
Maraton de vaccinare în week-end la Cornişa 

Direcţia de Sănătate Publică Botoşani organizează, cu sprijinul 

Primăriei şi a Prefecturii Botoşani , în acest week-end,  un maraton de 

vaccinare în Parcul de Agrement Cornişa, în incinta Patinoarului. 

Botoşănenii vor fi imunizaţi cu vaccinul Pfeizer, Moderna şi Janssen  

sâmbătă, 9 octombrie a.c., şi duminică, 10 octombrie a.c., de la ora 9.00  

la ora 19.00. Facem precizarea că nu este necesară o programare.  

Vaccinarea rămâne soluţia sigură şi  eficientă pentru învingerea 

pandemiei  COVID 19,  iar vaccinurile utilizate în România sunt  

autorizate de Agenţia Europeană a Medicamentului  EMA,  cel mai 

riguros for ecizional, care reuneşte experţi la nivel european.  

     

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva (Iași, 14 octombrie 2021)  

Venind în întâmpinarea celor ce-și vor îndrepta pașii spre Iași pentru a participa la 

sărbătoarea din 14 octombrie și ținând cont de contextul epidemiologic în care ne aflăm, 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei anunță şi anul acesta o serie de măsuri menite să 

protejeze, în condițiile actuale, sănătatea pelerinilor: 

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

binecredinciosului Domn Vasile Lupu al Moldovei, Iaşul este binecuvântat de 

prezenţa şi ocrotirea moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva.Venind în 

întâmpinarea celor ce-și vor îndrepta pașii spre Iași pentru a participa la sărbătoarea 

din 14 octombrie și ținând cont de contextul epidemiologic în care ne aflăm, 

Mitropolia Moldovei și Bucovinei anunță şi anul acesta o serie de măsuri menite să 

protejeze, în condițiile actuale, sănătatea pelerinilor:            

       1) Pentru a se evita o concentrare a închinătorilor de-a lungul a doar câteva zile, încă 

de vineri, 8 octombrie, ora 6.00, racla cu sfintele moaște va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană în cadrul unei procesiuni și va fi 

depusă în baldachinul special amenajat, unde va rămâne timp de o săptămână, până pe 15 octombrie. Alături de racla cu sfintele 

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

proclamată în 2018. Fiecare închinător va primi câte o iconiță purtând chipurile celor doi sfinți și publicația „Ghidul pelerinului”, 

realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Iași.            

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

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

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

voluntari.                  

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

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

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

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

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

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

persoane.                  

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicate de organizatori la fața locului.  Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor  

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

Autoritățile botoșănene intensifică controalele pentru 

prevenirea răspândirii virusului Sars Cov 2 

            Sub autoritatea 

instituției prefectului, în 

perioada următoare, polițiștii, 

împreună cu jandarmi, 

polițiști locali și specialiști din 

cadrul Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență, Direcției de 

Sănătate Publică, Direcției 

Sanitar Veterinare și a 

Inspectoratului Teritorial de 

Muncă, vor intensifica 

acțiunile de control pentru 

verificarea respectării 

măsurilor impuse de autorități 

pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2.  

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

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

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

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

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

încalcă prevederile legale. 

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

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

excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

răspândirii noului coronavirus. 

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

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

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

temporară.”, insistă prefectul Dan Nechifor.   

__________________________________________________________________________________________ 
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Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești – ediția 2021 
 

În vederea creării unei legături directe între producătorii și 

consumatorii din județul Botoșani, precum și pentru o mai bună 

promovare a produselor agroalimentare locale, DAJ BOTOȘANI, 

împreună cu Instituția Prefectului BOTOȘANI, Consiliul Județean 

BOTOȘANI și Primăria Municipiului BOTOȘANI, organizează în 

09 - 10 octombrie 2021, “ Ziua Națională a Produselor 

Agroalimentare Românești – ediția 2021“. Acțiunea se dorește a fi 

un semnal adresat atât producătorilor locali, cât și consumatorilor, 

prin care DAJ BOTOȘANI asigură toată disponibilitatea, în vederea 

încurajării consumului de produse locale. Botoșănenii vor avea astfel 

din nou posibilitatea să achiziționeze legume și fructe proaspete de 

sezon, dar și produse tradiționale atestate din Botoșani, direct de la 

producătorii locali. Ziua de 10 octombrie a fost instituită ca Ziua națională a produselor agroalimentare românești, prin 

Legea nr.168 / 2017. 

Împreună cu noi, în data de 10 octombrie 2021, va fi Orchestra Populară ,,Rapsozii Botoşanilor”, cu un scurt 

program artistic. 

Vor fi prezenți expozanți – producători din județul Botoșani, în special cei care dețin atestat de produs tradițional, pe 

toate categoriile de produse. 

Vă așteptăm în această perioadă, în fața Palatului Administrativ, din Piața Revoluției nr. 1-3, Municipiul Botoșani. 

Deschiderea oficială a evenimentului are loc în 10 octombrie 2021, ora 12.00. 

 

Recomandări ale pompierilor botoşăneni pentu sezonul rece 
Temperaturile sunt din ce în ce mai scăzute și în multe dintre gospodării au fost deja aprinse focurile în sobă sau 

pornite centralele termice. Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a vă proteja locuința de un posibil incendiu, aveți grijă 

la modul de exploatare a sistemelor și a mijloacelor de încălzire și respectați măsurile de prevenire a incendiilor. Reparați, 

dacă este cazul, coșurile de fum. Asiguraţi-vă că acestea sunt curățate corespunzător și că jarul sau scânteile din sobă nu pot 

ajunge pe materialele combustibile din structura acoperișului! Verificați sobele pentru a vedea dacă prezintă crăpături sau 

alte nereguli și înlăturați defecțiunile constatate, astfel încât acestea să funcționeze în condiții de siguranță!Aveți grijă să vă 

aprovizionați cu lemnele potrivite pentru arderea în sobă sau în centrală și să nu folosiți substanțe combustibile pentru a 

aprinde focul! 

Verificați instalația electrică, centralele termice pe lemne, peleți, gaze sau curent! 

Botoşănenii vaccinaţi primesc tichete de masă 

Direcţia de Sănătate Publică Botoşani face cunoscut faptul că  persoanele care se vaccinează împotriva COVID 19 ,cu 

schema completă de vaccinare, beneficiază de o alocaţie de hrană în valoare de 100 lei, sub forma a 5 tichete de masă. 

 Botoşănenii vaccinaţi cu schema completă ( adică  a doua doză de Pfeizer, Moderna, Astra Zeneca  sau doza unică 

Janssen) vor putea intra în posesia tichetelor de masă la centrul de vaccinare , cabinetul medicului de familie, sau 

ambulatoriul de specialitate, în funcţie de locul unde s-a făcut imunizarea, în baza registrului de evidenţă operat. Voucherele 

se pot ridica în termen de 60 zile  de la data inoculării ultimei doze. Vor beneficia de vouchere toate persoanele care s-au 

imunizat după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă  care prevede acordarea voucherelor în valoare de 100 lei pentru 

persoanele vaccinate anti-Covid, 19, cu schema completă, respectiv începând cu data de 31 august a.c.  

_______________________________________________________________________________________  
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Starea de alertă se prelungește încă 30 de zile 

Guvernul a adoptat hotărârea prin care, din 10 octombrie, se prelungește starea de alertă cu 30 de zile, fiind 

continuate măsurile care deja sunt în vigoare. Comitetul Național 

pentru Situații de Urgență a aprobat, miercuri, o hotărâre prin care 

se prelungește starea de alertă în România pentru încă 30 de zile, 

începând cu 10 octombrie. Măsurile propuse sunt cele în vigoare și 

acum. Astfel, rămâne în vigoare certificatul verde digital pentru 

acces la diverse activități de la incidența de 3 la mie. În continuare, 

sunt exceptați copiii mai mici de 12 ani. Se mențin și restricțiile 

suplimentare atunci când se depășește pragul de 6 la mie, când au 

acces doar persoanele vaccinate și cele care au trecut prin boală, la 

competiții sportive, cinema, spectacole, concerte, nunți, botezuri, 

mese festive. Purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie 

în toate spațiile publice deschise în localitățile unde incidenţa 

cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Ordinul comun care instituie obligativitatea purtării măștii a fost 

semnat de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, și de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și va intra în 

vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.            

 Care sunt excepțiile:               

  -Vor fi exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care 

desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.    

  -Ministerul Sănătății precizează că într-o localitate unde rata incidenței este de peste 6 la o mie de locuitori, o 

persoană care circulă singură sau cu persoane cu care locuiește împreună, într-un spațiu deschis unde nu este aglomerat 

(activitate sportivă, activitate în parc, pe stradă, merge cu bicicleta etc.) nu trebuie să poarte mască.    

  -Atunci când interacționează cu altcineva decât cu persoane cu care locuiește împreună, nu se mai consideră 

activitate în mod individual și trebuie să poarte mască.           

 -Rămâne, în continuare, în vigoare obligativitatea purtării măștii de protecție în locurile aglomerate indiferent de rata 

incidenței în localitate: ex: târguri, balciuri, talciocuri, piețe, stații pentru transport în comun etc. 

COVID 19 a pus stăpânire şi pe judeţul Botoşani 

Conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate 

Publică Botoşani, în ultimele 24 de ore, 170 de persoane 

din județul Botoșani au fost diagnosticate cu infecție 

COVID-19, 73 dintre infectări fiind înregistrate în 

municipiul Botoșani, unde incidența a crescut la 7,07 

cazuri la mia de locuitori. Sunt înregistrate la zi 841 de 

cazuri active.      

 Cele mai mari rate de incidenţă  sunt înregistrate în 

comunele Roma (6,87) , Tudora (6,46),  comuna Sulița 

(6,36), toate fiind  în carantină. Alte valori mari a ratei de incidenţă, specifice scenariului roşu s-au înregistrat în localităţile: 

Dorohoi (3,13), Bălușeni (4,13), Copălău (3,72), Cordăreni (4,17), Coșula (4,03), Cristești (5,53), Curtești (4,37), 

Frumușica (5,27), Gorbănești (3,00), Havârna (3,32), Leorda (5,20), Lunca (3,80), Mihai Eminescu (3,59), Mihăileni (3,12), 

Nicșeni (4,95), Răchiți (5,77), Stăuceni (3,46), Șendriceni (4,28), Unțeni (3,77), Vlădeni (4,51) și Vorona (5,41). La nivel 

județean, rata de îmbolnăvire este de 3,71 cazuri la mia de locuitori, corespunzătoare a 1702 cazuri active 

__________________________________________________________________________________________________ 
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* S.C. RESTAURANT DALLAS SRL solicită autorizaţie de mediu pentru obiectivul  

“RESTAURANT ARTEMIS”, situat în str. Colonel Victor Tomoroveanu, nr. 5, municipiul Botoşani, 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termen de 18 zile de la data publicării anunţului. 

*Vând teren 240 mp Botosani, ultracentral, toate utilităţile. 135 € Negociabil . Terenul este situat 

in Botosani, in centrul vechi, foarte aproape de Mall Uvertura. Terenul este in suprafata de 240 MP si are 

deschidere de 8MP la 2 strazi. Este potrivit atat pentru constructia unei case, cat si pentru activitati 

comerciale: exista curent trifazic, apa, precum si acces la reteaua de gaze.Pretul este de 150 EUR MP. 

Tel.+40754214277  

*Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. 

Exterior : 2 foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 

băi, bucatărie, camera birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR 

negociabil .  

*Tractări auto cu macara , roţi blocate , Transport utilaje , Asistenţă Rutieră NON-STOP . Botoșani , 

Hârlău , Flămânzi , Ștefănesti , Darabani , Suceava , Dumbrăveni ...Tel. 0745 499 556  

__________________________________________________________________________________ 
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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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S-a deschis sezonul de candidaturi pentru bursa Future Leaders 

Exchange Program (FLEX) 2022-2023 

Ambasada Statelor Unite în România și American Councils for 

International Education (Consiliile Americane pentru Educație 

Internațională) invită liceenii cu cetățenie română să participe la 

Programul FLEX 2022-2023. Programul educațional FLEX este 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liceenilor cu dizabilități.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cum ar spune americanii: „Just do it !”            

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

site-ul www.americancouncils.ro 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

https://ais.americancouncils.org/flex
http://www.americancouncils.ro/
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2.668 de posturi scoase la concurs în școlile postliceale ale MAI 

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

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

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

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

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

„Pavel Zăgănescu” - Boldești.         

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

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

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

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

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

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

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

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

candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.          

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

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

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

Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;              

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

Galați, Prahova, Vrancea;                

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

Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;              

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

Satu Mare, Timiș;                 

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

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

Vaslui;                   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

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

București 

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

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

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

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

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

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

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

 

https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/
https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/
http://www.scoalapolitie.ro/
http://www.scoalapolcj.ro/
http://www.avramiancu.ro/
http://www.scoaladragasani.ro/
https://www.jandarmeriafalticeni.ro/
http://www.scoaladepompieri.ro/
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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 

___________________________________________________________________________________________________________________ 


