
Membrul unui grup infracţional organizat căutat pentru trafic de 

droguri, reținut în  Punctul de Trecere a Frontierei Stânca 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au 

depistat şi predat autorităţilor competente un bărbat, pe numele căruia era 

emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare pentru 

săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi 

trafic de droguri, emis de autoritățile din Federația Rusă. 

La sfârşitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – 

I.T.P.F. Iaşi s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor necesare trecerii 

frontierei de stat, pentru a intra în ţară, un bărbat din Republica Moldova, în 

vârstă de 46 de ani.La controlul de frontieră, colegii noștri au constatat faptul 

că pe numele bărbatului era emisă, de către autorităţile din Federația Rusă, o 

alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare/ extrădare, pentru 

săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi 

trafic de droguri.Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din 

cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliție 

Județean Botoşani, în vederea luării măsurilor legale care se impun. 

Permis de conducere polonez fals procurat cu 1.000 de 

euro, descoperit de poliţiştii de frontieră botoşăneni 

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca efectuează 

cercetări cu privire la un bărbat depistat în trafic, la volanul unui 

autoturism, care a 

prezentat la control un 

permis de conducere fals. 

În data de 24 octombrie a.c, 

în jurul orei 14.00, în 

Punctul de Trecere a 

Frontierei Stânca - I.T.P.F. 

Iaşi, s-a prezentat pentru 

efectuarea formalităţilor de 

control pentru trecerea 

frontierei un cetăţean din R. 

Moldova, în vârstă de 36 de 

ani.Cu ocazia efectuării 

controlului, persoana în 

cauză a prezentat un permis 

de conducere cu însemnele 

autorităților din Polonia 

valabil pentru categoriile B şi C.Având suspiciuni cu privire la autenticitatea 

documentului prezentat, polițiștii de frontieră au efectuat verificări 

suplimentare şi au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi 

fond ale unuia autentic, fiind fals.Cu privire la cele constatate, bărbatul a 

declarat că a obținut permisul de conducere în timp ce se afla pe teritoriul Poloniei plătind suma de 1000 de euro.În cauză se 

efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de  complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi 

conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Poliţiştii din cadrul IPJ Botoşani şi poliţiştii de frontieră au participat la 

campania „Pentru ca alții să trăiască, donează plasmă” 

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județean, împreună cu polițiștii 

de frontieră din județul Botoșani, s-au 

mobilizat luni dimineaţă şi au donat 

sânge și plasmă.  

„Ne-am strâns cu toşii la Centrul 

de Transfuzii Botoşani pentru a da 
un exemplu de solidaritate, la care 

dorim să se alăture cât mai multe 

cetățenilor, care se află într-o stare persoane. Ne adresăm tuturor 

de sănătate bună, si care doresc să contribuie la salvarea de vieți prin donare de sânge”, searată în 

comunicatul trimis mass-mediei locale.Activitatea  s-a desfășurat în cadrul campaniei 
organizate de către Ministerul 

Afacerilor Interne (MAI), 

denumită „Pentru ca alții să 

trăiască, donează plasmă”. 

ISU BOTOŞANI: În 

atenția candidaților care 

vor participa la concursurile pentru ocuparea 

posturilor vacante 

Pentru a preveni răspândirea virusului SARS-COV-2 și a asigura protecție tuturor 

participanților la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, candidații au obligația de a respecta 

anumite măsuri. La toate concursurile care vor avea loc în perioada următoare vor putea 

participa exclusiv: 

candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut 

minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore. 

candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Termenele menționate de mai sus se calculează la data susținerii probei de concurs. 

Precizăm faptul că odată cu accesul în incinta locației în care se va desfășura proba, va fi verificată dovada că fiecare candidat se află într-una 

dintre situațiile care permit participarea, pe baza unui document pe suport de hârtie pe care trebuie să îl dețină (certificat verde digital Covid 19 

printat şi / sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen/ dovada trecerii prin boală).În situația în care vor exista candidați care nu vor putea face 

dovada că se află într-una din situațiile enumerate mai sus, acestora nu li se va permite accesul la probe, iar procedura de concurs pentru aceștia 

va înceta. Menționăm totodată că toți candidații sunt obligați să poarte mască de protecție, astfel încât să le acopere nasul şi gura, pe toată 

durata prezenței în locul desfășurării concursului.       ISU_BOTOSANI 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență 

Institutia Prefectului - Judetul Botosani 
 

Vă informăm că restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și aprobate prin hotărâre de guvern 

săptămâna trecută au intrat în vigoare începând de luni, 25 octombrie 2021, de la ora 0:00. 

Începând de luni, 25 octombrie, magazinele se închid la ora 21.00, iar accesul în centrele comerciale, în hoteluri, în instituții 
publice le este permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. 

Masca este obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport 

în comun. 

Organizarea și desfășurarea evenimentelor private, precum nunți și botezuri, sunt interzise pentru o perioadă de 30 de zile. 

Competițiile sportive se vor desfășura, din nou, fără spectatori. 

Activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor și la terase e permisă până la 50% din capacitatea maximă a 

spațiului, în intervalul orar 5.00-21.00. 

Accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile conform prezentei hotărâri va fi permis 

doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. 

Organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați. 

Accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de 

birouri private, permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării. 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 25 octombrie 2021, hotărârea privind stabilirea 

unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 prin care se propune: 

• accesul în incintele operatoriilor economici care au ca obiect de activitate comercializarea produselor nealimentare să fie  

permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile, cu excepția unităților 

farmaceutice dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale și a benzinăriilor; 

• - exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și 

operatoriilor economici cu capital public, aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 

180 de zile sau nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid și a următoarelor categorii: 

• a)participanții în cadrul procedurilor administrative derulate pentru motive de ordine și siguranță publică; 

• b)participanții în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale sau administrativ-jurisdicționale; 

• c)persoanele care necesită acces la servicii medicale și prestații sociale; 

• d)persoanele care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării vaccinului.  

• - exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în centrele și parcurile comerciale aplicabilă persoanelor care nu fac 

dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile pentru: 

• a)persoanele care se deplasează la serviciile publice comunitare ce funcționează în cadrul acestora dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 și fac dovada deplasării 

în acest scop prin prezentarea unui document justificativ în format letric sau electronic; 

• b)persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării vaccinului.  

Este permis accesul în centrele și parcurile comerciale fără certificat COVID doar persoanelor care apelează la servicii 

comunitare, cu test, sau care merg la centrul de vaccinare. Altfel, accesul general este permis doar pentru persoanele 

vaccinate sau trecute prin boală. 

De asemenea, se reglementează accesul în instanțe, aici nefiind nevoie de certificatul COVID. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Documentele false cumpărate cu sute de euro le-au adus doar 

dosare penale 

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei 

Stânca au descoperit, asupra unor tineri, o carte de identitate cu 

însemnele autorităţilor din Lituania, respectiv un permis de 

conducere cu însemnele autorităţilor din R. Moldova, care s-au 

dovedit a fi  false. 

În data de 25 octombrie a.c., în jurul orelor 12.40, în Punctul de 

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

efectuarea formalităților de control pentru trecerea frontierei B.A., 

cetăţean din R. Moldova, în vârstă de 21 de ani, pasager într-un 

autocar înmatriculat în Cehia. 

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-un portmoneu, o carte de identitate cu însemnele autorităţilor din Lituania, care 

avea imprimată fotografia şi numele acestuia. 

În aceeaşi zi, în jurul orelor 19.00, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru trecerea frontierei, în 

acelaşi punct de trecere, un alt cetăţean din R. Moldova, A.B., în vârstă de 21 de ani, pasager într-un autocar înmatriculat în 

Cehia. 

În baza analizei de risc pe linia documentelor de călătorie false sau falsificate, s-a efectuat un control amănunţit, colegii 

noștri descoperind, asupra bărbatului, un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din R. Moldova, care avea 

imprimată fotografia şi numele acestuia. 

Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor descoperite, polițiștii de frontieră au efectuat verificări 

suplimentare şi au constatat că acestea nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unora autentice, fiind false.  

Cei doi tineri au declarat polițiștilor de frontieră că au achiziţionat documentele plătind fiecare suma de 200 de euro, cu 

scopul de a obţine un loc de muncă mai bine plătit în Uniunea Europeană. 

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale. 

Persoanele vaccinate cu schemă completă au avut un risc de peste 10 ori 

mai mic de a fi spitalizate sau de a muri din cauza COVID-19, comparativ 

cu persoanele care nu au fost vaccinate cu schemă completă 

Vaccinurile COVID-19 oferă o protecție puternică împotriva formelor 

grave și a decesului chiar și pentru varianta Delta.  

Cel mai bun mod de a vă proteja pe voi și pe cei din jur este să vă 

vaccinați.  

Prin vaccinare împotriva COVID-19:  

- se reduce riscul de infectare; 

- se reduce riscul de transmitere a virusului; 

- se reduce considerabil riscul de spitalizare; 

- se reduce considerabil riscul de deces.  

 Mai multe informații despre studiul CDC pe: bit.ly/MMWR91021. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://bit.ly/MMWR91021?fbclid=IwAR3mtIockH2FdfhJgFl0m_hen8kDVcK7qmOUhdC_FIx6tedpPjVVKmJc4GA


.................................................................................................,,,,,,...................................................................................  

ROTARY CLUB BOTOȘANI continuă programul bursier  

“Prof. dr. Constantin Manolache” 

 

Proiectul bursier "Ajută un copil să învețe!" initiat acum 8 ani de către 

Rotary Club Botoșani si sustinut in continuare de sponsori si parteneri, a 

creat posibilitatea acordării pentru anul școlar 2021-2022, a unui număr 

de minim 4 burse școlare “PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN 

MANOLACHE“,  în scopul sprijinirii elevilor  din ciclul preuniversitar, 

de la unitățile școlare ale județului Botoșani.  

 

Valoarea unei burse este de 6.000 lei/an și se va acorda conform 

Regulamentului, în baza unui concurs de dosare, urmărind identificarea, 

susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, în ideea creării unor 

premise pentru lansarea lor spre studii superioare.  

 

Este considerat eligibil pentru a aplica la BURSA ȘCOLARĂ ROTARY orice elev care urmează cursurile la învățământul 

de zi, în unitățile de învățământ din județul Botoșani, și care: 

- este elev intr-o unitate de invatamant liceal din judetul Botosani si are domiciliul în judetul Botosani,  

- s-a remarcat la olimpiada/concurs - faza nationala in ultimii doi ani scolari .  

- are media generala a anului de studiu anterior peste 8,50.  

- nu beneficiaza de alte burse cu surse din mediul privat 

Perioada de primire a dosarelor de candidatură este 14 octombrie – 8 noiembrie 2021, acestea urmând a fi trimise electronic, 

in forma scanata, la adresa de email a Rotary Club Botosani: office@rotarybotosani.ro sau in format fizic la secretariatul 

Inspectoratului Scolar Judetean Botosani. 

 

Atribuirea burselor de studii se va face în urma unui proces de evaluare a candidaților înscriși, lista bursierilor câstigători 

urmând a fi publicată, in a doua parte a lunii noiembrie 2021. 

Regulamentul programului, criteriile de eligibilitate și conținutul dosarului de candidatură pot fi accesate pe pagina de 

facebook a clubului: www.facebook.com/RotaryBotosani 

 

Bursele poarta numele distinsului nostru coleg, profesor doctor Constantin Manolache, personalitate cu o carieră didactică 

deosebită, dascăl ce a inițiat în tainele cărților generații și generații de elevi. In memoria sa, Rotary Club Botoșani a hotărât 

ca bursele de studiu, care vor fi acordate începând cu anul școlar 2014-2015, să-i poarte numele, în semn de prețuire, de 

respect dar și ca model de urmat pentru generațiile următoare. 

 

Clubul Rotary - Botoșani, organizație non-guvernamentală și non-profit, grup de voluntari din comunitatea locală, lideri și 

conducători din diverse firme private sau publice,  profesioniști de elită în domeniul lor de activitate, are ca principiu / 

obiectiv susținerea performanței și a excelenței, prin implicarea în proiecte sociale, culturale, sportive și educaționale, sub 

sloganul “A servi mai presus de sine însuși”. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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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. 

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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 *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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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. 
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