
Accident la Santa Mare 
Patru persoane, doi bărbați și două femei, s-au răsturnat cu mașina pe marginea unui drum 

de pe raza comunei Santa Mare, sâmbătă dimineață. Cei patru au ieșit singuri din 

autoturism. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție 

Ștefănești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, dar și două 

echipaje al Serviciului Județean de Ambulanță. Doar femeile au fost transportate la spital 

pentru îngrijiri medicale de specialitate, bărbații refuzând ajutor medical.Pompierii au 

intervenit pentru înlăturarea pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriei și au 

curățat partea carosabilă astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță!  

Incendiu devastator la o gospodărie din Tudora 

Un incendiu a izbucnit vineri seară, într-o gospodărie din comuna Tudora, a fost stins de 

pompierii botoșăneni după aproximativ șase ore de muncă asiduă.Flăcările au cuprins 

depozitul de furaje, o anexă folosită de proprietar ca adăpost pentru păsări și iepuri, dar și 

acoperișul casei. Suprafața incendiată măsura cca. 600 metri pătrați când au ajuns forțele 

de intervenție la fața locului. Din nefericire, în incendiu au fost surprinse 350 rațe și 60 

iepuri.Flăcările au distrus aproximativ 50 tone furaje, anexa unde erau păsările și iepurii, 

acoperișul casei, 20 geamuri și o ușă din pvc și trei uși din lemn. Pompierii au salvat 

bunurile din interiorul casei.Au intervenit două echipaje din cadrul Detașamentului de 

Pompieri Botoșani, cu două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, precum și 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Tudora, cu un buldoexcavator. Pentru 

stingerea flăcărilor a fost nevoie de multă apă, autospecialele fiind realimentate de mai 

multe ori.Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.  

  Carte de identitate falsă procurată cu ajutorul unui prieten a 

fost descoperită de poliţiştii de frontieră 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei 

Stânca au descoperit în posesia unui cetăţean din Republica Moldova o 

carte de identitate românească, ce s-a dovedit a fi falsă. 

În data de 07 octombrie a.c., în jurul orei 22.30, 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, pasager al unui microbuz înmatriculat în Republica 

Moldova, ce efectua o cursă ocazională cu destinaţia Franţa.În baza 

profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit 

asupra persoanei, ocazie cu care a fost descoperită, în portmoneul 

acesteia, o carte de identitate cu însemnele autorităţilor române, având imprimate datele și fotografia acesteia.Existând 

suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului de identitate, colegii noştri au efectuat verificări specifice, ocazie cu 

care au stabilit faptul că acesta nu îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond ale unuia autentic.Cetăţeanul a declarat că a 

procurat documentul prin intermediul unui prieten şi intenţiona să-l folosească pentru a obţine mai uşor un loc de 

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

înscrisuri oficiale. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Angajări la ISU Botoşani 

Posturi scoase la concurs, prin 

încadrare directă și / sau 

rechemare în activitate!  

Începând de vineri, s-a dat 
startul înscrierilor la 

concursurile organizate pentru 

ocuparea a 15 posturi vacante, 

în cadrul ISU Botoșani.  

Este vorba de : 

- două posturi de subofițer 

operativ principal la Inspecția 

de Prevenire - control și 
activități preventive; 

- două posturi de subofițer 

secretariat principal la 

Compartimentul Secretariat, 

Documente Clasificate și 
Arhivă;  

- două posturi de subofițer 

tehnic principal la Serviciul 

Comunicații și Tehnologia 

Informației - tehnologia 

informației; 

- un post de conducător auto la Serviciul Logistic - grupa transport; 

- un post de subofițer tehnic principal la Serviciul Resurse Umane; 

- un post de subofițer administrativ principal la Serviciul Logistic – patrimoniu imobiliar; 

- un post de subofițer tehnic principal la Serviciul Resurse Umane – prevenirea riscurilor profesionale și 
protecția lucrătorilor; 

- un post de subofițer tehnic principal la Compartimentul Structura de Securitate – protecția informațiilor 

clasificate; 

- un post de subofițer administrativ principal la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – 

mentenanță; 

- un post de subofițer tehnic principal la Serviciul Logistic – tehnic; 

- un post de subofițer tehnic principal la Compartimentul Informare și Relații Publice; 

- un post de personal contractual - îngrijitor la Serviciul Logistic - echipa de întreținere și reparații imobile. 

Informații suplimentare despre organizarea concursurilor și depunerea dosarelor se pot obține accesând 

pagina www.isubotosani.ro, secțiunea „Resurse Umane” și la Serviciul Resurse Umane, la telefon 

0231/508129, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00. 

Toate documentele se depun EXCLUSIV în format electronic, la adresa de e-mail specificată în fiecare 

anunț. 

__________________________________________________________________________________________ 
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Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva (Iași, 14 octombrie 2021)  

Venind în întâmpinarea celor ce-și vor îndrepta pașii spre Iași 

pentru a participa la sărbătoarea din 14 octombrie și ținând cont de 

contextul epidemiologic în care ne aflăm, Mitropolia Moldovei și 

Bucovinei anunță şi anul acesta o serie de măsuri menite să protejeze, în 

condițiile actuale, sănătatea pelerinilor: 

Anul acesta s-au împlinit, pe 13 iunie, 380 de ani de când, prin 

străduinţa binecredinciosului Domn Vasile Lupu al Moldovei, Iaşul 

este binecuvântat de prezenţa şi ocrotirea moaştelor Sfintei 

Cuvioase Parascheva.Venind în întâmpinarea celor ce-și vor 

îndrepta pașii spre Iași pentru a participa la sărbătoarea din 14 

octombrie și ținând cont de contextul epidemiologic în care ne aflăm, Mitropolia Moldovei și Bucovinei anunță şi anul acesta o serie 

de măsuri menite să protejeze, în condițiile actuale, sănătatea pelerinilor:         

          1) Pentru a se evita o concentrare a închinătorilor de-a lungul a 

doar câteva zile, încă de vineri, 8 octombrie, ora 6.00, racla cu sfintele moaște va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană în cadrul unei 

procesiuni și va fi depusă în baldachinul special amenajat, unde va rămâne timp de o săptămână, până pe 15 octombrie. Alături de 

racla cu sfintele moaște ale Ocrotitoarei Moldovei va fi și racla cu sfintele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, cel a cărui 

canonizare a fost proclamată în 2018. Fiecare închinător va primi câte o iconiță purtând chipurile celor doi sfinți și publicația „Ghidul 

pelerinului”, realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Iași.          

  2) Va exista un culoar unic de acces către sfintele moaște, pe unde va putea intra câte o persoană, la distanță una de 

cealaltă. După ce vor trece de baldachinul în care se află sfintele moaște, printr-un culoar separat, pelerinii vor fi îndrumați către 

ieșirea din zona Ansamblului Mitropolitan. Credincioșii vor purta mască protectoare, iar cei care nu au una li se va oferi o mască de 

către voluntari.                 

 3) De-a lungul traseului pelerinilor vor exista dozatoare automate cu dezinfectant pentru mâini.     

 4) Așa cum se întâmplă deja, cei care doresc să se închine în Catedrala Mitropolitană o pot face tot pe un culoar unic de 

intrare, cu ieșire separată, pe care poate intra câte o persoană, astfel încât să se poată respecta regula distanțării fizice. Este un flux 

continuu doar pe acest culoar; credincioșii nu se pot opri să stea în Catedrală.        

 5) Slujbele obișnuite din aceste zile se desfășoară nu în Catedrală, ci în aer liber, într-o zonă special amenajată.  

 6) În curtea Catedralei Mitropolitane se vor lua, de asemenea, măsuri pentru a se evita staționarea și orice fel de aglomerări de 

persoane.                  

 7) În data de 14 octombrie 2021, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată, 

începând cu ora 9.30, pe un podium amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. În 

zonă vor fi amenajate culoare de acces pentru cei care vor dori să participe la slujbă și care, în număr restrâns, vor putea să intre în 

spații delimitate – astfel încât să nu se creeze grupuri mari de persoane și să se poată păstra distanța recomandată de autorități. Slujba 

va putea fi urmărită și de la distanță pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în această zonă.     

 Reprezentanții instituțiilor de presă vor avea acces la hramul Sfintei Parascheva pe baza legitimațiilor de serviciu, cu 

rugămintea de a trimite anterior, pentru a putea comunica mai eficient, pe adresa presa@mmb.ro, datele de contact: instituția de 

presă, numele și prenumele jurnalistului, funcția, adresa de email și un număr de mobil. Zonele de acces și alte informații vor fi 

comunicate de organizatori la fața locului.   

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor  

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2021/10/detalii-despre-programul-hramului-sfintei-cuvioase-parascheva-la-iasi-153824.jpg?itok=Q7xVqYgZ
mailto:presa@mmb.ro
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Comunicat de presă 

Autoritățile botoșănene intensifică controalele pentru 

prevenirea răspândirii virusului Sars Cov 2 

            Sub autoritatea 

instituției prefectului, în 

perioada următoare, polițiștii, 

împreună cu jandarmi, 

polițiști locali și specialiști din 

cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență, Direcției de 

Sănătate Publică, Direcției 

Sanitar Veterinare și a 

Inspectoratului Teritorial de 

Muncă, vor intensifica 

acțiunile de control pentru 

verificarea respectării 

măsurilor impuse de autorități 

pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2.  

Având în vedere faptul că în localitățile Tudora și Roma a fost extinsă perioada carantinei, conform Ordinului 

Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, cu încă 7 zile, forțele de ordine se vor afla în continuare în 

misiune, pentru menținerea ordinii și siguranței publice în aceste zone, pentru sprijinirea autorităților responsabile în 

implementarea deciziilor cu privire la instituirea carantinei, prin restricționarea accesului pe căile de comunicații 

înspre/dinspre cele două localități, precum și pentru identificarea și luarea măsurilor legale față de persoanele care 

încalcă prevederile legale. 

Precizăm că pentru localitățile în care incidența cumulată la 14 zile a depășit 6/1000 de locuitori, acesta fiind 

și cazul municipiului Botoșani, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile deschise, cu 

excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.  

Amintim faptul că, pentru localitățile în care incidența este mai mică de 6/1.000 de locuitori, portul măştii de 

protecţie este în continuare obligatoriu  în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de 

muncă, spații comerciale, precum și în spații publice deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, 

bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun.  

De asemenea, conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 75 din 3 octombrie 2021, 

se mențin măsurile de protecție, obligațiile și restricțiile care trebuie respectate, aprobate prin Hotărârea nr. 57 din 

10 septembrie a. c., potrivit cărora, activitatea agenților economici și a organizatorilor de evenimente, va fi adaptată 

în funcție de incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile, a localității din care fac parte.  

      Astfel de activități vor fi intensificate în perioada următoare, pe raza întregului județ, fiind vizate 

zonele aglomerate, localurile publice, instituțiile publice și transportatorii, scopul acestora fiind prevenirea 

răspândirii noului coronavirus. 

”Reamintim obligația Comitetelor locale pentru situații de urgență de a adopta măsuri specifice în vederea 

prevenirii și controlului infecțiilor generate de virusul SARS-COV-2 la nivel local, precum și obligația 

desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate 

temporară.”, insistă prefectul Dan Nechifor.   

__________________________________________________________________________________________ 
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*S.C. CRISTAL SRL, titular al Planului/Programului PUZ : “CONSTRUIRE STAŢIE 

DISTRIBUŢIE CARBURANŢI +SKID GPL, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI RACORD UTILITĂŢI",  

propus a fi amplasat în localitatea Coţuşca, com. Coţuşca, jud. Botoşani,, anunta publicul interesat ca s-a 

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

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

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

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

proiectantului SC General Proiect Management SRL din mun. Botoşani, str. Marchian nr.10, jud. Botoşani 

în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în 

termen de 15 zile de la data publicării anunţului. 

*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  

__________________________________________________________________________________ 
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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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Pompierii recomandă: instalați detectoare de gaz  în locuința dumneavoastră 

De cele mai multe ori, incendiile se produc în timpul nopții, când oamenii dorm 

și nu pot avea o reacție rapidă.  

Intoxicațiile cu monoxid de carbon, incendiile, acumulările de gaze, urmate de 

explozii pot fi prevenite prin montarea în locuință a unor detectoare de fum și de 

gaz. La nivel național, astfel de evenimente s-au transformat în adevărate 

tragedii, în urma cărora mai multe persoane și-au pierdut viața sau au fost rănite, 

iar locuințele în care s-au petrecut incidentele și cele ale vecinilor au fost distruse.  

Fiți responsabili și instalați astfel de detectoare în locuința dumneavoastră! Acestea vor declanșa alarma în timp util și, în 

acest fel, vă puteți salva viața și locuința! Testați periodic detectorul de incendiu și verificați funcționarea bateriilor! 

ISU_BOTOSANI 

Tomatele viitorului sunt crescute cu ajutorul curentului electric 

Cercetătorii de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași 

(USV Iași, fosta USAMV) caută în permanență soluții pentru o viață sănătoasă, într-

un mediu sustenabil și mai ales rezultatele să poată fi transferate la scară cât mai 

largă, către producători sau cultivatori. Astfel, după un studiu de trei ani la tomatele 

crescute cu ajutorul curentului electric, s-a ajuns la concluzia că producția poate fi cu 

până la 70% mai mare, sunt mai ieftine, mai sănătoase decât cele la care se folosesc 

substanțe chimice și mai ales stimulatori de creștere. Proiectul de cercetare ce 

aparține doctorandului USV Iași, Mădălin Gheorghițoaie și coordonat de către prof. 

univ. dr. Vasile Stoleru este unic în România, iar folosirea curentului electric de joasă tensiune pentru stimularea creșterii și 

dezvoltării tomatelor ar putea fi o alternativă reală pentru cultivatorii de legume.  

 „Inițial, am pornit cu niște baterii pentru a demonstra funcționalitatea ideii în fața profesorilor. La curenți mai 

puternici plantele erau afectate, li se oprea metabolismul, la curenți mai slabi erau stimulate. Practic, prin această metodă 

inedită sunt stimulați hormonii naturali din fructe, care în foarte multe situații, în culturile clasice, sunt perturbați de anumiți 

factori de mediu. Astfel, se evită substanțele chimice periculoase pentru sănătate, la care apelează unii legumicultorii”, a 

declarat Mădălin Gheorghițoaie, doctorand al USV Iași.  

 Pe parcursul cercetărilor s-a constat că producția este mai mare cu până la 70%, iar costurile de producție scad. 

„Curentul electric este asigurat de la orice priză cu 220 de volți. Este transformat cu ajutorul acestor surse în curent electric 

continuu de joasă tensiune. Fiind stimulată activitatea lor din rădăcină, tulpină, apex sau din vârful de creștere, atunci planta 

lucrează permanent datorită acestor hormoni care se găsesc în mod natural. Fructul are peste 300 de grame, este un fruct de 

dimensiuni mari și prezintă calități nutritive mai bune comparativ cu variantele tratate chimic. Datorită faptului că se 

utilizează curent electric continuu, la intensități mici, nu facem altceva decât să stimulăm activitatea hormonală în latura de 

creștere. Evităm 100% utilizarea hormonilor artificiali inevitabil, odată instalat sistemul, poate fi utilizat pe tot parcursul 

anului”, a punctat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, Facultatea de Horticultură a USV Iași. 

 Cu o producție majorată și costuri reduse, cercetătorii sunt convinși că ideea poate fi preluată cu succes de fermieri, 

mai ales că, tomatele obținute astfel nu prezintă niciun risc pentru sănătate. 

__________________________________________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/hashtag/isu_botosani?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVx16U7xAavVmbIMSrvq5K_05m1oeVwePnULKzI6mZGrXGt5trcEyE4qJKf_IIm9zSGBPt5o8jmHbzv4wBxMUwf83JjalksbrXsNWXvw9dQBCTaQzohM_1Yn2K5cJ-62HUz_shA1i9QnQJRnAucKQEoz5UnE2SRqR9tfWX-bvRmWQ&__tn__=*NK-R
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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 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

https://ais.americancouncils.org/flex
http://www.americancouncils.ro/
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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/

