
           Trei comune botoşănene au ajuns în zona roşie Covid 19 

Trei comune din județul Botoșani  au ajuns în zona roşie 

din cauza numărului mare de cazuri de Covid19. 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani 

a instituit măsuri restrictive  în localitățile Roma, unde 

incidența este de 4,33 la mia de locuitori, Corni, 3,50 la 

mie și Tudora, cu 3,2 la mie.Conform deciziei CJSU,   

până la data de 29 septembrie cetăţenii trebuie să poarte 

măști de protecție  în toate spațiile publice, stații pentru 

transportul în comun, mijloace de transport în comun, la 

locul de muncă, precum și în alte zone cu potențial de 

aglomerare. Sunt interzise desfăşurarea unor evenimente 

precum nunți, botezuri, mese festive etc. Sunt interzise 

deasemeni organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, 

demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de 

întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de 

divertisment în spaţii închise, cu unele excepții.Pentru că incidența este mai mare de 4/1.000 de locuitori, în comuna Roma 

vor fi şi restricţii de weekend, circulaţia persoanelor în afara locuinţei  în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul 

orar 20.00-5.00 fiind interzisă. 

Bărbat căzut în casa liftului, salvat de către pompieri 

Intervenție contracronometru a 

pompierilor botoșăneni solicitați să 

intervină pentru salvarea unui bărbat, în 

vârstă de 52 ani, căzut în casa liftului, 

dintr-o clădire din zona industrială a 

municipiului Botoşani. 

La fața locului s-au deplasat trei echipaje 

din cadrul Detașamentului de Pompieri 

Botoșani, cu o autospecială de 

descarcerare, una de lucru cu apă și 

spumă și ambulanța de terapie intensivă 

mobilă SMURD. 

La sosirea forțelor de intervenție, bărbatul 

era conștient, dar se plângea de dureri în 

zona capului. Pompierii și echipajul 

medical au coborât în casa liftului, l-au 

imobilizat și l-au adus la suprafață. 

Bărbatul a fost transportat la spital pentru stabilirea diagnosticului și îngrijiri medicale de specialitate. 

Din primele informații, bărbatul ar fi căzut de la cca. cinci metri înălțime, după ce liftul s-a blocat și a încercat să iasă din el. 

Urmează ca organele de specialitate să stabilească cum s-a produs accidentul. 

____________________________________________________________________ 
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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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Prefectul Dan Nechifor: Iată că putem fi și deschizători de drumuri 

Imnul național 

al Republicii 

Moldova a 

sunat în Sala 

”Nicolae Iorga” 

a Prefecturii cu 

ocazia întâlnirii 

pe care 

prefectul Dan 

specialiștii din Nechifor a găzduit-o în această săptămână între 

sănătate de pe ambele maluri ale Prutului. O delegație a Ministerului Sănătății din țara vecină a fost prezentă la Botoșani 

pentru a afla noi detalii despre rețeaua de asistență medicală comunitară, urmărind să înființeze o rețea similară în 

Republica Moldova. 76 din cele 78 de unități administrative din Botoșani sunt acoperite prin asistenți medicali comunitari, 

cu un procent de 97%, rețeaua fiind considerată cea mai performantă din țară. Coordonată de la nivelul Direcției de 

Sănătate Publică Botoșani, aceasta a fost prezentată musafirilor moldoveni de Carmen Hliban, specialistul DSP care se 

declară mândră de eficiența echipei de asistenți medicali comunitari din județ. ”Este o echipă cu care ținem aproape în 

orice moment, avem oricând legătura cu ceea ce este în teren, astfel încât, cu tot neprevăzutul și atât cât omenește este 

posibil, să se ofere real și prompt serviciile medicale pentru toate persoanele vulnerabile.”, a explicat Carmen Hliban.  

Întâlnirea a avut loc în contextul unui proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Comun România - 

Republica Moldova 2014 – 2020, implementat de fundația românească ”Star Of Hope”, în parteneriat cu direcțiile de 

sănătate publică din Botoșani, Iași și Vaslui, cu Ministerul Sănătății și fundația ”Copil Comunitate, Familie” din Republica 

Moldova. 

Prin proiectul demarat în toamna 2020, familiile cu copii cu vârsta până la trei ani și femeile însărcinate în ultimul trimestru 

sunt principalii beneficiari țintă, crescând, așadar accesul lor la servicii multiple și net superioare. Asistenții specialiști 

efectuează zilnic vizite la domiciliu în 10 comune ale județului pentru a monitoriza copiii și familiile lor, pentru a reduce 

potențiale riscuri sociale și îmbolnăviri care ar putea fi prevenite. Folosind strategii promovate de Organizația Mondială a 

Sănătății, proiectul este mai mult decât necesar, aceasta pentru că, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, încă există 

mulți copii cu dizabilități, întârzieri în dezvoltare, care nu beneficiază de servicii diagnostic, intervenție timpurie, 

recuperare şi cărora nu li se asigură o participare egală la educaţie și dezvoltare în propria comunitate.  Indicatorii arată că 

modelul asigură o sănătate mai bună a mamei și copilului, o pregătire mai bună pentru școală, o siguranță crescută a 

copilului și poate preveni riscuri sociale și medicale.  

”Specialiștii moldoveni speră ca proiectul „Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu” să fie 

continuat de un altul care să permită Republicii Moldova să urmeze modelul românesc și să înființeze o rețea proprie de 

asistenți medicali comunitari. Iată că putem fi și deschizători de drumuri.”, a explicat prefectul Dan Nechifor după 

întâlnirea transfrontalieră.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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Sărbătoare la Mihăileni, odată cu întoarcearea acasă a lui Mugurel Semciuc 

 Interviu cu vicecampionul olimpic 

Mugurel Vasile Semciuc, vicecampionul olimpic botoșănean, a fost sărbătorit acasă, 

prin intermediul unui eveniment organizat de Filiala Botoșani a Uniunii Ucrainenilor 

din România (U.U.R.), al cărei președinte este Victor Semciuc. În comuna Mihăileni, 

localitatea Rogojești, alături de medaliatul cu  argint la Olimpiada de la Tokio, au 

fost  părinții, alte rude ale acestuia, membri ai Comitetului  filialei și, pentru a 

destinde atmosfera, a fost invitată și  fanfara filialei ”Florile  Bucovinei”, formația de 

seniori. Într-un moment de discuții sincere și deschise privind drumul parcurs până  

la obținerea acestui răsunător succes, vicecampionul olimpic a povestit și greutățile 

întâmpinate, dar și planurile de viitor, interlocutorul fiind Victor Hrihorciuc, 

vicepreședintele U.U.R. 

 - Povestestiți-ne câte ceva despre dumneavoastră și familia dumneavoastră? 

- Sunt născut pe 24 ianuarie 1988, originar din satul Rogojești, comuna Mihăileni, 

județul Botoșani, în  prezent  legitimat la CSA ”Steaua” București. Provin dintr-o 

familie simplă de la  țară, suntem doi frați la părinți, eu fiind cel mai mic. Părinții mei 

sunt oameni simpli de la țară, muncitori, tata este ucrainean, iar mama provine dintr-

un sat cu populație românească, din  Grămești, dar, între timp, a învățat limba 

ucraineană, așa cum se spune la noi în sat și nu numai la noi. 

- Fiecare copil are în copilăria sa idoli, vise. Unii să  devină doctori, alții fotbaliști, 

alții polițiști și chiar piloți. Copilul Mugurel Semciuc ce visa să devină? 

- Copil fiind, îmi plăcea mult fotbalul, probabil este  valabil pentru aproape toți 

copiii. Apoi, după ce am mai crescut  puțin, doream să devin polițist, în mintea mea 

de copil de la sat se născuse ideea că polițiștii sunt oameni ”mari”, de ei ascultă toți. 

Apoi când am intrat la școală  situația s-a schimbat. A apărut o altă oportunitate de a 

mă lansa în domeniul sportiv încă de la vârsta de 15 ani.  

- Spune-ne ceva despre școala unde ai învățat? Ai învățat și în limba ucraineană 

sau ai studiat limba ucraineană doar ca obiect de studiu ?  

- Clasele I-IV le-am făcut  în satul  meu natal, Rogojești, iar V-VIII  la Mihăileni. Din clasa a I am început să învăț limba ucraineană și făceam câte 2 ore pe 

săptămână, iar din clasa a V-a studiam câte 4 ore pe săptămână limba ucraineană, ca obiect de studiu . 

- Cine te-a îndrumat spre sport?  

- Eram în clasa a VIII-a, la început de an, când dl profesor Victor Semciuc, profesorul meu de  educație fizică, m-a convins și m-a propus Clubului Sportiv 

Botoșani, ca să practic acest  sport, canotajul. Până atunci eu nu auzisem prea multe despre această ramură sportivă. Știam doar de rezultatele obținute de d-na 

Elisabeta Lipa, care este originară tot din satul Rogojești.  

- Ai practicat și  alte sporturi? 

- Sport de performanță nu am făcut, dar am cochetat cu fotbalul la nivel local și județean, așa că am ajuns să particip cu diferite echipe mai mari sau mai mici 

la faze județene și interjudețene.  

- Când ai urcat  pentru prima dată într-o barcă? 

- Prima dată a fost pe iazul de la Fălticeni în toamna anului 2013 când,  sub conducerea  antrenorului Bulei George am învățat cum să țin vâslele, poziția în 

barcă, primele mișcări cu  vâsle pentru a participa la concursurile care urmau să înceapă în primăvara anului 2014. 

- Ce amintiri ai de la primele tale contacte cu caiacul și primul tău antrenor? 

- Prima impresie a fost foarte frumoasă, pe zi ce trecea spoream încrederea în forțele proprii,  mișcările erau mai apropiate de ce ni se cerea, bucuria 

succeselor personale în întrecerea cu  colegii mei și am început să iubesc tot mai mult acest sport. Dar acesta a fost începutul. Pe urmă a venit greul,” joaca” s-

a terminat. Cerințele au crescut, pretențiile antrenorilor au  sporit, se apropia perioada concursurilor și noi trebuiam să demonstrăm că nu degeaba am fost  

selecționați pentru această ramură sportivă. 

- Când au venit primele succese? 

- Primul succes național a fost în luna decembrie 2014, dar de data aceasta, doar  pe simulatoare, pe care ne antrenăm noi pe timpul iernii, concurs la care am 

ocupat locul III. Primul succes internațional a venit  în anul 2015, la campionatul european din Cehia, unde în componența echipajului  8+1 am obținut 

medalia de bronz. 

- Ce crezi  că a stat la baza succesului tău și a echipei în cadrul căreia ai concurat,  în această ramură a sportului, înălțimea, forța, determinarea, 

motivarea, etc ? 

- În primul rând hotărârea de a nu abandona niciodată gândul că voi fi câștigător. În al doilea rând, la obținerea unui succes, participă o echipă managerială 

formată din antrenori,  medici,  susținători.  
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Sărbătoare la Mihăileni, odată cu întoarcerea acasă a lui Mugurel Semciuc 

 Interviu cu vicecampionul olimpic 

(continuare din pagina 5) 

Un impuls special a fost dat de antrenorul lotului olimpic de băieți Antonio Colamonici din Italia, care a schimbat sistemul de pregătire existent până atunci și, începând  din 

2017, ne-a motivat la fiecare antrenament, la fiecare concurs că suntem cei mai buni din lume la această probă, de 4 rame fără cârmaci și că tr    

 ebuie și vom birui la Olimpiada de la Tokio. Și a avut dreptate.           

  - Spune-ne ce presupune antrenamentul cu o canoe? Mulți oameni cred că se vâslește toată ziua.  E adevărat ?     

 -Da, este adevărat că vâslim mult zilnic, cam 24 km dimineața și circa 20 km după amiază.  Dar antrenamentul nu se oprește aici. Mai e câte 1 oră și jumătate de 

bicicletă la sală, antrenament de forță la sală, cu greutăți și alte exerciții specifice pentru a dezvolta masa musculară și a putea  rezista antrenamentelor și concursurilor la care 

urmează să participăm.                  

 - Se spune că fiecare echipaj își  are stilul său de a concura . Voi ce stil folosiți?         

 - Antrenamentele, ca și concursul propriu zis, se realizează potrivit tacticii gândite de către echipa de antrenori. În cazul echipajului nostru facem mereu aceeași 

cursă. Luăm startul foarte rapid, ne menținem la 250 m, la jumătatea cursei, la 1.000 m, ne lansăm cu câteva lovituri cam 100 m, iar pe ultimii 250 m dăm tot ce avem mai 

bun în no, ridicăm ritmul până la finiș. Și se pare că este un stil câștigător.            

 - Ai început în  echipaj de 4 rame fără cârmaci, sau au existat și alte opțiuni în care ai încercat să obții rezultate excelente? În opinia ta, în această ramură de 

sport este mai ușor să obțineți rezultate individual sau cu echipa?            

 - Am început la dublu, apoi în echipaj de 4 rame fără cârmaci și 8 +1, dar pentru această  olimpiadă, începând din 2017, ne-am pregătit în această formulă, care s-a 

dovedit  câștigătoare. Cred că rezultate bune se obțin cu echipa. Pentru individual mai trebuie ceva, talent din naștere.       

 - Care dintre medaliile obținute îți este cea mai scumpă și de ce?           - 

Deși am obținut și alte medalii la diferite concursuri, cea mai scumpă pentru mine este cea  de la Tokio. A fost o muncă grea, iar medalia de argint este recompensa pentru o 

muncă depusă de- a lungul celor cinci ani de pregătire.              

 - Ai observat vreo schimbare la tine atunci când ți-a crescut popularitatea? Te-a schimbat faima?       -  

În afară de faptul că am devenit mult mai cunoscut și mai căutat, în ultima perioadă de timp, eu am rămas același tânăr de la țară, care își vede de rostul său în viață. 

 - Care este ritmul tău de viață, acum că  s-au terminat Jocurile Olimpice de la Tokio?         

 - După  jocurile olimpice avem o binemeritată vacanță, dacă se poate spune așa. Dar până  acum nu prea am avut parte de ea. În această perioadă au fost o 

multitudine de întâlniri de la  cel mai înalt nivel și până la cele ca  aceasta, de azi, organizată de filiala Botoșani a U.U.R. , de fostul  meu  profesor de educație fizică Victor 

Semciuc. Pe 13.09.2021, în cadrul unui eveniment organizat de Consiliul Județean și primăria Botoșani, ce s-a desfășurat în pădurea „Codrii de Aramă” – Lacul cu Nuferi 

din Ipoteşti, alături de campioana Olimpică Simona Radiş am fost desemnați cetățeni de onoare ai municipiului Botoşani, un lucru care ne obligă  și mai mult.   

 - Ce activitate îți  dă o senzație de relaxare? Voiajul ? Cărțile? Muzica ?          

  - Timp liber nu prea avem, doar duminica după  amiază, câteva ore, când îmi place să mă  plimb sa mai citesc câte o carte și să ascult și o muzică bună. Și mai avem 

timp între concursuri, când putem ajunge acasă, să fim alături de cei dragi. În rest, muncă și iar muncă, căci așa se câștigă medaliile.       

 - Cariera de  sportiv implică anumite dificultăți și o încărcătură  emoțională. Ce sfaturi ai putea  oferi pentru cei ce vor să îmbrățișeze această carieră? 

  - În primul rând să se gândească și să-și aleagă foarte bine drumul în viață. În al doilea rând  să  nu cedeze niciodată primelor obstacole sau greutăți ce apar în 

cariera aleasă. Să fie perseverenți și încrezători în forțele proprii și în ajutorul bunului Dumnezeu.          

 - Cum sărbătorește victoria Mugurel  Semciuc ? Singur,  în familie sau cu colegii de  echipaj?         

 - Deocamdată aștept să se termine perioada aceasta de întâlniri protocolare, apoi voi discuta  cu familia și cu colegii mei de echipă și vom stabili ce vom face în 

timpul care a mai rămas  până la reînceperea antrenamentelor.              

 -  Cum  a fost cursa finală? Erați siguri că veți câștiga?            

 - A fost o cursă grea, pentru că în finală au fost cele mai puternice ţări din lume. Noi ne-am făcut cursa noastră, pentru a obţine cel mai bun loc şi pentru a lua o 

medalie la Jocurile Olimpice. Sentimentele pe care le trăieşti când te vezi cu medalia sunt de nedescris. Simţi o bucurie foarte mare, nu poţi descrie acele momente de 

bucurie. În sport nimeni nu poate fi sigur de  victorie. Sunt atâtea exemple care demonstrează lucrul acesta, în toate sporturile.  Dar noi ne-am făcut cursa așa cum am 

pregătit-o la antrenamente, am dat totul din noi pentru  a obține victoria finală. Nu a fost ușor, dar satisfacția este cu atât  mai mare.      

 - Apropo, viteza și victoria sunt afectate de caracteristicile tehnice ale ambarcațiunii? Echipajul vostru avea o barcă specială?    

 -  Echipajul nostru avea două bărci, am putea  spune așa  speciale, ”gemene”, una care a fost  trimisă la Tokio cu 6  luni înainte și alta cu care făceam antrenamente 

în aceleași condiții.                 

 - Și în cele din urmă: care sunt planurile tale pentru viitor?            

 - În această toamnă se va  lua hotărârea, se vor face selecții și vom vedea în ce formule ne  vom pregăti în continuare pentru viitoarele concursuri naționale și 

internaționale                    

 -- Și o ultimă întrebare. Care este  părerea ta: nu ar fi  binevenită o bază de antrenament  pe lacul de la Rogojești? Măcar pentru tinere talente din această parte 

a țării, dacă nu se  poate mai  mult?                

 - Ar fi foarte utilă, chiar dacă nu va putea fi folosită tot timpul anului. Dar pentru asta ar trebui  să se facă proiecte, poate cu atragerea banilor europeni. Ar trebui să 

se implice factorii de decizie începând de la nivel local și până la ministere. Dar, până atunci, noi vom încerca să ne facem datoria așa cum știm mai bine.                                            

IRINA SIMINICEANU 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Infacțiuni la regimul rutier 

La data de 16 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Corni au depistat, pe Drumul Județean 208 H, la 

intrarea în localitatea Corni, un autoturism ieșit în afara părții carosabile care a intrat în coliziune cu un cap de pod și 

prezenta avarii la partea din față. A fost stabilită identitatea conducătorului auto în persoana unui tânăr de 36 de ani, din 

comuna Corni,  care figura cu dreptul de a conduce autovehicule anulat.  Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu 

aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior acesta refuzând prelevarea de 

probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.  Din verificările efectuate a reieșit faptul că autoturismul pe care 

îl conducea aparține mamei sale, iar bărbatul de 36 de ani l-a sustras, fără a avea consimțământul acesteia.  

În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de 

conducere fără permis, refeuz de prelevare de mostre biologice de 

sânge și furt între rude.  

 

Comerț cu produse susceptibile a fi 

contrafăcute 

 

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în 

circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. 

În urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, la data de 16 septembrie 2021, doi tineri cu vârstele de 20, respectiv 17 ani, 

din Târgu Mureș, în timp ce se aflau în parcarea unei societăți comerciale din municipiul Dorohoi, ar fi oferit spre vânzare 

trecătorilor, parfumuri pe care erau inscripționate diferite mărci înregistrate care beneficiază de protecție, susceptibile a fi 

contrafăcute. Cercetările au fost preluate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, 

urmând ca în funcție de rezultate să se dispună măsuri legale.         

 Documente false descoperite la controlul de frontieră  

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit, în posesia a trei cetăţeni din 

Republica Moldova, două cărţi de identitate româneşti şi un permis de conducere ucrainean, documente ce s-au dovedit a fi 

false. Cetăţenii implicaţi sunt cercetaţi pentru complicitate la fals material în înscrisuri oficiale. 

În data de 16 septembrie 2021, în jurul orei 12.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat 

pentru efectuarea formalităților de control pentru a intra în România, un cetăţean din Republica Moldova, conducătorul unui 

autoturism înmatriculat în Franţa.În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit, ocazie cu care 

a fost descoperită, în cotiera faţă a autoturismului, o carte de identitate cu însemnele autorităţilor române, 

având  imprimate datele și fotografia persoanei în cauză.În jurul orei 13.00, în  acelaşi punct de trecere a frontierei, s-a 

prezentat pentru efectuarea formalităților necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare în România, un cetăţean din 

Republica Moldova, pasager într-un autocar înmatruiculat în Republica Moldova, ce efectua o cursă ocazională cu destinaţia 

Polonia. În baza profilului de risc s-a efectuat un control amănunţit asupra persoanei, ocazie cu care s-a descoperit în 

portmoneul acestuia, un permis de conducere eliberat de autorităţile din Ucraina. 

*Câteva ore mai târziu, în buzunarul interior al jachetei unui cetăţean din Republica Moldova, pasager într-un autocar 

înmatriculat în Cehia, cu destinaţia Praga,  poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca – 

I.T.P.F. Iași au  descoperit o carte de identitate cu însemnele autorităţilor române. 

Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea celor trei documente, colegii noştri au fost efectuate verificări specifice 

ocazie cu care au stabilit faptul că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi de fond ale unora autentice.  

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri 

oficiale. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Demolatorii fostei fabrici de 

confecţii, amendaţi de către 

Garda de Mediu 

 
Nerespectarea procedurilor ce se impun la lucrările 

de demolare a adus societăţii care le efectuează două 

amenzi din partea Gărzii de Mediu Botoşani, în 

valoare de 15.000 lei.  

Ca urmare a autosesizării, O echipă de comisari de la 

Garda de Mediu a verificat modul cum se desfăşoară 

lucrările de desființare a construcțiilor și instalațiilor 

existente, a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, 

termoficare, rețele de energie electrică aeriană și 

subterană, gaze naturale, telefonie de la fosta fabrică de 

confecţii Rapsodia Conf. S.A. Aceasta după ce în ziua de 

15 septembrie a.c., întreaga zonă a fost poluată de un nor 

gros de praf. Concluzia a fpst că “ operatorul economic 

nu s-a supus tuturor procedurilor și cerințelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului 

asupra aerului înconjurător și a mediului şi a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 10.000 

lei.Amplasamentul a fost verificat și anterior stabilindu-se în sarcina operatorului economic măsuri cu termen în vederea 

remedierii neconformităților constatate și aplicându-se totodată două sancțiuni: un avertisment și o amendă 

contravențională în valoare de 5000 lei.”  

 

 

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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*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) 
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