
Primire demnă de un campion! Iulian Rotariu a ajuns luni seară în țară 

Iulian Rotariu a ajuns luni seară în țară, din Bolivia, unde a câștigat cel de-al patrulea titlu mondial la curse 

extreme.Acesta  a purtat cu mândrie drapelul tricolor în cele mai îndepărtate deșerturi ale lumii, alergând sute de 

kilometri pentru a susține cauza nobilă a Asociației Parinților Copiilor cu Autism din Botoșani. 

La revenirea în țară i-au fost alături colegi din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Nicolae Iorga" al Judeţului Botoşani, dar și prieteni care l-au sprijinit în 

realizarea acestui vis.Iulian Rotariu a participat la ultramaratonul „Ultra Bolivia Race”, derulat în perioada 20 - 26 

septembrie, parcurgând cei 220 km în 23 ore, 32 minute și 30 secunde.Reuşita lui Iulian reprezintă şi un record al 

întrecerii, obţinând un timp cu 1h 32' 17" mai bun decât câştigătorul competiţiei din 2018.Bine ai revenit acasă, 

Iulian! Felicitări și recuperare ușoară! -îi urează colegii de la ISU BOTOŞANI. 

 

Prefectul Dan Nechifor, americanilor de la Afaceri Civile: ”cred 

că am fi în avantaj dacă aceste vizite ar fi mai dese” 

  Delegația militară româno-americană ce și-a anunțat vizita la 

Botoșani a fost primită de Dan Nechifor, prefectul județului, în dimineața de 

marți, 5 octombrie, iar discuțiile au fost succinte și la obiect. Militarii din cadrul 

Afacerilor Civile au ținut să afle de la reprezentantul Guvernului în teritoriu care 

sunt punctele forte ale județului Botoșani, precum și cele slabe. Au fost abordate 

principalele probleme ce survin din situarea Botoșanilor la granița țării și Uniunii 

Europene, Dan Nechifor amintind despre contrabanda cu țigări și metodele din ce 

în ce mai moderne care se folosesc în această activitate ilegală, dar și despre 

imigranții ajunși la noi care, deși în număr redus, nu reușesc să se integreze. 

Prefectul le-a mulțumit musafirilor pentru că au reușit să ajungă la Botoșani, în 

pofida valului pandemic, subliniind că în acest context colaborarea sa cu structurile militare a fost de succes și anul trecut și se pare că va fi și în 

viitorul apropiat. ”Noi nu ne-am dori, dar dacă situația se va impune, vom apela din nou la sprijinul armatei pentru luarea măsurilor adiacente 

carantinării anumitor localități. Prezența militarilor are un impact pozitiv asupra populației și le mulțumesc și cu această ocazie pentru 

colaborare.”, a explicat Dan Nechifor.Americanii de la Afaceri Civile au fost însoțiți de militarii români din echipa CIMIC a Batalionului 1 

CIMIC București, aceștia anunțând că în curând se va operaționaliza un portal dedicat cooperării militaro-civile, baza de date urmând să fie 

completată pentru zona județului Botoșani inclusiv cu informații ce urmează să fie transmise de Instituția Prefectului. Delegația a abordat și 

subiecte legate de protecția și pregătirea populației în situații de criză, structurile de căutare și salvare a persoanelor, sau acțiuni privind imigranții 

și refugiații, detaliile fiind oferite de ltcol Codruț-Ștefan Obreja, comandantul Batalionului 335 Artilerie ”Alexandru cel Bun” din Botoșani. ”Vă 

mulțumim pentru că ne-ați primit la dumneavoastră, deși vizita a fost cam în pripă. Și apreciem deschiderea dumneavoastră. Ne-ați oferit detalii 

tehnice și la obiect, fără tendința de a estetiza artificial județul.”, a declarat căpitanul Bogdan Stoichiță, de la echipa CIMIC a Batalionului nr.1 

București. Vizita, axată pe modalitățile de cooperare militară și civilă, se desfășoară în contextul unui tur realizat de delegația mixtă, județele Iași 

și Vaslui fiind deja vizitate. Specialiștii CIMIC și-au propus să ajungă și la punctele de trecere a frontierei, dar și la Biblioteca Județeană ”Mihai 

Eminescu”, unde partenerul american dorește să facă o donație de carte.  

Autorităţile sanitare au raportat un număr record de cazuri de Covid19 

În doar 24 de ore, 223 de persoane au fost depistate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 111fiind din municipiul Botoşani. Este cel 

mai mare număr raportat de la debutul pandemiei până în prezent. fostul record fiind înregistrat pe 27 noiembrie, anul trecut, 185 de bolnavi.  În 

judeţ, în evidenţe sunt înregistraţi 1.615 bolnavi.De la debutul pandemiei până în prezent 17.204 botoşăneni s-au îmbolnăvit de Covid, iar 14.649 

s-au vindecat. 817 persoane au pierdut lupta cu boala. În prezent cinci localităţi din judeţ sunt în carantină din cauza numărului mare de bolnavi. 

Este vorba despre Tudora, Roma, Curteşti, Mănăstirea Doamnei şi Băiceni. De asemenea 24 de localităţi sunt în scenariul roşu, după ce a fost 

depăşit indicele de trei cazuri la mia de locuitori. Municipiul Botoşani  are o rată de infectare de 6,54 de cazuri la mia de locuitori. 
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Seminar internațional cu participare botoșăneană: DEBT ADVICE 

– Consilierea  juridică, psihologică și socială a  persoanelor cu 

dificultăți financiare 

Un reprezentant al Asociației pentru Protecția 

Consumatorilor din Botoșani,  în persoana 

Doamnei prof. Carmen - Silvia Ciobanu -

  Liceul cu Program Sportiv Botoșani, a 

participat la Seminarul internațional 

online ”Bune practici în consilierea persoanelor 

cu dificultăți financiare”. 

Seria de seminarii online face parte din 

proiectul „Furnizarea de acțiuni de extindere 

disponibilitate și îmbunătățire a calității 
serviciilor de consiliere a datoriilor pentru 

gospodăriile europene ”. Acest proiect a fost 

comandat de către Comisia Europeană, Consiliul 

European pentru Inovare și Agenția Executivă 

pentru IMM - uri și realizat de VVA, cunoscută 

firmă de consultanță financiară și 

CEPS, important grup de reflecție și forum pentru dezbateri privind afacerile UE. 

Din Agendă:  ● Bune practici în consultanța psihologică a datornicilor  ● Accelerarea rambursării datoriilor și acordul cu creditori ●  Comerțul 

electronic introduce noi forme de credit și modalități de a intra în datorii  ● Abordarea decontării pe cale amiabilă a datoriilor ● Linii telefonice 

de asistență și consiliere privind datoriile ● Consilierea privind datoriile poate fi furnizată de organizații  de consumatori ● O bună înțelegere 

între debitori și creditorii poate contribui la o mai eficientă decontarea pe cale amiabilă a datoriilor ● Codul de conduită convenit între 

principalele asociații de protecție a consumatorilor și asociația de colectori de datorii din Italia. 

Consilierea persoanelor cu dificultăți financiare reprezintă  un subiect care ia amploare din ce 

în ce mai mult în Europa și nu numai. Tema a fost dezbătută de specialiști din Marea Britanie, 

Olanda, Italia, Germania, Franța, Portugalia, România într-un webinar împărțit în trei sesiuni, 

la care a participat și APC Botoșani. 

În deschidere  a fost transmis mesajul  Comisarului  European Diddier Reynders , Comisar 

pentru Justiție,  apoi s-a continuat cu prezentarea modalităților de intervențiie ale asociațiilor 

de consumatori și, acolo unde este cazul, a instituțiilor abilitate în consilierea celor cu datorii, 

din mai multe puncte de vedere: 

·      din punct de vedere psihologic, deoarece acest subiect poate avea un impact emoțional devastator asupra persoanelor implicate. 

Gestionarea emoțiilor  este importantă pentru sănătatea mintală, existând cazuri unde se poate  ajunge chiar  la sinucidere, 

·       din punct de vedere financiar, clienții trebuie să fie bine informați și chiar să apeleze la un consultant  înainte de  a încheia credite 

bancare. Negocierile cu creditorii devin imperios necesare  după aflarea în imposibilitatea de plată a contractantului, managementul gestionării 

finanțelor fiind o altă ramură pe care specialiștii o dezvoltă la o scară tot mai largă, 

·      din punct de vedere social, conduita  este importantă. Prin cunoașterea ambelor puncte de vedere se poate reuși de cele mai multe 

ori  rezolvarea pe cale amiabilă a unor  cazuri, acest rol revenind în special organizațiilor pentru protecția consumatorilor,sprijinite logistic și 

financiar de administrațiile de stat. Se  evită astfel procesele în Justiție, economisind timp și bani. 

 După fiecare prezentare cu statistici și soluții, a urmat o sesiune de Intrebări și Răspunsuri, iar. în funcție de temele de interes, fiecare 

participant a optat pentru un grup, unde s-au dezbătut detalii, s-au împărtășit experiențe, s-a încercat rezolvarea unor anumite probleme. 

-  Chestiunea datoriilor financiare ia amploare nu numai la nivelul pe  care–l cunoșteam până în acest moment, dar și al transformării mediului, 

mai ales în contextul pandemic. Spațiul virtual a devenit chiar mai periculos din acest punct de vedere. Telefonul verde, platformele puse 

gratuit la dispoziția consumatorilor, sfaturile specialiștilor, consilierea gratuită, (financiară, psihologică și socială) cu 

susținerea  autorităților  ar fi soluții viabile pentru a împiedica pe viitor ajungerea populației în imposibilitatea de a achita facturile, creditele sau 

de a  gestiona corect un buget. Comparând situația din România cu aceea din alte țări europene, în ceea ce privește sprijinul primit din partea 

autorităților. centrarea activității pe cetățean, legislația în sprijinul consumatorilor și asociațiilor de consumatori, aș putea spune că m-am simțit 
ca Alice în Țara Minunilor și am remarcat că mai avem foarte multe de recuperat și de făcut – a declarat prof. Carmen -Silvia Ciobanu. 

Radu Cajvaneanu- Vicepresedinte executiv 

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) Botosani 
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Biblioteca B.O.M.D, lansată de ziua Educației  

Tinerii de la Centrul de voluntariat B.O.M.D (Botoșani, Orașul Meu 

Drag) au marcat ziua Educației printr-o activitate creativă.  În  

colaborare cu localul La teatru, aceștia au realizat Biblioteca 

B.O.M.D, aducând cărți adresate în mod special tinerilor și copiilor, 

pentru a încuraja lectura.  

“Este un proiect de suflet al Centrului de voluntariat B.O.M.D. 

prin care încercăm să-i determinăm pe copii și tineri să citească. 

O carte la o cafea este un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber. 

Dar partea și mai frumoasă a proiectului nostru este că în cazul în 

care îți place cartea începută la cafea sau la un suc, o poți lua 

acasă și s-o înapoiezi în termen de două săptămâni”, a spus Ilinca Crăiniciuc, coordonatorul de activități al centrului de 

voluntariat B.O.M.D. Orice persoană care vrea să împrumute o carte, completează o fișă de împrumut, termenul de 

împrumut pentru o carte fiind două săptămâni. “Este o activitate prin care dorim să marcăm ziua Educației. Este o zi 

importantă deși Educația ar trebui cinstită în fiecare zi și nu o dată pe an. Dar dorim totodată să –i încurajăm pe copiii 

și tinerii de azi să citească pentru că e foarte important să citim pentru a ne forma o bună cultură generală. Mulțumim, 

La Teatru pentru că a acceptat ideea noastră”, a spus Andy Ciotir, directorul centrului de voluntariat B.O.M.D.  

Reporterii Buzz s-au alăturat și ei activității aducând cărți care lor le-au plăcut, oferindu-le micuței biblioteci din localul 

amintit. Biblioteca cuprinde acum peste 50 cărți din domenii diferite, în general, adresate copiilor și tinerilor.  

ACȚIUNI DE INFORMARE PRIVIND NOILE MĂSURI IMPUSE 

ÎN CONTEXTUL STĂRII DE ALERTĂ 

 În acest week-end, 2-3 octombrie 2021,  polițiștii au desfășurat acțiuni de informare și prevenire în contextul 

stării de alertă, pentru promovarea măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infectării cu virusul Sars-Cov-2. 

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani sprijiniți de jandarmi și polițiști locali, au acționat pe raza întregului 

județ, pentru verificarea respectării de către cetățeni a restricțiile impuse în contextul prevenirii infectării cu virusul Sars-Cov-2. 

Amintim faptul că portul măştii de protecţie este în continuare obligatoriu  în spațiile publice închise, mijloacele de transport în 

comun, la locul de muncă, spaţii comerciale, precum și în spații publice deschise, cum ar fi, piețe, târguri, spațiile comerciale, stații 

pentru transportul în comun.Totodată, având în vedere măsurile stabilite prin Hotărârea nr. 75 din 3 octombrie 2021 a Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, precizăm faptul că, operatorii economici își vor desfășura activitatea în funcție de rata 

de incidență cumulată la 14 zile, în care se afla localitatea din care fac parte.  

Obligația acestora și a organizatorilor de evenimente este să cunoască rata de incidența cumulată la 14 zile a localității de care aparțin 

și să permită accesul la evenimente sau în interiorul localurilor a persoanelor care respectă prevederile legale, după caz:   

1. Cele vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

2. Cele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-Cov-2 nu mai vechi de 48 de ore; 

3. Cele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Cov-2. 

Reamintim că certificarea vaccinării și a trecerii prin boală se face prin scanarea codului QR de pe certificatul digital al Uniunii 

Europene privind COVID 19 folosind secțiunea –Verificare reguli interne- din aplicația mobilă –Check DCC- pentru verificarea 

autenticității, valabilității și integrității certificatului. 

În perioada următoare, forțele de ordine vor acționa în sistem integrat cu celelalte instituții cu atribuții de control, 

pentru verificarea respectării măsurilor impuse de autorități, fiind vizate zonele aglomerate, restaurante, baruri, 

terase, precum și mijloacele de transport, scopul acestor activități fiind prevenirea răspândirii  noului coronavirus.  
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Pompierii botoșăneni, pe podium la „Cupa Odessos", Bulgaria  
Lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Nicolae Iorga” al Județului Botoșani este unul dintre cele mai 

bune la „Ștafeta 4x100 metri”. Și-a câștigat acest titlu după ce a 

obținut, la această probă, locul III, la „Cupa Odessos" din 

Bulgaria, ediția a VII – a.Competiția, destinată întrecerilor 

sportive în probe de specialitate ale pompierilor profesioniști, s-

a desfășurat în perioada 27 septembrie – 01 octombrie a.c., la 

Varna, Bulgaria. La startul concursului, care are ca scop atât 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre pompierii profesionişti, cât şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale a  

competitorilor, s-au aliniat nouă echipe de pompieri sportivi din Ucraina, Cehia, Republica Moldova, România și Bulgaria. 

România a fost reprezentată de pompierii botoșăneni, care au acceptat invitația Clubului Fire-Fighting Applied Sports – 

Varna din Bulgaria.În cele patru probe de concurs: „Scara de fereastră”, „Pista cu obstacole pe 100 metri”, „Ștafeta 4x100 

metri” și „Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă”, salvatorii botoșăneni și-au testat aptitudinile și 

deprinderile necesare îndeplinirii acțiunilor de intervenție în situații de urgență. La „Ștafeta 4x100 metri” au urcat pe 

podium, alături de pompierii din Cehia și Republica Moldova. 

Pompierii botoșăneni nu sunt la prima experiență de acest gen. În 2014, la prima ediție a concursului, lt. Adrian 

Loluță și plt. adj. Dorin Sobariu au făcut parte din lotul reprezentativ al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 

care a ocupat locul I, iar în 2019, plt.adj. Dorin Sobariu a obținut locul III individual la proba „Pista cu obstacole pe 100 m 

– Națiuni”, la „Cupa Odessos. 

A vrut să se angajeze legal, dar a comis o ilegalitate 

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 04 octombrie 2021, în jurul orei 05.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca - 

I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru a ieşi din 

România un cetăţean din Republica Moldova, pasager al unui autocar înmatriculat în Cehia, 

ce efectua o cursă ocazională.În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control 

amănunţit asupra persoanei, ocazie cu care a fost descoperită, în portmoneul acestuia, o carte 

de identitate cu însemnele autorităţilor române, având imprimate datele și fotografia 

persoanei în cauză.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 unui act autentic.Bărbatul a declarat  că documentul 

descoperit la controlul de frontieră a fost primit de la angajator, urmând să îi reţină din salariu suma de 200 de euro, și intenţiona să îl folosească 

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

Bunele intenţii i-au adus o lucrare penală 

 Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări 

cu privire la un cetăţean din Republica Moldova care se afla la volanul unui microbuz, fără a 

deţine un permis de conducere corespunzător categoriei respective.În data de 04 octombrie, 

a.c., în jurul orei 04.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca - I.T.P.F. Iași, s-a prezentat 

pentru efectuarea formalităților de control pentru a ieşi din România un cetăţean din Republica 

Moldova, şofer al unui ansamblu auto format dintr-un microbuz şi o autoplatformă, 

înmatriculate în Republica Moldova. Cu ocazia efectuării controlului, conducătorul auto a 

prezentat permisul de conducere valabil pentru categoria B, necorespunzător acestui ansamblu.Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat 

că avea cunoştinţă despre faptul că nu avea dreptul să conducă ansamblul auto, dar, deoarece al doilea şofer al microbuzului era obosit, s-a oferit 

să urce la volan pentru a ajunge mai repede în Republica Moldova.Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii 

de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau 

subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv.     COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAŞI 
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Topul nevoilor vârstnicilor, soluțiile disponibile și strategia națională  

pentru îmbunătățirea vieții acestora dezbătute la conferința dedicată lor 
Speakeri de top în domeniul senectuţii la conferinţa naţională dedicată seniorilor 

 Evenimentul marchează Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită anual pe 1 Octombrie 

 Peste 66.000 de convorbiri și peste 12.000 de apelanți unici la Telefonul Vârstnicului în 6 ani de funcţionare 

 În topul nevoilor seniorilor, informațiile utile și serviciile de îngrijire și sprijin a seniorilor dependenţi  

Fundația Regală Margareta a României și Enayati Medical City au sărbătorit împreună Ziua Internațională a 

Persoanelor Vârstnice, prin organizarea conferinței naționale „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”, 

transmisă online pe 30 septembrie 2021. Evenimentul a adus împreună speakeri naționali și internaționali și 

participanți specialiști în domeniul senectuții, dornici să împărtășească și să afle cele mai noi soluții prin care viața 

celor 3,8 milioane de seniori ai României poate deveni mai bună. Fenomenul de îmbătrânire a populației este în 

continuă creștere, astfel că indicele de îmbătrânirea demografică a ajuns la 123,9 persoane vârstnice la 100 

persoane tinere în ianuarie 2021. 

Conferința națională „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă” 

Conferința națională „Bune practici pentru o bătrânețe frumoasă”, aflată la a V-a ediție,  este un eveniment unic în 

domeniul senectuții în România și vizează creșterea calității vieții seniorilor, în prezent și în viitor. Temele dezbătute au 

inclus statistici actuale și tendințe privind seniorii României, informații despre serviciile de asistență destinate lor, 

standardele legale și cele dezirabile în centrele rezidențiale, incluziunea seniorilor în lumea digitală, oportunități de 

participare și de implicare în comunitate a persoanelor în vârstă.Conferința a fost deschisă cu mesajul Majestății Sale 

Margareta, președinte al Fundației Regale Margareta a României, care și-a exprimat dorința ca vârstnicii să fie respectați și 

apreciați, iar experiența lor să fie valorificată.  

Artistul Ovidiu Lipan Țăndărică, un senior de succes, a vorbit despre cum poți să te menții permanent tânăr și relevant și a susținut un mini-recital 

la pian.  

Topul nevoilor vârstnicilor din România și soluțiile oferite acestora 

În cadrul conferinței, a fost lansat studiul Topul nevoilor vârstnicilor din România și soluțiile oferite acestora, realizat prin prelucarea datelor colectate 

la Telefonul Vârstnicului.  Singura linie telefonică națională, gratuită și confidențială, dedicată seniorilor este operată de Fundația Regală Margareta a 

României și a fost lansată în septembrie 2015 cu sprijinul Fundației Vodafone România, ca o soluție la problema îmbătrânirii populației și la nevoile 

persoanelor vârstnice. În cei 6 ani de funcționare, linia socială a înregistrat peste 66.000 de apeluri de la seniori din toată țara. Dintre cei 12.000 de 

apelanți unici, aproape 5.000 locuiesc în București, 45% locuiesc singuri, iar 27% au vârsta între 70 și 80 de ani. 

Solicitările pe care seniorii le-au exprimat în acestă perioadă la Telefonul Vârstnicului au vizat cinci mari categorii de nevoi: 1. informații utile și 

actualizate, 2. îngrijire și sprijin practic în funcție de gradul de dependență, 3. sprijin emoțional și psihologic, 4. ajutor material sau financiar, 5. 

nevoia de a fi activ și de participare la viața socială.  

Linia telefonică este cel mai des accesată pentru a obține informații utile, practice și actualizate referitoare la diverse nevoi ale apelanților (4834 

persoane). Accesul limitat la informații este cauzat de fenomenele sociale de izolare și discriminare a vârstnicilor, de migrația familiilor tinere din ultimii ani, 

dar și de lipsa abilităților sau a mijloacelor moderne de informare, într-o societate digitală tot mai avansată. Cele mai multe persoane care au solicitat 

diverse informații sunt în București (1937), iar cele mai puține în Banat (195) și Dobrogea (182). Telefonul Vârstnicului a oferit date de contact, 

adrese, orare de funcționare, proceduri, dar și informații despre resursele existente în comunitățile locale. 

Nevoia de îngrijire și sprijin practic ocupă locul doi în acest top. Solicitările emise de seniorii care au o vârstă înaintată sau o stare de sănătate 

precară, ori de aparținătorii acestora, sunt punctuale și specifice, în funcție de gradul de dependență. Aproape 3500 de persoane au primit 

îndrumare despre cum pot accesa sau obține: informații și servicii medicale specializate, îngrijire la domiciliu sau sprijin la activități de menaj, 

supraveghere specializată, însoțirea la diferite activități, ajutor la cumpărături, informații despre centre rezidențiale pentru vârstnici și procedura de 

instituționalizare.  

Pandemia cu care ne confruntăm a accentuat situațiile dificile în care mulți dintre seniori se regăsesc și a creat altele noi. În cei 6 ani de funcționare, 

au fost înregistrate 2139 de solicitări pentru sprijin financiar sau material, iar peste jumătate au fost adresate în ultimul an. Pentru rezolvarea 

acestor probleme, vârstnicii au fost îndrumați către cantine sociale și organizații de unde au primit regulat pachete cu alimente sau tichete sociale. 

Două din problemele acutizate în acest ultim an le reprezintă de singurătatea și izolare socială. Telefonul Vârstnicului a răspuns nevoii de sprijin 

emoțional celor peste 1.000 de seniori în această situație, prin servicii proprii de consiliere psihologică și reapelarea săptămânală a celor afectați de 

singurătate, sau prin redirecționare către organizații partenere.  

736 dintre vârstnicii care au sunat la Telefonul Vârstnicului în perioada 2015-2021, și-au exprimat dorința de a fi activi și de a se implica în viața 

socială și după pensionare. Îndrumați de echipa de la linia socială de ajutor, aceștia au participat la acțiuni de voluntariat în comunitate și la 

activități organizate în cluburile de seniori care, în perioada pandemiei, și-au adaptat activitățile la noile condiții socio-sanitare.  

Telefonul Vârstnicului poate fi contactat gratuit la 0800 460 001, de luni până vineri între orele 08.00 – 20.00 și sâmbăta între 08:00 – 16:00. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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* S.C. STE CONSTRUCŢII SRL Roşiori, judeţul Botoşani, solicită autorizaţie de mediu pentru 

obiectivul  “EXPLOATARE AGREGATE MINERALE ÎN TERASĂ”, situat în Perimetrul Bold-

Manoleasa, judeţul Botoşani.             

 Contestaţii se pot depune la sediul A.P.M. Botoşani din B-dul Mihai Eminescu, nr 44, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. 

*BORDECIUC ILEANA GEORGETA, titular al Planului/Programului PLANULUI 

URBANISTIC DE DETALIU : “ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ȘI OBȚINEREA 

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE",  amplasament situat în 

mun. Dorohoi, str. Ștefan Airinei nr. 88, jud. Botoşani, anunţă publicul interesat ca APM Botosani propune 

ca planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

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

termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ. 

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

elevii de gimnaziu preocupa şi de economisirea energiei  
 

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

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

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

laptopuri; 

 

 

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

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

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

Exchange Program (FLEX) 2022-2023 

Ambasada Statelor Unite în România și American Councils for 

International Education (Consiliile Americane pentru Educație 

Internațională) invită liceenii cu cetățenie română să participe la 

Programul FLEX 2022-2023. Programul educațional FLEX este 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liceenilor cu dizabilități.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cum ar spune americanii: „Just do it !”            

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

site-ul www.americancouncils.ro 

__________________________________________________________________________________________________ 
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2.668 de posturi scoase la concurs în școlile postliceale ale MAI 

În perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizează o nouă sesiune de admitere 

în cele 6 unități de învățământ preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți 
de Poliție „Vasile Lascăr” - Câmpina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” - Cluj-

Napoca, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, Școala 

Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgășani, Școala Militară de 

Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” - Fălticeni, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 

„Pavel Zăgănescu” - Boldești.         

 Numărul de locuri, defalcat pe specializări, este următorul: 1.592 pentru agenți de poliție, 

225 pentru agenți de poliție de frontieră, 551 de locuri pentru subofițeri de jandarmi, 275 pentru 

subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri pentru specializarea maistru militar 

auto.Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare[1], în perioada 2-14 septembrie 

2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Unitățile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite aceste 

cereri. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.          

 Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a 

candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar la final, examinarea medicală a 

candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.          

 Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2021, indiferent de unitatea de învățământ 

pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, astfel:           

 - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, 

Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;              

 - Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina - pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, 

Galați, Prahova, Vrancea;                

 - Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca - pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, 

Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;              

 - Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea - pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, 

Satu Mare, Timiș;                 

 - Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani - pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, 
Olt, Vâlcea;                  

 - Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni - pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, 

Vaslui;                   

 - Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești - pentru toți candidații înscriși la această școală. 

Candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice vor susține proba de evaluare a cunoștințelor în data de 9 octombrie 2021, 

iar rezultatele obținute vor fi postate pe site-ul oficial al unităților de învățământ. Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a 

notelor finale, în perioada 11 - 31 octombrie 2021.Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe 

site-ul oficial al acestora, până la data de 3 noiembrie 2021. 

Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-

profesionala/ , iar ulterior pe site-urile inspectoratelor generale și ale fiecărei instituții de învățământ: 

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, arma Poliție – http://www.scoalapolitie.ro/ 

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, arma Poliție – http://www.scoalapolcj.ro/ 

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/ 

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, arma Jandarmerie – http://www.scoaladragasani.ro/ 

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, arma Jandarmerie – https://www.jandarmeriafalticeni.ro/ 

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, arma Pompieri – http://www.scoaladepompieri.ro/ . 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

[1]  - pentru Inspectoratul General al Poliției Române – la inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București 

    - pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – la toate unitățile cu structură de resurse umane (inspectoratele județene de jandarmi, 

centrele de formare, grupările mobile, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, alte unități cu structura de resurse umane), cu 

excepția școlilor postliceale de la Drăgășani și Fălticeni și a structurii de resurse umane din aparatul central al IGJR 

   - pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - inspectoratele teritoriale de poliție de frontieră, serviciile teritoriale de poliție de 

frontieră, Garda de Coasta, Baza de Reparații Navale Brăila și structura de resurse umane din aparatul central al IGPF, iar în cazul candidaților 

care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat la inspectoratele de poliție județene din județele în care au domiciliul 

- pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - inspectoratele pentru situații de urgență județene și ISU-BIF (București - Ilfov) 
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