
       Botoşaniul a intrat în scenariul roşu de Covid 19 

Cu un indice de infectare de 3,05 la mia de locuitori, 

municipiul Botoșani a intrat astăzi în scenariul roșu de 

COVID 19.A lte opt localități din județ sun de asemeni sub 

incidența acestui cod.:  Blândești (3,54), Corni (3,51), 

Curtești (4,21), Havârna (3,55), Mihai Eminescu (3,37), 

Răchiți (3,59), Vorniceni (3,11), Vorona (3,04). 

Direcția de Sănătate Publică Botoșani, a raportat astăzi, marți, 

încă 105 cazuri noi de COVID, din care 48 sunt în municipiul 

capitală de judeţ.       

 Comunele Curtești și Hudești au câte 4 cazuri noi,  câte 3 cazuri noi au fost raportate în Dorohoi, Flămânzi, Mihai 

Eminescu, Rădăuți Prut, Tudora și Vlădeni, câte 2 cazuri în Bălușeni, Copălău, Darabani, Roma, Trușești și Vorona şi câte 

un caz în localităţile Blândești, Bucecea, Corni, Coțușca, Cristești, Dângeni, Dobârceni, Drăgușeni, Hilișeu Horia, Ibănești, 

Leorda, Lunca, Nicșeni, Păltiniș, Răchiți, Săveni, Stăuceni, Ștefănești și Vf. Câmpului. Un număr de  11 localități se află în 

scenariul galben: Flămânzi (2,75), Brăești (1,93), Cordăreni (1,79), Cristinești (1,58), Dângeni (1,56), Frumușica (1,53), 

Hlipiceni (2,36), Nicșeni (1,52), Sulița (1,67), Trușești (1,66) și Vlădeni (2,05). 

Maratonistul botoşănean Iulian Rotariu- pe primul loc la ULTRA  

BOLIVIA RACE 2021 

  În perioada 20 – 26 septembrie a.c., Iulian va reprezenta România la 

acest ultramaraton.Deși, inițial s-au înscris 17 dintre cei mai puternici 

ultramaratoniști din lume, la start se vor alinia doar 15.Va avea de alergat 

220 de kilometri, în şapte etape, cursa fiind organizată de Canal 

Aventure. Își va testa limitele la o altitudine de 4.100 de metri, în condiţii 

neobişnuite. Startul s- dat luni, 20 septembrie a.c., la ora locală 09.00 am 

(ora 16.00 la Botoșani) din localitatea Salinas, competitorii urmând să 

parcurgă 22 de kilometri până în localitatea Salar de Coipasa, unde vor 

înnopta.  

Plutonierul adjutant Iulian Rotariu, a finalizat prima zi de concurs pe primul loc.A parcurs primii 33 km în 3 ore și 23 de 

minute, cu un avans de 10 minute fața de germanul Sascha Gramm, ocupantul locului doi.Cea mai grea probă va fi etapa 

a 6-a, programată a se desfășura pe 25 septembrie, când cei rămași în cursă vor trebui să parcurgă într-o sigură 

zi 42 de kilometri, de la Isla del Pescado până în deșertul Salar d’Uyuni. Acesta este cel mai mare deșert de sare 

din lume, având o suprafață de 10.582 km².La fel ca și celelalte ultramaratoane, cursa va fi tot autosusținută, 

participanții urmând să-şi poarte echipamentul şi hrana într-un rucsac. 

Felicitări! Suntem  mândri de tine!Curse usoare îți dorim! Suntem cu gândul alături de tine!- i-au transmis colegii de la ISU 

Botoşani.  

___________________________________________________________________________________________________ 
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Incendiu provocat de un scurtcircuit, la casa unei centenare din Băluşeni 

La 101 ani, o femeie din comuna Bălușeni, și-a văzut casa 

mistuită de flăcări. Norocul ei a fost că, în momentul 

izbucnirii incendiului, fiul era acasă și a ajutat-o să iasă 

afară. Tot bărbatul a fost cel care a sunat după ajutor.La 

fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, trei echipaje din 

cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu două 

autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță 

SMURD, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență Bălușeni, cu o autospecială cu apă și spumă. La 

sosirea forțelor de intervenție, casa ardea în totalitate.Atât 

bătrâna, cât și fiul ei au fost evaluați, la fața locului, de 

către paramedici, care s-au asigurat că aceștia nu au avut de suferit de pe urma evenimentului.Incendiul a fost stins în 

limitele găsite de pompieri. A fost înlăturat și pericolul de explozie, din interior fiind scoase două butelii. Cel mai probabil, 

incendiul a fost provocat de un scurtcircuit.  

Pentru a preveni astfel de evenimente,  pompierii recomandăm : efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei electrice; nu 

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

consumul adiţional; verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate; 

nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite;nu suprasolicitaţi o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării 

excesive a unei surse de curent. 

Un jar căzut din sobă a ars o casă la Leorda 

Un incendiu a izbucnit  luni seară  în localitatea Leorda. Totul a pornit de la un jar căzut din sobă pe materiale combustibile. 

Incendiul a fost observat târziu, 

iar casa a ars violent. Două 

persoane, mamă și fiică, de 78 

respectiv 45 ani, au suferit arsuri 

de gradul II și III, după ce casa 

unde locuiau a luat foc și au fost 

transportate la spital. Mama a 

fost scoasă din casa cuprinsă de 

flăcări de vecini.Fiica a fost 

găsită într-o anexă, inconștientă, 

de către doi pompieri, plt.maj. 

Teodor Nedelcu și plt.adj. Paul 

Popovici, aflați în timpul liber și 

care au fost sunați din 

dispeceratul unității să intervină, 

întrucât locuiesc în comună.Victimele au fost preluate de către echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și SMURD, 

aflate la fața locului și transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.La fața locului, au ajuns și trei echipaje 

de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentelor de Pompieri Botoșani și Dorohoi. La sosirea forțelor de intervenție, 

ardea întreaga locuință, existând pericolul de propagare la o anexă și o locuințele din gospodăriile vecinilor. Flăcările 

măsurau aproximativ patru metri. 

Evenimente ca cel descris pot fi evitate, respectând  următoarele reguli comunicate de ISU Botoşani:Nu lăsați sobele și alte 

mijloace de încălzire nesupravegheate pe timpul funcţionării.Nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât 

vatra focarului.Nu lăsați ușa sobei deschisă.Nu supraîncălziți soba.Montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu 

combustibil a mijlocului de încălzire, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 metri.Nu puneți haine la uscat pe sobe 

sau în imediata lor apropiere.Stingeți focul pe timpul nopții.Nu lăsați, niciodată, copiii singuri în casă, mai ales într-o 

încăpere unde este în funcțiune un mijloc de încălzire.ISU_BOTOSANI  

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJPYVALdseaV7A7bsp7gxHCT3bvYz-EYUumbXKddCuF4n4R53rppM3htf8O7aRFJwOcH6FBYc1yIF_Fc93gB8eoCULmLKvhXLDdSvtYalUUZ6K6Mz0FYD7KOPyPmokiROhTIHOCqUwdc8-tQr0m1Bs&__tn__=*NK-R
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Dreptul de a conduce, răscumpărat cu 100 de euro 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecerea Frontierei 

Stânca efectuează cercetări pe numele unui cetăţean al Republicii 

Moldova, asupra căruia a fost descoperit un permis de conducere 

fals. 

În data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 16.00, în Punctul de 

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

efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei B.V., 

cetăţean al Republicii Moldova, în vârstă de 27 de ani, pasager 

într-un autocar ce se îndrepta către Cehia.În baza analizei de risc 

pe linia documentelor de călătorie false sau falsificate, s-a efectuat 

un control amănunţit asupra persoanei, colegii noștri descoperind în portofelul tânărului un permis de conducere cu 

însemnele autorităţilor din R. Moldova, ce avea imprimată fotografia bărbatului.Având suspiciuni cu privire la autenticitatea 

documentului descoperit, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au constatat că permisul de 

conducere  nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals.Cu privire la cele constatate, tânărul a 

declarat că în anul 2019 a fost depistat conducând sub influența băuturilor alcoolice la volan, iar ca măsură complementară 

permisul de conducere i-a fost anulat. În consecinţă, prin intermediul unui conational, bărbatul și-a  făcut rost de un permis 

de conducere fals pentru care a plătit suma de 100 de euro.          

 În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri 

oficiale. 

    Percheziții domiciliare  la locuințele a trei persoane din orașul Săveni 

 Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal sub 

aspectul comiterii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă 

identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, la 

data de 20 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a 

Criminalității Economice au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară 

la locuințele a trei persoane bănuite de comiterea faptei,  din orașul Săveni.În urma 

activităților desfășurate la locațiile vizate, au fost identificate și indisponibilizate în 

vederea confiscării, aproximativ 200 de articole  de îmbrăcăminte și 

încălțăminte,precum și 18  parfumuri, inscripționate cu diferite mărci  înregistrate 

care beneficiazăde protecție,  susceptibile a fi contrafăcute și pentru care persoanele 

bănuite,  nu dețineaudocumente de proveniență. Cercetările sunt continuate sub 

aspectul comiterii infracțiunii menționate mai sus, prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională urmând a fi stabilit de 

către titularii mărcilor înregistrate.  

Accident rutier pe Calea Naţională 

La data de 20 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la 

faptul că pe Calea Națională a avut loc un accident de circulație soldat cu victime omenești. Echipajul de poliție dirijat la 

fața locului a stabilit următoarea situație de fapt:Un tânăr de 19 ani, din municipiul Botoșani, în timp ce se deplasa cu 

autoturismul pe Calea Națională, ar fi pătruns în intersecția cu strada Marchian pe culoarea roșie a semaforului, împrejurare 

în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din municipiul Botoșani. În urma 

impactului a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 21 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de 

îngrijiri medicale. De asemene,a s-a stabilit faptul că tânărul de 19 ani avea dreptul de a conduce autoturisme suspendat. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis și vătămare coporală din culpă.   

____________________________________________________________________ 
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Smart Energy, un nou concurs online lansat de E.ON pentru 

elevii de gimnaziu preocupa şi de economisirea energiei  
 

 Competiția interșcolară  a debutat pe 20 septembrie și se încheie pe 1 octombrie; 

 Copiii vor avea de pregătit un videoclip cu durata de maximum 3 minute; 

 Proiectele clasate pe primele 3 locuri vor fi recompensate cu premii atractive, precum table educaționale interactive, video proiectoare sau 

laptopuri; 

 

 

Copiii vor să fie luați în seamă de colegi, prieteni, dar și de 
părinți , bunici sau profesori. Își doresc să aibă un cuvânt de 
spus și să fie un exemplu pentru cei din jur. Iar atunci când 
inițiativele lor se îndreaptă spre protecția mediului, prin 
economisirea surselor de energie și folosirea energiei verzi 
fiecare dintre noi devenim mai atenți la aceste lucruri și chiar 
mai responsabili.  
 
Acestea sunt principalele argumente pentru care E.ON 
Energie România lansează un nou concurs dedicat elevilor de 
gimnaziu, “Smart Energy”, care se desfășoară online 
începând cu 20 septembrie până la 1 octombrie. Sunt invitați 
să participe elevi din întreaga țară, cu vârstele cuprinse între 
12 și 15 ani, care sunt pasionați de energia viitorului și de 
protejarea mediului și care își doresc să fie promotori în 
societate a unor măsuri de folosire eficientă a energiei. 
Echipele vor fi formate din minimum 3 și maximum 10 copii și 
vor avea un profesor coordonator.  
 
“Ne dorim cu toții să trăim într-un mediu curat, nepoluat și în 
acest demers comun ne bazăm foarte mult și pe copii și 
creativitatea lor. De multe ori de la ei vin sfaturi și idei 
prețioase privind energia și utilizarea eficientă a acesteia. 
Așteptăm ideile copiilor în cadrul acestui nou concurs care 

vine în completarea acțiunilor E.ON de tranziție la noua lume a energiei, mai verde și sustenabilă”, spune Claudia Griech, Director 
General al E.ON Energie România. 
 
Pentru înscrierea în concurs, etapă care va avea loc în perioada 20-26 septembrie, copiii vor trebui să realizeze un videoclip de 
maximum 3 minute în care să explice de ce este important să economisim energia, precum și modul în care putem face acest lucru.  
Beneficiile folosirii energiei în mod eficient prin schimbări mici ale stilului de viață, dar și ale utilizării unor alternative eficiente din punct de 
vedere energetic pentru încălzirea sau răcirea locuinței, transportul eco, prietenos cu mediul, sunt doar câteva teme ce pot fi abordate în 
cadrul concursului interșcolar.  
 
Trimiterea materialelor pentru concurs se va face pe adresa de e-mail (utilizând platforma Wetransfer): 
responsabilitate.corporatista@eon-romania.ro, sau pe WhatsApp la numărul de telefon: 0756194644. 
În perioada 27-30 septembrie videoclipurile transmise vor fi distribuite pe pagina de pagina de YouTube a E.ON România 
(https://www.youtube.com/user/eonenergieromania), intrând astfel oficial în etapa finală a concursului. Desemnarea câștigătorilor se va 
face de către publicul larg prin acordarea de voturi pozitive, fiind luate în considerare doar voturile acordate direct pe această pagină.   
 
Primele trei videoclipuri, cu punctajele cele mai mari, vor fi desemnate câștigătoare și vor fi premiate de E.ON Energie România. Premiul 
întâi va consta într-un Pachet interactiv IQBoard Expert(tablă interactivă + videoproiector,  Premiul II - Tablă interactivă , iar Premiul III – 
Videoproiector.  Cei trei profesori coordonatori ai proiectelor câștigătoare vor fi premiați cu câte un laptop. Cele trei unități de învățământ 
câștigătoare vor putea fi beneficiarele proiectului Energie în școlile copilăriei, ediția 2022, de modernizare a sistemului de iluminat din 
școli prin montarea de tuburi LED.  
 

Mai multe informații despre demersurile necesare pentru înscrierea în concurs și despre Regulamentul concursului puteți afla accesând 
https://www.facebook.com/E.ONRomania/ și website-ul www.eon.ro/actiuni-responabilitate-sociala. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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S-a deschis sezonul de candidaturi pentru bursa Future Leaders 

Exchange Program (FLEX) 2022-2023 

Ambasada Statelor Unite în România și American Councils for 

International Education (Consiliile Americane pentru Educație 

Internațională) invită liceenii cu cetățenie română să participe la 

Programul FLEX 2022-2023. Programul educațional FLEX este 

finanțat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și 

își propune să ofere liceenilor din România ocazia de a studia la un 

liceu american și de a locui împreună cu o familie americană pe 

parcursul anului școlar 2022-2023. Participarea la Programul FLEX, 

aflat acum în al 7-lea an de existență în România, este GRATUITĂ. În 

anii de implementare anteriori, FLEX România a oferit bursa către zeci 

de liceeni români din mai multe județe ale țării, aceștia fiind repartizați 

la licee din state precum Washington, Texas, Colorado, California, 

Hawai, Iowa și Florida. Programul se adresează în egală măsură și 

liceenilor cu dizabilități.  

Ce este Programul FLEX? FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992, iar acum se află în cel de-al 29-lea an 

de existență. Programul presupune parcurgerea unui an școlar întreg în Statele Unite ale Americii de către elevii de liceu 

interesați care sunt declarați câștigători în urma competiției pentru acordarea bursei. Obiectivul programului este să 

promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, pentru ca liceenii să aibă ocazia de a învăța 

mai multe despre SUA și de a le face cunoscute americanilor țările lor de origine. În anul școlar 2021-2022, la nivel global, 

aproximativ 900 de liceeni vor învăța în SUA în cadrul Programului FLEX. Fiecare bursier va locui timp de un an împreună 

cu o familie americană și va studia la un liceu american, având toate costurile acoperite prin program. La întoarcerea în 

România, anul de liceu petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat.        

 Criterii de eligibilitate: Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : • au 

cetățenie română; • sunt născuți între 15 iulie 2004 și 15 Iulie 2007; • sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a; • 

studiază engleza în liceu; • îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 

5 ani. Aplică online până pe 15 Octombrie 2021 https://ais.americancouncils.org/flex      

 Anca, bursieră în Longview, Statul Washington, 2016-2017 :Pentru mine FLEX a fost și este o aventură, din 

momentul în care am trimis primul formular și până în prezent. Am trăit un amalgam de sentimente alături de FLEX. Nimic 

nu este plictisitor sau greu atunci când te implici 100%. FLEX mi-a oferit șansa de a cunoaște oameni noi și de a mă 

dezvolta personal. Cu ajutorul programului acesta am înțeles că orice îți dorești cu ardoare se poate transforma în realitate. 

Cum ar spune americanii: „Just do it !”            

 Informații complete despre program sunt disponibile la adresa de email flex.ro@americancouncils.org și pe 

site-ul www.americancouncils.ro 

__________________________________________________________________________________________________ 
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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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*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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