O bombă de aruncător, calibru 82 mm, a fost descoperită pe raza
localității Rediu, comuna Răuseni.
S-a întâmplat luni după - amiază. Echipa pirotehnică a ISU Botoșani a
constatat că muniția era în perfectă stare de funcționare și putea exploda la
orice atingere mecanică. Elementul de muniție a fost transportat, în
siguranţă, în poligonul militar de la Copălău, în vederea distrugerii la o dată
ulterioară. Rețineți:Dacă se întâmplă să găsiți obiecte metalice cilindrice sau
de altă formă ce seamănă cu elemente de muniţie neexplodată trebuie să
respectați următoarele reguli:să nu le mișcați de pe locurile pe care se află;
să nu le desfaceți şi să nu le predați operatorilor economici; să nu le
introduceți în clădiri, încăperi sau locuinţe;să nu le folosiți pentru
improvizarea diferitelor scule sau ornamente; să nu le loviți, să nu le tăiați şi
să nu le demontați; să nu folosiți focul deschis în apropierea acestora.

Prefectul Dan Nechifor: ”Ne dorim cu toții ca acest an școlar să se
desfășoare în intregime în clasă și față în față cu dascălii voștri”
Prefectul
Dan

Nechifor

a

participat

la

festivitățile

de

deschidere a anului
școlar
în

2021-2022

două

școlare

unitățile
din

Municipiul

Botoșani.
vorba

dintre

Este
despre

Școala Generală nr. 13 și Liceul de ”Artă Ștefan Luchian”, unde a ținut să transmită scurte mesaje celor prezenți.
Reprezenatntul Guvernului în teritoriu a readus aminte despre necesitatea respectării măsurilor de igienă și protecție
împotriva virusului SARS-CoV-2, exprimând speranța pe care toți actorii procesului didactic o au pentru noul an: să nu se
mai ajungă la școală on-line pentru a nu înregistra noi carențe în procesul de învățare. Dimpotrivă, elevii au nevoie, a
precizat prefectul, de eforturi suplimentare pentru recuperarea sincopelor pe care le-a lăsat anul trecut școlar.
Urându-le mult succes și note mari, Dan Nechifor a invitat dascălii să nu prelungească festivitățile prea mult și să se
sune clopoțelul pentru ore.
____________________________________________________________________________________________
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Şase pompieri botoşăneni au fost înaintaţi în grad, cu prilejul Zilei
Pompierilor din România
Astfel, au fost înaintaţi în gradul următor,
înaintea expirării stagiului minim un
ofițer și cinci subofițeri:
- la gradul de maior: Oana Elena Cercel;
- la gradul de plutonier adjutant șef:
Ciprian Marius Ciocodeică;
- la gradul de plutonier adjutant: Dumitru
Gorgan și Adrian Mihai Ciobanu;
- la gradul de plutonier: Ciprian Murariu
și Meda Crina Dăscălescu.
Inspectorul șef al ISU Botoșani, colonel
Dan – Decebal Muraru a precizat că
înaintarea în gradul următor este un
moment cu o încărcătură deosebită pentru
orice militar căruia i se vede recunoscută
şi apreciată atât munca, implicarea în
acţiunile de protecţie a vieţii, mediului şi
valorilor materiale, cât și respectarea
deontologiei profesionale.
Pentru modul de implicare în gestionarea situațiilor de urgență în anul 2021, cu prilejul Zilei Pompierilor din România și cu
sprijinul Consiliul Județean Botoșani, au fost recompensați cu premii în bani, 12 șefi ai Serviciilor Voluntare pentru Situații
de Urgență din Botoșani, Dorohoi, Darabani, Ștefănești, Cristești, Cordăreni, Drăgușeni, Coțușca, Vîrfu Câmpului,
Manoleasa, Nicșeni și Vlăsinești.
În cadrul ceremonialului militar, care s-a desfășurat la sediul ISU Botoșani, cu respectarea limitărilor impuse de măsurile de
prevenire și combatere a noului coronavirus, s-au citit și mesajele autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
precum și Ordinul de zi pe unitate al Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al
Judeţului Botoşani.

Infracțiuni la regimul rutier
La data de 12 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au oprit pentru control, pe
Drumul Național DN 29 A, în comuna Avrămeni, un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani, din comuna
Cordăreni.Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,14 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența
alcoolului.
La data de 12 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un
bărbat de 30 de ani, din comuna Leorda, care a fost surprins de aparatul radar circulând cu viteză peste limita legală. În
urma testării cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată a fost de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt
continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
La data de 11 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, un autoturism condus de un
tânăr de 21 de ani, din comuna Răchiți. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de
conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de
conducere fără permis de conducere.
___________________________________________________________________________________________________
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POSTURI DE AJUTOR ȘEF DE POST SCOASE LA CONCURS
DE IPJ BOTOȘANI
Inspectoratul de Poliție Județean Botosani organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ajutor șef de post,
specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor
postului și care îndeplinesc condițiile legale.
Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean,
urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale
obținute.
Lista posturilor disponibile:
Ajutor sef post la Postul de Politie Albesti
Ajutor sef post la Postul de Politie Rauseni
Ajutor sef post la Postul de Politie Sulita
Ajutor sef post la Postul de Politie Dimacheni
Ajutor sef post la Postul de Politie Leorda
Ajutor sef post la Postul de Politie Lozna
Ajutor sef post la Postul de Politie Havarna
Ajutor sef post la Postul de Politie Draguseni
Ajutor sef post la Postul de Politie Hanesti
Ajutor sef post la Postul de Politie Santa Mare
Înscrierea se realizează, în perioada 13.09 - 24.09.2021 ( inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la
orele 16:00 ), online la adresa de e-mail – sursaexterna@bt.politiaromana.ro.
Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24 .09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în
considerare.Toate informațiile necesare înscrierii le puteți găsi pe site-ul IPJ Botoșani, Secţiunea carieră – Posturi scoase la
concurs ( adresa http:// www.bt.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) .

Refuz de recoltare de probe biologice
La data de 13 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, au fost sesizați prin apel 112 cu
privire la faptul că pe strada 1 Decembrie, din municipiul Dorohoi, a avut loc un accident de circulație, iar conducătorul
auto este posibil să se afle sub influența băuturilor alcoolice. Echipajul de poliție direcționat la fața locului a stabilit
următoarea situație de fapt: o tânără de 33 de ani, din municipiul Botoșani, în timp ce se deplasa pe strada 1 Decembrie, din
municipiul Dorohoi și a încercat să parcheze autoturismul, a intrat în coliziune cu o bară metalică.Fiind testată cu aparatul
alcooltest, valoarea rezultată a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, aceasta a fost condusă la o unitate
spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub
aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
__________________________________________________________________________________________
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Povestea peştişorului de aur la Cinema UNIREA
În această săptămână vă invităm la Cinematograful Unirea (Cinema Unirea Botosani) 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 – 16 septembrie şi vineri – 17
septembrie 2021, ora 18:00
- sâmbătă – 18 septembrie şi duminică –
19 septembrie 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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* 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 15 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 15 zile de la data publicarii anuntului.
Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile 66 450 € Negociabil. Teren central în
suprafaţă de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat Traian, vizavi de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană pentru Sport, teren în formă de arc de
cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu
apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 40744634006
*Tractări auto cu macara , roţi blocate , Transport utilaje , Asistenţă Rutieră NON-STOP . Botoșani , Hârlău ,
Flămânzi , Ștefănesti , Darabani , Suceava , Dumbrăveni ...Tel. 0745 499 556
*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

.
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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
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

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.
Servicii diverse camion 12t
macara, tel.0753 689 237

basculabil cu

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

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer
certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la
sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare..
inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020
pentru Camion/TIR/Camioane - 319 lei

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine duschiuvete,wc

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
Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro

23

48

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara
microni
23
lei

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc
telefon 0744 862 373

-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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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” - ClujNapoca, 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-formareprofesionala/ , 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)
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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.________________________________________________
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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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Atenţie la ambrozie! Care sunt prevederile Legii nr. 62/2018
Ambrozia înflorește în perioada
iulie-septembrie, însă specialiștii
avertizează că, în perioadele secetoase
și caniculare, planta emană o cantitate
dublă de polen, din cauza poluării.
O singurã plantã maturã poate elibera
în atmosferã câteva miliarde particule
de polen și pânã la 30.000 de semințe.
Astfel că planta se răspândește agresiv
pe toate terenurile neîngrijite, chiar
dacă proprietarii au obligația să
intervină.
Potrivit
Ministerului
Sănătății,
aproximativ 500 de mii de persoane
sunt alergice la polenul de ambrozie,
majoritatea
prezentând
rinoconjunctivitã, afecțiune care în
timp evolueazã spre astm.
Alergiile provocate de ambrozie pot apărea după mai mult de 3-4 ani de expunere la polenul de ambrozie.
Alergia la ambrozie se instalează inclusiv la copii, atrag atenția medicii. Tratamentele disponibile în acest moment țin sub
control simptomele, dacă schemele sunt respectate cu sfințenie. În unele cazuri, se poate administra un tratament de lungă
durată.
Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigații și a bazinelor piscicole au obligația de combatere a buruienii ambrozia, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018, astfel:
Art. 1
(1) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a
buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive
invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.
(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole
vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel
târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte
lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.
(3) Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru
evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.
Art.3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.
(2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor
de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu
amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.
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