
 

ACȚIUNI DE VERIFICARE ÎN CONTEXT COVID 19, DESFĂȘURATE 

DE POLIȚIȘTII BOTOȘĂNENI 

 În ultimele 48 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, 

polițiștii botoșăneni împreună cu jandarmi și polițiști locali, au desfășurat 

acțiuni de verificare a măsurilor impuse în contextul stării de alertă.  

În cadrul activităților au fost verificate zilnic, în medie 1.900 de persoane 

aflate în carantina sau în izolare la domiciliu. De asemenea, au fost 

verificate aproximativ 600 de obiective și 164 de  mijloace de transport 

persoane.Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii botoșăneni au aplicat 

28 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.500 de lei. Recomandăm  

tuturor cetățenilor să respecte măsurile impuse de autorități pentru 

prevenirea răspândirii virusului Sars Cov 2, să poarte mască de protecție, să 

respecte distanțarea fizică, să respecte măsurile impuse cu privire la carantină/izolare și interdicțiile privind deplasarea sau 

libera circulație!  

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 %). 

 

Acțiune a polițiștilor rutieri 

În perioada 15-21 noiembrie 2021, polițiștii rutieri au acționat pe drumurile 

din județ pentru fluidizarea traficului rutier și pentru prevenirea și 

combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.În cadrul 

activităților desfășurate au fost organizate 20 de filtre rutiere cu participarea 

a peste 40 de efective. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 443 de 

sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 117.000 de lei, cele 

mai multe fiind aplicate pentru nerespectarea limitei legale de viteză, 

respectiv 163 de sancțiuni, iar 23 dintre sancțiuni au fost aplicate pentru 

neacordarea priorității de trecere persoanelor care au acest drept. De 

asemenea, au fost reținute 67 de permise de conducere și 13 certificate de 

înmatriculare. În această perioadă, polițiștii au întocmit 16 dosare de 

cercetare penală . 
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Premii lauriene pentru un condei ”fair-play” 

Cinci laurieni au câștigat premii la un concurs național de creație 

literară pe teme olimpice. Competiția se află la a XXI-a ediție și este 

organizată anual de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român 

(C.O.S.R.), prin Academia Olimpică Română (A.O.R.), beneficiind de 

sprijinul Ministerului Educației și al Solidarității Olimpice, 

departament din cadrul Comitetului Internațional Olimpic. În 

Concursul Național de Literatură și Jurnalism Sportiv „Un Condei 

Numit Fair-Play” din 2021 au intrat în competiție aproape 900 de 

lucrări din întreaga țară, acesta fiind cel mai mare număr de lucrări de 

până acum, grupate în trei secțiuni, proză, poezie și cronică sportivă, 

cu câte trei categorii de vârstă, fiecare. 

De înscrierea botoșănenilor la concursul de literatură sportivă s-a 

preocupat în mod special profesorul de educație fizică și sport Elena Alecsa al Colegiului Național ”A.T.Laurian”, iar 

munca elevilor a fost recompensată cu trei premii și două mențiuni. 

Premiul I a fost câștigat de Marcu – Mihai Rusu, care a concurat la secțiunea de proză, categoria 11-14 ani, îndrumat fiind 

de profesorul Alina Diana Rusu, iar lucrarea fiind intitulată „Cercurile mele”. 

Premiile II și III au venit pentru poeziile semnate de Raluca Săvescu și Clara-Ioana Aghiorghiesi, eleve de liceu, îndrumate 

de profesorul dr. Dorica Coca, lucrările fiind „Demnă” și „La umbra timpului”. 

Pentru cronica sportivă intitulată „Go-un joc despre libertate!”, realizată sub îndrumarea profesorului Carmen Dulgheru, 

Ștefan – Adrian Rotarița, din ciclul gimnazial al laurienilor a câștigat o mențiune, același rezultat fiind obținut de liceanca 

Georgiana Mădălina Vlădeanu, aceasta concurând la secțiunea de proză cu lucrarea „Calculând succesul”, profesorul 

îndrumător fiind dr. Dorica Coca.”Am scris o povestioară SF, despre un concurs de prins meteoriți, al unor copii de pe o altă 

planetă, iar valoarea olimpicistă, dacă pot să-i spun așa, promovată de mine în această povestioară a fost să nu renunți la 

ceea ce îți dorești cel mai mult.”, ne-a explicat Georgiana Mădălina Vlădeanu.   Un fragment de poezie 

semnată de Clara Aghiorghiesi arată frumusețea acestei inedite îmbinări dintre literatură și sport. 

”Sub aripa victoriei, a greului trofeu,/Zâmbesc, muncesc și parcă timp nu au./Dar, cu lacrimile curse-n șir 

îndelungat,/Pornesc la drum cu-n curcubeu iluminat./(…)/Sub aripa victoriei, a greului trofeu,/Privesc triumfător în 

depărtare/Pentru a-și aminti cu emoție de ziua-n care/Ei, eroi ai țării, plecau în lumea mare.”( La umbra timpului)   IRINA 

SIMINICEANU 

Țigări de contrabandă, confiscate la frontiera de est 

Poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului 

Teritorial Botoșani efectuează cercetări în privința 

unui cetățean român care a fost descoperit 

transportând 420 pachete de ţigări de contrabandă. 

În data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 15.00, 

poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial 

al Poliţiei de Frontieră Botoșani, în cadrul unei 

acţiuni punctuale desfăşurate pe linia combaterii 

contrabandei cu ţigări, au oprit pentru control, pe 

comunicaţia Rădăuți Prut - Darabani, pe raza 

localităţii Horodiștea, un autoturism marca 

Volkwagen Passat, condus de un cetăţean român, în 

vârstă de 53 de ani. 

La controlul efectuat asupra mijlocului de transport, colegii noştri au descoperit, pe bancheta din spate a autoturismului, 

ascunse în două pungi de culoare neagră, 8.400 ţigarete  (420 pachete de ţigări) de diferite mărci, cu timbru de acciză 

R.Moldova.Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat țigările de pe raza județului Botoșani, pentru 

consumul propriu.Conform prevederilor legale, întreaga cantitate de produse accizabile, în valoare totală de 5.292, lei a fost 

confiscată.Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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„Povestea regelui supărat pe clovn”, de Matei Vişniec , la Teatrul VASILACHE 

            Vă invităm în această săptămână să vizionați spectacolul „Povestea regelui 
supărat pe clovn”, de Matei Vişniec, în regia lui Gelu Rîşca, după următorul program: 

- joi, 25 noiembrie 2021, de la ora 18:00 

- sâmbătă, 27 noiembrie  și duminică, 28 noiembrie 2021, de la ora 11:00 

  
„Povestea regelui supărat pe clovn”, de Matei Vişniec,  este un spectacol în regia 

şi scenografia lui Gelu Rîşca, iar muzica este compusă de Alexandru Neș. 
Din distribuţie fac parte:  Florin Iftode, Marius Rusu, Pavel Petrași, Oana Asofiei, 

Renata Voloșcu, Alin Gheorghiu, Cosmin Tanasă, Andrei Bordianu 

  
         „O lume „întoarsă pe dos”, rar întâlnită, în care un clovn ne poartă printr-o 
parabolă hazlie şi plină de învăţăminte, ce se adresează copiilor şi tinerilor 
deopotrivă, cu întrebări despre autoritate, dragoste şi voinţă. 

          Un spectacol ce se desfăşoară şi se dezvăluie de la un capăt la altul ca o 
sondare a raporturilor cu noi înşine, în mare parte, plin de aluzii la realitatea 
imediată.” (regizor artistic Gelu Rîşca) 

Preţul unui bilet este de 12 lei. 

Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. 
Intrarea la spectacol se face cu o oră înaintea începerii acestuia. Nu se fac rezervări la 
spectacolele organizate la sediu, locurile se alocă în ordinea sosirii spectatorilor, 
respectiv a intrării acestora în sală. 

Vă rugăm să respectaţi toate prevederile legale în vigoare privind accesul la 
spectacole! 

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile 
de desfăşurare a acestuia, respectiv: măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

 

Vă aşteptăm cu drag! Până atunci… toate cele bune! 
 

Asociația „Scut botoșănean” reia campania de distribuire a lemnelor de foc 

Pentru că sezonul rece e deja aici, am reluat campania de distribuire a lemnelor de foc pentru semenii noștri aflați în nevoie. 

Cu sprijinul unor oameni cu inimă mare (care au preferat să rămînă anonimi), am trecut la fapte! Le mulțumim tuturor celor 

care au contribuit la achiziția lemnelor pentru cele patru familii, la care asociația „Scut botosănean” a ajuns acum, în prag de 

iarnă! Nu ne oprim aici, strîngerea de fonduri continuă, mai avem familii care așteaptă o mînă caldă de ajutor! Vă reamintim 

datele asociației noastre: asociația Scut Botoșănean, cont RO78 BRDE 070S V402 1863 0700, deschis la BRD   Botoșani. 

Fapte bune pentru Botoșani! 

 Tânăr arestat preventiv 

La data de 22 noiembrie 2021, la propunerea organelor judiciare, instanța de judecată a dispus înlocuirea măsurii arestului la 

domiciliu, cu arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, a unui tânăr de 32 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat 

sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni de furt.Din verificările efectuate de către polițiștii din cadrul Biroului 

Supravegheri Judiciare a reieșit faptul că acesta, a încălcat cu rea credință obligațiile impuse prin măsura arestului la 

domiciliu, respectiv, a părăsit domiciliul în care locuia, fără permisiunea organului judicar, iar în perioada în care s-a aflat în 

comunitate, a avut un comportament care contravine normelor de conviețuire socială.Tânărul a fost introdus în Centrul de 

Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani.          

La volan fără permis și sub influența băuturilor alcoolice 

La data de 21 noiembrie 2021, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control, pe Bulevardul Mihai 

Eminescu, un autoturism care avea o deplasare sinuoasă. În urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea 

conducătorului auto, în persoana unui   tânăr de 29 de ani, din comuna Stăuceni, precum și faptul că acesta nu deține permis 

de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai mult de atât, tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea 

rezultată fiind de 0, 56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de 

conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.  

______________________________________________________________________________________________ 
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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 
 

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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* FABIAN DUMITRU titular al Planului/Programului PUZ: “Construire bloc de locuințe colective 

S+P+4E”, propus a fi amplasat în municipiul Botoșani, Aleea General Gheorghe Avramescu nr. 39, jud. 

Botoşani anunță publicul interesat că s-a luat decizia etapei de încadrare : 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 afişării anunţului.         

* Apetrei Gabriel anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul „Lucrări de excavare strat fertil și depozitare în terasament”, propus a fi amplasat în 

satul Dracșani, com. Sulița, județul Botoșani, județul Botoșani. 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Botoşani, Bd. Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoşani, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 – 16.00. 

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

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

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

*Vând/schimb 2000 mp teren,drept,intravilan Brehuiesti,Botosani,la iesirea din sat spre Corni,21 ml 

deschidere la asfalt,23 ml deschidere in spate la un drum de exploatare,curent la limita proprietatii,peste 

drum,pret 4 euro mp,accept schimburi cu terenuri agricole in judet,auto cu avantaj pentru mine..., suprafata 

totala: 2000, Front stradal: 21, Accept schimburi. Tel. 0748871234  

*VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, teren arabil + 

livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de adeziv. Ușile + geamurile din 

termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, 

bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și 

pompă de recirculare cu circuit deschis, alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă 

sobă normală în alt dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. 

Garaj, anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  999. Casa 

este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de mers pe jos. Intabulare în curs de finalizare. Preț -37.000 euro.  

*Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile  66 450 € Negociabil. Teren 

central în suprafaţă de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat 

Traian, vizavi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană 

pentru Sport, teren în formă de arc de cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat 

de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 

40744634006 
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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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