
Târg de week-end - Produs din BOTOȘANI – ediția 2021 

 În vederea creării unei legături directe între 

producătorii și consumatorii din județul Botoșani, 

precum și pentru o mai bună promovare a 

produselor  agroalimentare locale, DAJ 

BOTOȘANI, împreună cu Instituția Prefectului 

BOTOȘANI și Primăria Municipiului 

BOTOȘANI, organizează în weekend-urile 18-19 

sep. 2021, 25-26 sep. 2021, 02-03 oct. 2021, 09-10 

oct. 2021,“ Târg de week-end Produs din 

BOTOȘANI – ediția 2021“. Acțiunea se dorește a 

fi un semnal adresat atât producătorilor locali, cât și 

consumatorilor, prin care DAJ BOTOȘANI asigură 

toată disponibilitatea, în vederea încurajării consumului de produse locale. Botoșănenii vor avea astfel din nou 

posibilitatea să achiziționeze legume și fructe proaspete de sezon, dar și produse tradiționale atestate din Botoșani, direct de 

la producătorii locali. Evenimentele se vor încheia în data de 10 octombrie 2021. Ziua de 10 octombrie a fost instituită ca 

Ziua națională a produselor agroalimentare românești, prin  Legea nr.168/2017. Având în vedere prevederile acestei 

legi potrivit cărora autoritățile publice centrale și locale pot organiza diferite manifestări și programe consacrate produselor 

agroalimentare romanești. 

 Vă așteptăm în această perioadă, în fața Palatului Administrativ, din Piața Revoluției nr. 1-3, Municipiul 

Botoșani.  DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ BOTOȘANI ,INSTITUȚIA PREFECTULUI BOTOȘANI,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BOTOȘANI. 

Obligativitatea prezentării Certificatului verde care atestă 

vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală, la diverse activităţi 

Comitetul Național pentru Situații de 

Urgență (CNSU) a adoptat joi o hotărâre 

care impune în mai multe activități 

obligativitatea prezentării Certificatului 

verde care atestă vaccinarea, testarea sau 

trecerea prin boală, potrivit unui comunicat 

oficial. Certificatul verde ar urma să devină 

obligatoriu în localitățile în care incidența la 

14 zile este cuprinsă între 3 și 6 cazuri la 

mia de locuitori. O decizie finală a CNSU ar 

trebui validată ulterior printr-o hotărâre de 

guvern.  Comunicatul integral în pag.2 
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COMUNICAT Comitetul Național pentru Situații de Urgență 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de 

astăzi, 16 septembrie 2021, Hotărârea numărul 70 prin care se propune 

stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de 

COVID-19. 

Principalele modificări propuse vizează: 

a) Permiterea desfășurării unor activități din anumite domenii 

economice, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 

de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, doar pentru persoanele vaccinate, testate sau trecute prin boală, 

astfel: 

– Competițiile sportive organizate în spații închise sau deschise, se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 

30% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție și asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru 

între spectatori; 

– Activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea 

spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu purtarea măștii de protecție; 

– Organizarea și desfășurarea în spații deschise a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor 

evenimente culturale poate fi realizată cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori, cu purtarea măștii de protecție; 

– Evenimentele private în spații închise (nunți, botezuri), în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, 

săli/corturi de evenimente se pot desfășura cu participarea a maximum 200 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de 

min 2 mp pentru fiecare persoană; 

– Organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri poate fi realizată cu participarea unui număr de maximum 150 de 

persoane în spații închise, respectiv maximum 200 de persoane în spații deschise, cu purtarea măștii de protecție și 

asigurarea unei suprafețe de min 2 mp pentru fiecare persoană; 

– Organizarea de conferințe în spații închise poate fi realizată cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane, 

cu purtarea măștii de protecție și asigurarea unei suprafețe de min 2 mp pentru fiecare persoană; 

– Organizarea de mitinguri și demonstrații poate fi realizată cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane, 

cu respectarea anumitor măsuri: 

– Activitatea restaurantelor și cafenelelor, în spații închise, se poate desfășura în intervalul orar 0500-0200 până la 50% 

din capacitatea maximă a spațiului; 

– Activitatea sălilor de sport/fitness în spații închise, poate fi realizată cu participarea persoanelor până la 50% din 

capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de min 7 mp pentru fiecare persoană; 

– Activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc poate fi realizată cu participarea persoanelor 

până la 50% din capacitatea maximă a spațiului; 

– Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise poate fi realizată în 

intervalul orar 0500-2400 până la 50% din capacitatea maximă a spațiului; 

– Activitatea piscinelor interioare poate fi realizată până la 50% din capacitatea maximă a spațiului.   b) 

Permiterea desfășurării unor activități din anumite domenii economice, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mare 

de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, doar pentru persoanele vaccinate, astfel: 

– Activitatea în baruri, cluburi și discoteci poate fi realizată în intervalul orar 0500-0200 până la 30% din capacitatea 

maximă a spațiului; 

– Activitatea sălilor de jocuri poate fi realizată în intervalul orar 0500-0200 până la 50% din capacitatea maximă a 

spațiului. 

__________________________________________________________________________ 
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PROTEJATI-VĂ ÎMPOTRIVA INFRACȚIUNILOR COMISE 

PRIN METODA PHISHING 

 

În cursul anului 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații 

Criminale au înregistrat și au demarat cercetări în peste 50 de dosare penale 

privind infracțiunile de înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic, 

comise prin metoda ”phishing”.  

 

Modul de operare prin care sunt comise astfel de infracțiuni constă în 

contactarea victimei, care a postat un anunț de vânzare pe un site de anunțuri, 

printr-un mesaj pe telefon prin care este întrebată dacă anunțul postat este de actualitate, iar în cazul răspunsului afirmativ, 

este trimis un link, pe care victima îl accesează și unde îi sunt solicitate datele înscrise pe card. Ulterior, persoana care 

comite infracțiunea, îi comunică victimei ca v-a primi un mesaj pentru a confirma primirea banilor pe produsul pe care îl 

are la vânzare, însă, de fapt victima avizează tranzacția și îi sunt sustrași bani din cont.  

Prejudiciile create fiecărei victime, prin această metodă, sunt cuprinse între 300 și 3.000 de lei. 

Atragem atenția persoanelor care au postat anunțuri cu diferite produse pe care le oferă spre vânzare pe site-urile de profil, 

să nu ofere potențialilor cumpărători datele înscrise pe card pentru a primi contravalaorea produsului, ci doar  numărul unic 

de identificare al contului, respectiv codul IBAN.  

Cardul bancar este un instrument de plată, NU DE ÎNCASARE, adică este folosit pentru a face plăți, nu pentru a încasa 

banii pe card. Așadar, nu oferiți datele( număr, data de expirare și CVV) altor persoane care susțin că îți vor trimite bani.  

Un mesaj cu cod de autorizare nu va veni niciodată când trebuie să primești bani, iar când trimiți codul, înseamnă că 

autorizezi, de fapt, o plată.  

Trei fraţi au dat foc, din joacă, la depozitul de furaje 

O clipă, de atât a fost nevoie ca trei frați din localitatea Sărata Basarab, comuna Hănești, să dea foc, din joacă, la 

depozitul de furaje.Isprava lor a fost observată, într-un târziu, de un vecin, care a dat alarma. S-a întâmplat aseară! De trei 

ore au avut nevoie pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Săveni și voluntarii din comună pentru a stinge 

incendiul. Astfel, au fost protejate de foc mai multe anexe din gospodărie și un alt depozit de furaje. În incendiu, au ars 

cca.cinci tone de nutrețuri, alte 15 fiind degradate din cauza fumului.În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, 

care se pot solda cu rănirea copiilor, pompierii botoșăneni recomandă celor care îi au în grijă pe cei mici, însușirea regulilor 

și măsurilor de prevenire a incendiilor și respectarea strictă a acestora. 

Astfel, pentru siguranța copilului dumneavoastră:înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-i cu 

răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lui;păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în 

care nu are acces;nu îi permiteţi accesul, nesupravegheat, în depozite de furaje, șuri, poduri, magazii, grajduri etc., cu 

mijloace care pot produce incendii;nu îl lăsaţi singur în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice 

aflate în funcțiune. De asemenea, învățaţi copilul următoarele reguli ce îi pot salva viața în situații critice:dacă este singur 

acasă, să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului;dacă nu poate 

părăsi locuința, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la numărul unic pentru urgențe 112 și să anunțe evenimentul precizând 

adresa, precum și faptul că este blocat în casă, după care să iasă la fereastră și să strige după ajutor;să nu se ascundă în 

dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut de persoanele care intră în locuință;dacă i-au luat foc hainele, 

trebuie să se lase pe sol și să se rostogolească până la stingerea flăcărilor;atunci când în încăpere este fum, trebuie să se 

deplaseze aplecat sau târâș pentru a evita inhalarea acestuia.Supravegheați copiii în permanenţă!  ISU_BOTOSANI 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Mesajul domnului prefect al județului Botoșani, Dan Nechifor, 

pentru cei 13 elevi care au obținut nota maximă la sesiunea de 

Bacalaureat din acest an 

”Vreau să vă felicit în primul rând. Deși poate numeric sunteți puțini, din punctul meu 

de vedere sunteți importanți pentru județul Botoșani. Ceea ce îmi doresc eu pentru județ 

este ca voi, copiii excelenți să rămâneți aici și, evident, voi ar trebui să vă doriți să 

rămâneți aici pentru că avem nevoie de excelență. Vă garantez că Guvernul României 

întotdeauna va găsi bani, poate chiar și sume mai consistente, indiferent de numărul 

elevilor care dovedesc excelență în educație. Vreau să vă urez success în tot ceea ce v-

ați propus, să fiți la fel de excelenți și să vă întoarceți sau să rămâneți în județul 

Botoșani. Doamne ajută” 

Pompierii vă recomandă: verificați și  pregătiți mijloacele folosite 

pentru încălzirea locuinței 

Suntem deja la jumătatea lunii septembrie și, în curând, 

toamna își va intra în drepturi. Până atunci, aveți timp să 

verificați și să pregătiți mijloacele folosite pentru încălzirea 

locuinței.  

Reparați, dacă este cazul, coșurile de fum. Asiguraţi-vă că 

acestea sunt curățate corespunzător și că jarul sau scânteile 

din sobă nu pot ajunge pe materialele combustibile din 

structura acoperișului!  

Verificați sobele pentru a vedea dacă prezintă crăpături sau 

alte nereguli și înlăturați defecțiunile constatate, astfel încât 

acestea să funcționeze în condiții de siguranță! 

Aveți grijă să vă aprovizionați cu lemnele potrivite pentru 

arderea în sobă sau în centrală și să nu folosiți substanțe combustibile pentru a aprinde focul! 

Verificați instalația electrică, centralele termice pe lemne, peleți, gaze sau curent!    #ISU_BOTOSANI  

____________________________________________________________________________________________ 
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Exercițiu desfășurat de către pompieri la stațiile de tratare și 

epurare a apei din Cătămărăști Deal și municipiul Dorohoi 

Reacția forțelor de intervenție în cazul procedurii unei situații de 

urgență complexe a fost testată în această dimineață, în cadrul 

unui exercițiu de cooperare desfășurat la stațiile de tratare și 

epurare a apei din Cătămărăști Deal și municipiul Dorohoi, dar 

şi în zonele adiacente acestora. 

Potrivit scenariului, în interiorul Stației de tratare a apei din 

Cătămărăști Deal ca urmare a unei avarii la containerului de 

clor, șase persoane, care lucrau în apropierea pavilionului de 

clorinare, s-au intoxicat. Au fost simulate acțiuni de căutare - 

salvare a persoanelor afectate de norul toxic, decontaminarea și 

transportul acestora la echipajele de prim-ajutor.O altă situație tactică a presupus intervenția forțelor în cazul unei explozii la 

centrala termică din același obiectiv, urmată de incendiu. Mai multe persoane au suferit arsuri și au avut nevoie de ajutor 

medical. S-au simulat acțiuni de cautare-salvare a victimelor, acordare a primului ajutor calificat, limitare, localizare și 

stingere a incendiului. Două persoane rănite, căzute în camera vanelor a rezervoarelor, au fost aduse la suprafață de 

alpiniștii din cadrul ISU Botoșani.Pe timpul executării lucrărilor specifice în vederea remedierii unei avarii pe terenul din 

incinta obiectivului, au fost descoperite mai multe elemente de muniție și s-a impus intervenție pirotehnicienilor.Mai mulți 

angajați au nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost implicați într-un accident rutier în timp ce încercau să părăsească 

incinta obiectivului cu autoturismele personale. La Punctul de lucru din municipiul Dorohoi, mai multe persoane au fost 

surprinse de o explozie produsă la stația de biogaz, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru căutarea –salvarea 

victimelor, acordarea primului ajutor calificat, dar și pentru stingerea incendiului. 

La acţiunile de intervenţie şi înlăturare a efectelor negative ale acestora au participat și forţe şi mijloace din cadrul 

Inspectoratelor pentru Situații de Urgență Botoșani și Suceava, Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Inspectoratului 

de Jandarmi Județean Botoșani, Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani, UPU-SMURD, Direcției de Sănătate Publică, 

Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Botoșani, Agenției de Protecție a Mediului Botoșani, dar și angajații 

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani. Exerciţiul, la care au participat prefectul județului, Dan Nechifor, precum și șefii 

instituțiilor implicate, a urmărit testarea capabilităţilor de intervenţie şi de răspuns a forţelor implicate, precum şi viabilitatea 

procedurilor şi planurilor de cooperare comune ale structurilor cu atribuţii în managementul tipurilor de risc.  

Acțiune a polițiștilor rutieri 

La data de 15 august 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au organizat o acțiune pe raza municipiului Botoșani, pentru 

prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care se produc ca urmare a indisciplinei în trafic și a nerespectării regulilor de 

circulație. În urma activităților desfășurate au fost legitimate 64 de persoane și 48 de autovehicule, dintre care, 16 destinate 

transportului pulic de persoane. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare de 

peste 5.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 7 permise de conducere, majoritatea pentru neacordarea priorității de 

trecere pietonilor care au acest drept.  

A condus cu permisul anulat 

La data de 15 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dorohoi, în timp ce se aflau pe Drumul Național 

DN 29 B, pe ruta Dorohoi - Dealu Mare, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism condus de un bărbat de 

40 de ani, din municipiul Botoșani. Întrucât acesta nu a respectat indicațiile polițistului, continuându-și deplasarea, s-a 

procedat la urmărirea sa până în municipiul Dorohoi, strada Cercetaș Știubianu, unde a fost blocat în trafic și ulterior 

imobilizat și condus la sediul poliției.În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta are dreptul de a conduce 

autovehicule anulat. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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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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*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 

*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 reteaua 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 .  

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

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

*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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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  

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. 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  
 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc 

telefon 0744 862 373   

 

 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalatii termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 

 

_______________________________________________
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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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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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