
LA BOTOȘANI

PACHETUL SOCIAL
„GABRIELA FIREA”

SIGURANȚA UNUI TRAI MAI BUN

COSMIN ANDREI GABRIELA FIREA

Cosmin Andrei poate fi un 
bun primar pentru copiii 
din Botoșani!

„Sunt mamă și înțeleg cât de 
importantă este sănătatea 
și educația copiilor noștri. 
De aceea, ca primar al 
municipiului București am 
inițiat programe concrete 
pentru susținerea tinerelor 
familii și pentru a oferi o 
șansă fiecărui copil din 
orașul pe care îl conduc. 

Sunt convinsă că se poate  face la fel și în municipiul 
Botoșani.  Sunt proiecte care deja și-au dovedit 
utilitatea și eficiența în București. 
I-am dat lui Cosmin toate detaliile pentru a le 
implementa, repede și bine în municipiul Botoșani. 
Am convingerea că poate fi un bun primar, tânăr și 
ambițios. Ca și mine, Cosmin este un bun familist și 
e foarte preocupat de sănătatea și educația copiilor. 
Mult succes, Cosmin! Mult succes tuturor copiilor din 
Botoșani!”
Gabriela Firea, 
Primarul Municipiului București

www.pachetul-firea.ro



PROGRAMUL MATERNA 
BOTOȘANI

Vouchere de 1.500 de lei pentru femeile gravide pentru realizarea analizelor medicale 
pe toată durata sarcinii.

MEDICI PENTRU 
BOTOȘANI

Locuințe de serviciu pentru medici, sprijin pentru specializare, 
mai multe posturi și cabinete medicale școlare

MAME SĂNĂTOASE ÎN 
BOTOȘANI

Decontarea analizelor și testelor medicale pentru tinerele mame din Botoșani 
(mamografii, Babeș Papa Nicolau etc.)

NOU-NĂSCUT ÎN 
BOTOȘANI

Stimulent de 1.500 de lei primit de părinți la nașterea fiecărui copil din Botoșani, 
pentru un bun start în viață nou-născutului.

FAMILIE NOUĂ ÎN 
BOTOȘANI

Stimulent financiar în valoarea de 1.000 de lei pentru tinerii căsătoriți, la 
început de drum.

O ȘANSĂ PENTRU 
FIECARE CUPLU

Sprijin financiar pentru realizarea procedurii de fertilizare in vitro 
pentru cuplurile care își doresc copii.

ZÂMBET SĂNĂTOS ÎN 
BOTOȘANI

Asigurarea analizelor și tratamentelor stomatologice pentru copiii 
botoșăneni, inclusiv aparate dentare.

SIGURANȚA ELEVILOR 
DIN BOTOȘANI

Camere de luat vederi în proximitatea școlilor 
pentru siguranța elevilor botoșăneni.

RECHIZITE PENTRU 
ELEVII BOTOȘĂNENI

Vouchere de 400 de lei/an pentru rechizitele 
copiilor din familiile cu venituri mici.

O ȘANSĂ FAMILIILOR 
MONOPARENTALE

Vouchere pentru alimente, haine și rechizite 
pentru copiii crescuți de un singur părinte

EDUCAȚIE INTELIGENTĂ 
ÎN ȘCOLI MODERNE

Catalog electronic, table interactive, mobilier nou  
și platformă digitală pentru educația online. 

COSMIN ANDREI PROPUNE PACHETUL  „GABRIELA FIREA” ÎN BOTOȘANI
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UN LOC DE MUNCĂ PENTRU 
FIECARE TÂNÂR DIN BOTOȘANI

Programul „Primul loc de muncă”. Școala de meserii. Programul INTERNSHIP 
Administration BT. Ucenicie pentru tinerii din familii vulnerabile.

FIECARE COPIL CONTEAZĂ 
ÎN BOTOȘANI 

Asigurarea de servicii psiho-sociale și educaționale, precum și ajutor material 
pentru hrană și rechizite pentru copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate.

PROGRAME PENTRU 
PERSOANE CU DIZABILITAȚI

Stimulent financiar pentru copiii și adulții cu dizabilități pentru 
recuperare și integrare socială.

PROGRAME PENTRU 
SENIORI

250 de lei pentru achiziția unei perechi de ochelari de vedere și pachete 
cu produse alimentare neperisabile, dezinfectanți, măști și mănuși.

VEDERE SĂNĂTOASĂ 
ÎN BOTOȘANI

Sprijin de 400 de lei pentru consultația și achiziția de ochelari 
pentru remedierea problemelor oculare la copii
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