astfel concentrarea partenerului va fi orientată spre realizarea evenimentului și 

diseminarea lui (prin presă și rețelele de socializare) și nu spre raportarea contabilă amănunțită. 

3. Finanțarea organizațiilor active pentru cheltuieli minime de bază (chirie sediu, utilități, plata minimală a personalului din prima 

linie). 

4. Sprijin în derularea unor proiecte pentru ajutorarea persoanelor vârstnice ca de exemplu finanțarea unor cercetări sociologice 

sau a unor anchete jurnalistice, pornind de la realitatea că există mii de persoane vârstnice, inclusiv în zona Moldovei în general și 

județului Botoșani, în special, care trăiesc în condiții deosebit de grele, la limita subzistenței și despre situația cărora se cunoaște 

extrem de puțin. Alfabetizarea digitală a vârstnicilor prin proiecte comune cu organizațiile de tineret. Implicarea activă persoanelor 

vârstnice în creșterea și educarea copiilor după un model care se practică cu succes în Polonia. 

5. Un cadru standard minimal pentru desfășurarea, organizarea, și validarea consultărilor publice. Exemple: practicarea unor 

metode de consultare publică și participare deliberativă precum: dezbaterile publice, grupurile de lucru comune, atelierele de 

lucru și conferințele, sesiuni de brainstorming, forumuri deliberative. În al doilea rând, metode moderne, eficiente și transparente 

de comunicare cu cetățenii: pagini web funcționale, informare directă a organizațiilor și grupurilor de interes ale cetățenilor, 

colaborare cu media, transmiterea ședințelor oficiale pe internet, publicații electronice tipărite, centre de informare pentru cetățeni, 

spații de afișaj în instituții. 

Activarea  de la nivel inter-instituțional (administrații + ONG) a unor chei de control prin care să fie verificat modul în care 

dialogul cu cetățenii este unul real și nu formal. Spre exemplu: numărul de proiecte propuse de organizațiile societății civile, 

proporția și valoarea acestora, realizarea efectivă, opinii ale beneficiarilor că proiectele au fost realizate nu doar de dragul de a se 

cheltui niște bani și au îndeplinit criteriile de performanță și nevoile cetățenilor. Exemple de consultări publice după modelul Uniunii 

Europene: ● convocarea din timp cu confirmare de participare a tuturor părților interesate (atât din mediul asociativ cât și din rândul 

cetățenilor) ● invitarea unor personalități proeminente ● moderatori profesioniști ● răspunsuri pe loc sau în termen rezonabil la 

întrebările și problemele ridicate ● acțiuni imediate. 

Intr-un comunicat ulterior vom arăta și propunerile APC Botoșani la cea de a doua întâlnire. 

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

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Patriarhul Daniel: Binecuvântare pentru noul an şcolar,pentru 

elevii și profesorii români de pretutindeni 

Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii, 

învățătorii și profesorii români de pretutindeni, la începutul anului 

şcolar 2021-2022.       

 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 

2021 An omagial al pastoraţiei românilor din afara României. Prin 

slujitorii ei, Biserica Ortodoxă Română îi sprijină și încurajează 

credincioşii ortodocşi români din afara granițelor țării, înțelege 

bucuriile lor, dar și greutățile cu care aceștia se confruntă.  

 Prin evenimentele culturale și acțiunile social-filantropice, 

organizate la nivelul Patriarhiei Române, se creează și se consolidează 

legături spirituale între comunități românești din țară și cele din 

diaspora română. Astfel, în perioada 21 decembrie 2020 – 22 august 2021, în Patriarhia Română s-a desfășurat Concursul Național 

Catehetic Biserica: familia românilor de pretutindeni, care s-a adresat copiilor din grupele catehetice parohiale din țară și din 

diaspora, înscrise în Programul Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor. Grupurile de cateheză participante au realizat și au 

implementat miniproiecte având caracter cultural și filantropic, adresate cu preponderență familiei. 

Copiii și tinerii au fost totdeauna binecuvântaţi de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Învăţătorul desăvârșit, Care i-a 

preţuit (cf. Matei 14, 21), i-a ajutat (cf. Luca 7, 11-15; 8, 41-56), i-a primit cu dragoste (cf. Matei 19, 13-15; Marcu 10, 13-

16; Luca 18, 15-17) și i-a ascultat cu atenţie (cf. Matei 19, 16-22). Urmând atitudinea lui Iisus, Biserica a înţeles că arta educației 

copiilor și a tinerilor nu este o lucrare oarecare, ci ea este cea mai însemnată dintre arte. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur 

spune: „Nu există nici o altă artă mai mare decât aceasta… căci ce este egal cu faptul de a armoniza sufletul și de a forma 

gândirea tânărului?” (Despre slava deșartă și cum trebuie părinții să–și crească copiii). 

Pandemia actuală a afectat în mod direct educația copiilor și a tinerilor. Studiile recente evidențiază utilitatea, dar și limitele 

educației on-line: stres, oboseală mentală, manifestări depresive, pierderea motivației, dificultăți în gândire, în concentrare și în 

luarea deciziilor. O educație temeinică pentru viață include experiențe nemijlocite, trăite în cadrul unei comunități concrete, 

începând din familie și continuând în Școală, în viața Bisericii și a societății. 

În contextul tradiției românești și europene, este cunoscut rolul determinant al Familiei și al Bisericii în educarea copiilor și a 

tinerilor de-a lungul timpului. Astăzi, când, sub influența unor ideologii secularizante, este diminuată contribuția acestora în 

domeniul educației, devine şi mai necesară cooperarea dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a oferi copiilor și tinerilor ajutorul 

necesar dezvoltării lor atât în plan personal, cât şi comunitar.   

 Cu prilejul începutului anului şcolar 2021-2022, ne rugăm lui Dumnezeu să îi ocrotească pe elevii, părinţii, învăţătorii şi profesorii 

români din România şi de pretutindeni, să le dăruiască sănătate şi mult ajutor, pace şi bucurie, pentru ca lucrarea lor să fie 

binecuvântare şi bucurie pentru Biserică, Familie și Societate!        

 Cu multă preţuire şi părinteşti binecuvântări,          

 † Daniel,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

_________________________________________________________________________________ 
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* BORDECIUC ILEANA GEORGETA, titular al Planului/Programului PUD : “ELABORARE 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 

SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE",  amplasament situat în mun. Dorohoi, str. Ștefan Airinei nr. 88, 

jud. Botoşani,, anunta publicul interesat ca s-a elaborat prima versiune a planului mai sus-mentionat si s-a 

notificat Agentia pentru Protectia Mediului Botosani in vederea demararii procedurii de obtinere  a avizului 

de mediu conform HG 1076/2004. 

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

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

Dorohoi, jud. Botoşani in zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-16.00, 

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

termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. 

 

     *ISAC NECULAI - EMIL, titular al Planului/Programului PUD : “MODERNIZARE SPĂLĂTORIE 

AUTO ȘI VULCANIZARE, EXTINDERE SERVICE AUTO ȘI MAGAZIN PIESE AUTO",  

amplasament situat în mun. Botoșani, str. Pacea nr. 90, jud. Botoşani,, anunta publicul interesat ca s-a 

elaborat prima versiune a planului mai sus-mentionat si s-a notificat Agentia pentru Protectia Mediului 

Botosani in vederea demararii procedurii de obtinere  a avizului de mediu conform HG 1076/2004. 

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

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

din mun. Botoșani, str. Pacea ocolitor, jud. Botoşani in zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-16.00, 

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

termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. 

 

*SC CASTILIO SRL titular al proiectului „Construire două hale pentru depozitare materiale de 

constructii”, amplasament situat mun. Botosani, str. Pacea, nr. 41, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat 

asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire doua hale pentru depozitare materiale de 

constructii”, amplasament situat in mun. Botosani, str. Pacea, nr. 41, jud. Botosani.     

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției 

pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele 

de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.  

 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. 

__________________________________________________________________________________ 

 

http://apmbt.anpm.ro/
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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 

 

_______________________________________________

 



............................................................................................................................. ........................  

2.668 de posturi scoase la concurs în școlile postliceale ale MAI 

În perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizează o nouă sesiune de admitere 

în cele 6 unități de învățământ preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți 
de Poliție „Vasile Lascăr” - Câmpina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” - Cluj-

Napoca, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, Școala 

Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgășani, Școala Militară de 

Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” - Fălticeni, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 

„Pavel Zăgănescu” - Boldești.         

 Numărul de locuri, defalcat pe specializări, este următorul: 1.592 pentru agenți de poliție, 

225 pentru agenți de poliție de frontieră, 551 de locuri pentru subofițeri de jandarmi, 275 pentru 

subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri pentru specializarea maistru militar 

auto.Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare[1], în perioada 2-14 septembrie 

2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Unitățile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite aceste 

cereri. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.          

 Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a 

candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar la final, examinarea medicală a 

candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.          

 Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2021, indiferent de unitatea de învățământ 

pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, astfel:           

 - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, 

Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;              

 - Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina - pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, 

Galați, Prahova, Vrancea;                

 - Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca - pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, 

Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;              

 - Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea - pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, 

Satu Mare, Timiș;                 

 - Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani - pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, 
Olt, Vâlcea;                  

 - Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni - pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, 

Vaslui;                   

 - Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești - pentru toți candidații înscriși la această școală. 

Candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice vor susține proba de evaluare a cunoștințelor în data de 9 octombrie 2021, 

iar rezultatele obținute vor fi postate pe site-ul oficial al unităților de învățământ. Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a 

notelor finale, în perioada 11 - 31 octombrie 2021.Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe 

site-ul oficial al acestora, până la data de 3 noiembrie 2021. 

Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-

profesionala/ , iar ulterior pe site-urile inspectoratelor generale și ale fiecărei instituții de învățământ: 

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, arma Poliție – http://www.scoalapolitie.ro/ 

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, arma Poliție – http://www.scoalapolcj.ro/ 

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/ 

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, arma Jandarmerie – http://www.scoaladragasani.ro/ 

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, arma Jandarmerie – https://www.jandarmeriafalticeni.ro/ 

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, arma Pompieri – http://www.scoaladepompieri.ro/ . 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

[1]  - pentru Inspectoratul General al Poliției Române – la inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București 

    - pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – la toate unitățile cu structură de resurse umane (inspectoratele județene de jandarmi, 

centrele de formare, grupările mobile, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, alte unități cu structura de resurse umane), cu 

excepția școlilor postliceale de la Drăgășani și Fălticeni și a structurii de resurse umane din aparatul central al IGJR 

   - pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - inspectoratele teritoriale de poliție de frontieră, serviciile teritoriale de poliție de 

frontieră, Garda de Coasta, Baza de Reparații Navale Brăila și structura de resurse umane din aparatul central al IGPF, iar în cazul candidaților 

care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat la inspectoratele de poliție județene din județele în care au domiciliul 

- pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - inspectoratele pentru situații de urgență județene și ISU-BIF (București - Ilfov) 

 

https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/
https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/
http://www.scoalapolitie.ro/
http://www.scoalapolcj.ro/
http://www.avramiancu.ro/
http://www.scoaladragasani.ro/
https://www.jandarmeriafalticeni.ro/
http://www.scoaladepompieri.ro/
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Cum să devii poliţist de frontieră 

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot 

înscrie la concursul de admitere organizat la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea, instituţie de învăţământ 

postliceal, pentru sesiunea de admitere septembrie – octombrie 2021.Astfel, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 225 locuri 

la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea (200 locuri Politie de Frontieră, 15 locuri Inspectoratul General pentru Imigrări, 

10 locuri Direcţia Generală de Paşapoarte). 

Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar: 

1. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel:de către 

structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași precum şi din cadrul serviciilor teritoriale judeţene subordonate 

acestora (Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi) cu sarcini de recrutare;candidații care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de 

structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din Inspectoratelor de Poliţie Judeţene unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței 

înscrise în cartea de identitate. 

ATENŢIE! Cererea-tip de înscriere, se descarcă de pe site-ul oficial al unităţii de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se 

transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și 

duminică.  

Candidaţii care au domiciliul / reședința înscris/ă în cartea de identitate în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Brăila vor transmite cererile de înscriere la 

adresa de e-mail concurs.itpfiasi@igpf.ro.Depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se va face de către candidați la unitățile de 

recrutare până la data de 22 septembrie 2021. 

În funcţie de domiciliu, unităţile teritoriale la care se vor depune dosarele sunt:la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (strada George 

Coşbuc nr 3-5, municipiul Iaşi), pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Iaşi. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 

0232/460063.la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani (strada Sucevei nr 2, municipiul Botoşani), pentru candidaţii care domiciliază în 

judeţul Botoşani. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0231/510411 sau 0231/510211.la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de 

Frontieră Vaslui (strada Dobrina nr 18, municipiul Vaslui), pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Vaslui. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. 

Telefon contact 0235/480302, 0235/480306 sau 0235/481317.la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi (bulevardul Dunărea nr. 63, 

municipiul Galaţi), pentru candidaţii care domiciliază în judeţele Galaţi şi Brăila. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0236/491066 

sau 0232/469094. 

2. Evaluarea psihologică a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al M.A.I., după expirarea perioadei de înscriere, 

detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române 

www.politiadefrontiera.ro secțiunea Despre noi / instituții de învățământ, respectiv pe site-urile de internet ale structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră 

Române. Aceste testări vor fi organizate de unităţile de recrutare până la data de 20.09.2021. 

3. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 29 septembrie – 05 octombrie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, 

indiferent de unitatea de învățământ subordonată MAI, pentru care candidatul a optat, potrivit arondării, astfel: 

- Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina - pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea; 

- Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni - pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui; 

4. Susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice, va avea loc în data de 9 

octombrie 2021, la unitățile de selecție, iar subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI.  

După corectarea testelor, sunt transmise unităților de recrutare listele cu candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în 

ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, pentru a susține examinarea medicală, care va avea loc în perioada 11– 31 

octombrie 2021.Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale 

admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 03 noiembrie 2021. 

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul Poliţiei de Frontiera Române - https://www.politiadefrontiera.ro secţiunea 

Despre noi/Instituţii de învăţământ şi pe cel al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea, arma Poliție de Frontieră - 

http://www.avramiancu.ro/. 

De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale 

Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi 

(strada George Coşbuc nr 3-5, municipiul Iaşi, telefon 0232/460063). 

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, 

următoarele condiţii legale de recrutare: Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; Să cunoască limba română, scris şi vorbit; Să aibă capacitate 

deplină de exerciţiu; Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I 

printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare 

dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale. Să fie absolvenţi de 

liceu, cu diplomă de bacalaureat.Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește 

condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat - sesiunea 2021. Să aibă vârsta de minimum 18 ani 

împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează 

profesia de poliţist; Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată 

pentru săvârşirea de infracţiuni;• Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare 

în ultimii 7 ani;• Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.________________________________________________ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.politiadefrontiera.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NyKdLSt_KHLHehpw4h-fU10E6vP628wpChJEg0erEdYI5XiC_mj4FGGk&h=AT0t7lHjR4ep4d-y3QjzJisKqilOM5qUQ5wqG260UyR7nV3q8jJVpiJqeTJ98ssCjgm8YLv4TIPa-QHLhxQoEfb9flmlc-H1gVGhsguEX0kxGaBZk3JZj2nb9Jn60-9se7Tw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2wTctM-IJSlA3hL3eg9InEH3P6D0kZRHWFz749rfUv_rgX2xO1BorSL4yZBAINkXKFrVJVj0uEvTlqp0D-KU9npTYwTI_yFBCv8QxV9DJgHQbtzdL5M30yETnoczLAf2JbE03Cc-F8BMD5IZTNB8YYD5gN-vRgnKFRbwhwPxlxB7s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.politiadefrontiera.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Z2TIqMWnNpb3pvi6r-kFjRUqF-ez9RPbvWfM5OazRHXCuGM7WEzpPkVo&h=AT1NPZBTGdSiR-KhEj0PSoCY4U8I4cKwPJzwu12wjC1B33gRfzLk0pO5v3qMwPLZa-43H09gEhFfjc40mKUlpQ29Z3VSeJ5ObJouHBU7MFrQSpQdAoviWvggkdSNb2YHhzpy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2wTctM-IJSlA3hL3eg9InEH3P6D0kZRHWFz749rfUv_rgX2xO1BorSL4yZBAINkXKFrVJVj0uEvTlqp0D-KU9npTYwTI_yFBCv8QxV9DJgHQbtzdL5M30yETnoczLAf2JbE03Cc-F8BMD5IZTNB8YYD5gN-vRgnKFRbwhwPxlxB7s
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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. 

 


