
 

Percheziții domiciliare într-un dosar de furt   

 Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind săvârșirea 

infracțiunii de furt comisa în dauna unei societăți comerciale din comuna Dragușeni, la data de 19 

noiembrie 2021, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au pus în executare 3 

mandate de percheziție domiciliară, la persoane bănuite de comiterea faptei, din localitatea 

Știubieni.În urma activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea 

continuării cercetărilor, mai multe recipiente, în care era depozitată cantitatea de 1.260 de litri de 

motorină, pentru care persoanele percheziționate nu dețineau documente legale de proveniență.În 

cauză s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea 

infracțiunii de delapidare.Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției 

Orașului Săveni și a celor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.(comunicat IPJ Botoșani)  

Platformă tractată fără drept de conducere  

Poliţiştii de frontieră din cadrul 

Sectorului Poliţiei de Frontieră 

Stânca efectuează cercetări cu privire 

la un bărbat care conducea un 

ansamblu rutier, deşi nu deținea 

permis de conducere corespunzător categoriei respective. 

Joia trecutî, dimineaţă, pe timpul desfăşurării unei misiuni specifice de 

supraveghere şi control în zona de competenţă, un echipaj al poliţiei de frontieră 

din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Stânca-I.T.P.F. Iași a oprit pentru 

control, pe raza localității Stânca, un ansamblu de vehicule, format din autoturism 

şi platformă, ambele înmatriculate în Danemarca, condus de un cetăţean cu dublă 

cetăţenie, română şi Republica Moldova, în vârstă de 28 de ani. 

Cu ocazia efectuării controlului, poliţiştii de frontieră au constatat că pentru a conduce respectivul ansamblu auto este necesar permis de 

conducere categoria BE, ceea ce conducătorul auto nu deţine. 

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care 

legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător 

categoriei din care face parte vehiculul.               

    A încercat să iasă din ţară la volan, deși nu avea permis de conducere  

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecerea 

Frontierei Stânca efectuează cercetări pe numele unui 

cetăţean al Republicii Moldova, care a încercat să iasă 

din România spre Moldova, la volanul unui autoturism, 

deşi nu avea permis de conducere. 

În  Punctul de Trecere a Frontierei Stânca - I.T.P.F. Iaşi, 

s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control 

pentru trecerea frontierei I.V., cetăţean al Republicii 

Moldova, în vârstă de 24 de ani, la volanul unui 

autoturism înmatriculat în R. Moldova.Cu ocazia 

efectuării controlului, conducătorul auto nu a putut 

prezenta permisul de conducere, motiv pentru care 

poliţiştii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, 

în urma cărora au constatat că bărbatul nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a 

unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 



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

Opt incendii într-o singură zi 
 

Coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din 

structura acoperișului și utilizarea focului deschis pentru distrugerea 

resturilor vegetale sunt cauzele care au generat, sâmbătă, opt incendii, 

în județul Botoșani. 

Cinci dintre ele s-au produs la locuințe și anexe din Cordăreni, Bădiuți 

(orașul Ștefănești), Pomârla, Mândrești (comuna Vlădeni) și Suharău. 

Trei au cuprins vegetația uscată de pe aproximativ 20 de hectare, pe 

raza comunei Gorbănești și municipiul Botoșani, zona poligonului 

ACR. 

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 și izolați, 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! 

Totodată, vă reamintim faptul că, potrivit standardelor privind bunele 

condiții agricole și de mediu ale terenurilor, arderea vegetației uscate și 

a resturilor vegetale este strict interzisă.   ISU_BOTOSANI  

                                                            Incendiu la Suharău 
O familie cu trei copii de 6, 10 și 12 ani, din comuna Suharău, a rămas fără acoperiș deasupra capului în urma unui 

incendiu, izbucnit sâmbătă după - amiază. Cu toate că erau acasă toți membri familiei, aceștia nu au observat incendiul.  

Alarma a fost dată de o vecină care a văzut acoperișul, construit din stuf, în flăcări. După ce a bătut la ușa proprietarilor să le 

spună de incendiu, a sunat la 112 după ajutor. 

La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii voluntari din comuna Suharău, dar și un echipaj din cadrul 

Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție, ardea 

acoperișului casei, existând pericolul de propagare a flăcărilor la întreaga locuință. Pompierii au intervenit rapid și au 

împiedicat extinderea flăcărilor. 

Cel mai probabil, incendiul a generat de un coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile din structura 

acoperișului.  

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea odată cu exploatarea coşurilor de fum, trebuie respectate 

următoarele reguli de prevenire a incendiilor:  

- verificarea coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze 

materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grunzi, astereală etc.); 

- curățarea periodică a coșurilor de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura 

canalele de evacuare; 

- tencuirea şi văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies 

prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau 

structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.); 

- îngroșarea zidăriei coşului la trecerea prin planşee, lăsându-se un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale 

planşeului; 

- păstrarea distanţei dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului, astfel încât aceasta să nu 

fie mai mică de 10 cm.     ISU_BOTOSANI 

 

În localitățile în care rata de incidență este sub 3‰, activitățile 

didactice se vor desfășura cu prezența fizică 

Venind în întâmpinarea solicitărilor părinților, Ministerul Educației a stabilit ca începând de luni 22.11.2021, în localitățile în care rata de 

incidență este sub 3‰, activitățile didactice se vor desfășura cu prezența fizică, independent de procentul de vaccinare al personalului din 

unitatea de învățământ. 

În localitățile în care rata de incidență este peste 3‰, se va ține cont de procentul de vaccinare al personalului. 

La nivelul județului Botoșani, începând cu data de 22.11.2021, din cele 472 de unități și structuri arondate, 466 unități de învățământ și 

structuri arondate își vor desfășura activitățile didactice conform SCENARIULUI 1, cu prezență fizică (98,73 %).  

Doar 6 unități de învățământ și structuri arondate vor desfășura activități didactice conform SCENARIULUI 2 în regim on-line (1,27 %). 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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”ACUM ȘTII!- O campanie pentru prevenirea și combaterea 

violenței și a bullying-ului în unitățile de învățământ  
 

Polițiștii Biroului de Siguranță Școlară în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și cu sprijinul elevilor voluntari 

din cadrul Asociației "Mereu pentru Educație" România-filiala 

Botoșani au demarat o campanie de informare a elevilor cu privire la 

efectele violenței și ale bullying-ului în unitățile de învățământ.  

Siguranța elevilor și a cadrelor didactice reprezintă activitatea 

prioritară a Biroului de Siguranță Școlară, activitățile derulate în acest 

domeniu având scopul de a crea un mediu școlar propice care să asigure 

calitatea actului educațional la standarde ridicate. Ne propunem ca prin 

activitățile derulate în cadrul acestei campanii să avem o mai bună 

interacțiune cu elevii și cu profesorii, în vederea prevenirii violenței sau a oricăror fapte antisociale.  

Ce este bullying-ul? 

Bullying-ul este un comportament agresiv, intenționat, menit să provoace disconfort sau durere care se manifestă 

prin:jigniri, excludere din grup, îmbrânceli, folosirea poreclelor umilitoare, dominare, încurajarea comportamentelor 

agresive etc. De multe ori, bullying-ul este confundat cu un act izolat de agresiune sau violență. Spre deosebire de acestea 

însă, bullying-ul are mereu intenția de a provoca suferință, în mod repetat. Bullying-ul este un concept umbrelă, ce acoperă 

comportamente variate, stabile în timp, repetate, cel mai adesea ascunse de ochii adulților, care continuă în absența unor 

măsuri specifice de intervenție. Despre tipurile de bullying, efectele sale, modalitățile de prevenire și combatere a acestui 

fenomen, vom vorbi în cadrul activităților ce urmează a fi desfășurate pe parcursul acestui an școlar, în toate unitățile de 

învățământ din județul Botoșani.  Comunicat I.P.J. Botoşani 

Tânăr reținut pentru trei infracțiuni  

La data de 17 noiembrie 2021, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de 

ore, pe numele unui tânăr de 27 de ani, din Flămânzi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte 

violențe, distrugere și furt. În urma administrării probatoriului s-a stabilit faptul că la data de 4 noiembrie 2021, în timp ce 

se afla pe un drum de exploatare agricolă, din extravilanul orașului Flămânzi, pe fondul unei discuții în contradictoriu cu 

persoana vătămată, un bărbat de 62 de ani, l-ar fi lovit pe acesta, de mai multe ori, cu o unealtă agricolă, provocându-i 

leziuni corporale. Ulterior, tânărul de 27 de ani, i-a distrus anvelopele atelajului hipo, aparținând victimei și ar fi  sustras 

unealta cu care i-ar fi provocat leziunile corporale. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al 

IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de luare a unei 

măsuri privative de libertate.  

Infracțiuni la regimul rutier 

La data de 17 noiembrie 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Dorohoi au observat pe Drumul Județean DJ 292, în 

localitatea Broscăuți, un autoturism răsturnat pe partea carosabilă. Din verificările efectuate a reieșit faptul că, un tânăr de 

26 de ani, din localitatea Broscăuți, în timp ce conducea autotursimul pe D.J. 292, în localitatea Broscăuți, într-o curbă la 

stânga, a peirdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat  pe partea carosabilă. Fiind testat cu aparatul alcooltest, 

valoarea rezultată a fost de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii 

infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.  

_____________________________________________________________________________________________________________  



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

SUA: 900.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 

5 și 11 ani au primit prima doză de vaccin 

împotriva COVID-19 în prima săptămână după 

aprobarea pentru această grupă de vârstă! 

De asemenea, a crescut rata de vaccinare la 

prima doză la adolescenți și adulți. În prima 

parte a lunii, aproximativ 300.000 de oameni au 

primit prima doză în fiecare zi - cea mai mare 

medie de vaccinare pe 7 zile dintr-o lună. 

Peste 25 de milioane de americani au primit 

doza 3 de rapel (booster). 

Vaccinurile continuă să joace un rol critic în 

prevenirea bolilor grave COVID-19 și rămân 

extrem de eficiente în prevenirea spitalizărilor 

COVID-19. Vaccinați-vă pentru a vă proteja. 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.

Sursă: Echipa de răspuns COVID-19 a Casei Albe, 10 noiembrie 2021: https://www.whitehouse.gov/.../press-briefing-by-

white.../       ROVaccinare 

Nu există un risc crescut de deces în rândul persoanelor vaccinate 

împotriva COVID-19 

Un nou studiu efectuat în SUA 

care a analizat 11 milioane de 

persoane vaccinate și nevaccinate 

a concluzionat că nu există un risc 

crescut de deces în rândul 

persoanelor vaccinate împotriva 

COVID-19. Studiul analizează 

datele acumulate în perioada 

decembrie 2020 – iulie 2021 de la 

o populație mare.  

Vaccinurile împotriva COVID-19 

sunt eficiente în prevenirea 

infecției cu SARS-CoV-2, inclusiv 

a formelor severe ale bolii și a 

decesului. Descoperirile acestui 

studiu oferă informații 

suplimentare că vaccinurile sunt sigure, iar beneficiile depășesc riscurile potențiale. Vaccinează-te acum. 

Vaccinurile continuă să joace un rol critic în prevenirea bolilor grave COVID-19 și rămân extrem de 

eficiente în prevenirea spitalizărilor COVID-19. 

Vaccinați-vă pentru a vă proteja.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. Studiu MMWR: bit.ly/MMWR7043e2    #ROVaccinare 

_______________________________________________________________________________________ 
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*ALEXA IOAN, titular al Planului/Programului PUZ : “DESFIINŢARE IMOBIL C1, 

CONSTRUIRE SERVICE –AUTO 4 BOXE, MARKET, RESTAURANT, ÎMPREJMUIRE ŞI 

RACORD UTILITĂŢI”,  propus a fi amplasat în localitatea Mileanca, jud. Botoşani,, anunţă publicul 

interesat că s-a elaborat prima versiune a planului mai sus-menţionat şi s-a notificat Agentia pentru Protectia 

Mediului Botosani în vederea demarării procedurii de obţinere  a avizului de mediu conform HG 1076/2004. 

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

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

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

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

termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ. 

 

*SC APETRANS SRL  anunţă publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizatiei de mediu 

pentru obiectivul „SERVICE AUTO CU SPĂLĂTORIE AUTO ȘI VOPSITORIE’’ situat în sat 

Mănăstirea Doamnei, com. Curtești, judetul Botosani. 

Contestatii se pot depune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani Bd. Mihai Eminescu 

nr. 44 jud. Botoşani, în termen de 5 zile lucratoare de la apariţia anunţului. 

 

         *BOTEZ CEZAR anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de 

mediu pentru proiectul : “Construire service auto, împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în mun. 

Botoșani, str. Calea Națională nr. 1A, jud. Botoşani. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Botosani, bd. Mihai Eminescu 

nr. 44 si la sediul titularului din mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 1A,  jud. Botoşani,  in zilele de luni - 

vineri, între orele 8.00 – 16.30. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Botosani, din mun. Botosani, b-dul Mihai 

Eminescu nr.44. 

*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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ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNI ÎN TRANZACȚIILE ONLINE! 

Black Friday - perioada cu cele mai mari reduceri din an este în curs de derulare, iar realizarea 

cumpărăturilor online a devenit din ce în ce mai ușoară, însă trebuie avută în vedere siguranța acestor 

achiziții. 

Pandemia COVID-19 a determinat și mai mulți consumatori să se orienteze către comerțul online. 

Pentru toți, această tendință aduce atât provocări, cât și oportunități, dar implică și un risc mai mare de 

fraude cărora le pot cădea victime, atât comercianții și cumpărătorii. 

Polițiștii Compartimentului Analiză și Prevenirea Criminalității Botoșani trag un semnal de alarmă și le 

recomandă cumpărătorilor să fie atenți cum și de unde își achiziționează anumite produse. 

Această perioadă aduce multe oferte în spaţiul online, iar pentru a vă bucura în siguranţă de produsul dorit, 

vă recomandăm: 

• Atunci când navigaţi pe internet de pe dispozitivul dumneavoastră, asiguraţi-vă că această conexiune 

este securizată prin HTTPS - pictograma unui lacăt arătând că pagina accesată este securizată.  

•  Nu faceţi niciodată click pe un link, o anexă dintr-un e-mail sau SMS nesolicitat. Verificaţi adresa de 

pe care v-a fost transmis mesajul. De multe ori aceasta provine de la un domeniu care nu are legătură 

cu acea companie.  

• Evitaţi operatorii economici care nu afişează date de contact complete (adresă, telefon, cod unic de 

identificare fiscală etc.) şi care se rezumă la o simplă adresă de e-mail.  

• Aveţi grijă dacă accesaţi o pagină web care conţine greşeli gramaticale.  

•  Dacă veti cumpăra bunuri de la persoane fizice, trebuie cerute documentele de provenienţă ale 

acestora (factura sau bonul fiscal cu care a fost cumpărat iniţial produsul de la magazin) şi certificatul 

de garanţie emis de producător.  

• Nu plătiţi în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute.  Folosiţi un serviciu 

de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire.  Plătiţi pentru marfă după ce 

v-aţi asigurat că aţi primit ce aţi comandat.  

•  În cazul în care efectuaţi totuşi plata online pentru diferite produse, fiţi atenţi când oferiţi detaliile 

cardului de credit sau debit pe internet.  Refuzaţi tranzacţia dacă vi se cere codul PIN. Este normal să 

vi se ceară codul CVV (format din 3 sau 4 cifre, inscripţionat pe card).  Este mai sigur să folosiţi un 

card de debit dedicat tranzacţiilor online pe care să îl încărcaţi numai cu suma necesară 

achiziţiei.  Foarte important este să cunoaşteţi situaţia financiară de pe card, atât înainte de a efectua o 

tranzacţie, cât şi după. Este posibil ca, uneori, să vă fie încasată mai mult decât suma de pe factură, fără 

a vă da seama de acest lucru. 

•   Tipăriţi sau salvaţi comanda dumneavoastră, precum şi clauzele şi condiţiile ce apar pe site la 

momentul cumpărării, pentru situaţia în care ar exista vreo problemă mai târziu. 

• Sesizați autorităților orice tentativă de înșelăciune! 

Campania Poliției Române – Siguranța Online – vă provoacă să vă testați priceperea în a vă feri de fraudele 

online și își propune să reducă numărul de persoane înșelate, prin sfaturi utile și descrierea unor metode 

frecvente de operare.15 secunde și un click pe: https://sigurantaonline.ro/ 

Învață să faci cumpărături online fără riscuri! 

_________________________________________________________________________________________ 

https://sigurantaonline.ro/
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8 recomandări pentru folosirea în siguranță a surselor electrice de 

încălzire în casă 

Este din ce în ce mai frig afară și mulți dintre români sunt 

tentați să sporească confortul termic al casei și să utilizeze 

diferite surse de încălzire electrică: reșouri, radiatoare 

electrice, panouri electrice decorative, pături electrice sau 

aeroterme. Din păcate, sezonul rece generează și cele mai 

multe incidente, unele tragice, care decurg din 

nerespectarea unor reguli minime de siguranță în utilizarea 

acestor dispozitive.  

În general, conectăm aparatele electrice de încălzire la 

prizele existente în locuințe, dar regimul lor de funcționare 

nu este adaptat întotdeauna instalațiilor electrice și pot 

deveni periculoase, atât pentru  noi, cât și pentru cei dragi, 

dacă: 

• Nu verificăm starea instalației electrice, atunci când utilizăm o sursă de încălzire;  

• Nu citim instrucțiunile de utilizare pentru a ne informa privind modul și timpul de folosire; 

• Utilizăm sursele de încălzire în spații umede (băi), chiar dacă nu sunt protejate la acțiunea apei;  

• Folosim aparatele de încălzire electrică lângă cărți, perdele sau alte materiale textile ori le amplasăm pe covoare;  

• Acoperim aparatele electrice cu obiecte vestimentare. 

 

Toate acestea, alături de o priză defectă, o siguranță necalibrată, un contact imperfect și lipsa supravegherii sunt elementele care pot genera 

evenimente tragice.  

Asigurarea confortului termic trebuie să meargă mână-n mână cu responsabilitatea și siguranța căminului nostru și tocmai de aceea specialiștii 

Delgaz Grid recomandă:  

1. Utilizați instalaţii electrice fără improvizații; 

2. Evitați alimentarea mai multor receptoare electrocasnice de putere mare din aceeaşi priză (circuit); 

3. Utilizaţi doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă; 

4. Verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate; 

5. La suplimentarea aparatelor electrice sau creșterea puterii acestora, asiguraţi-vă, prin personal autorizat, că instalaţia existentă poate prelua 

consumul; 

6. Amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de mediile cu umiditate crescută;  

7. Instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului; 

8. Utilizaţi aparate electrice omologate. 

Dimensionarea instalaţiilor pentru majoritatea locuinţelor construite înainte de 1989 nu a avut în vedere utilizarea intensivă a unor aparate 

electrice mari consumatoare de energie. În plus, la casele vechi, mai ales din mediul rural (așa numitele ”case bătrânești”), instalațiile au fost 

dimensionate pentru un consum redus, corespunzător pentru un minim de iluminat și receptoare electrice de mică putere, disponibile în acea 

vreme (radio, TV, frigider). 

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în primele 8 luni ale acestui an, numărul incendiilor la locuințe a 

crescut cu 9,4% față de perioada similară a anului trecut, ajungând la un total de 4.856 de astfel de evenimente. Dinamica acestor incendii în 

funcţie de tipul locuinţelor relevă faptul că locuinţele de tip unifamilial (case individuale) sunt mai vulnerabile din cauza unor factori precum 

tipul materialelor de construcții folosite sau incidența improvizațiilor efectuate de proprietari ori persoane neautorizare la rețeaua electrică a 

locuinței sau a sistemelor de încălzire a acesteia.Practic, majoritatea incendiilor la locuințe sunt generate de instalațiile electrice defecte sau cu 

improvizații, de coșuri de fum defecte sau necurățate și de mijloacele de încălzire.Intervenţiile asupra instalaţiilor interioare trebuie realizate doar 

de către specialişti autorizaţi, care oferă garanţia respectării normelor tehnice şi de siguranţă. Solicitarea serviciilor unor „meşteri de ocazie”, 

chiar dacă aparent presupune costuri mai mici, implică riscul executării unor lucrări defectuoase ce pot duce la incendii cu distrugerea de bunuri 

materiale, rănirea sau decesul unor persoane. Mai multe sfaturi și recomandări despre utilizarea în siguranță a surselor de energie și gaze pot fi 

găsite pe conturile de social media ale proiectului Romania Sigură. 

https://www.facebook.com/RomaniaSigura1
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Fundația Regală Margareta a României lansează proiectul 

Tinere Talente - Susținerea artiștilor și profesioniștilor din sectoarele 

creative și culturale 
 

Fundația Regală Margareta a României, în calitate de 

promotor al proiectului „Tinere Talente - Susținerea 

artiștilor și profesioniștilor din sectoarele creative și 

culturale” a organizat conferința de lansare a acestuia. 

Evenimentul a avut loc on-line, pe 3 noiembrie, și s-a 

adresat profesioniștilor din domeniile creative și 

culturale și categoriilor de grup țintă direct interesate 

de activitățile derulate în proiect. Conferința a adus în 

atenția participanților informații despre activitățile și 

obiectivele proiectului și a inclus și o sesiune de 

informare despre grupurile țintă vizate și metodologia 

de aplicare și selecție. 

Proiectul Tinere Talente - Susținerea artiștilor și 

profesioniștilor din sectoarele creative și culturale se 

desfășoară în perioada septembrie 2021 – august 2022, și urmărește dezvoltarea sustenabilă și inovativă a industriilor culturale și creative din 

România, prin stimularea aptitudinilor și dezvoltarea competențelor tinerilor artiști plastici și muzicieni. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea artiștilor și profesioniștilor din sectoarele creative și culturale, creșterea accesului la 

cultură a publicului și accelerarea inițiativelor antreprenoriale creative și culturale. Proiectul urmărește: 

• Îmbunătățirea competențelor a 30 de profesioniști din domeniile creative și culturale, organizarea unui schimb de experiență pentru 

specialiștii Fundației, a unui program de mobilitate pentru 30 de artiști debutanți și a unei tabere de creație, pe o perioadă de 8 luni. 

• Creșterea accesului la cultură prin 6 inițiative de artă contemporană adresate publicului larg, un program de mentorat pentru 30 de artiști 

debutanți, 8 tutoriale video tematice adresate tinerilor, o dezbatere și un ghid de bune-practici, de-a lungul a 12 luni. 

• Consolidarea dezvoltării economice prin derularea unui program de accelerare antreprenorială ce cuprinde workshop-uri și consultanță 

privind elaborarea de planuri de afacere pentru 120 de beneficiari din sectoare creative și culturale, de-a lungul a 12 luni. 

Proiectul vizează, de asemenea, asigurarea unui transfer de cunoștințe de la nivel european în plan local prin schimb de experiență, program de 

mobilitate și inițiative de stagiuni de artă contemporană tip concert și expoziție, prin cooperarea bilaterală cu P1 - Nedland Kultur din Norvegia. 

Proiectul „Tinere Talente - Susținerea artiștilor și profesioniștilor din sectoarele creative și culturale” este un proiect finanțat prin Granturile 

SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA. Valoarea totală a proiectului este de 963.678 lei (195.809,81 EUR), dintre care valoarea 

nerambursabilă este de 867.310,20 lei (176.228,83 EUR). Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-

CULTURA. 

Despre Granturile SEE 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale 

în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. 

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 

miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro. 

 

Despre Programul RO-CULTURA 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general 

consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul 

Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro 

 

Despre Fundația Regală Margareta a României 

Fundaţia Regală Margareta a României a fost înfiinţată în 1990 de către Regele Mihai I al României și Majestatea Sa Margareta, Custodele 

Coroanei române. Cu o activitate de peste 30 de ani, Fundația Regală Margareta a României sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții 
durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. De-a lungul timpului, Fundația s-a implicat în numeroase proiecte sociale, 

culturale şi de susținere a educației şi talentului artistic. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.frmr.ro. 

 

Despre Nedland Kultur  

Nedland Kultur este o companie privată din Norvegia care dispune de o experiență de peste 20 de ani în proiecte culturale, colaborări inter-

culturale, organizare de concerte și festivaluri, digitalizare muzicală etc. Compania a implementat proiecte în Norvegia, Marea Britanie, 

Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda, Malawi, Rusia, Palestina, Israel, Vietnam și Egipt, inclusiv în România.  

____________________________________________________________________________________________ 

https://eeagrants.org/
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