
Accident tragic între localităţile Ripiceni şi Manoleasa   

La data de 17 octombrie a.c., pe DN29 C, între localităţile Ripiceni şi 

Manoleasa  a avut loc un tragic accident de circulaţie . Echipajul de 

poliţie direcţionat la faţa loculului a făcut următoarea constatare: un 

tânăr de 28 ani, din comuna Ripiceni, în timp ce conducea 

autoturismul din direcţia  Ripiceni spre Manoleasa, a pierdut controlul 

asupra direcţiei de mers  şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. In 

urma impactului a rezultat decesul a trei tineri de 28, 24 şi 22 ani şi 

vătămarea corporală a altui tânăr de 24 ani, toţi dn comuna Ripiceni. 

Poliţiştii continuă cercetările  sub aspectul comiterii infracţiunilor de 

ucidere  din culpă şi vătămare corporală din culpă.   

Ştafeta Veteranilor a  ajuns şi la Botoşani 

Suntem onorați că am luat parte la acest eveniment național unde am 

îmbinat pasiunea pentru alergare cu recunoștința pe care o purtăm în 

suflet pentru eroi.Colegul nostru, plt.adj. Iulian Rotariu, și-a dorit să 

alerge primii zece kilometri. La Baisa, a predat ștafeta roșie, care 

vine de la Chișinău și merge spre Carei, altor voluntari din Botoșani 

pentru a împlini visul celor de la Invinctus.Acțiunea organizată de 

Asociația Invictus România presupune purtarea în alergare, pe trei 

trasee, a unei ștafete reprezentată de una dintre culorile drapelului 

tricolor – albastru, galben și roșu, Botoșaniul regăsindu-se pe traseul roșu, toate având ca destinație finală municipiul 

Carei.Regula este ca, în permanență, cel puțin doi participanți să se afle în alergare, ducând, în acest mod, ștafeta mai 

aproape de destinație. Traseele însumează peste 3.800 de km, având ca punct final de întâlnire municipiul Carei, ultima glie 

străbună eliberată de sub ocupația horthystă, de către Armata României, la data de 25 octombrie 1944.   

 Glorie eroilor!  Go Invinctus! ISU Botosani 

 Identitate românească falsă cumpărată cu 100 de euro  

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca 

au descoperit asupra unui cetăţean din Republica Moldova, pasager într-un 

microbuz, un document cu însemnele autorităților române, care s-a dovedit 

a fi  falsificat.  În data de 17 octombrie 2021, în jurul orelor 17.00, în 

Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru 

efectuarea formalităților de control pentru trecerea frontierei C.T., cetăţean 

din R. Moldova, în vârstă de 37 de ani, pasager într-un microbuz 

înmatriculat în România.În baza analizei de risc pe linia documentelor de 

călătorie false sau falsificate, s-a efectuat un control amănunţit, colegii 

noștri descoperind, asupra bărbatului, într-o borsetă, o carte de identitate cu 

însemnele autorităţilor române, care avea imprimată fotografia 

acestuia.Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului 

descoperit, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au 

constatat că acesta nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia 

autentic, fiind fals.Bărbatul a declarat polițiștilor de frontieră că a achiziţionat documentul contra sumei de 100 de euro, cu scopul de a obţine un 

loc de muncă mai bine plătit.În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri 

oficiale.                 Comunicat de presa I.T.P.F. IASI 
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POLIȚIȘTII BOTOȘĂNENI CONTINUĂ ACTIVITĂȚILE DE VERIFICARE A 

MĂSURILOR PRIVIND LIMITAREA EFECTELOR PANDEMIEI 

Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști de frontieră, lucrători din cadrul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență, precum și specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar Veterinară și Inspectoratului 

Teritorial de Muncă au acționat pentru verificarea măsurilor impuse de autorități, în 

zonele aglomerate, respectiv la operatorii economici din centre comerciale, piețe, 

terase, benzinării și la agenții economici de tip HORECA.  

Astfel, în acest week-end, pe raza întregului județ au fost organizate mai multe acțiuni 

punctuale, atât în sistem propriu cât și integrat, în cadrul acestora fiind verificate peste 

350 de persoane, peste 200 de mijloace de transport și controlate 80 de locații de interes. 

Echipele de control au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 

7.400 de lei, pentru nerespectarea restricțiile privind deplasarea pe timp de noapte și pentru nerespectarea obligației de a purta mască de 

protecție în locurile în care acest lucru este obligatoriu. Reamintim că purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate localitățile în care 

incidența cumulată la 14 zile a depășit 6/1000 de locuitori, atât în spațiile închise cât și în spațiile deschise, iar persoanele vaccinate nu sunt 

exceptate de la această măsură. Totodată, vă reamintim Telverde 0800800165, numărul de telefon la care puteți semnala nereguli privind 

respectarea măsurilor impuse pentru limitare efectelor pandemiei de coronavirus. 

Pompierii atenţionează: Nu aprindeți focul cu benzină! 

Vă puneți viața în pericol, dar și lucrurile pentru care ați muncit de-a lungul timpului.Benzina, gazul 

sau alte lichide inflamabile nu trebuie folosite niciodată pentru aprinderea focului în sobă. Acestea 

sunt foarte periculoase și pot produce incendii.Aveți grijă să nu folosiți alte materiale combustibile în 

afară de cele pentru care a fost destinată soba.   ISU_BOTOSANI  

IGSU, E.ON și Delgaz Grid lansează campania „Ai grijă la cea 

mai mare grijă: siguranța copilului tău!“ 

 Unul din patru români recunoaște că își lasă copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați în locuință, 

potrivit unui sondaj; 

 Peste 100 de copii și-au pierdut viața în incendii la locuințe, în ultimii nouă ani, iar majoritatea erau 

nesupravegheați la momentul producerii incidentului; 

 În cei nouă ani de parteneriat, IGSU, E.ON și Delgaz Grid au derulat mai multe campanii de siguranță 

ale căror mesaje au ajuns la milioane de români; 

Situațiile în care părinții își lasă copiii în casă singuri ori nesupravegheați, crezând că în scurtul timp în care sunt 

ocupați în casă sau în curte cu diverse activități copiilor nu li se poate întâmpla nimic rău, continuă să fie 

numeroase. Cei mici sunt curioși și se pot juca cu prizele sau cu focul și atunci este suficient un moment de 

neatenție ca să se producă un incident care poate avea urmări grave. Nu puțini sunt copiii care au fost victime 

ale incendiilor produse în locuințe, iar unii dintre ei nu au mai putut fi salvați. Numai în primele opt luni ale 

acestui an, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), 16 copii au fost răniți în 

astfel de incidente și mai bine de o treime dintre aceștia au fost victime ale incendiilor generate de cauze de 

natură electrică, în special de improvizații la instalațiile electrice. Din păcate, doi micuți și-au găsit sfârșitul în 

incendii, în aceeași perioadă. Unul dintre ei a murit fiindcă era singur în casă în timpul producerii incendiului de la soba defectă care încălzea 

locuința. Din anul 2013 până la finele lunii august a.c, circa 400 de copii au fost victime ale incendiilor la locuinţe și, din nefericire, peste 100 

dintre aceştia şi-au pierdut viaţa. Aceste drame nu pot trece neobservate și de aceea este necesară conștientizarea continuă, prin campanii 

dedicate de informare, asupra riscurilor care decurg din nerespectarea unor reguli minime de siguranță la domiciliu, pentru ca niciun copil să nu 

mai fie victima neglijenței. De aceea, IGSU, E.ON și Delgaz Grid derulează campania națională “Ai grijă la cea mai mare grijă: siguranța 

copilului tău”, care își propune să scoată în prim-plan responsabilitatea adulților în ceea ce privește prevenția și respectarea măsurilor de 

siguranță în locuințe.                

 Mesajele campaniei sunt difuzate în această perioadă la nivel național prin intermediul unor spoturi care rulează pe posturile TV și în 

mediul online și care aduc în prim-plan reprezentanți de seamă ai unor categorii profesionale care se bucură de credibilitate și respect din partea 

populației: pompieri, profesori, medici sau preot.  Fiecare personaj trage un semnal de alarmă în rândul celor care sunt responsabili de siguranța 

copiilor, fie ei bunici, părinți sau aparținători.Supravegherea micuților, pregătirea corespunzătoare a instalațiilor de încălzire, curățarea coșurilor 

de fum, obligatoriu înainte de venirea sezonului rece (numai cu personal autorizat), verificarea instalațiilor, repararea defecțiunilor de către 

specialiști sunt câteva dintre regulile principale care trebuie respectate, astfel încât copiii și ceilalți membri ai familiei să fie în siguranță.

 Potrivit unui sondaj realizat de IRES pentru IGSU, unul din patru români recunoaște că își lasă copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați 
în locuință. De asemenea, 64% dintre cei chestionați consideră că supravegherea permanentă a copiilor este cel mai important lucru pentru 

asigurarea securității micuților în casă sau gospodărie. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Bărbați reținuți pentru infracțiuni rutiere 

La data de 18 octombrie 2021, polițiștii Biroului Rutier au emis 

ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele a doi bărbați de 27 și 43 de 

ani, din municipiul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de 

vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului, părăsirea 

locului accidentului, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis 

și  încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei 

persoane care se afla sub influența alcoolului.În urma probatoriului administrat 

s-a stabilit faptul că la data de 17 octombrie 2021, bărbatul de 43 de ani, ar fi 

condus un autoturism pe strada Sucevei, având o alcoolemie de 0,67 mg/l în 

aerul expirat,  împrejurare în care a intrat în coliziune cu un alt autoturism, 

condus de o femeie de 37 de ani, rezultând vătămarea corporală a acesteia și a 

doi minori, pasageri în autoturism.Ulterior comiterii accidentului rutier, 

conducătorul auto de 43 de ani a părăsit locul producerii acestuia, continuându-și deplasarea până pe strada Primăverii, unde a părăsit 

autoturismul, iar la volanul acestuia a urcat un tânăr de 27 de ani, din municipiul Botoșani, care avea dreptul de a conduce suspendat și se afla 

sub influența alcoolului, rezultând o valoare de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în 

Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor menționate mai sus.  

Acțiuni ale polițiștilor rutieri 

În perioada 15-18 octombrie 2021, polițiștii Biroului Rutier și cei din cadrul Serviciului Rutier au 

acționat pe drumurile din județ pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație și pentru  

monitorizarea și fluidizarea traficului rutier .În cadrul activităților desfășurate au fost controlate 

peste 200 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 77 de sancțiuni 

contravenționale în valoare de peste 22.000 de lei, cele mai multe sancțiuni fiind aplicate pentru 

nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost reținute 21 de premise de conducere 

și 6 certificate de înmatriculare. Doar în cursul zilei de duminică, 17 octombrie a.c.,  pe Drumul 

Național DN 24 C, au fost reținute 5 permise de conducere pentru nerespectarea limitei legale de 

viteză, cea mai mare surprinsă de aparatul aradar fiind 145km/h în localitate.  

OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORILOR AUTO CARE SUNT IMPLICAȚI   

ÎNTR-UN ACCIDENT DE CIRCULAȚIE SOLDAT CU VICTIME 

          Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a 

rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat 

să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului 

şi să nu părăsească locul faptei. 

Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în 

urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai 

multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care 

transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe, de îndată, poliţia şi să apeleze numărul 

naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112. 

Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de 

circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a 

sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea 

poliţiei care cercetează accidentul. 

Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi transportă persoanele rănite la cea 

mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de 

înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se întoarce imediat la locul accidentului. 

Există cazuri, în care chiar victimele, rănite uşor fiind, au plecat de la locul acidentului. În acestă situaţie, şoferul vinovat este 

obligat să să prezinte la Poliţie pentru declararea împrejurărilor producerii accidentului. În caz contrar, acesta riscă să fie 

cercetat penal. Potrivit legii, este considerat accident de circulaţie evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele 

condiţii: s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; a avut ca urmare 

decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; în 

eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare; s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie 

____________________________________________________________________________________________________ 



….............................. Ediţia nr. 6683, 20 octombrie 2021......................................................   

*ABABEI BOGDAN, titular al Planului/Programului PUZ : “CONSTRUIRE LOCUINŢE ŞI 

AMENAJARE ACCES LA ZONA DN 29”,  propus a fi amplasat în localitatea Mănăstirea Doamnei, 

comuna Curteşti, jud. Botoşani,, anunţă publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a planului mai sus-

mentionat şi s-a notificat Agentia pentru Protectia Mediului Botosani în vederea demarării procedurii de 

obţinere  a avizului de mediu conform HG 1076/2004. 

Prima versiune a planului poate fi consultată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, B-dul 

Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Botoşani în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, şi la sediul Primăriei 

Curteşti, 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. 

*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  
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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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Prefectul Dan Nechifor: Reamintim botoșănenilor punctele unde se 

pot vaccina 

”Informațiile care ajung la mine dinspre 

reprezentanții sănătății județene arată că situația în 

spitale este din ce în ce mai dificilă. Traversăm o 

perioadă mai grea decât cea de acum doi ani. 

Vaccinarea rămâne o variantă de imunizare în fața 

virusului SARS-Cov-2 și, de aceea, reamintim 

botoșănenilor unde se pot adresa dacă iau această 

decizie.”, este mesajul prefectului Dan Nechifor. 

Centrul de vaccinare Tipul de vaccin 
Programul de 

funcționare  

Colegiul Tehnic ”Gheorghe 

Asachi”, Botoșani 

Pfizer 

Johnson&Johnson 

  

  

  

  

  

  

  

8-20 

(LUNI-DUMINICĂ) 

Cămin cultural, Bucecea 
Moderna 

Johnson&Johnson 

Sala de sport, Darabani 
Pfizer 

Johnson&Johnson 

Sala de sport, Dorohoi 
Pfizer 

Johnson&Johnson 

Centrul de afaceri, Flămânzi 
Moderna 

Johnson&Johnson 

Sala de sport, Săveni 
Pfizer 

Johnson&Johnson 

Centrul comunitar 

integrat, Ștefănești 
Pfizer 

Cămin cultural, Vorona 
Moderna 

Johnson&Johnson 

Cancelaria Prefectului 

_________________________________________________________________________ 
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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. 

__________________________________________________________________________________________ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.isubotosani.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1EjaKWWsUzhtGRGBbMQi-KHt-v0Y7DnJP3xRYYyrd8hRrb6xxTTE5yMsE&h=AT3E4heBgWZwvRkupUdeYuDODSz7f1VrRlYKIp0u1L2YKaPIQIylRrHCmakZNeVn9FTW2wb6EfMaptDZiftkgaRTabT-49N3A9NUs7wcQZyVsdAZt4r-317V8tKgLzAFVfrO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT25RGa-Cz7oWgfSXO9hj_FmqYjxUWFSytTh-wLfpXVGfJHpVAhYP7VkiS7hlKVuwZKfnn3JCjWGgMg7wowYMwS4Plx0oDt_vTnkgYLUrTOEVXop8vUiocXwQ-uug9QAHIlIe9LKuI19I0fKeB9EYDxX7mvkBSQ564WgxCGKRtXPbTg
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 „Sunt Casiana, am 16 ani și vreau să trăiesc!” 

Acesta este mesajul disperat pe care adolescenta din Ialomița îl 

strigă cât poate. De la naștere se luptă cu o boală rară și incurabilă 

care îi limitează speranța de viață și îi face zilele un calvar. 

La vârsta la care alți adolescenți se îndrăgostesc, descoperă lumea și se distrează 

cu prietenii lor, Casiana duce un diagnostic greu în spate: fibroza chistică. Fiecare 

gură de aer este pentru ea un chin, iar din cauza acestei boli a dezvoltat și un 

diabet insulino-dependent. Singura ei speranță este un tratament extrem de 

scump în Marea Britanie, pe care familia ei nu și-l permite. 

Despre boala cu care luptă Casiana 

Fibroza chistică este cauzată de o mutație genetică și afectează grav sistemul 

respirator, provocând infecții pulmonare și alte complicații, dar nici sistemul 

digestiv nu este iertat. Casiana face tratamente cu aerosoli și exerciții de respirație zilnic, ia vitamine, 

medicamente și antibiotice, face injecții cu insulină de 4 ori pe zi și tot duce lipsa specialiștilor, aparaturii și 

tratamentelor speciale pentru afecțiunea ei nemiloasă. Cei care suferă de această boală au o speranță de viață 

limitată, deci adolescenta luptă contra cronometru. 

Tratamentul 

În decembrie 2019, în SUA, s-a lansat medicamentul invoator TRIKAFTA, care are 
capacitatea de a încetini procesul de alterare al plămânilor. Din păcate, nu este 
disponibil în România și sub nicio formă acoperit de vreun program ce l-ar oferi 
gratuit sau redus. Casiana poate face acest tratament doar în Marea Britanie, dar 
cu un cost copleșitor: 25.000€ pe lună. Pentru a se asigura o eficacitate, ar trebui 
să fie luat minim 6 luni, dar este peste puterea familiei sale. De asemenea, ea mai 
are nevoie și de o vestă care să o ajute să respire mai bine – vibravest, destul de 
scumpă și ea. Speranța de viață Casianei depinde de acestea. „Cu alte cuvinte, ne 

îndepărtează de momentul, pe care nici un părinte nu și-l dorește: acela în care viața copilului va depinde doar 
de o butelie cu oxigen, anunțându-i sfârșitul” – spune mama ei, îndurerată. 

 Cum o poți ajuta să trăiască 

Donează direct în conturile ei: lei - RO97 BTRL RONC RT05 7769 7901 sau euro - RO47 BTRL EURC RT05 

7769 7901. Orice sumă este utilă și binevenită. De asemenea, prin înscrierea în Asociația „Speranța Casianei”, 

poți cotiza lunar cu 10 sau 20 de lei, ori poți direcționa 3,5% din impozitul pe venit. Toate detaliile le găsești 

pe site-ul www.sperantacasianei.ro, alături de documentația ei medicală, povestea pe larg, picturile ei și toate 

formularele pentru donații. Casiana depinde de bunătatea noastră, e timpul să îi redăm speranța la viață! 

Iată câteva din picturile ei:  

 

 

 

 

http://www.sperantacasianei.ro/
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De ce să înveți limba germană? 
În ciuda existenței a 6.000 de limbi, doar câteva dintre ele sunt limbi de importanță globală. Limba lui Friedrich Schiller și 

Johann Wolfgang von Goethe se află pe locul 10 printre limbile lumii în ceea ce privește popularitatea. Este una dintre cele 

mai utilizate și vorbite limbi din lume, precum și a doua cea mai vorbită limbă din țările UE.  

 

În momentul de față, limba germană este studiată de aproape 15,5 milioane 

de oameni, dintre care 90% sunt școlari. Aceasta a devenit tot mai 

populară, inclusiv și în România, în principal, datorită beneficiilor pe care 

le oferă.    

Cunoscând care sunt aceste beneficii și datorită interesului pe care îl 

manifestăm pentru mediul germanofon în România și pentru educația în 

limba germană, precum și nevoia de formare și dezvoltare profesională, am 

înființat Asociația Gutenberg - cea mai mare comunitate și rețea de tineri 

vorbitori de limba germană din România, însumând peste 160+ de proiecte și 

programe educaționale în 12+ ani de activitate.  

Programele educaționale dezvoltate sub marca Gutenberg au drept elemente 

comune limba germană și educația non-formală. Astfel, au luat naștere două inițiative complementare de tip start-up: 

- Centrul Gutenberg ( www.invatagermana.ro ): cursuri de limba germană pentru adulți și companii; 

- Centrul Didacto ( www.didacto.ro ): cursuri și activități educaționale în limba germană pentru copii. 

Care sunt beneficiile cunoașterii limbii germane?  

Experții spun că atât adulții, cât și copiii pot învăța limba germană până la nivelul B1-B2 în 10-11 luni de muncă obișnuită, 

dar datorită faptului că predarea unei limbi străine prin metode nonformale și pe stiluri de învățare, creează cele mai 

favorabile condiții pentru stăpânirea limbii, ritmul însușirii acesteia poate crește. 

 

Cunoașterea limbii germane pentru adulți le aduce multe beneficii, în primul 

rând, pe piața muncii, deoarece aceștia pot ocupa poziții mai înalte, pot avea 

un salariu mai mare sau are șanse mult mai ridicate de angajare. De 

asemenea, aceștia au posibilitatea de a se angaja sau colabora cu angajatori din 

regiunea D.A.CH. (Germania, Austria, Elveția).  

 

Copiii care vorbesc limba germană au parte de foarte multe oportunități de 

dezvoltare personală și profesională. Aceștia au posibilitatea de a participa la 

numeroase programe extracurriculare, schimburi de experiență, precum și 

obținerea unei burse. De asemenea, cunoscătorii de germană au acces la 

unități de învățământ de calitate în țară și în străinătate. 

Unde poți să înveți limba germană ca adult? 

 

Atunci când un adult decide să învețe ceva nou, mai ales limba germană, știm că 

nu-l poate opri nimic. De aceea, Centrul Gutenberg, o inițiativă marca Gutenberg, 

vine în sprijinul adulților cu cursuri online și resurse educaționale, oferindu-le 

acestora o experiență de învățare completă și cât mai interactivă. Cei 400+ 

cursanți absolvenți și-au atins obiectivul, acum e rândul tău. 

Centrul Gutenberg desfășoară atât cursuri clasice, focusate pe învățarea limbii 

germane conform standardelor lingvistice europene, cât și cursuri 

conversaționale, cu scopul de a pune în practică cunoștințele de germană învățate. 

Cursurile de limba germană pentru adulți au loc online și vin cu o serie de avantaje, atât pentru tine, cât și pentru noi, 

precum costuri mai scăzute, nu mai este nevoie să te deplasezi dintr-un loc în altul pentru învățarea unei limbi străine, ci 

poți face acest lucru din căldura propriei locuințe.  

Dacă nu ai experimentat niciodată învățarea unei limbi străine în mediul online, Centrul Gutenberg îți pune la dispoziție 

opțiunea de a participa la un curs introductiv de germană 100% gratuit. 

_________________________________________________________________________________________________  

http://www.invatagermana.ro/
http://www.didacto.ro/

