
        

    Accident rutier soldat cu decesul unei persoane 

Luni, în jurul orei 6:00 polițiștii au fost 

sesizați cu privire la faptul că pe drumul 

județean D.J. 298, în comuna Vorniceni, s-a 

produs un accident de circulație soldat cu 

victime. Din verificările efectuate până în 

acest moment, a reieșit faptul că un 

autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani, 

din comuna Știubieni, în timp ce se deplasa pe 

D.J. 298, dinspre localitatea Vorniceni înspre 

Cordăreni, într-o curbă la stânga, a părăsit 

partea carosabilă și a intrat în impact cu un mal de pământ. În urma impactului a rezultat decesul 

conducătorului auto și vătămarea corporală a unei persoane, pasageră în autoturism, care a fost 

transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În acest moment, polițiștii 

criminaliști efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea cu exactitatea a tuturor împrejurărilor în care s-a produs 

accidentul rutier. 

ACȚIUNI ALE POLIȚIȘTILOR DIN CADRUL BIROULUI JUDEȚEAN DE POLIȚIE TRANSPORTURI  

În perioada 12-13 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi, au ocționat pentru 

prevenirea și combaterea oricăror fapte ilegale, atât în domeniul piscicol cât și cel al contrabandei.  

Activitățile au avut loc în zona lacului de acumulare Stânca-Costești și s-au desfășurat  în baza planului de acțiune SAFE 

WATERS 2022. În cadrul activităților defășurate au fost legitimate peste 37 de persoane, iar în urma neregulilor constatate 

au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 1160 de lei. Totodată au fost indisponibilizate mai multe 

unelte de pescuit. Astfel de activități vor fi desfășurate și în perioada următoare.  

Tinerii sunt invitaţi în perioada 14 - 20 noiembrie a.c. la Teatrul 

pentru Copii şi Tineret "Vasilache" la SĂPTĂMÂNA 

ADOLESCENŢILOR! 
În fiecare zi vom prezenta tinerilor, şi nu numai, câte un spectacol! Acordaţi o oră din 

timpul vostru pentru un spectacol de teatru! Informaţii la numărul de telefon 

0756084651. Vă aşteptăm cu drag! 
 

O lampă de iluminat a luat foc la Școala Generală nr. 14 
O lampă de iluminat dintr-un grup sanitar, situat la etajul I al Școlii Generale nr. 14 din 

municipiul Botoșani, a luat foc. Alarma a fost dată de o îngrijitoare care a simțit miros 

de fum. Imediat, cei peste 600 de elevi au fost evacuați de către cadrele didactice. În 

urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat, în cel mai mai scurt timp, patru 

echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu patru autospeciale de 

intervenție cu apă și spumă, precum și două ambulanțe SAJ. 

Aceștia au constatat că ardea o lampă de iluminat dint-un grup sanitar, cu degajări mari de fum. Incendiul a fost lichidat.Cel 

mai probabil, evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit.La fața locului au ajuns prefectul județului, Sorin Cornilă, 

inspectorul șef al ISU Botoșani, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și inspectorul șef al IPJ 

Botoșani. Aceștia au dispus verificarea modului de exploatare a instalației electrice și a efectuării reviziilor tehnice 

periodice. Școala are autorizație de securitate la incendiu. Un cadru didactic care a suferit un traumatism la glezna a primit 

îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul SAJ. ISU_BOTOSANI 
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Casa unui bătrân din orașul Bucecea a ars,  duminică noapte, cel mai 

probabil din cauza coșului de fum deteriorat 
 
 

Proprietarul a fost trezit din somn de zgomotul care se auzea de la nivelul 

acoperișului. A ieșit din casă și a sunat la 112. 

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu 

două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și Serviciul Voluntar pentru 

Situații de Urgență Bucecea, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Aceștia 

au constatat faptul că ardeau violent, acoperișul și bunurile dintr-o cameră. 

Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor au intervenit 14 pompieri 

militari și voluntari, mai bine de o oră și jumătate. 
 
 
 

Acțiuni organizate de polițiști 
        

În zilele de 12 și 13 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Serviciului de 

Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Ordine, Publică 

Poliției Municipiului Dorohoi, Poliției Orașelor Flămânzi, Săveni, 

Ștefănești și Darabani  au organizat acțiuni pentru asigurarea unui climat 

de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor, pentru prevenirea și 

combaterea faptelor în domeniul silvic dar și pentru prevenirea și 

combaterea faptelor la regimul rutier și a transportului de animale vii.  

Astfel, în cadrul activităților desfășurate, au fost legitimate aproximativ 

274 de persoane, verificate peste 177 de autovehicule și au fost efectuate 57 

de testări cu apartul etilotest. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 

69 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 47.800 de lei, iar pentru 2,3 mc de material lemnos a fost dispusă 

măsura confiscării. Totodată, pentru abateri constatate la regimul rutier au fost reținute în vederea suspendării, 8 permise de 

conducere. 

 

Material lemnos confiscat 

La data de 14 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni au oprit pentru control, pe raza orașului 

Săveni, o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 33 de ani, din județul Suceava, care transporta material lemnos.  

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta nu deține documente legale de proveniență pentru cantitatea 

de material lemnos transportată. Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 2.000 de lei, iar cantitatea 

de 5,25 metri cubi de material lemnos a fost supusă confiscării.  

Tânăr din Ungureni, cercetat pentru tâlhărie calificată 

La data de 14 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au emis ordonanță de 

reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Ungureni, cercetat sub aspectul comiterii 

infracțiunii de tâlhărie calificată. 

Din cercetări, a rezultat faptul că acesta, la data de 14 noiembrie a.c., pe fondul consumului de alcool și a unor 

contradicții, ar fi lovit victima, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din aceeași localitate, provocându-i leziuni corporale care au 

necesitat îngrijire medicală și i-a sustras suma de 800 de lei, lăsând victima pe marginea drumului. 

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub 

aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Conducere sub influența alcoolului 

La data de 13 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au oprit pentru control, pe drumul comunal 

DC 65, în localitatea Costești, comuna Răchiți, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 67 ani, din comuna Broscăuți. 

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,43 mg/l alcool pur în 

aerul expirat, ulterior, fiind condus la o unitate spitalicească în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea 

alcoolemiei. În cauză cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub 

influența băuturilor alcoolice. 

La data de 13 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, 

au observat pe Calea Națională, din municipiul Botoșani, un autoturism care nu a acordat prioritate de trecere pietonilor 

angajați în traversarea străzii pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.În urma verificărilor efectuate s-a 

stabilit faptul că șoferul autoturismului, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din comuna Albești, avea suspendat exercitarea 

dreptului de a conduce autovehicule. În cauză cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii  de conducera 

unui vehicul fără permis de conducere. 

 

La data de 9 noiembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu , 

au oprit pe drumul național DN 29 B, din comuna Văculești, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani, din 

comuna Suharău, care a fost surprins de aparatul radar circulând cu viteza de 122 km/h în localitate.În urma verificărilor 

efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că șoferul autoturismului, avea suspendat exercitarea dreptului de a conduce 

autovehicule. În cauză cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii  de conducera unui vehicul fără permis 

de conducere. 

  
„Rățușca cea urâtă” se întoarce la Teatrul Vasilache 

  

Actrița Oana Asofiei vă invită în această săptămână la 

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” să 

vizionaţi „Rățușca cea urâtă” -  un spectacol dedicat celor 

mici. Spectacolul poate fi vizionat după binecunoscutul 

program: 

- joi – 17 noiembrie 2022, începând cu ora 18:00 

- sâmbătă – 19  noiembrie 2022, începând cu ora 11:00 

- duminică – 20 noiembrie 2022, de la orele 11:00 şi 12:30 

                        

Regia artistică este realizată de:  Valentin 

Dobrescu; scenografia îi aparţine lui:  Mihai 

Pastramagiu; muzica este compusă de:  Cristian Lungu.   

În distribuţie Alin Gheorghiu, Renata Voloșcu, Andrei 

Iurescu, Andrei Bordianu 

Spectacolul este recomandat copiilor peste 3 ani. 

  

Preţ bilet 15 lei 

  

Biletele sunt puse în vânzare de marți până vineri, la 

agenția teatrului, între orele 10:30 și 12:30, dar și în ziua şi la 

locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la spectacol se face cu 

jumătate de oră înaintea începerii acestuia. 

 Vă aşteptăm cu drag! 

Până atunci… toate cele bune! 

  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Săptămâna Educației Globale 2022" alături de pompieri, la Dorohoi 
 

Și elevii de la Școala Gimnazială Cornestone 

- Filiala Asociaţiei "Hope for the Children 

Internațional" din municipiul Dorohoi au ales 

să-și petreacă o zi din "Săptămâna Educației 

Globale 2022" alături de pompieri. 

De la mic la mare, aceștia au așteptat cu 

nerăbdare vizita paramedicilor din cadrul 

Detașamentului de Pompieri Dorohoi, dar și a 

lui Constantin Posteuca, voluntar în cadrul 

programului național #Salvator_din_pasiune. 

Timp de aproape trei ore, salvatorii, le-au 

explicat, pe înțelesul lor, ce trebuie să facă 

pentru a ajuta o persoană care se află într-o 

situație critică fie că vorbim de accident, 

hemoragie masivă, obstrucția căilor respiratorii, infarct sau accident vascular cerebral. Au aflat și care sunt pașii ce trebuie făcuți în astfel de cazuri, 

respectiv evaluarea victimei, solicitare de ajutor specializat prin numărul unic de urgenţă 112 și supravegherea persoanei afectate până sosirea 

primului echipaj de prim ajutor. Elevii au avut ocazia să învețe și practic, cu ajutorul manechinelor, cum să execute corect manevrele de acordare 

a primului ajutor.  Activitatea s-a desfășurat la inițiativa cadrelor didactice, în cadrul Programului Național Săptămâna Educației Globale 2022, cu 

tema "Este lumea noastră, să acționăm împreună!".  ISU_BOTOSANI  

Incluziune educațională prin artă la ”Elie Radu” 

Apropierea elevilor de școală se poate face prin multe metode, iar folosirea 

artei este una dintre cele mai eficiente. Au descoperit metoda și o folosesc 

cu succes și liceenii de la Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani, grație 

unui proiect Erasmus+ accesat de unitatea de învățământ. 

Ideea a pornit de la necesitatea școlilor partenere de a găsi noi practici 

inovatoare care să-i ajute pe elevi să-și depășească rezultatele școlare slabe 

datorate situației lor sociale sau financiare deficitare. Se dorește 

combinarea studiilor de artă cu cele despre mediul înconjurător pentru a 

stârni motivația elevilor de a-și termina studiile și de a continua cu studii 

ulterioare. 

Profesori și elevi din România, Spania, Italia și Turcia și-au ales ca metode 

terapia prin artă, a strategiilor VTS (Visual Thinking Strategy - Gândire 

Strategică Virtuală), ca modalități de a îmbunătăți incluziunea elevilor, de 

a-i determina să se exprime și să-și elibereze anxietățile și grijile într-un 

mod productiv și pozitiv. Terapia prin artă are un potențial care este 

subutilizat în cele patru țări partenere, spre deosebire de alte țări europene 

în care metoda este larg răspândită. Activitățile urmăresc crearea de 

produse artistice care să implice toți elevii: elevi silitori, elevi cu performanțe medii, cu risc de excluziune socială, precum și elevii cu CES.

 Proiectul a început prin participarea unor profesori de la liceul botoșănean, în septembrie 2021, la cursuri de ”Terapie prin Artă” la Institutul 

GrefArt din Barcelona, timp de o săptămână. Apoi în luna noiembrie a aceluiași an, o altă serie de profesori a participat la cursuri de VTS la 

Muzeul Picasso din Barcelona, Spania. Zilele trecute a avut loc o nouă serie de întâlniri, de data aceasta musafirii sosind la Botoșani din Spania și 

Turcia, cei din Italia nereușind să ajungă.Profesorii și elevii Liceului Tehnologic ”Elie Radu” au pregătit diferite activități în cadrul școlii: 

prezentări despre pădurile și rezervațiile naturale din zona noastră, atelier de terapie prin muzică și dans popular tradițional, doodle art, atelier de 

olărit la Atelierul de Ceramică Kuty, atelier de creații florale, activități VTS utilizând picturi românești dar și internaționale. De asemenea, colegii 

lor de la Liceul De Artă ”Ștefan Luchian” din Botoșani i-au primit într-o vizită la ei acasă pentru a vedea cum își desfășoară activitatea niște 

adevărați artiști, musafirii admirând atelierele și programul artistic pregătit de elevi. Au fost incluse în vizitele realizate Centrul Istoric al Târgului 

Botoșaniului, Muzeul Etnografic, Galeriile de Artă ”Ștefan Luchian”, dar și Muzeul de Științe ale Naturii din Suceava, Cetatea Sucevei și Muzeul 

Satului Bucovinean, pentru cunoașterea florei, faunei, culturii și tradițiilor zonei.”Elevii, deși stingheri la început, după ce au participat împreună 

la activități, au conștientizat că au hobbyuri, temeri, vise, frustrări, dorințe și plăceri comune. Arta, prin formele ei diverse, i-a apropiat și i-a 

făcut să nu mai vadă diferențele dintre ei ci doar asemănările. Mulțumesc colegilor și elevilor liceului nostru pentru implicare și entuziasm. ”, 

ne-a explicat profesorul coordonator Forțu Dana Magdalena. Alături de directorul Marandiuc Cornelia și de patru elevi botoșăneni, aceasta a 

participat și la ultima mobilitate din cadrul proiectului ”Arts for inclusive education” în Yomra, Trabzon, Turcia. 

         Proiectul ”Arts for inclusive education” este unul de parteneriat pentru creativitate, cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, iar 

partenerii Liceului Tehnologic ”Elie Radu” din Botoșani sunt Muzeul Picasso, Asociația Grefart – Grup de cercetare și formare prin art-terapie și 

IES La Guineueta din Barcelona, Spania, Institutul Statal Giovanni PaoloII, Catania, Italia și Școala secundară centrală Yomra din Yomra, regiunea 

Trabzon, Turcia.                             IRINA SIMINICEANU     
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A ÎNCEPUT DISTRIBUȚIA UNEI NOI TRANȘE DE PACHETE CU ALIMENTE. 

MARCEL BOLOȘ: „1,18 MILIOANE DE PERSOANE VULNERABILE VOR PRIMI 

PACHETE DE 24 KG, CU PRODUSE ROMÂNEȘTI” 

• A început distribuirea tranșei a V-a de pachete alimentare oferite de MIPE prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Dezavantajate (POAD), care vor ajunge la aproximativ 1,18 milioane de beneficiari. 

• Cu această ocazie, ministrul Marcel Boloș a vizitat astăzi depozitul de alimente de la Urlați (Prahova) și a participat la distribuirea 

pachetelor către beneficiarii din Târgșoru Vechi. 

• Programul a început în 2020 și cuprinde șase tranșe, ce însumează 7.133.112 pachete de câte 24 kg, aproximativ 170.000 de tone de 

alimente.  

 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început distribuția celei de-a V-a tranșe de pachete cu alimente în cadrul proiectului „Acordarea 

de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. 

Pachetele vor ajunge la 1.188.852 beneficiari, categoriile eligibile fiind următoarele: 

• Familii și persoane singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat; 

• Familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei; 

• Persoane sau familii aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente sau în alte situații 

asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în 

așezările informale. 

„Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate am finanțat măsuri destinate celor mai vulnerabili dintre români, iar 

distribuirea pachetelor cu alimente de bază, produse românești, de două ori pe an, este unul dintre cele mai concrete moduri prin care venim în 

ajutor oamenilor aflați în dificultate. Pentru cei 1.188.000 de beneficiari, pe care criza prețurilor i-a afectat din toate punctele de vedere, acest 

pachet de alimente este binevenit, întrucât le compensează o parte din cheltuielile pe care le au pentru traiul zilnic. Dacă ar fi achiziționate 

produsele de la supermarket, pentru un astfel de pachet românii ar trebui să scoată din buzunar în jur de 300 de lei. Vrem ca această tranșă să 

ajungă la toți beneficiarii înainte de sărbători și, tot până atunci, să încărcăm o nouă tranșă de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin „Sprijin 

pentru România”, pentru ca înainte de Crăciun fiecare român vulnerabil să primească și ajutorul pe card, dar și un pachet de 24 kg cu alimente. 

O altă veste bună este că vorbim despre un efect multiplicator, pentru că, prin măsurile guvernamentale pe care le implementăm punem în valoare 

potențialul agroalimentar pe care îl avem și susținem capacitatea de producție, care este o resursă pentru dezvoltare economică durabilă”, a 

transmis ministrul Marcel Boloș, aflat astăzi în vizită de lucru în județul Prahova, unde a început distribuirea pachetelor către beneficiari. 

Pachetele conțin 12 alimente de bază (38 de unități) și provin de la producători 

din România: 

• făină albă de grâu (5 pungi de 1 kg); 

• mălai (4 pungi de 1 kg); 

• paste făinoase (2 pungi de 400 g); 

• ulei (4 sticle de 1 l); 

• zahăr (2 pungi de 1 kg); 

• orez (4 pungi de 1 kg); 

• conserve din carne de vită (5 cutii de 300 g); 

• conserve din carne de porc (3 cutii de 300 g); 

• conserve pate de ficat de porc (5 cutii de 200 g); 

• borcane de compot de fructe (2 borcane de 720 ml); 

• gem de fructe (1 borcan de 360 g); 

• gem de fructe dietetic (1 borcan de 360 g). 

Proiectul finanțat prin POAD, cu un buget total de 235 milioane euro, presupune livrarea a 7.133.112 de pachete (170.000 tone de alimente) în 

șase tranșe, prima dintre acestea fiind acordată în perioada iunie – august 2020.  În anul 2021 au fost livrate alte două tranșe de alimente, în lunile 

februarie – martie și august 2021 – ianuarie 2022, cea de-a patra tranșă fiind distribuită în perioada martie – septembrie 2022. 

Cele șase tranșe cuprind în total: 

- 35.000 de tone de făină; - 28.000 de tone de mălai; - 28.000 de tone de orez; - 14.000 de tone de zahăr; - 28.000.000 de litri de ulei; - 28.500.0000 

de borcane de gem și compot. 

Ultima tranșă aferentă acestui proiect se va livra în primăvara anului viitor. 

Alte măsuri de sprijin pentru românii vulnerabili 

Tichetele sociale pentru alimente și mese calde de care beneficiază aproximativ 2,5 milioane de români au fost încărcate, în ultima săptămână din 

octombrie, cu cea de-a treia tranșă a ajutorului de 1.000 lei acordat fiecărui beneficiar. Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate (POAD), se acordă în acest an școlar ajutoare pentru rechizite și îmbrăcăminte în valoare totală de peste 150 de milioane de lei, 

pentru aproximativ 300.000 de preșcolari și elevi din familii defavorizate. În luna septembrie au fost încărcate cu ajutorul de 500 de lei cardurile 

deja existente, pentru beneficiarii nou eligibili cardurile fiind emise, distribuite și încărcate în luna octombrie. 
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*AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - Filala Teritorială  de 

Îmbunătățiri Funciare Botoșani  solicită autorizație  de  mediu pentru obiectivul IRIGAȚII CURTEȘTI, 

situat în Comuna Curtești,  Comuna Băiceni, județul Botoșani.       

 Contestații se pot depune la sediul A.P.M. Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, municipiul Botoșani, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției anunțului. 

*  S.C. OVISIM IMPEX SRL, titular al Planului/Programului PUD/PUZ : “CONSTRUIRE HALĂ MARKET, 

IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE,  AMPLASARE 2 TOTEMURI PUBLICITARE  ȘI RACORD 

UTILITĂȚI",  propus a fi amplasat în oraș Flămânzi, județul Botoșani,  anunță publicul interesat că s-a elaborat prima 

versiune a planului mai sus-menționat și s-a notificat Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani în vederea demarării 

procedurii de obținere  a avizului de mediu conform HG 1076/2004. 

Prima versiune a planului poate fi consultată la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 

44, jud. Botoșani în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, și la sediul din str. I.C. Brătianu, nr. 61, din mun. Botoșani, 

str. Marchian nr.10, jud. Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în termen de 18 zile de 

la data publicării anunțului. 

  
*IGNĂTESCU CIPRIAN GABRIEL anunță publicul interesat asupra solicitării de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul ” CONSTRUIRE SERVICE AUTO”, propus a fi realizat în municipiul Botoșani, strada Bucovina, nr. 85, 

CF 69198, județul Botoșani.  

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, din mun. 

Botoșani, str. Marchian nr.10, jud. Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani. 

 

 *   Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”, cu sediul în Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe 

durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, 

tâmplar și fochist), treaptă profesională III, conform HG nr. 286/2011 și art. unic alin. 2) lit. a) din OUG nr. 80/2022. 

Condiții specifice: 

- Studii medii/tehnice de specialitate atestate cu diplomă - Vechime în muncă și specialitate: minim 6 luni 

- Atestate calificare lăcătuș mecanic și tâmplar - Autorizație fochist/adeverință ce atestă urmarea cursului de fochist 

Desfășurarea concursului: dată limită depunere dosare: 28.11.2022, ora 13 - probă scrisă și practică: 09.12.2022, de la 

ora 10,   interviu: 14.12.2022, ora 10 

Probele se desfășoară la sediul instituției.  Bibliografia și documentele pentru dosarul de concurs se găsesc pe site-

ul www.teatrulvasilache.ro.  Informații se obțin la sediul instituției, telefon 0231/514353, persoană de contact: Daniela 

Rădulescu.   

*Casă din bolțari + teren de vânzare, Vârfu Câmpului, preț 147 339 lei, prețul e negociabil. Tel. 004 475 11937734.Casă 

din bolțari, la tara cu gradina si multi pomi (nuci, meri, peri, visini etc) teren 1170mp. Suprafata de 70mp, 2 camere +1 (actualmente 

bucatarie). Casa nu are baie dar e usor de construit deoarece are hidrofor cu camin din beton si conducta de apa trasa in casa. Conectata 

la reteaua electrica. Tavanul este model rustic din grinzi tratate. Acoperisul este de tabla zincata. Pe proprietate mai este construita o 

magazie cu beci de   beton 3x5m. Principalul atuu il reprezinta POTENTIALUL casei si locatiei la care se adauga linistea zonei. Locatia 

este in apropierea DN 29C la 25 km de Suceava sau Dorohoi si la 32km de Botosani. Acces asfaltat pina la 20m de proprietate.Casa 

este nelocuita de cca. 2 ani !Se vinde cu bunurile aflate in ea (pat cu saltea, televizor,canapea piele, coltar/canapea extensibila , 

aragaz+butelie si altele).Cei interesati pot lasa mesaj sau ma pot contacta pe WhatsApp ! Pe WhatApp pot oferi mai multe poze - chiar 

si din interior. NEGOCIABIL. Datorita multor cumparatori neseriosi tin sa precizez : vanzarea se face fie cu plata integrala prin transfer 

bancar fie cu avans minim de 10 mii euro si diferenta in 6 luni (daca dupa 6 luni cumparatorul nu poate achita se pierde 75% din avans)!   

 

____________________________________________________________________________________________ 
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Instalator sanitar, ofer servicii, Desfundăm 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu 

macara , lucrări diverse detalii la tel. 

07536892374 

 

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 

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 pentru 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      

  Contact tel. 755048358   

 

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   

_______________________________________________ 
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România are nevoie de artă! 

Fundația Regală Margareta a României lansează selecția națională pentru 

bursele Tinere Talente 

  

 Fundația Regală Margareta a României continuă misiunea de a 

susține tinerii cu talent artistic din România și lansează selecția 

bursierilor ce vor face parte din proiectul Tinere Talente – ediția 

2023. Tineri muzicieni și artiști vizuali cu vârste între 14 și 24 de 

ani, elevi sau studenți la instituțiile de învățământ vocațional, care 

provin din familii cu venituri modeste, pot aplica până la 30 

noiembrie 2022, pentru a deveni bursieri ai programului, în cea de-

a 15 ediție a acestui proiect. 

Pe parcursul unui an calendaristic, tinerii artiști în domeniul muzicii 

clasice sau al artelor vizuale vor fi sprijiniți prin burse de dezvoltare 

artistică, programe de mentorat intergenerațional și acțiuni de 

promovare. 

Bursele individuale, în valoare de până la 2000 Euro, pot fi folosite 

pentru achiziționarea materialelor și a instrumentelor necesare desfășurării activității artistice sau pentru participări la cursuri de specializare, 

concursuri, festivaluri, expoziții sau alte proiecte, în țară și în străinătate. 

Sesiunile de mentorat intergenerațional, un element de unicitate al proiectului, oferă bursierilor șansa de a interacționa cu personalități ale vieții 

artistice și culturale, iar masterclass-urile și atelierele de creație susținute de artiști consacrați îi sprijină în perfecționarea aptitudinilor. 

Promovarea creațiilor artistice ale tinerilor către public, realizate prin proiecte individuale și de grup, constă în participarea la evenimente 

diverse, concerte, recitaluri și expoziții, organizate de Fundație și parteneri. 

Recunoscut ca cel mai bun program de Artă și Cultură din România, de 4 ori laureat la Gala Societății Civile, programul național Tinere 

Talentecreează astfel oportunități egale pentru artiștii în devenire, oferindu-le șansa de a-și dezvolta potențialul, de a-și exprima talentul și de a-și 

îndeplini visul, indiferent de contextul lor social. 

“Programul de burse Tinere Talente este unul dintre cele mai puternice demersuri de încurajare a artei din spațiul românesc și ne bucurăm să 

fim alături de bursieri în dezvoltarea lor artistică. Împreună cu Fundația Regală Margareta a României continuăm misiunea de a crește și a 

promova valorile românești, în special tinerii care au cea mai mare nevoie de acest sprijin. Pentru că arta luminează mințile și sufletele.” 

– Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România – Partener al programului Tinere Talente. 

Selecția națională pentru bursierii Tinere Talente 2023 este deschisă către elevi și studenți de la liceele și universitățile de muzică și arte din 

toată țara, cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani. 

Etapele selecției presupun: 

1. Trimiterea dosarului de candidatură - până la data de 30 noiembrie 2022, la adresa de e-mail: tineretalente@principesa.ro 

2. Evaluarea dosarului candidaților – pe parcursul lunii decembrie 2022 

3. Evaluarea talentului și a potențialului artistic de către juriul de specialitate compus din personalități din lumea artei – pe parcursul lunii 

ianuarie 2023 

 Despre programul Tinere Talente 

Mulți copii talentați provin din familii ale căror posibilități financiare nu le permit să-și urmeze talentul. Astfel, România pierde în fiecare an zeci 

de tineri talentați, care altfel ar putea deveni ambasadori culturali. Programul național Tinere Talente a debutat în anul 2009 cu scopul de a sprijini 

și promova tinerii artiști talentați care provin din familii cu venituri reduse și care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și atinge adevăratul 

potențial și a-și exprima talentul.Ceea ce diferențiază programul Tinere Talente de alte proiecte care oferă burse esteabordarea holistică, centrată 

pe dezvoltarea și afirmarea acestor artiști în devenire. Pe lângă sprijinul financiar, tinerii primesc îndrumarea unor mentori valoroși, pregătire prin 

masterclass-uri și au oportunități de promovare foarte importante, toate acestea creând o platformă de lansare în cariera artistică. Până  în prezent, 

380 de burse au fost acordate tinerilor talentați, aflați la început de drum, care studiază muzica sau artele vizuale în licee și universități din România, 

fiind ajutați să-și depășească greutățile financiare și să continue să-și exprime valoarea artistică. În susținerea bursierilor, au fost organizate 110 

recitaluri și concerte, 77 de expoziții, 114 sesiuni de mentorat sau masterclass. De-a lungul timpului peste 1.800.000 de euro au fost investiți în 

viitorul artistic al României. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.tinteretalente.org. 

Programul național Tinere Talente este susținut de parteneri și sponsori, dar și prin donații realizate prin SMS la 8864 cu textul ARTĂ, prin care 

publicul poate dona 4 Euro lunar, susținând astfel bursele pentru tinerii talentați ai României. 

 

mailto:tineretalente@principesa.ro
http://www.tinteretalente.org/
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Comunicat de presă: E.ON recomandă transmiterea 

indexului autocitit 
 

De ce este importantă transmiterea indexului autocitit, când și 

cum o poți face? 
 

Transmiterea indexului autocitit este cea mai bună modalitate de a plăti lunar 

exact cantitatea de energie electrică sau gaze naturale consumată, dar și 

pentru a evita, la fiecare trei luni, facturi de regularizare mari. Din start, este 

important de știut că indexul poate fi transmis doar în perioada activă 

specificată de furnizor și care este de aproximativ o săptămână. Odată 

trimis, acesta poate fi modificat doar până la finalul zilei următoare celei în 

care a fost transmis inițial. 

 

Clienții E.ON pot transmite indexul autocitit, simplu și rapid, prin 

intermediul următoarelor canale: 

 

• direct din contul personal deschis în E.ON Myline, secțiunea 

„Autocitire/Transmitere index”; 

• prin apel gratuit, nonstop, la asistentul virtual Ioana, la 0800 800 366 sau 0800 800 900; 

 

Chiar dacă autocitirea este transmisă lunar, potrivit reglementărilor actuale, la un interval de timp de 3 luni, 

distribuitorul va face citirea indexului, în baza căruia E.ON va emite factura de regularizare. Întrucât citirea de către 

operator nu se poate face exact în ziua în care clientul a transmis indexul autocitit, pot să apară diferențe mici care se vor 

reflecta în factura de regularizare, aceasta fiind o excepție. În rest, toate facturile emise sunt calculate pe baza autocitirii, 

reflectând strict consumul. 

 

Dar ce se întâmplă dacă uiți să transmiți indexul sau nu îl transmiți în intervalul specificat de furnizorul tău? Într-o astfel 

de situație, consumul va fi facturat, potrivit legislației actuale, folosind un index estimat în baza convenției de consum care poate 

fi adăugată și modificată în contul E.ON Myline și care ar trebui actualizată periodic astfel încât estimarea să fie cât mai 

aproape de cantitățile consumate lunar. Dacă nu există această convenție, facturarea se va face în funcție de istoricul de consum. 

 

Clienții care nu optează pentru autocitire au ca alternativă facturarea în baza convenției de consum lunar, care este stabilită de 

client și furnizor prin contract și are la bază fie consumul efectiv realizat în anul anterior, fie un consum estimat de consumator 

pentru fiecare lună a anului în curs.  

 

O situație cu care ne confruntăm și care are impact asupra facturării este cea în care clientul nu este acasă, iar citirea 

indexului de către reprezentanții operatorului de distribuție nu este posibilă, întrucât contoarele sunt montate în interiorul 

proprietății. Operatorul de distribuție are obligația legală de a citi contoarele o dată la 3 luni, indiferent de opțiunea de  facturare 

exprimată de client: bazată pe autocitire, convenție sau istoric de consum. Menționăm că această obligație este valabilă în 

cazul tuturor consumatorilor, indiferent de furnizorul cu care aceștia au contract.  

În cazul clienților din aria de acoperire a Delgaz Grid, circa 60% dintre contoarele de energie electrică și 30% dintre contoarele 

de gaze naturale sunt montate în interiorul proprietății. În situațiile în care nu se poate efectua citirea la 3 luni, factura de 

regularizare se emite în baza convenției de consum încheiată cu furnizorul sau în baza istoricului de consum înregistrat de  

acesta. 

 

Pentru a veni în sprijinul clienților la care nu a fost posibil accesul în vederea citirii contoarelor, distribuitorul transmite o 

notificare prin care le comunică acestora canalele prin care pot face o programare. Delgaz Grid a dezvoltat un canal digital 

pe portalul delgaz.ro, unde clienții pot să își facă programarea pentru efectuarea citirii contorului. Precizăm că la acest 

canal au acces nediscriminatoriu toți consumatorii din aria de acoperire a Delgaz Grid, indiferent de furnizorul pe care și l-au 

ales. 

În prezent, circa 1 milion dintre clienții E.ON transmit lunar indexul contorului,  în timp ce majoritatea, peste 65 %, preferă 

facturarea în baza unor estimări de consum.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.eon.ro/myline/login
https://portal.delgaz.ro/programare-citiri
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ATENȚIE LA ÎNȘELĂCIUNI ÎN TRANZACȚIILE ONLINE! 

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/

