.

Acțiune a polițiștilor din cadrul Biroului de Siguranță Școlară
În perioada 22-25 februarie 2021 polițiștii din cadrul Biroului Siguranță
Școlară cu sprijinul celor de ordine publică, au acționat pe raza județului
Botoșani, pe linia transportului scolar și siguranței școlare în incinta și în
zona adiacentă unităților de învătământ. La activități au participat 84 de
efective, fiind verificate 28 de mijloace de transport în comun, legitimate
115 persoane și atenționate cu privire la comportament 28 de persoane. De
asemenea, au fost instruiți 281 de elevi cu privire la modul de comportare
pe perioada în care se afla la cursuri, precum și în perioada în cre se
depleasează către/de la unitățile școlare, iar 7 elevi au fost identificați în
proximitatea unităților de învățământ în timp ce absentau de la ore.
Totodată, cu prilejul acestora activități au fost aplicate și 6 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 30.000 de
lei.Astfel de acțiuni cu caracter preventiv vor fi desfășurate și în perioada următoare pentru asigurarea unui climat de
ordine și siguranță publică în zonele unităților de învățământ și pentru fluidizarea traficului rutier și pietonal.

Consiliere, îndrumare şi sprijin emoţional pentru seniori, la
Telefonul Vârstnicului
Vârstnicii aflaţi în situaţii dificile de viaţă pot solicita sprijiin prin apelarea gratuită a numărului de telefon 0800 460 001 - Telefonul
Vârstnicului, un serviciu social pus la dispoziţie de Fundaţia Regală Margareta a României şi finanţat de Fundaţia Vodafone România şi
donatori individuali, prin SMS cu textul SINGUR la 8844. Echipa de psihologi şi asistenţi sociali din cadrul programului vine în ajutorul
seniorilor prin furnizarea de informaţii practice şi îndrumare către servicii din comunitate, consiliere psihologică şi chiar sprijin . Pentru a
răspunde miilor de solicitări şi a oferi sprijin emoţional sau consiliere psihologică,
echipa Telefonul Vârstnicului este compusă, în mod curent, din 4 specialişti în
asistenţă socială, 15 voluntari care ajută la alinarea singurătăţii, prin reapelarea
săptămânală a seniorilor, şi psihologi care oferă consiliere de specialitate în regim
de voluntariat. Sunt 3,7 milioane de vârstnici în România, iar mulţi dintre ei
trăiesc singuri, afectaţi de singurătate, imobilitate fizică, boli cronice sau lipsuri
materiale. Mii de vârstnici înfruntă situaţii dificile de viaţă şi nu mai au pe nimeni
care să-i ajute. Aproape 1 milion de vârstnici au fost nevoiţi să facă faţă pandemiei
fără a avea un ajutor. Telefonul Vârstnicului semnalează faptul că nevoile
existenţiale ale multora dintre seniori, relevate de perioada crizei, nu se opresc
odată cu ridicarea stării de urgenţă, iar criza izolării sociale a seniorilor nu se
termină acum.

__________________________________________________________________________________________________
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Proiect cultural transnațional de mărțișor cu implicarea Centrului Europe
Direct Botoșani: ''OPT țări, o singură TRADIȚIE''
Centrul Europe Direct Botoşani
este partener într-un amplu proiect
transnaţional
intitulat
''PROMENADA
CULTURALĂ MarțUNESCO'',
sub genericul ''OPT țări, o
singură TRADIȚIE''.
Potrivit
organizatorilor
principali, Asociația
Centrul
pentru
Conservarea
și
Promovarea
Culturii
Tradiționale
Arboroasa, ”PROMENADA
CULTURALĂ
MarțUNESCO este un proiect de parteneriat educațional internațional, conceput ca program de educație prin și pentru
patrimoniu cultural care își propune să promoveze Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie în rândul copiilor și
tinerilor, oferind un cadru educațional propice conservării, promovării, punerii în valoare, transmiterii și revitalizării
practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie ca element al patrimoniului cultural imaterial definitoriu pentru poporul
român și comunitățile istorice românești din jurul granițelor și Balcani sau din diaspora emergentă și factor de coeziune
cultural-identitară. Transmiterea practicilor culturale asociate zilei de 1 martie este încurajată prin învățare formală,
nonformală și informală.
Se pornește de la faptul că Mărțișorul reprezintă o marcă distinctivă și un element specific de autenticitate a expresiei
culturale tradiționale românești. El constituie unul din cele 7 elemente românești incluse de UNESCO în Lista
Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, alături de: Doina, Ritualul Călușului, Tehnicile tradiționale
de realizare a scoarței, Colindatul de ceată bărbătească, Tehnicile de prelucrare a ceramicii de Horezu și de Jocul fecioresc
din România.
Cap de Primăvară, sărbătoarea populară a Mărțișorului, marchează începutul anului agricol, odată cu sosirea primăverii,
și este asociată unor obiceiuri străvechi din aria carpato-balcanică întâlnite la români (atât dacoromâni, cât și aromâni sau
meglenoromâni) și la unele popoare din această arie geografică”.
Co-organizatorii proiectului sunt:
● Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere Departamentul studii
culturale etnologie, ● Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, ● Centrul Bucovinean
de Artă Cernăuți – Ucraina, ● Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava.
Parteneri: ● Institutul Național al Patrimoniului, ● Asociația femeilor românce din Grecia, ● Școala în limba română
”Elena Rosetti Cuza” - Atena - Grecia, ● Asociația Culturală ”Românii împreună” Serbia, ● Asociația vlahilor din
Bulgaria, ● Liga aromânilor din Republica Albania, ● Asociația Culturală ”Alexandru Ioan Cuza” Heidelberg Germania
și ● Centrul Europe Direct Botoșani.
Miercuri, 24 februarie, în cadrul proiectului, a fost organizat un seminar de formare online cu tema ”Pedagogia de
patrimoniu”. Până pe data de 10 martie se desfășoară activități educaționale cu copii și tineri. Astfel se va realiza ● un
documentar despre practicile culturale asociate zilei de 1 martie și sărbătoarea mărțișorului, ● o activitate în
colaborare cu o școală aparținătoare etniilor conlocuitoare sub genericul ”Primăvara prieteniei MarțUNESCO în alb
și roșu”. Vor urma: ● o șezătoare tip atelier în care tinerii vor confecționa mărțișoare folosind tehnici tradiționale, ● un
târg de mărțișoare. Ciclul de activități va culmina cu ● vernisajul unei expoziții de mărțișoare la Palatul Culturii
Iași organizat de Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Iași România.
Participanții din Botoșani pot transmite cele mai frumoase cinci mărțișoare la adresa: CJCPCT Iași, Șoseaua Bucium 80
Iași, 700285, cu mențiunea ”Pentru expoziția de mărțișoare proiect ”Promenada culturală MarțUNESCO”.
Galerie foto:
https://photos.app.goo.gl/5MCgqfRVVYUWJPLX6
Video :
https://fb.watch/3UqujhaGHz/ Radu Cajvaneanu Vicepresedinte executiv Asociatia pentru Protectia Consumatorilor
(APC) Botosani coordonator CENTRU EUROPE DIRECT BOTOSAN
__________________________________________________________________________________________________
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Expoziție on-line de mărțișoare realizate de copiii din Botoșani, la Bibliotecă
Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani vă invită
începând cu data de 1 martie la vernisajul expoziției ”Mărțișor
2021”. Copii de la școlile și grădinițele din orașul Botoșani au
pregătit și în acest an sute de mărțișoare, creații proprii,
meșteșugite cu răbdare și mult talent.
Ajunsă deja la a 14-a ediție, manifestarea organizată de Cabinetul
de numismatică și filatelie și Secția de împrumut carte pentru copii
se va desfășura în acest an exclusiv în mediul on-line. Toate
exponatele vor putea fi admirate pe pagina de Facebook a
Bibliotecii Județene, însoțite de explicații legate de tradițiile și
simbolurile mărțișorului în cultura noastră.

184 de ani de la nașterea lui Ion Creangă,
marcați la Biblioteca Județeană Botoșani
Pe 1 martie, în prima zi a
primăverii, este celebrat un
moment marcant pentru cultura
română,
nașterea
marelui
povestitor Ion Creangă. Ca în
fiecare an, Biblioteca Judeneață
”Mihai
Eminescu”
Botoșani
desfășoară o serie de activități
menite să omagieze importanța
acestui eveniment.
Astfel, Filiala nr. 1 Primăvării vă
invită la ”Poveștile lui Creangă”,
o expoziție de desene aparținând
copiilor din clasa a II-a B de la
Școala Gimnazială
Nr. 13
Botoşani, coordonați de de prof.
înv. Primar Geanina Popovici. Tot
cu această ocazie, micuții își vor
arăta talente de actorie, prin două filmulețe în care vor interpreta poveștile ”Punguța cu doi bani” și ”Cinci pâini”.
Cabinetul de Numismatică - Filatelie și Secția de Împrumut carte pentru copii vă invită la expozițiile de carte, filatelie și
medalistică, grupate sub titlul ”Ion Creangă – o poveste fără sfârșit”. Alături de custodele Cabinetului de Numismatică,
bibliotecar Mihai CORNACI, expun utilizatori ai secției, tineri și pasionați colecționari.
Alte două activități prin care sunt omagiați cei 184 de ani de la nașterea lui Ion Creangă vor fi organizate, în prima
săptămână a primăverii, la Filiala nr. 2 Grivița. Grădinița nr. 15 Botoșani, prin grupele ”Fluturașii”, ”Albinuțele”,
”Buburuzele” și ”Piticii” vor expune on-line, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Botoșani, colajul de măști și
desene ”În lumea poveștilor lui Creangă”.
O primăvară însorită!
___________________________________________________________________________________
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INTÂMPLĂRI DIN COTIDIAN
Autoturism cu documente
falsificate depistat în trafic
Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de
Frontieră Dorohoi efectuează cercetări cu privire la un tânăr,
care a fost depistat în trafic conducând un autoturism pentru
care a prezentat documente falsificate.
În data de 23 februarie a.c., în jurul orei 12.30, pe timpul
desfăşurării unei misiuni specifice de supraveghere şi control,
un echipaj al poliţiei de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei
de Frontieră Dorohoi – I.T.P.F. Iași a oprit, în localitatea de
frontieră Mihăileni, un autoturism marca Ford Transit, cu
numere de înmatriculare portugheze, condus de un botoşănean
în vârstă de 24 de ani.
În urma verificărilor efectuate, polișiștii de frontieră au constatat că parte din documentele prezentate pentru control, respectiv poliţa de
asigurare şi stickerul care atestă efectuarea inspecţiei tehnice, cu însemnele autorităţilor din Portugalia, nu prezintă condiţiile de formă şi fond
specifice unor documente autentice, fiind false.
În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută și sancșionată de articolul 323 din Codul
Penal.
Purtător de cuvânt S.T.P.F. Botoşani, comisar de poliţie RĂCNEA MINODORA

Controale ale forțelor de ordine intensificate în perioada următoare
pentru limitarea efectelor pandemiei
În ultimele 24 de ore polițiștii
botoșăneni, sub autoritatea Instituției
Prefectului, împreună cu jandarmi,
polițiști locali, polițiști de frontieră,
lucrători din cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență, precum și
specialiști din cadrul Direcției de
Sănătate Publică, Direcției Sanitar
Veterinară, Inspectoratului Teritorial
de Muncă și Comisariatului Județean
pentru Protecția Consumatorului, au
acționat pe raza întregului județ
pentru
prevenirea
răspândirii
virusului Covid-19 în rândul populației și pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile impuse în contextul
stării de alertă, în zonele aglomerate, cât și în mijloacele de transport în comun.
Astfel, pe raza județul au fost organizate 4 acțiuni punctuale în cadrul cărora au fost verificate 64 de locații de interes.
În urma neregulilor constatate echipele de control au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de
5.500 de lei, dintre acestea 31 de sancțiuni au fost aplicate persoanelor care nu purtau mască de protecție în locurile în care
acest lucru era obligatoriu. Având în vedere specificul perioadei care urmează, respectiv zilele de 1 Martie și 8 Martie,
forțele de ordine vor intensifica activitățile de verificare a modului în care sunt respectate măsurile privind limitarea
efectelor pandemiei. Vă recomandăm să respectați în continuare aceste măsuri, pentru protejarea proprie sănătați și a
celor din jur!
______________________________________________________________________________________________
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*TODIREANU CĂTĂLIN, titular al PUD/PUZ“CONSTRUIRE FERMĂ PĂSĂRI”, propus a fi amplasat în
extravilan comuna Mihai Eminescu- Cucorăni, judeţul Botoşani, anunţă publicul interesat că s-a elaborat prima versiune a
planului sus-menţionat şi s-a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, 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, Boto;ani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 şi la adresa sat Cătămărăşti-Deal, comuna Mihai Eminescu,
str. Mihai Eminescu, nr.74 B.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.
*SABĂU LUCIA, titular al PUZ CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+E CU
FUNCŢIUNE MIXTĂ(COMERŢ ŞI LOCUIRE) propus a fi amplasat în Dorohoi, judeţul Botoşani, anunţă publicul
interesat că s-a elaborat prima versiune a planului sus-menţionat şi s-a notificat Agenţia pentru Protecţia Mediului
Botoşani, în vederea demarării procedurii de obţinere a avizului de mediu conform HG 1076/2004.(str.Dumitru Furtună,
nr.4)
Prima versiune a Planului poate fi consultată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, b-dul Mihai Eminescu,
nr. 44, Botoşani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 şi la sediul sat Sauceniţa,comuna Văculeşti, 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, în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.
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 .
*Vând urgent casă și grădină, 1700 mp în municipiul Botoșani, str. Cișmea, nr. 57. Preț solicitat 50.000 euro.
Relații la tel. 0742572165.
*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 vilă în Cătămărăști Deal nr.70, 530 m locuibili,cu 3300 m teren,curent,gaz,canalizare,toate
facilitățile posibile.Vila este formată din 2 imobile. Datorita suprafetei, se pretează pentru pensiune, azil
bătrâni.gradiniță,sediu companii,etc. Relații la 0744290352 sau 00353863570714, numar etaj: 3, numar camere: 25,
numar loc de parcare: 30, numar bai: 5, suprafata utila: 525, suprafata totala: 3300, suprafata construita: 525, anul
constructiei: 2008. Preț solicitat-300.000 E.
Dacia 1310 -2 500 RON Vand autoturism Dacia 1310 berlina,4 usi benzina FBP ,TEL. 0742315432
Mazda CX-7 -35 682 RON an fabricație 2008 2.3 benzina. stare foarte buna7500€ negociabil, tel.
074421342
Vw TIGUAN recent adus în țară, an fabricație 2015, Motorizare 2.0 diesel 140 cp, Euro 5,Cutie viteze
automat,TEL.0745243341
_______________________________________________________________________________________________________
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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
Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro

48

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.
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 .
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
bucăși
..
OFERTĂ..platriti 5 bucati si veși primii 8 piese (4 pentru
ghiveci
+4
borduri
)
Vă
ofer
reșetarul
CORECT
tel. 771428185

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
Servicii diverse camion 12t
macara, tel.0753 689 237

basculabil cu

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

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer
certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la
sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare..
inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747
Locuri de Muncă în STRĂINĂTATE!! 1 400 1 800 €
Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc
telefon 0744 862 373
Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine duschiuvete,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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Finalizarea etapei de consultări publice și tehnice pentru actualizarea PNRR
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a finalizat seria de consultări interministeriale și
dezbateri publice pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proces demarat la finalul
lunii ianuarie, imediat după aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului „Mecanismul pentru
elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență”.
Actualizarea PNRR urmărește să integreze criteriile stabilite recent prin Regulamentul Mecanismului de
Redresare și Reziliență, precum și contribuția tuturor părților implicate în identificarea, conturarea și elaborarea de
proiecte care să țintească reformarea celor mai importante sectoare din România.
„Am notat în toată această perioadă o serie de idei atât din mediul public cât și din cel privat care se pot
transforma în reforme și investiții care să răspundă priorităților celor 6 piloni ai PNRR. Urmează partea de
structurare și integrare a acestora într-un document coerent care să contureze reforme esențiale pentru
România. Interesul participanților care au venit în număr impresionant arată că putem fi optimiști și mizăm
pe implicarea reală al tuturor la implementarea acestor inițiative”, a spus Cristian Ghinea, ministrul
Investițiilor și Proiectelor Europene.
După stabilirea calendarului consultărilor, primele runde au vizat schimbul interministerial de idei și
informații tehnice, fiind organizate grupuri de lucru pe fiecare domeniu tematic.
Tot în prima parte a lunii au fost organizate dezbaterile publice cu partenerii din mediul de afaceri și ONGuri, în scopul identificării și centralizării tuturor ideilor de reformă propuse pentru a fi incluse în PNRR.
La cele 13 dezbateri publice s-au înscris peste 3.900 de persoane, iar 78% dintre acestea s-au înscris la cel
puțin două evenimente.
Dezbaterile au fost transmise live pe pagina de Facebook a MIPE. Acestea au adunat un total de 80.000 de
vizionări în mediul online. De asemenea, în această perioadă au fost înregistrați peste 13.000 de noi utilizatori ai
website-ului www.mfe.gov.ro.
La consultările și dezbaterile organizate pe parcursul a trei săptămâni au avut intervenții Dan Barna
(viceprim-ministru), Raluca Turcan (ministrul Muncii și Protecției Sociale), Claudiu Năsui (ministrul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului), Vlad Voiculescu (ministrul Sănătății), Nechita-Adrian Oros (ministrul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale), Dragoș Pîslaru (europarlamentar și raportor PE pentru Mecanismul de
Redresare și Reziliență), Elena Tudose (secretar de stat cabinet viceprim-ministru), Cristian Bușoi (președinte
Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European), Silvia Dinică (senator), Raed Arafat
(secretar de stat Ministerul Afacerilor Interne și şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă), Gabriel
Carnariu (președinte Consiliul Tineretului din România), Ciprian Păsăilă (secretar general Ministerul Tineretului
și Sportului), Radu Szekely (secretar de stat Ministerul Educației), Andrei Popescu (coordonator Corpul European
de Solidaritate), Emil Boc (președinte AMR) și alții.
„Avem o comunicare continuă cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a ne asigura că fiecare
componentă și reformă propusă se încadrează în condiționalitățile cerute și de asemenea că toate propunerile
respectă obligațiile de verde, digital precum și principiul de a nu afecta semnificativ mediul; totodată lucrăm
împreună cu reprezentanții Comisiei și cu cei ai Ministerului de Finanțe la definitivarea mecanismului financiar
și de implementare precum și la cel de control ale PNRR”, a declarat Marius Vasiliu, secretar de stat MIPE.
Pe parcursul următoarelor două săptămâni, echipa MIPE dedicată pregătirii PNRR va integra propunerile primite
în toată această perioadă iar documentul actualizat va fi transmis Comisiei Europene.
Reamintim faptul că, pentru a facilita transmiterea de propuneri pentru actualizarea PNRR, MIPE a pus la
dispoziția tuturor celor interesați o fișă pentru reforme și investiții. Documentul este disponibil aici:
www.mfe.gov.ro/pnrr.
Direcția de Comunicare
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COMUNICAT TRIBUNALUL BOTOŞANI
Urmare a informaţiilor eronate apărute în spațiul
public, conform cărora „în justiție nivelul sporurilor
reprezintă 85% din drepturile salariale încasate,” pentru
corecta
informare
a
cetățenilor,
conducerea
Tribunalului Botoşani face următoarele precizări:
Conform art. 25 din Legea-cadru nr. 153 din 28
iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice „ Suma sporurilor, compensaţiilor,
adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor,
inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat
pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu
poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a
soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor
de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz”.
Tribunalul Botoşani, în calitate de ordonator terțiar de credite, pentru personalul propriu și cel al judecătoriilor din
raza sa teritorială, respectă întru totul această prevedere legală, suma sporurilor nedepășind, nici pe total buget alocat
drepturilor salariale, nici pe fiecare salariat în parte, procentul de 30% din suma drepturilor salariale de bază.
PREŞEDINTE,
Judecător Mihaela Ungureanu

MIPE începe demersurile pentru eficientizarea MySMIS
Una dintre prioritățile Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pe
termen lung este debirocratizarea mecanismului
de finanțare/ implementare, în vederea creșterii
atractivității și eficienței fondurilor europene.
Un prim pas în realizarea acestui obiectiv
este îmbunătățirea aplicației informatice
MySMIS, prin simplificarea procesului de
depunere
a
proiectelor
și
fluidizarea
procedurilor de verificare în etapele de evaluare
și monitorizare. Pentru ca rezultatele să fie cât
mai bune, apelăm și la experiența beneficiarilor în utilizarea acestei aplicații.
MIPE lansează chestionarul „Un MySMIS mai simplu!” și invită toți beneficiarii de fonduri europene să contribuie
activ la îmbunătățirea acestei aplicații informatice de gestiune a proiectelor europene.
Concret, chestionarul „Un MySMIS mai simplu!” va colecta informații despre problemele pe care beneficiarii le
întâmpină în utilizarea MySMIS. Totodată, beneficiarii sunt invitați să propună soluții pentru remedierea problemelor
identificate. În baza informațiilor colectate astfel, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va începe actualizarea
aplicației.
Beneficiarii sunt invitați să completeze chestionarul până la data de 14 martie 2021.Direcția de Comunicare
__________________________________________________________________________________________________
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E.ON lansează concursul „Energie pentru viitor”, dedicat
elevilor preocupaţi de sursele de energie verde
În competiţia ce se va desfăşura online în perioada 19 februarie-15 martie se pot înscrie elevi
din clasele a VIII-a până la a XII-a;
15 laptopuri vor ajunge la cei care vor veni cu cele mai bune idei sau proiecte de
sustenabilitate;
Te-ai gândit vreodată cum va arăta orașul viitorului, în anul 2050, ce energie va folosi pentru ca să se
dezvolte sustenabil, să fie nepoluant, iar sursele de energie să fie accesibile pentru toți locuitorii?
Dacă faci parte dintre elevii care și-au pus aceste întrebări și, mai mult de atât, ai idei de surse de energie
verde care fac ca orașul viitorului să fie sustenabil, E.ON Energie România te invită să te înscrii la
concursul online „Energie pentru viitor”, dedicat elevilor din întreaga țară din clasele a VIII-a până la a XIIa.
Competiția debutează pe 19 februarie și se încheie pe 15 martie, când vor fi anunțați câștigătorii.
„Căutăm elevi ingenioși, preocupați de mediul înconjurător și de folosirea sustenabilă și inteligentă a
surselor de energie. Îi așteptăm să vină cu cele mai bune soluții, într-o formă atractivă, care să le pună în
valoare nu doar imaginația și cunoștințele, ci și creativitatea și abilitățile de prezentare. Această competiție
vine în continuarea proiectelor Grupului E.ON destinate promovării surselor regenerabile și reducerii
amprentei de carbon”, spune Claudia Griech, Directorul General Adjunct al E.ON Energie România.
Criteriile de selecție și jurizare a ideilor și proiectelor ce vor fi înscrise în concurs sunt:
Răspunsul la provocare – în ce măsură ideile/proiectele ajută la rezolvarea unor posibile probleme
legate de alimentarea cu energie a orașelor în 2050.
Calitatea și creativitatea soluției găsite – în ce măsură ideile/proiectele sunt inovatoare și dau dovadă
de creativitate.
Acuratețea informațiilor – în ce măsură elevii se folosesc de date sau analize relevante pentru a-și
susține ideile/proiectele.
Modul de prezentare a ideilor – în ce măsură elevii au reușit să demonstreze o comunicare clară și
persuasivă a ideilor/proiectelor.
Juriul care va decide cei 15 câștigători ai concursului, premiați fiecare cu câte un laptop, va fi format din
profesori, specialiști din cadrul E.ON, respectiv specialiști în domeniul comunicării și relațiilor publice.
Regulamentul
concursului
și
formularul
de
înscriere
se
găsesc
pe
pagina
https://www.facebook.com/E.ONRomania/. Înscrierea se face în baza formularului de înscriere care va fi
trimis odată cu ideile sau proiectele propuse la adresa de e-mail responsabilitate.corporatista@eonromania.ro.
_____________________________________________________________________________________
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Clienţii E.ON pot alege o ofertă concurenţială până la data de 30 iunie
E.ON a pregătit produse şi servicii competitive, cu un preț de furnizare
corelat cu evoluția pieței de energie electrică;
Toate ofertele companiei includ acces gratuit la serviciile conexe consacrate;
Cei care încă nu s-au decis asupra unei oferte pot oricând să o facă, având
tot timpul necesar pentru a se informa și a face alegerea cea mai potrivită nevoilor
personale;
E.ON Energie România va acorda o reducere comercială clienților companiei care,
după data de 1 ianuarie 2021, nu au optat pentru încheierea unui contract
concurențial pentru serviciul de furnizare a energiei electrice.
Reducerea va fi egală cu diferența dintre prețul serviciului universal și prețul din
oferta concurențială pe care compania o va transmite în săptămânile următoare
clienților săi. Perioada pentru care se va aplica această reducere este de la 1
ianuarie a.c. și până la momentul la care clienții au încheiat un nou contract
concurențial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a.c.
Cei care nu vor dori să aleagă nicio ofertă concurențială sau încă nu s-au decis
asupra celei mai potrivite nevoilor lor nu este nevoie să întreprindă nicio acțiune.
E.ON le va asigura în continuare serviciul de furnizare a energiei electrice în baza
contractului actual, la prețul din oferta de serviciu universal, valabil pentru 12 luni, de 0,340 lei/kWh, respectiv 0,56338 lei/kWh (cu tarifele reglementate de
transport, distribuție și servicii de sistem incluse). Trebuie reținut că preţul nu conţine certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi
acciză.
Odată cu liberalizarea pieței de energie electrică, consumatorii pot alege oferta cea mai potrivită nevoilor lor din cele existente pe piață, indiferent de furnizorul
pe care-l au în acest moment. Schimbarea furnizorul de energie electrică se face în mod gratuit, fără costuri sau modificări de ordin tehnic.
E.ON a transmis informări în acest sens clienților companiei și totodată a publicat oferta pentru serviciul universal pe website-ul companiei în cursul lunilor
decembrie 2020 și ianuarie 2021 și va continua să informeze și în perioada următoare, potrivit reglementărilor în vigoare.
În perspectiva liberalizării, E.ON, unul dintre cei mai importanți furnizori integrați de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice pentru 3,2 milioane de
clienți din România, a pregătit produse şi servicii competitive, adaptate nevoilor de consum, cu un preț de furnizare corelat cu evoluția pieței de energie
electrică.
Portofoliul E.ON include produse și servicii pentru piața concurențială, special concepute pentru consumul de electricitate în scop casnic, pentru care pot opta
oricare consumator, indiferent de furnizorul actual.
Mai multe informații utile despre liberalizare și ofertele E.ON se găsesc pe website-ul companiei, la adresa www.eon.ro/liberalizare-energie. Contractele pot fi
încheiate 100% online, în 3 pași simpli și cu minimul de documente.
E.ON Start Electric este o ofertă tip fără abonament, cu prețul de 0,339 lei/kWh;
E.ON Home Electric este o ofertă tip cu abonament, cu un preț de furnizare de 0,265 lei/kWh și un abonament la energia activă de 0,4 lei/zi/loc de consum;
E.ON Assist Electric Plus este un abonament de electricitate la prețul de furnizare de 0,287 lei/kWh care include un pachet cu asistență și intervenții 24/7
pentru urgențe la instalația electrică din casă și un abonament de 0,59 lei/zi/loc de consum;
E.ON Green Home vine cu electricitate de la soare, vânt și apă, cu un preț de furnizare fiind de 0,335 lei/kWh. Clienții care aleg acest produs pot contribui
astfel la un viitor verde, prin reducerea amprentei de CO2 și a consumului de hârtie, factura fiind emisă electronic, prin intermediul contului Myline.
E.ON Duo aduce electricitate și gaz împreună, pe un singur contract și o plată unică și este cel mai popular produs al nostru. Prețul de furnizare pentru gaz
este 0,087 lei/kWh, plus un abonament de 0,30 lei /zi/loc de consum, iar pentru electricitate prețul de furnizare este de 0,265 lei/kWh, plus un abonament de
0,30 lei/zi/loc de consum.
Prețurile pentru produsele de mai sus reprezintă prețuri de furnizare a energiei și nu includ tarifele reglementate de transport, distribuție, servicii de sistem,
contravaloare certificate verzi, contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA şi acciză.
Toate ofertele E.ON includ acces gratuit la serviciile conexe consacrate:
E.ON Myline – contul de client prin care puteți gestiona și achita facturi, transmite indexul autocitit sau puteți confirma o plată direct de pe laptop sau
smartphone;
Ioana - asistentul virtual de la care puteți obţine informaţii despre factură şi transmite indexul contorului fără a fi nevoie de interacţiunea cu un agent;
eBooking - serviciul prin care vă puteți planifica vizita la magazinele companiei;
info SMS și autocitire index – serviciile prin care puteți afla cât aveți de plătit, puteți confirma o plată și transmite indexul autocitit.
Experiența de 15 ani, poziția de top pe care E.ON o are pe piața de energie, capacitatea operațională și financiară a companiei, reprezintă garanția de a avea
un partener de încredere pe termen lung, siguranța continuității furnizării energiei electrice și servicii de calitate.
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