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Moșia directorului Carmen Cumpăt,
de la Spitalul de Recuperare din
Iași! Zeci de hectare camuflate
în pădurile din comuna Probota
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Scandalmonstru într-o casă
parohială din Iași!
Dialog halucinant
între preot și
preoteasă

eveniment 3
Teribila și
Lista instituțiilor publice
zguduitoarea
din Iași căpușate de firmele familiei
tortură a ieșeanului, fostului șef al Consiliului Județean
deținut politic,
Mai multe instituții publice
din Iași au fost folosite de
condamnat la ani
Maricel Popa, actual senator
grei de pușcărie
PSD, pentru a-și umple

Un scandal de pomină a avut loc într-o casă
parohială din județul Iași. În urma
incidentului, soția a luat copiii și a fugit din
locuință. Mai mult, judecătorii au emis un
ordin de protecție pe numele preotului...

buzunarele. În cursul anului
2020, fostul șef al Consiliului
Județean Iași s-a folosit de
mai multe firme administrate
de soția sa, Mihaela Popa...

actualitate 9
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Povestea teribilă și mărturii zguduitoare din
tenebrele închisorilor comuniste ale
ieșeanului Octav Bjoza, fost deținut politic
condamnat la 15 ani de muncă silnică! Ajuns
la venerabila vârstă de 83 ani, el este actualul
președinte al Asociației foștilor deținuți
politici din România
social
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Ieșenii respiră ușurați după
ce ies din centrele de vaccinare. Cu
gândul că au făcut pasul important
pentru a reveni la viața dinainte de
pandemie, oamenii așteaptă rapelul

actualitate 8

Un medicament pentru câini a
dispărut din farmacii și depozite după ce
ieșenii au aflat că îi vindecă de COVID-19

Ivermectina, un medicament
utilizat pentru deparazitarea
câinilor și pisicilor, a dispărut
din farmacii și depozite după
ce a crescut cererea pentru
achiziția acestuia. Un nou
fenomen a apărut în Iași după
ce, în mediul online, au apărut
mai multe informații cu privire
la efectele miraculoase...
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Cum va fi realizat noul
Institut Regional de
Boli Cardiovasculare
din Miroslava? Etapele
celui mai important
proiect din s\n\tate de
la marginea Ia[ului
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i va dezbate un nou proiect
legat de viitorul Institut Regional de Boli Cardiovasculare
(IRBC), care va fi ridicat \n comuna Miroslava. Proiectul a
primit girul CJ Ia[i, valoarea total` a investi]iei fiind de 350
de milioane de euro. Fondurile ar urma s` fie alocate prin
programele Comisiei Europene, prin Planul Na]ional de
Redresare [i Rezilien]` (PNRR) sau fonduri locale. |ntr-o prim`
etap`, forul jude]ean va aloca circa 3,6 milioane de euro pentru
\ntocmirea studiilor necesare la acest obiectiv. Proiectul va
suferi o serie de modific`ri ce vor fi adoptate de plenul CJ
Ia[i \n cursul zilei de ast`zi, 27 ianuarie 2021, la [edin]a
ordinar` de la Casa P`trat`.

Investi]ie la marginea municipiului Ia[i.
Cum se \mpart banii
de la CJ pentru Institut?
CJ va aloca cele 3.6 milioane de euro (17,5 milioane lei)
\n mai multe etape. Conform proiectului de hot`râre, \n prima
etap` se vor aloca 33.468 euro (160.650 lei) pentru studii de
teren (studiu topo, geo, hidro), pentru raportul privind impactul
asupra mediului [i pentru alte studii specifice (studiu de trafic
etc). |n cea de a doua etap` [i cea de a treia a proiectului
se vor aloca 816.885 euro (3.921.050 lei) pentru studiul de
fezabilitate [i devizul general.
|n a patra etap` a proiectului se vor aloca 3.401.416 euro
(16.326.800 lei) pentru autorizarea execut`rii lucr`rilor, pentru
proiectul tehnic de execu]ie. Ace[ti bani cuprind [i detaliile
de execu]ie, documeta]ia de organizare [i execu]ie. De asemenea,
\n ace[ti bani intr` [i asisten]a tehnic` din partea proiectantului
pe toat` perioada de execu]ie a lucr`rilor. De altfel, CJ a
ar`tat [i cum va fi derulat proiectul.

Studiu de fezabilitate gata \n 3 luni
pentru noul spital de lâng` Ia[i
Conducerea Institutului de Boli Cadiovasculare „Prof. Dr.
George I.M. Georgescu” Ia[i a ar`tat [i cum vor fi parcurse
etapele acestui proiect. „A fost f`cut un studiu de pia]` [i au
fost discu]ii cu diferi]i proiectan]i \n domeniul construc]iei
spitalelor, concluzia fiind c` studiul de prefezabilitate se poate
face \n valoare de 135.000 de lei + TVA. Dac` achizi]ia se
face la nivelul lunii ianuarie 2021, realizarea achizi]iei directe
este fezabil`, ar dura cel mult 3 s`pt`mâni + cele dou` luni
necesare elabor`rii proiectului pentru studiul de fezabilitate,
\nseamn` c` \n cel mult 3 luni avem studiul.
Continuarea pe www.bzi.ro
Vlad ROTARU
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Spectaculos! La Ia[i apare
un muzeu unic care va fi
deschis pentru vizitatori cu
exponate inedite
Universitatea de Agronomie din Ia[i va
inaugura pentru studen]i [i vizitatori
Muzeul de Anatomie „Profesor dr. Honoris
Causa Vasile Co]ofan”. Evenimentul este
programat pentru data de 27 ianuarie
2021, la ora 11:30. În contextul pandemic,
Agronomia continu` finalizarea
proiectelor de dezvoltare institu]ional`,
iar unul este acela al reactiv`rii Muzeului
de Anatomie al Facult`]ii de Medicin`
Veterinar`, care a fost ini]iat, ca
preg`tire, cu exponate ale anatomiei
animaliere cu mai bine de 6 decenii în
urm`, de când a venit în aceast`
facultate, înfiin]at` în 1960, profesorul
Vasile Co]ofan
Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
(USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i va inaugura pentru
studen]i [i vizitatori Muzeul de Anatomie „Profesor dr. Honoris
Causa Vasile Co]ofan”. Evenimentul este programat pentru data
de 27 ianuarie 2021, la ora 11:30. În contextul pandemic, USAMV
continu` finalizarea proiectelor de dezvoltare institu]ional`, iar
unul este acela al reactiv`rii Muzeului de Anatomie al Facult`]ii
de Medicin` Veterinar`, care a fost ini]iat, ca preg`tire, cu exponate
ale anatomiei animaliere cu mai bine de 6 decenii în urm`, de
când a venit în aceast` facultate, înfiin]at` în 1960, profesorul
Vasile Co]ofan.

Magistrul a fost înzestrat cu un talent
artistic deosebit, el coordonând [i lucr`ri
de doctorat ale studen]ilor de la
Universitatea de Arte
Magistrul Vasile Co]ofan a fost înzestrat cu un talent artistic
deosebit, el coordonând [i lucr`ri de doctorat ale studen]ilor de
la Universitatea de Arte. „Pentru noi, fo[tii lui studen]i, profesorul
a r`mas în memoria noastr` ca un simbol al [colii române[ti,
apreciat de to]i colegii din România. Îns`[i teza domniei sale de
doctorat, intitulat` «Anatomia artistic` a calului», are ca simbol
un cal în pozi]ia de cabrare, a c`rui armonie muscular` este
redat` atât de expresiv în cele dou` piese ghipsate care str`juiesc
intrarea în Muzeu. De-a lungul timpului, adunând o multitudine
de piese care au servit ca material didactic {colii de Medicin`
veterinar`, a fost creat un Muzeu pe care îl revitaliz`m cu
sus]inerea financiar` a administra]iei USAMV care s-a gândit s`

realizeze acest eveniment în memoria domniei sale, n`scut la 28
februarie 1934”, a precizat prof. univ. Dr. Liviu Miron, prorector
cu cercetarea [tiin]ific` [i rela]iile interna]ionale din cadrul USAMV
Ia[i. Exponatele sunt piese conservate reprezentând aproape toate
speciile de animale domestice [i unele s`lbatice apar]inând faunei
României, unicate pe plan na]ional [i european. De asemenea, o
colec]ie unic` pentru eredopatologie (ramura geneticii care studiaz`
atât bolile [i st`rile anormale determinate genetic), cu piese
formolate sau conservate prin mumifiere, a fost restaurat` [i pus`
la dispozi]ia vizitatorilor.

Muzeul va fi redeschis studen]ilor, elevilor
[i tuturor persoanelor interesate de
lucr`rile expuse în cl`direa USAMV Ia[i,
unde î[i au sediul Facult`]Ile
de Medicin` Veterinar` [i Zootehnie
Muzeul va fi redeschis studen]ilor, elevilor [i tuturor persoanelor
interesate de lucr`rile expuse în cl`direa USAMV Ia[i, unde î[i
au sediul Facult`]ile de Medicin` Veterinar` [i Zootehnie. „Echipa
colegilor anatomi[ti din Facultate dore[te s` pun` la dispozi]ia
studen]ilor ni[te exponate un pic mai bine protejate, un pic mai
bine prezentate [i credem c` [i efortul nostru de a sus]ine financiar
dezvoltarea unui astfel de muzeu va fi r`spl`tit prin vizita tuturor
ie[enilor care doresc s` vin`, s` observe [i s` constate cum
talentul poate crea o pl`cere vizual` f`r` margini oric`rei fiin]e
sensibile”, a mai transmis prof. univ. Dr. Liviu Miron, care a
propus în decembrie 2018 Senatului USAMV personalizarea Muzeului
de Anatomie cu numele celui care l-a creat: Profesor dr. Honoris
Causa Vasile Co]ofan. Exponatele muzeului au „o valoare f`r`
echivalent pe plan european, care ilustreaz` într-o manier` unic`
posibilit`]ile explicabile ale anatomiei artistice a calului, rumeg`toarelor,
carnivorelor [i p`s`rilor domestice” - a[a dup` cum însu[i profesorul
relateaz` în scrierile sale.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Senatorul Maricel Popa a dat lovitura `n afaceri! Compania Wizz Air, dat\

Lista institu]iilor publice din
Ia[i c\pu[ate de firmele
familiei fostului [ef al CJ
Senatorul PSD Maricel Popa a dat lovitura \n decursul anului
2020. R`mas f`r` [efia Consiliului Jude]ean Ia[i, Maricel Popa a
reu[it s` \[i bage la \naintare firmele din siajul familiei \n diverse
contracte cu institu]ii publice din Ia[i. Actualul senator PSD Ia[i
a reu[it s` strâng` pe parcursul anului 2020 suma de 58.008,96
lei (12.085 euro) din contractele cu mai multe institu]ii publice.
La ace[ti bani se mai adaug` 1.474.348 lei (307.156 euro), din
\nchirierea unui spa]iu al Vitalef SA c`tre Po[ta Român` SA. Cazul
a ajuns deja \n aten]ia procurilor anticorup]ie \n urm` cu câteva
luni.

O companie aerian` a fost dat` \n judecat` la Ia[i! |ntreg
scandalul a izbucnit de la \ntârzierea unei curse! O societate
a cerut daune de la Wizz Air! Astfel, recent, Airhelp Limited
a ac]ionat \n instan]` Wizz Air Hungary Ltd. Budapest Sucursala Otopeni.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis ac]iunea.
„Instan]a admite cererea formulat` de reclamanta Airhelp
Limited \n contradictoriu cu pârâta Wizz Air Hungary Ltd.
Budapest - Sucursala Otopeni. Oblig` pâr`ta s` \i pl`teasc`
reclamantei suma de 1.911 lei, reprezentând desp`gubiri,
precum [i dobânda legal` aferent` acestei sume, ce va fi
calculat` de pe 24 decembrie 2019 [i pân` la data \ndeplinirii
obliga]iei de plat`. Oblig` pârâta s` \i pl`teasc` reclamantei
suma de 110 lei, cu titlul de cheltuieli de judecat`. Executorie”,
au men]ionat judec`torii ie[eni.

Lista contractelor derulate de firmele
familiei Popa. Fonduri publice
pentru fostul [ef al CJ Ia[i
Culmea, o mare parte din contractele derulate cu institu]iile
din Ia[i au fost f`cute chiar \n perioada \n care Maricel Popa se
afla la [efia Consiliului Jude]ean Ia[i. Astfel, Omega Tehnoton
Construct SRL a avut \n iulie 2020 un contract pentru servicii de
climatizare de 4.665 lei cu Universitatea de {tiin]e Agricole [i
Medicin` Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad”. |n aceea[i
lun` iulie 2020, tot cu USAMV a fost derulat un alt contract de
1.854,40 lei. De asemenea, firma controlat` de familia Popa a mai
derulat cu USAMV un alt contract \n iulie 2020 de 967,47 lei.
Cu aceea[i universitate din dealul Copoului, firma Omega Tehnoton
Construct SRL, administrat` de Mihaela Popa, a bifat \n iulie 2020
alte dou` contracte \n valoare de 315,35 lei [i 7076, 93 lei.
Contractele cu USAMV Ia[i nu s-au oprit aici pentru firma
lui Maricel Popa. |n luna august 2020, firma Omega Tehnoton
Construct SRL a mai prins alte 8 contracte cu Universitatea de
{tiin]e Agricole din Ia[i. Valoarea total` a acestora este de 14,492
lei. Cu aceea[i universitate din Ia[i, Maricel Popa a mai avut alte
4 contracte \n cursul lunii septembrie 2020, valoarea total` a
acestora fiind de 15.716 lei.

Maricel Popa a preferat institu]iile
de \nv`]`mânt din Ia[i
Firma Omega Tehnoton Construct SRL a avut un contract
asem`n`tor [i la Colegiul Tehnic „Mihail Grigore Sturdza” din
Ia[i. |n luna iulie 2020, firma lui Popa a ob]inut 178,68 lei. Tot
\n luna iulie, firma lui Maricel Popa a derulat un contract [i \n

Dosar de executare nr.35864/245/2015
Nr. A__EIS _484/25.01.2021

`n judecat\ la Ia[i!
~ntreg scandalul a
izbucnit de la `ntârzierea
unei curse Tel Aviv - Ia[i
cu mai bine de cinci ore!

comuna Ciurea, \n valoare de 9.528,33 lei. Dou` contracte cu
USAMV Ia[i au fost derulate \n luna noiembrie 2020, \n timp ce
Popa se afla \n campania electoral` pentru Parlamentul României.
Un contract a avut o valoare de 2.320 lei, iar cel`lalt o valoare
de 499,80 lei.
O alt` societate aflat` \n siajul familei Popa, Omega IS
Comunications SRL, a derulat un contract \n august 2020 cu
Unitatea Medico-Social` R`duc`neni \n valoare de 175 de lei.

Senatorul PSD a trecut averea
pe numele copiilor. A \mprumutat
bani de la propriul fiu
|n cursul anului trecut, senatorul PSD Maricel Popa [i-a trecut
cea mai mare parte din avere pe numele celor doi copii. Popa a
\ncercat astfel s`-[i pun` averea la ad`post, mai ales c` este vizat
de mai multe dosare penale. Popa nu a trecut pe numele s`u
nici vila din Copou, de pe strada George Co[buc. Mai mult,
Maricel Popa a declarat [i datorii de 263 de mii de lei c`tre
Vlad- Andrei Popa, fiul s`u. Dou` dintre acestea au fost stinse
la finalul lui 2020, actualul senator r`mânând cu 100 de mii de
lei datorie c`tre ruda sa. Practic, fostul [ef al CJ Ia[i a g`sit un
subterfugiu de a mai strecura ni[te bani prin familia sa, dup` ce
[i-a ascuns averea de ochii curio[ilor.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Dosar de executare nr.22867/245/2014
Nr. A__EIS _485/25.01.2021

Compania Wizz Air, dat` \n judecat` de
reprezentan]ii Airhelp Limited
A[adar, litigiul dintre Airhelp Limited [i Wizz Air Hungary
Ltd. Budapest - Sucursala Otopeni a \nceput \n luna septembrie
a anului trecut. Prin cererea înregistrat` pe rolul instan]ei,
reclaman]ii au cerut de la operatorul low-cost desp`gubiri \n
valoare de 400 de euro, reprezentând compensa]ie întârziere
zbor, a dobânzii legale, începând cu data înregistr`rii cererii
[i pân` la data pl`]ii, cu cheltuieli de judecat`.
„Zborul nr. W6 3690 din 17 mai 2019, operat de pârât`,
cu decolare din Aeroportul „Ben Gurion International Airport”,
Tel Aviv - Yafo [i aterizare pe Aeroportul Interna]ional Ia[i
a avut o întârziere de peste 3 ore, fapt ce a dat na[tere
dreptului pasagerului Zaidan Mashhora la plata compensa]iei
în cuantum de 400 de euro, în conformitate cu prevederile
Regulamentului CE nr. 261/2004”, au afirmat reclaman]ii.
Ace[tia au ad`ugat c` pasagerul le-a transmis dreptul de
ob]inere a desp`gubirilor datorate de c`tre Wizz Air.
„|ntârzierea zborului nu a fost determinat` de împrejur`ri
excep]ionale, care s` exonereze pârâta de la desp`gubirea
datorat`”, au mai spus cei de la Airhelp Limited.
Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian NEDELCU

Dosar de executare nr.22867/245/2014
Nr. A__EIS _486/25.01.2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
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ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
09.02.2021, ora 11.00, LICITAŢIE II, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului RAUS MARCEL, autoturism
marca Opel Vectra 1.8l, an fabricaţie 1993, serie sasiu
W0L000087P5089712, nr. înmatriculare IS 03 AAW, culoare bleu
metalizat, capacitate cilindrica 1796, km. Estimati, 299024,
benzina, nu este in stare de functionare, nu detinem acte de
proprietate, doar 1 cheie. Preţul de vânzare este de 351 lei.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
09.01.2021, ora 12.00, LICITAŢIE II, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului Vlas Nicolae, Autoutilitara
marca VW Transporter, serie sasiu WA1ZZZ70Z1H118553, nr.
înmatriculare KAZ998, an fabricaţie 2001, culoare alb, capacitate
cilindrica 2461, motorina, custodele detine 1 cheie si certificat
de inmatriculare emis de autoritatile din Republica Moldova.
Preţul de vânzare este de 8340 lei. Licitaţia se va desfăşura la
sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte
DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
10.02.2021, ora 11.00, LICITAŢIE II, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului OLARAS MARIN, Autoutilitara
marca Mercedes Vito serie sasiu WDF63960123188470, nr.
înmatriculare ILBE 046, an fabricaţie 2006, culoare argintiu,
capacitate cilindrica 2148, motorina, custodele detine 1 cheie
si certificat de inmatriculare emis de autoritatile din Republica
Moldova. Preţul de vânzare este de 8702 lei. Licitaţia se va
desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26,
sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
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Ie[enii respir\ u[ura]i dup\ ce ies din
centrele de vaccinare anti-COVID-19. Cu
gândul c\ au f\cut pasul important pentru a
reveni la via]a dinainte de pandemie, oamenii
a[teapt\ ziua rapelului
A doua etap` de vaccinare anti-COVID-19 a \nceput \n urm`
cu o s`pt`mân`. Pe data de 18 ianuarie 2021, reporterii BZI au
mers \n mai multe centre preg`tite pentru faza a doua [i au v`zut
c` pân` la prânz zeci de ie[eni s-au vaccinat cu prima doz`. O
s`pt`mân` mai târziu, am \ntâlnit aceia[i oameni determina]i s`
se imunizeze \mpotriva noului coronavirus. Echipele de la centrele
de vaccinare [i-au intrat \n ritm. La unele se vaccineaz` câte 10
persoane \n interval de o or`, \n timp ce la altele num`rul este
redus la 5.
Chiar dac` se anuleaz` o programare, listele cu doritori pentru
vaccinare sunt preg`tite, astfel \ncât s` nu fie irosit` nicio doz`.
Cu fi[a care confirm` programarea pe platforma online pentru
vaccinarea anti-COVID-19, ieri au mers s` primeasc` prima doz`
sute de oameni la cele 19 fluxuri deschise \n jude]ul Ia[i, pentru
persoane cu vârsta de peste 65 de ani, bolnavi cronici [i angaja]icheie din institu]iile statului. Conform datelor centralizate, de la
\nceputul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 [i pân` \n prezent
au fost efectuate 27.133 de vaccin`ri \n jude].

Fiica, medic de 30 de ani \n Fran]a,
a convins-o pe mam` s`
se vaccineze anti-COVID-19
Gripina Ispas a venit s` se vaccineze anti-COVID-19 adus`
de fiul ei.
Are doi copii care \i sunt al`turi. |n timp ce fiul a \nso]it-o
la centrul de vaccinare, fiica, medic la un spital din Fran]a, a
convins-o s` se vaccineze. „Am avut un transplant de ficat \n
urm` cu 20 de ani [i pentru mine, care suf`r de boli cronice,
infec]ia cu COVID-19 mi-ar pune via]a \n pericol. M-am \nscris
din prima zi pe platform`. Am vorbit cu fiica mea, este medic
de 30 de ani \n Fran]a [i mi-a spus s` merg s` m` vaccinez antiCOVID-19. |n primele trei luni de la pandemie nu am ie[it din
curte. Acum c` acest vaccin va imuniza majoritatea popula]iei,
voi putea ie[i mai lini[tit` din cas`. |mi doresc s` fac ceea ce
f`ceam [i \nainte de pandemie, s` revenim la normal, la lucrurile
care \mi plac. M-am s`turat s` apelez la ajutorul b`iatului meu
pentru atâtea lucruri. M` a[teapt` [i fiica mea \n Fran]a, s` \mi
pot vedea nepo]ii, poate cu acest vaccin voi putea face peste
câteva luni [i o c`l`torie”, spune Gripina Ispas, o ie[eanc` care
a ie[it de la vaccinare anti-COVID-19.

Experien]a cu vaccinul anti-gripal i-a
influen]at pe unii ie[eni s` accepte
[i noul ser \mpotriva coronavirus
La ie[irea din centrul de vaccinare din Ia[i am v`zut-o pe
Eugenia Antoniade, o femeie de 78 de ani. Singur` a venit s` se
vaccineze [i a ie[it cu speran]a c` dup` ce va face [i cea de-a
doua doz`, va putea ie[i din cas` f`r` frica de a se infecta cu
coronavirus. „Dac` nu m` vaccinez e mult mai r`u. Sunt bolnav`,
am afec]iuni cronice [i am ales s` fac vaccinul. M-a \nscris o fat`
care are grij` de mine [i care s-a vaccinat [i ea. Acum m` simt
foarte bine, nu am sim]it nici \n]ep`tura. Echipa de aici e foarte
bun`, este curat [i bine \ngrijit [i eu am \ncredere c` acest vaccin
va fi de folos. Eu [tiu c` oamenii, orice ar fi, vorbesc [i de bine
[i de r`u. Am f`cut mereu, ani la rând, [i vaccinul anti-gripal, [i
sunt \nv`]at` cu astfel de campanii. Cum m-a protejat acel vaccin,
sper c` m` va proteja [i acesta, r`u nu poate s` fac`”, a povestit
Eugenia Antoniade dup` ce a ie[it din centrul de vaccinare antiCOVID-19 din cadrul Spitalului „Elena Doamna” din Ia[i.

O ie[eanc` de 85 de ani a ie[it
cu zâmbetul pe buze [i voie bun`
dup` ce s-a vaccinat anti-COVID-19
La un alt centru, Emilia Ro[u, a ie[it de pe u[` a[teptat` de
cei doi copii. I s-a administrat prima doz` de vaccin [i cu certificatul
de vaccinare primit a ie[it al`turi de cei doi copii cu bucurie c`
a reu[it s` fac` [i acest pas la vârsta de 85 de ani. „M-am vaccinat
[i m` simt foarte bine, nu am sim]it nimic [i am a[teptat cele 15
minute cu o dispozi]ie de bine. Am 85 de ani [i uita]i-v` cum
sunt. Copii mei m-au programat pe platform` \nc` de pe 16 ianuarie
2020 [i am ales data de 26, fiindc` era a doua zi de când s-a
deschis platforma pentru \nscriere [i \nc` mai erau locuri. De ce
s` nu fac vaccinul? Cred c` este alegerea corect` \n aceste vremuri.
Cum m-am programat s-a stabilit [i data la care voi avea rapelul,
eu am ales doar ora. A[tept cu ner`bdare s` mi se administreze
[i cea de-a doua doz` [i s` fie bine, s` ne reg`sim la fel de bine
[i de veseli ca [i acum”, a spus Emilia Ro[u, o ie[eanc` care a
ie[it din centrul de vaccinare anti-COVID-19 de la Spitalul „Elytis”.

Zilnic, cel pu]in o persoan`
renun]` la programarea
pentru vaccinarea anti-COVID-19
Echipele de vaccinare anti-COVID-19 se arat` \ncântate de
activitatea din centru. Unii medici se cunosc de 39 de ani. Au povestit
c` au trecut prin bune [i rele \mpreun`, iar acum se bucur` c` pot
imuniza pacien]i pentru o boal` care a luat sute de vie]i numai \n
jude]ul Ia[i. „De diminea]` [i pân` seara, \n dou` ture, asigur`m
efectivul echipei de vaccinare anti-COVID-19 \n cadrul centrului.
Lucrurile decurg bine, nu am avut persoane cu reac]ii adverse. Ieri
(n.r.- 25 ianuarie 2021) au fost cele mai multe persoane care nu sau prezentat la centru. {ase ie[eni programa]i au fost \nlocui]i de
persoane aflate pe listele de a[teptare din centru ca s` nu irosim
dozele de vaccin. De obicei avem un caz pe zi, ieri au fost cele mai
multe. Fie uit` de programare, fie au f`cut vaccinul anti-gripal [i afl`
dup` ce s-au programat c` nu au voie s` efectueze vaccinul antiCOVID-19 decât dup` 30 de zile. Dar avem persoane care au ajuns
la noi [i au spus c` ar dori s` se vaccineze, i-am trecut pe o list`
aici \n centru [i \i chem`m \n locul celor care nu au ajuns la
programare sau se reprogrameaz`. |n rest totul decurge a[a cum
trebuie, nu avem parte de persoane reticente la vaccin”, declar` dr.
Cristian Onofriciuc, medic \n echipa de vaccinare din cadrul centrului
organizat \n {coala Gimnazial` „George C`linescu” din Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

Unii medici au ales s` nu
\ncurajeze vaccinarea
anti-COVID-19 \n rândul pacien]ilor
Doi so]i au povestit c` au ales s` se \nscrie singuri, suferind
de afec]iuni cronice, dup` ce medicul de familie a ales s` le
spun` c` el nu le recomand` s` fac` vaccinul anti-COVID-19.
Angela C\tea, o ie[eanc` care a ajuns la centrul de vaccinare,
poveste[te c` a primit un r`spuns rezervat chiar [i de la medicul
specialist. „Suf`r de diabet [i m` aflu \n eviden]ele medicului la
bolnavi cronici. Am sunat medicul specialist fiindc` sunt [i sub
tratament cu anticoagulant [i [tiu c` \n cazul unor tratamente
medicale trebuie s` \l \ntrerup cu câteva zile \nainte. Medicul mia spus s` mai a[tept, s` nu m` \nscriu pentru vaccinare, dac`
vreau s` m` programez, s` o fac pe cont propriu. Am decis s`
m` vaccinez anti-COVID-19 pentru c` nu v`d ce r`u ar putea s`
fac`. Mi-am vaccinat [i cei doi copii de rujeol` [i [tiu ce \nseamn`
un vaccin. Nu cred c` popula]ia ar fi ajuns la 7 miliarde dac`
nu ar fi existat vaccinuri [i tratament pentru atâtea afec]iuni.
Virusul COVID-19 se arat` uciga[, a omorât deja mii de vie]i.
Am un nepot pe care \l aduc copii mei la mine \n fiecare zi. El
nu se poate vaccina, dar eu da. {i dac` unul dintre noi se poate
proteja [i pe el [i pe cel`lalt, de ce s` nu o facem? M-am \nscris
pe 16 ianuarie pe platform` [i duminic` m` sunau prietene, rude
s` se asigure c` m-am \nscris. Atunci erau circa 880 de locuri
\n Ia[i, când m-am \nscris, iar dup` am auzit c` deja s-au ocupat”,
a precizat Angela C\tea, o ie[eanc` care s-a vaccinat anti-COVID19 la centrul de la {coala Gimnazial` „George C`linescu”.
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Teribila [i zguduitoarea tortur\ a ie[eanului,
de]inut politic, condamnat la ani grei de pu[c\rie:

ıSeara, de multe ori... r\mâneam s\ fiu b\tut,
pân\ ]â[nea sângele. Nu ]ipam [i-i priveam
`n ochi pe c\l\i...‰, m\rturise[te Octav Bjoza
Povestea crunt` [i rememorarea unor clipe
de groaz` din tenebrele \nchisorilor comuniste!
Ie[eanul Octav Bjoza este un fost de]inut politic
condamnat la 15 ani de munc` silnic`! Ajuns la
venerabila vârst` de 83 de ani, el este actualul
pre[edinte al Asocia]iei Fo[tilor De]inu]i Politici
din România (AFDPR). Octav Bjoza a f`cut
m`rturisiri dureroase, \n exclusivitate, pentrul
BZI. La finele anului I din studen]ie, dup` ultimul
examen, pe 25 iunie 1958, a fost exmatriculat [i
arestat de Securitatea din Ia[i. |ntre anii 19561958 a f`cut parte \mpreun` cu al]i 14 elevi,
studen]i [i muncitori din organiza]ia anticomunist`
„Garda Tineretului Român”. Aceasta avea drept
scop „\nl`turarea regimului democrat popular din
]ara noastr` pe calea violen]ei”.

A tr`it pe Socola, la Ia[i [i \ntro cas` de pe strada Voinicilor.
Aceasta a fost confiscat` de
comuni[ti, cu aprobarea primsecretarului Ion Iliescu
Octav Bjoza s-a n`scut la Ia[i [i a tr`it primii
ani \ntr-o cas` de pe fosta strad` a Voinicilor.
Aceasta a fost confiscat` de comuni[ti, cu aprobarea
prim-secretarului Ion Iliescu. „Da, n`scut la Ia[i
[i tr`itor la Socola, [i nu oriunde ci pe strada
Voinicilor. Aici, bunica mea avea cas`, o cas`
drag` [i teren. Ast`zi strada nu mai este, acum
sunt construite dou` licee (lâng` pasarela Bucium)
[i, \n 1978, Iliescu era prim-secretar la Ia[i... Am
g`sit \n pod hârtia semnat` de Ion Iliescu [i
prin care \i era luat terenul... La bunica venea
unul zilnic s` o fac` s` doneze terenul... Bunica
a acceptat s` doneze. Dup` aceea, a venit individul
[i i-a spus s`-[i ia casa de pe p`mântul lor [i
au demolat-o... Acesta este Ion Iliescu, criminalul
num`rul 1 pentru cele petrecute \n 1989... Era
o cocioab`, dar era casa cea mai drag` mie...”,
\[i reaminte[te Octav Bjoza.

„A venit un securist la mine,
\n plin cetrul Ia[ului,
[i mi-a spus: s` nu \ncerci s`
fugi, s` m` love[ti, pentru
c` e[ti arestat...”,
m`rturise[te Octav Bjoza
La finele anului I de facultate, dup` ultimul
examen, pe 25 iunie 1958, a fost exmatriculat [i
arestat de Securitatea din Ia[i. Era student la
Facultatea de Geografie [i Geologie de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din
Ia[i. „Eram student la Ia[i.. Eu am fost arestat
la dou` ore dup` ultimul examen din anul I. |mi
aduc aminte c` am fost luat din fa]a fostului
c`min «Eminescu», de lâng` Filarmonic`. A venit
unul la mine, pe strad`, [i mi-a spus s` m`
deplasez la anchet`, s` dau o declara]ie. Imediat,
la picioarele statuii lui Alecsandri era o ma[in`
lâng` care erau cu patru b`rba]i. Ofi]erul de la
Securitate mi-a spus: s` nu \ncerci s` fugi, s`
m` love[ti, pentru c` e[ti arestat... Nici nu am
\ncercat, de[i aveam o for]` fizic` de speriat...
Tragic este c`, acum, \n Parlament sunt fii sau
nepo]ii celor care ne-au trimis \n \nchisoare,
condamându-ne la moarte. |n urm` cu ‚60, ‚70
ani noi credeam \n patrie, tricolor [i credin]`
str`mo[easc` pentru care eram dispu[i s` ne
d`m via]a”, spune fostul de]inut politic.

Dup` Al Doilea R`zboi Mondial,
tot ceea ce a avut mai bun ]ara
asta, ca oameni, a trebuit s`
dispar`! Au fost trimi[i \n
temni]e, \n lag`re [i
condamna]i la moarte \n
mizerie [i prin \nfometare
Octav Bjoza arat` c`, Dup` Al Doilea R`zboi
Mondial, tot ceea ce a avut mai bun ]ara asta,
ca oameni, a trebuit s` dispar`! Au fost trimi[i
\n temni]e, \n lag`re [i condamna]i la moarte \n
mizerie [i prin \nfometare. „{i, acum, cei mai
buni români sunt lua]i la cules de c`p[uni [i s`
le spele picioarele occidentalilor. Acuma nu mai
exist` niciun lag`r al mor]ii, din zona Canalului
Dun`rea-Marea Neagr`..., peste tot au r`mas sute
de mor]i f`r` morminte. Camarazii din temin]ele
unde erau b`ga]i \n groap` \ntre ora 1 [i 2
noaptea ca nimeni s` nu [tie. Printre noi am
avut adevar`]i Sfin]i... Unul care f`cea de 10 ani
lag`r mi-a spus c` dup` gratii [i sârm` ghimpat`
se fac adev`ratele caractere! Nu pot s` uit cemi spunea... |i simt pe acei camarazi [i acum,
lâng` mine, [i-mi dau putere. Mai mare decât
suferin]a a fost faptul c` am [tiut s` iert`m. Asta
ne-a f`cut s` fim mai puternici, dar to]i au
interpretat gre[it iertarea”, mai scoate \n eviden]`
Octav Bjoza.

„Dintre cei 5 securi[ti care mau anchetat [i care au fost mai
duri cu mine, \n 31 de ani, mia[ fi dorit s` m` caute m`car
unul [i s` mergem \ntr-o
biseric` unde, \n fa]a
altarului, s`-mi spun`
«iart`-m`»...”, declar`,
cu mâhnire, Octav Bjoza
Trist este c`, dintre cei care l-au anchetat
[i torturat, niciunul nu a venit dup` 1989
(https://www.bzi.ro/revolutia-romana-din-1989-pescurt-foto-video-745313) s`-[i cear` iertare. „Dintre
cei 5 securi[ti care m-au anchetat [i care au fost
mai duri cu mine, \n 31 de ani, mi-a[ fi dorit
s` m` caute m`car unul [i s` mergem \ntr-o
biseric` unde, \n fa]a altarului, s`-mi spun` «iart`m`»... Atunci, pleava societ`]ii române[ti, to]i
be]ivii [i puturo[ii au pus mâna pe destinele
acestei ]`ri... Nu era suficient s` fii puternic \n
\nchisoare, s` fii tare psihic. |mi spuneam c`
nu-mi este fric`, nu m` doare, nu-mi este foame.
Dup` arestarea mea, [i tata a fost ridicat. Pe 25
iunie 1956, la proces nu ne-au adus s` ne mai
vedem familiile... Atunci, v`zând ceea ce f`ceau
ru[ii la Budapesta, studen]ii au ie[it \n strad`,
au protestat. Noi aveam un cerc literar unde
citeam din scriitorii interzi[i. Unul a spus s`
devenim o organiza]ie anti-comunist`, Garda
Tineretului Român, [i s` facem ceva pentru biata
noastr` ]`ri[oar`”, detaliaz` Octav Bjoza.

teribil... Dup` 1989 nu am cerut drepturi, nu am
vrut nimic! |n pu[c`rie mi-a spus un profesor
c` am o stea norocoas`. Un alt de]inut mi-a luat
mâinile [i mi-a spus c` voi suferi toat` via]a, dar
important este s` suferi cu demnitate. St`team
\n \ntuneric, pe câ]iva metri, eram 42 de de]inu]i.
St`team 3 [i jum`tate pe un pat. Am fost plimbat
diabolic prin \nchisorile comuniste. Seara, de
multe ori, ca s` nu-i bat` pe b`trâni sau copii
c` nu-[i f`ceau norma la câmp, r`mâneam noi
s` fim b`tu]i, pân` ]â[nea sângele. Nu ]ipam [ii priveam \n ochi pe c`l`i. Eram mândru c` eram
român, acum s` nu m` \ntreba]i asta pentru c`
nu v` mai pot r`spunde, [i asta nu din vina
mea. Oamenii trebuie judeca]i dup` calitatea lor
moral`, nu altfel... |n \nchisoare mi-au spus c`
nu se poate mai r`u de atât s` traversezi Dun`rea
iarna, s` se sparg` ghea]a. Mai duceam o roab`,
un mald`r de stuf, \n frig [i eram apoape gol...”,
rememoreaz` Octav Bjoza.

„Pentru noi, \n 1989, a c`zut
Regimul comunist, dar la
Putere au r`mas aceia[i...”,
a conchis, trist, dar
adev`rat, Octav Bjoza

Trist este c`, a[a cum consider` Octav Bjoza,
\n 1989, a c`zut Regimul comunist, dar la Putere
au r`mas aceia[i. Pentru noi, \n 1989, a c`zut
Regimul comunist, dar la Putere au r`mas aceeia[i...
Am sc`pat esen]ialul, am visat c` va fi altceva...!
Dar pe cine s` fi pus la conducere..., noi am
fost marginaliza]i pentru totdeauna, eu am terminat
facultatea cu 10 ani mai târziu, am pierdut cei
mai buni ani din via]`. |n Parlamentul României,
din 1990, era o mai mic` Adunare Na]ional`, cu
fo[ti comuni[ti, ofi]eri [i nu a dus la un lucru
bun pentru ]ar`. S-a \ntors \n aceast` ]ar` boala
mizeriei, anume tuberculoza. Suntem pe locul I
la oameni f`r` din]i \n gur`, moarte infantil`...
Nu am [tiut s` pre]uim adev`ra]ii eroi, o ]ar`
care nu face acest lucru se va cufunda \ntr-un
„Dup` 1989 nu am cerut
total anonimat. |ntr-o ]ar` bogat` ca România
drepturi, nu am vrut nimic...”,
este inadmisibil s` se \ntample asta, s` fie copii
arat` Octav Bjoza
care se culc` fl`mânzi...”, a conchis Octav Bjoza.
Chiar dac` a suferit \n pu[c`riile comuniste,
La Ia[i, Octav Bjoza este anchetat de c`pitan
Octav Bjoza nu a vrut nimic pentru el. „P`rin]ii David Isidor [i de c`tre locotenent major Eugen
nu mi-au repro[at nimic chiar dac` au suferit Gasparovici, apoi foarte scurt la Securitatea
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

URANUS din Bucure[ti de c`tre c`pitan Gheorghe
Enoiu [i în final la Securitatea din Brasov de
c`tre locotenent major Traian Urzic` [i maior
Stelian Alexandrescu. A fost judecat de c`tre
Tribunalul Militar Bra[ov la data de 10 octombrie
1958 [i condamnat la 15 ani munc` silnic`, 10
ani degradare civic` [i confiscarea total` a averii,
prin sentin]a nr. 672/10.10.1958 pentru delictul
„crim` de uneltire împotriva ordinii sociale”.
Pre[edintele completului de judecat` a fost faimosul
maior de justi]ie Drago[ Cojocaru, cel care a
trimis la moarte loturile de lupt`tori anticomuni[ti
ale maiorului Nicolae Dabija, Ion Gavrila Ogoranu
[i altele.

A trecut prin închisorile:
Codlea, Gherla, Gala]i, Br`ila,
V`c`re[ti [i Jilava, prin
lag`rele de munc` din Balta
Br`ilei de la Strâmba,
Stoiene[ti [i Salcia, precum
[i cele din Delta Dun`rii
Pedepsele fiind exagerat de mari, \n compara]ie
cu faptele comise, la 9 februarie 1962, prin decizia
nr. 34 a Tribunalului Suprem al Republicii Populare
Române (RPR) - Colegiul Militar, admite recursul
declarat de Procurorul General al RPR, caseaz`
sentin]a de mai sus [i îl condamn` la patru ani
de temni]` grea. A trecut prin închisorile: Codlea,
Gherla, Gala]i, Br`ila, V`c`re[ti [i Jilava, prin
lag`rele de munc` din Balta Br`ilei de la Strâmba,
Stoiene[ti [i Salcia, precum [i cele din Delta
Dun`rii ca Bacul „4” [i Periprava - Sec]ia Grindu
de unde a fost eliberat la 23 iunie 1962. Consecin]e
ale deten]iei politice: tat`l, Ioan Bjoza, este arestat
[i re]inut de Securitate timp de cinci luni [i \[i
va pierde serviciul avut pentru totdeauna; mama,
Bjoza Georgeta, contabil`, dat` afar` din serviciu,
iar dup` un an, reprimit` ca muncitor necalificat.
Unicul fiu, Mircea, a reu[it la Liceul de Marin`
din Constan]a, dar dup` dou` luni este exmatriculat
din cauza dosarului tat`lui s-a \mboln`vit psihic,
peste mai mul]i ani, de diabet, moare la 42 de
ani, l`sând \n urm` doi copii, orfani de ambii
p`rin]i.
Valentin HUTANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Serviciul de Ambulan]\
Jude]ean Ia[i cump\r\
echipamente de
protec]ie! Contractul
este de 300.000 de euro
Serviciul de Ambulan]` Jude]ean (SAJ) Ia[i continu`
programul de achizi]ii. Pe data de 26.02.2021 este programat`
licita]ia pentru furnizarea mai multor loturi de viziere [i m`nu[i
nesterile. Valoarea estimat` a contractului este de 1.420.000
lei, f`r` TVA, aproape 300.000 de euro. Achizi]ia face parte
din ac]iunile privind combaterea infec]iei cu COVID-19. „Prin
\ncheierea contractului de achizi]ie public`, autoritatea contractant`
urm`re[te achizi]ionarea de materiale [i echipamente de protec]ie,
asigurând buna desf`[urare a activit`]ii medicale din cadrul
SAJ Ia[i, \n contextul actual al pandemiei COVID-19. SAJ Ia[i
inten]ioneaz` s` achizi]ioneze materiale [i echipamente de
protec]ie pentru realizarea actelor medicale la standardele de
calitate impuse de legisla]ia \n domeniul serviciilor medicale.
Obiectivul specific al achizi]iei \l constituie achizi]ionarea de
materiale [i echipamente de protec]ie, pentru aproximativ 13
luni”, se arat` \n caietul de sarcini. |n 2020, SAJ a alocat o
sum` important` pentru revizia echipamentelor de pe ambulan]e.

Contractul prevede achizi]ia unei
cantit`]i maxime de 1.300.000 de m`nu[i
Conform contractului, necesarul este de 1.300.000 de m`nu[i
nesterile de examinare [i 10.000 de viziere. Este vorba despre
o cantitate maxim` estimat`. „Toate produsele trebuie s` fie
acoperite de garan]ie, conform specifica]iilor produc`torului.
Garan]ia va acoperi atât neconformit`]ile de calitate, cât [i
neconformit`]ile de ambalare, furnizare etc., inclusiv incidentele
survenite pe timpul transportului c`tre autoritatea contractant`
(pentru produsele deteriorate va exista posibilitatea \nlocuirii
acestora). Recep]ia produselor se va efectua pe baz` de procesverbal semnat de contractant [i autoritatea/entitatea contractant`.
Recep]ia produselor se va realiza în mai multe etape, în func]ie
de comenzile din cadrul contractului respectiv.
Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian BOARU

A sc\zut num\rul de firme
`nmatriculate `n Ia[i, `n anul
2020, comparativ cu anul
precedent. Ie[enii nu mai vor
s\ fie antreprenori din cauza
pandemiei
|n primele 11 luni din anul 2020 au fost
\nregistrate la Registrul Comer]ului 4.354
de firme \nmatriculate, \n Ia[i, cu 14 la
sut` mai pu]in fa]` de aceea[i perioad` a
anului 2019. De asemenea, \n aceea[i
perioad` a anului 2020 au fost
suspendate, dizolvate [i au intrat \n
insolven]` mai pu]ine firme fa]` de anul
precedent
Potrivit datelor furnizate de Oficiul Na]ional pentru Registrul
Comer]ului (ONRC) Ia[i, în perioada ianuarie - noiembrie 2020, au
fost înmatriculate 4.354 de firme, cu 14 la sut` mai pu]in fa]` de
num`rul celor înregistrate în anul 2019, când au fost înmatriculate
5.066 de noi firme. Ie[enii au renun]at la ideea de a deveni
antreprenori din cauza pandemiei de COVID-19. Incertitudinea
economic`, o nou` criz` financiar`, sunt câteva dintre motivele care
au determinat ie[enii s` nu mai înfiin]eze noi societ`]i sau s` \nchid`
o parte dintre cele \nfiin]ate \n anii preceden]i. Sute de firme au
fost suspendate, dizolvate sau au intrat \n insolven]` \n primele 11
luni ale anului 2020. Num`rul acestora este mai mic \ns` comparativ
cu aceea[i perioad` a anului 2019, când au fost \nchise mai multe
companii, chiar dac` nu a fost pandemie. Astfel, banii acorda]i de
stat prin intermediul diverselor programe pentru angaja]i [i angajatori
au ajutat firmele din Ia[i s` nu se \nchid`. Majoritatea domeniilor
în care s-au deschis companii noi în primele 11 luni din anul 2020
sunt agricultura, domeniul IT, auto sau medical.

Ie[enii au \nmatriculat mai pu]ine firme \n
anul 2020, comparativ cu anul 2019

Dosar de executare/Dosar penal nr. 47151/3/2011
Nr. A_EIS 490/25.01.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
12.02.2021, ora 11.00, LICITAŢIE II, pentru vânzarea următoarelor
bunuri Imobile, proprietatea debitorului CAZACHEVICI A
VLADISLAV, cu domiciliul in JUD. IAŞI MUN. IAŞI, dupa cum
urmeaza:
- teren extravilan în suprafaţă de 2500 mp, situat în loc.
Dumesti, judeţul Iasi înscris în Cartea Funciară nr. 61098
UAT Dumesti, judeţul Iasi, ( cf vechi 433 si nr, cadastral
vechi 429) la pretul de 11.866 lei.
- teren extravilan în suprafaţă de 1600 mp, situat în loc.
Dumesti, judeţul Iasi înscris în Cartea Funciară nr. 61096
UAT Dumesti, judeţul Iasi, ( cf vechi 449 ), la pretul 7594
lei.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
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Potrivit datelor furnizate de ONRC Ia[i, \n anul 2020, au fost
suspendate 404 societ`]i, fa]` de cele \nregistrate \n anul 2019,
când au fost comunicate 498 de suspend`ri. |n ceea ce prive[te
dizolv`rile firmelor din Ia[i \n anul 2020, a sc`zut num`rul acestor
societ`]i, fiind dizolvate 853 de firme, mai pu]ine fa]` de anul 2019,
când au fost dizolvate 1.001 societ`]i. |n ceea ce prive[te num`rul
firmelor care au intrat \n insolven]`, potrivit statisticilor, \n anul
2020 au fost 168 de firme \n insolven]`, mai pu]ine comparativ cu
anul 2019, când s-au \nregistrat 232 de societ`]i \n aceast` situa]ie.
Una din explica]iile faptului c` s-au \nregistrate un num`r mai mic
de insolven]e, \n anul precendent, este faptul c` angajatorii din Ia[i

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite o
cerere de
oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

au ob]inut ajutoare financiare de la stat. Astfel, au reu[it s` men]in`
angaja]ii \n firme sau dac` au fost disponibiliz`ri, acestea au fost
\n num`r redus. Angajatorii din Ia[i cer bani de la stat prin
intermediul unor programe derulate de Agen]ia Jude]ean` pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i, dar [i prin intermediul
programelor precum IMM Invest. Banii au fost folosi]i pentru plata
salariilor, datoriilor sau a furnizorilor.

AJOFM Ia[i a pl`tit c`tre patronii afecta]i
de pandemie ajutoare financiare \n valoare
de 41,5 milioane de euro
Patronii din Ia[i au ob]inut ajutoare financiare \n valoare de
41,5 milioane de euro, \n anul 2020, de la AJOFM, pentru diverse
scheme de sprijin, atât pentru angajatori, cât [i pentru angaja]i. Din
suma total` acordat` beneficiarilor din Ia[i, 25 de milioane de euro
reprezint` ajutorul de [omaj tehnic pentru cei aproape 100.000 de
angaja]i c`rora le-a fost suspendat` activitatea o anumit` perioad`
de timp. De asemenea, 1.200 de cereri au fost depuse cu 3.525 de
beneficiari la AJOFM pentru indemniza]iile acordate p`rin]ilor pentru
suprevegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unit`]ilor
de înv`]`mânt. |n cadrul acestei m`suri, AJOFM Ia[i a acordat
ajutoare financiare în valoare de 580.000 de euro. {omajul tehnic
se acord` [i \n acest an, iar m`sura prin care patronii din Ia[i care
reangajeaz` persoanele trimise \n [omaj tehnic [i primesc 41,5 la
sut` din salariul mediu brut este valabil` [i \n acest an. De asemenea,
[i angajatorii care reangajeaz` persoane peste 50 de ani c`rora leau încetat raporturile de munc` pe perioada st`rii de urgen]`, sau
de alert`, sau reangajeaz` persoanele între 16 [i 29 de ani r`mase
f`r` serviciu în anul 2020 din cauza pandemiei COVID-19, pot solicita
ajutoarele financiare \n valoare de 2.500 de lei.
Raluca COSTIN

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]`
economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii
la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Dou\ asocia]ii de fermieri,
din Ia[i, primesc fonduri
europene pentru modernizarea
sistemelor de iriga]ii
Alte 3 asocia]ii de fermieri, din Ia[i, care au solicitat fonduri
europene pentru sisteme moderne de iriga]ii primesc banii de la
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR). |n anul 2020
au fost epuizate rapid fondurile disponibile pentru proiectele de
infrastructur` \n iriga]ii din cauza anului extrem de secetos care
a distrus mare parte din produc]ie. |n sesiunea de depunere a
proiectelor deschis` \n vara anului trecut au fost depuse 5 proiecte
din Ia[i, iar la nivelul ]`rii, 96 de proiecte. Numai 43 dintre
acestea vor putea ob]ine banii de la Uniunea European`, \ntrucât
fondurile disponibile prin subm`sura 4.3 sunt de 45 de milioane
de euro.
Fondurile europene sunt sut` la sut` nerambursabile. Valoarea
maxim` eligibil` a unui proiect este de 1 milion de euro. Achizi]ia
de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/ FOUAI-uri este limitat`
la un procent de maximum 30 la sut` din valoarea total` eligibil`
a proiectului, din care se scade valoarea aferent` echipamentelor
de irigat. Beneficiarii eligibili la finan]are sunt Organiza]iile
Utilizatorilor de Ap` pentru Iriga]ii (OUAI), constituite din proprietari
sau utilizatori de terenuri agricole, conform legisla]iei în vigoare
sau de c`tre Federa]iile Organiza]iilor Utilizatorilor de Ap` pentru
Iriga]ii (FOUAI). Alte 6 proiecte depuse de fermierii din Ia[i în
PNDR 2014-2020 au fost aprobate de c`tre AFIR, mare parte
dintre acestea fiind implementate deja.

Fonduri de la stat \n valoare de 15 milioane
de euro vor fi investite \n modernizarea
sistemelor de iriga]ii din Ia[i
Lucr`rile de la sta]ia SPA Sud Solone], care deserve[te peste
4.000 de hectare, au fost finalizate cu bani de la bugetul de stat.
Lucr`rile vor \ncepe \n acest an [i la SPA Nord-Solone], care
deserve[te peste 7.000 de hectare de terenuri agricole. Suma
total` ce va fi investit` \n sistemul de iriga]ii din jude] dep`[e[te
15 milioane de euro. Investi]iile vor fi finalizate \n urm`torii 2
ani, iar sistemele de iriga]ii vor fi func]ionale, la nivelul jude]ului,
pe o suprafa]` de aproape 38.000 de hectare. Agricultorii din
jude] vor primi \n mod gratuit ap` pentru iriga]ii. Costul energiei
electrice pentru pompare, precum [i al apei, este suportat de
Agen]ia Na]ional` de |mbun`t`]iri Funciare (ANIF). Pentru ca
fermierii s` poat` beneficia gratis de iriga]ii, este necesar ca
ace[tia s` fie membri \n Organiza]iile Utilizatorilor de Ap` (OUAI)
din mai multe comune din Ia[i, pentru c` doar a[a se pot atrage
fonduri europene sau investi]ii de la bugetul de stat. |n Ia[i sunt
dou` amenaj`ri mari de iriga]ii func]ionale, respectiv amenajarea
Tab`ra - Trife[ti - Sculeni (17.258 de hectare) [i amenajarea
Sculeni - }u]ora - Gorban (20.981 de hectare), dar [i 13 OUAI-

uri care au \n proprietate infrastructura secundar` de iriga]ii de
pe \ntreaga suprafa]` a amenaj`rii.

Tinerii din Ia[i pot depune proiecte la AFIR
pentru ob]inerea fondurilor europene de
pân` la 50.000 de euro
Tinerii fermieri din diaspora care au absolvit, în ultimele 60
de luni, înaintea depunerii cererii de finan]are un program de
studiu în domeniul agricol, agro - alimentar, veterinar sau economie
agrar`, respectiv postuniversitar, universitar, preuniversitar, în ]`ri
membre ale Uniunii Europene (UE) sau ]`ri ter]e din UE pot
ob’ine banii. Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru
instalarea tinerilor fermieri este sut` la sut` nerambursabil, în
valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în func]ie de
dimensiunea exploata]iei agricole (dimensiunea exploata]iei agricole
se poate calcula [i prin noua aplica]ie pus` la dispozi]ia publicului
pe pagina de internet a AFIR - http://so.afir.info/). De asemenea,
pragul de calitate porne[te de la 70 de puncte, descrescând lunar
cu 15 puncte. Astfel, în ultima lun` de sesiune, în perioada 5
aprilie - 4 mai 2021, pragul lunar de calitate va fi de 25 de puncte.
Ghidul solicitantului pentru aceast` sesiune a fost modificat pentru
a u[ura accesarea finan]`rii nerambursabile pentru tinerii cet`]eni
români din afara grani]elor ]`rii care se instaleaz` ca [efi sau
manageri ai exploata]iei. |n acest sens, au fost revizuite [i clarificate
condi]iile [i precondi]iile pe care tinerii din diaspora trebuie s`
le îndeplineasc` pentru a depune proiectul, simplificându-se
modalitatea de depunere a documentelor doveditoare a studiilor
[i a locului de munc`.
Raluca COSTIN

A investit 20.000 de
euro `ntr-o planta]ie
cu c\tin\, `n Ia[i,
când a v\zut c\ se pot
face bani frumo[i
din agricultur\
Unul dintre produc`torii din Ia[i care a abia a \nfiin]at o
planta]ie cu c`tin` este Ionel Martin. Ie[eanul a decis s`
investeasc` \n agricultur` dup` ce a v`zut c` produsele din
c`tin` sunt la mare c`utare. A investit 20.000 de euro \n
planta]ia din comuna }ig`na[i [i sper` c` \n acest an va avea
prima produc]ie. „Vom vedea cât vom scoate de pe cele 5
hectare cultivate cu c`tin`. Anul trecut a fost dificil pentru c`
a fost secet`, ne-am descurcat greu cu iriga]iile, a fost cât pe
ce s` pierdem toat` planta]ia \ns` cu ajutorul speciali[tilor am
reu[it s` o punem pe picioare, iar anul acesta a[tept`m cu
ner`bdare s` vedem roadele muncii. E o afacere de familie.
Am investit banii din curiozitate [i pentru c` am v`zut c` tot
mai multe persoane caut` produse naturale, s`n`toase, de
calitate. Banii \i aveam de ceva timp pentru c` noi mai avem
o afacere care ne-a mers bine, chiar dac` a fost pandemie, [i
de-a lungul anilor am reu[it s` economisim ceva bani. Cu
\mprumuturi de la rude [i cu banii no[tri am \nfiin]at planta]ia”,
poveste[te Ionel Martin.
Num`rul persoanelor care vor s` investeasc` \ntr-o astfel
de afacere a crescut \n ultimii ani atât \n Ia[i, dar [i \n restul
]`rii. Cei care cheltuie banii cu astfel de planta]ii mizeaz` pe
faptul c` pot ob]ine rapid profituri din vânzarea fructelor, ca
atare, sau din comercializarea produselor ob]inute din c`tin`.
„La noi \n ]ar` nu prea exist` pia]` de desfacere. Putem vinde
\n magazine sau poate direct clientului, \ns` este mai greu.
De aceea vrem s` vindem prin intermediul Asocia]iei Cultivatorilor
de C`tin` din România. Toat` produc]ia ajunge la export [i
astfel nu ne facem griji \n privin]a pie]ei de desfacere”, mai
spune Ionel Martin. Unul dintre ie[enii care vând toat` produc]ia
\n acest mod este Andrei Rotariu, unul dintre produc`torii din
Ia[i care a investit 1,5 milioane de lei \n afacerea din Pa[cani.
Costurile cu \nfiin]area planta]iei, dar [i cele care presupun
lucr`rile specifice, for]a de munc`, pot fi amortizate \n numai
câ]iva ani de la demararea afacerii. Speciali[tii consider` c`
investi]ia \ntr-o planta]ie cu acest tip de cultur` este o afacere
pe termen lung, cu o durat` de via]` de 25 de ani. |ntr-un
hectar se investesc \n jur de 3.000 de euro, iar materialul
s`ditor poate fi adus atât din ]ar`, cât [i din str`in`tate.
Majoritatea celor care au c`tin` \n Ia[i au ales material s`ditor
românesc. De asemenea, sunt necesare dou` coase anuale, iar
recoltatul se face \n luna august.
Boabele de c`tin` se pot vinde cu 7-10 lei kilogramul, iar
cei mai mul]i produc`tori care au suprafe]e însemnate cu
aceste fructe le vând proaspete. Sunt \ns` [i produc`tori care
reu[esc s` comercializeze c`tina [i sub form` de siropuri.
C`tina este cunoscut` pentru beneficiile sale, unul dintre acestea
fiind cantitatea de 10 ori mai mare de vitamina C fa]` de
citrice. C`tina este originar` din Asia Central` [i are propriet`]i
terapeutice. Fructele sunt utilizate \n industria alimentar`,
farmacie [i silvicultur`. Cel mai valoros este uleiul ob]inut din
fructele de c`tin`, c`utat \n industria alimentar`, cosmetic`,
farma, care poate ajunge [i la 250 de euro, jum`tate de litru.
Toate aceste propriet`]i au determinat produc`torii s` \[i \ncerce
norocul \n afaceri [i s` investeasc` \n astfel de planta]ii. Astfel,
suprafa]a cultivat` \n Ia[i s-a dublat \n ultimii 3 ani, fiind
\nregistrate aproximativ 60 de hectare cu c`tin`, o parte dintre
acestea fiind culturi ecologice. Cele mai mari suprafe]e cultivate
cu c`tin` sunt în zona Le]cani, Pa[cani, Criste[ti [i Popricani,
\n unele comune fiind plantate [i 15 hectare cu c`tin`.
Raluca COSTIN

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:

dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu DanielaPsiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII
PSIHOLOGICE POST CRIZA COVID
SUPPORT DE REINTEGRARE

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Mo[ia directorului Carmen Cump\t, de la
Spitalul de Recuperare din Ia[i! Zeci de
hectare camuflate `n p\durile din comuna
Probota. Afacerea a fost f\cut\ cu o firm\
de]inut\ de danezi
Noi detalii au ie[it la suprafa]` despre averea
managerului Carmen Cump`t de la Spitalul de
Recuperare din Ia[i. Dac` \n edi]iile trecute ale
cotidianului BZI s-a ar`tat c` managerul spitalului
tr`ia doar din salariu, lucrurile s-au schimbat \n
momentul \n care s-a acordat aten]ie afacerilor
desf`[urate de so]ul Petru Cump`t, patronul
societ`]ii Pomicultura Ind SRL, cu obiect de
activitate „cultivarea fructelor semin]oase [i
sâmburoase”. |n declara]ia de avere este obligatoriu
s` fie trecute [i bunurile partenerului de via]`.
|n dreptul lui Petru Cump`t apare doar un venit
anual \ncasat de 17.352 lei de la Pomicultura Ind
SRL, unde are calitatea de unic ac]ionar. Sediul
social este \nregistrat pe adresa locuin]ei din sat
Breazu, comuna Rediu, f`r` s` fie precizat un
punct de lucru de exploatare. |ns`, reporterii BZI
au descoperit c` pe firm` au fost trecute suprafe]e
importante de teren agricol situate \n comuna
Probota, jude]ul Ia[i, sat Perieni. De precizat c`
unitatea medical` a fost implicat` \n mai multe
scandaluri \n ultimii ani.

|n ultmii ani a cump`rat zeci
de hectare pentru
exploatarea puie]ilor
|n satul Perieni, firma lui Petru Cump`t de]ine
nu mai pu]in de 20 de hectare de teren agricol,
situat \n extravilanul comunei. Suprafe]ele au fost
cump`rate de la diver[i proprietari \n anul 2014,
la 6 ani de la numirea lui Carmen Cump`t la
conducerea spitalului. Pe terenul men]ionat este
amenajat` o pepinier` cu puie]i de diferite soiuri.
La un pre] \n zon` de cel pu]in 6.000 de euro
pe hectar, mo[ia familei Cump`t valoareaz` cel
pu]in 120.000 de euro, f`r` s` fie incluse investi]iile.

Pe terenul men]ionat este edificat` [i o cl`dire
cu o suprafa]` de 443 mp, ce dateaz` din anul
1980. Parterul cl`dirii este format din 7 camere
cu o suprafa]` util` de 395 de metri p`tra]i. O
bun` parte din proprietate a fost cump`rat` de
la fostul proprietar, un anumit Daniel Vr`nescu.
„Ei au ferma dup` canton spre Dealul lui Dumnezeu.
Au [i utilajele acolo. Au cump`rat de la Vr`nescu.
Am lucrat mai demult la Cump`t. Ei au terenuri
pe mai multe dealuri”, spune un localnic, indicând
ferma dintre p`duri.

A cump`rat de la danezi mai
multe suprafe]e de teren
|n 2018, Petru Cump`t tranzac]ioneaz` 3,5
hectare de teren agricol. Proprietar era societatea
Star Farm SRL, cu sediul \n jude]ul Bra[ov,
redenumit` Bak Iasiland SCS (societate \n comandit`
simpl`- n.r.). Firma este cunoscut` ca de]in`toare
a multor suprafe]e de teren \n jude]ul Ia[i. Mai
multe anun]uri de vânzare au fost publicate la
sediile prim`riilor din jude]ul Ia[i. De precizat
c`, societatea Pomicultura IND SRL nu are o
performan]` financiar` care s` justifice achizi]ia.
Spre exemplu, \n 2019, cifra de afaceri a fost de
aproape 100.000 de euro, cu un profit de nici
10.000 de lei. |ns` la capitolul active imobilizate
apare valoarea de 3,2 milioane lei, peste 650 de
mii de euro. Asta \nseamn` valoarea construc]iilor,
planta]iilor, echipamente sau instala]ii tehnice.
Bak Iasiland SCS este de]inut` de un grup de
asocia]i danezi. Cele mai multe p`r]i sociale sunt
de]inute de Skou Bjarne [i Bernhard Hruse Bak.
Firma are ca obiect de activitate „cultivarea
cerealelor”. Contactat telefonic, Petru Cump`t a
refuzat s` ofere detalii despre modul \n care s-

au f`cut achizi]iile. „Nu vorbesc cu dumneavoastr`”,
a spus Petru Cump`t.

Vila lui Carmen Cump`t este
amplasat` foarte aproape de
intrare \n municipiul Ia[i
Carmen Cump`t este manager la unitatea
medical` \nc` din 2008. Chiar \n acel an a reu[it
s` fac` recep]ia la vila din satul Breazu, din
comuna Rediu, Jude]ul Ia[i. |n 2004, a cump`rat
un teren de 1.032 metri p`tra]i, \mpreun` cu so]ul
Petru Cump`t, implicat \[i atunci cu afaceri \n
pomicultur`. Imediat, a ob]inut o autoriza]ie de
construire, dar cl`direa a fost finalizat` dup`
aproape 4 ani. Vila din satul Breazu are regimul
de \n`l]ime D<P<1 E, cu o suprafa]` construit`
de aproximativ 300 de metri p`tra]i. Este pozi]ionat`
chiar lâng` Biserica „Na[terea Maicii Domnului”,
pe strada Pârâului. Imobilul beneficiaz` [i de 3

balcoane. Conform estim`rilor, imobilul poate
valora cel pu]in 200.000 de euro, f`r` s` fie luat`
\n calcul [i valoarea terenului. Casa este amplasat`
\ntr-o zon` nu foarte aglomerat`, accesul spre
Ia[i prin Aleea Sadoveanu relizându-se destul de
u[or. Conform declara]iei de avere, pe lâng`
proprietatea amintit`, Carmen Cump`t a completat
la rubrica datorii o sum` de peste 50.000 de lei,
\nsemnând credite bancare. La capitolul conturi
bancare apare suma de 63.508 lei. |n 2019,
managerul Spitalui de Recuperare a \ncasat
131.288de lei, la care se adaug` o burs` doctoral`
de 18.900 de lei de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. De precizat c`, la un moment
dat, proprietatea din satul Breazu a fost gajat`
la BRD, sucursula Ia[i, pentru suma de 200.000
de lei. |n 2011, ipoteca a fost ridicat` dup`
achitarea datoriei. Nici Carmen Cump`t nu a
acceptat dialogul cu reporterii BZI.
Ciprian BOARU

Medicii din Ia[i sunt \n alert`! Un medicament administrat
câinilor [i pisicilor a disp`rut din farmacii [i depozite
dup` ce ie[enii au aflat c` \i vindec` de COVID-19
Imediat dup` ce au ap`rut mai
multe informa]ii pe forumuri, re]ele de
socializare, dar [i \n spa]iul public
despre faptul c` noul coronavirus poate
fi tratat cu ajutorul medicamentului
Ivermectina, un produs pentru uz
veterinar, a crescut cererea pentru
achizi]ia lui. Medicamentul s-a vândut
ca pâinea cald`, astfel c` nu se mai
g`se[te \n farmaciile veterinare [i \n
depozitele din Ia[i. Clien]ii au pl`tit
\ntre 20 [i 30 de lei pentru acest
medicament „minune” despre care cred
c` poate s` \i scape de COVID-19.
Medicii atrag \ns` aten]ia c` medicamentul
este toxic pentru organismul uman [i
pot s` apar` disfunc]ii renale sau hepatice
dac` este utilizat de popula]ie. Potrivit
directorului Direc]iei Sanitar Veterinare
[i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA)
Ia[i, medicamentul este toxic dac` este
utilizat de oameni. „Trebuie utilizat doar
pentru deparazitarea animalelor, pentru

c` acesta este scopul lui, asta scrie pe
prospect. Cineva care cite[te prospectul
vede exact pentru ce trebuie folosit.
Medicamentul nu trebuie folosit pentru
tratamentul \mpotriva COVID-19, este
toxic. Am primit telefoane din partea
unor persoane care m-au \ntrebat de
acest medicament. Eu recomand utilizarea
lui doar pentru animale”, sus]ine Gabriel
Ciobanu, director DSVSA Ia[i.

baz` de re]et`. Chiar [i a[a, \n unele
farmacii veterinare din Ia[i acest
medicament putea fi achizi]ionat f`r`
re]et`. „Nu se mai g`se[te medicamentul.
|n ultimele zile au fost multe persoane
care au \ntrebat de el, dar nu mai este
nici \n depozite. Noi nu putem s` \l
vindem f`r` re]et`, dar au fost persoane
care l-au cump`rat pentru câini sau
pisici [i f`r`, de la alte farmacii”, sus]ine
vânz`toarea dintr-o farmacie veterinar`
din zona G`rii. Mai mult, interesul
Medicamentul
pentru acest produs este atât de mare
Ivermectina este un
\ncât ie[enii au \ntrebat de medicament
antiparazitar [i se
[i \n pet-shop-urile unde se vând animale
elibereaz`
de companie. „Noi nu comercializ`m \n
doar cu re]et`
magazin Ivermectina, dar au fost persoane
Ivermectina este un medicament care au \ntrebat de acest medicament.
veterinar utilizat \n afec]iunile interne Au auzit de la medici, am \n]eles, dar
[i externe ale animalelor. |n România [i de la o emisiune. Am auzit c` unele
aceast` substan]` este aprobat` doar persoane folosesc de mai mul]i ani acest
pentru uz veterinar. Medicamentul este medicament pentru c` \i ajut` la imunitate.
antiparazitar [i se elibereaz` doar pe |n mod normal nu ar trebui utilizat de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

oameni. {tiu \ns` persoane care folosesc
produse destinate animalelor pentru ei,
cum este [amponul pentru cai, folosit
[i de doamne”, sus]ine Ovidiu Carp,
administratorul Arca Pet, unul dintre
cele mai vechi magazine de profil din
Ia[i.

Dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de
Boli Infec]ioase: „Pot s`
apar` disfunc]ii renale,
hepatice, ca efecte
adverse, dac`
medicamentul
nu este utilizat strict
pentru uz veterinar”
Medicii atrag aten]ia asupra efectelor
adverse care apar asupra oamenilor dac`
Ivermectina este utilizat` de persoanele
care cred c` pot fi vindecate de COVID19 sau nu se \mboln`vesc dac` utilizeaz`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

acest medicament. „Atât timp cât aceste
medicamente sunt de uz veterinar [i
nu sunt aprobate de comisiile na]ionale,
nu ar trebui s` fie folosite. Sunt anumite
]`ri care \l folosesc (n.r.- Ivermectina)
pentru tratamentul COVID-19 [i sunt
de uz uman, doar administrat la
recomandarea medicului. Nu recomand
automedica]ia. Nu este f`cut niciun
studiu care s` ne confirme eficacitatea
asupra infec]iei cu noul coronavirus [i,
totodat`, nu cunoa[tem efectele adverse
asupra organismului pentru o perioad`
mai lung` de timp. |n continuare
recomand`m administrarea tratamentului
autorizat de OMS pentru COVID-19.
Pot s` apar` disfunc]ii renale, hepatice,
ca efecte adverse, dac` medicamentul
nu este utilizat strict pentru uz veterinar”,
sus]ine dr. Florin Ro[u, managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase Ia[i.
Raluca COSTIN
Alexandra ABONICESEI
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Scandal-monstru `ntr-o cas\ parohial\
din Ia[i! Dialog halucinant `ntre preot
[i preoteas\. Ea c\tre el: ıEu vin,
diavole, [i te omor pe tine noaptea!‰
Un preot din jude]ul Ia[i trece printr-o dram`,
dup` un scandal care s-a petrecut \n casa parohial`.
|n urma incidentului, preoteasa [i-a luat copiii [i
a fugit din locuin]`, \n timp ce so]ul ei oficia o
slujb` \n biseric`. Mai mult, procurorii au intrat
pe fir [i au cerut instan]ei emiterea unui ordin
de protec]ie pe numele preotului.
Astfel, \n urm` cu câteva luni, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Pa[cani au admis \n parte
solicitarea formulat` de procurori pe numele lui
Daniel Mihai P.
|ns` preotul a contestat decizia, sperând c`
scandalul se va aplana. Totu[i, judec`torii din
cadrul Tribunalului Ia[i au respins apelul f`cut
de acesta. „Instan]a respinge, ca nefondat, apelul
declarat de c`tre apelantul D.M.P. împotriva
sentin]ei civile pronun]at` pe 28 august 2020 de
c`tre Judec`toria Pascani, sentin]` pe care o
p`streaz`. Definitiv`”, au precizat magistra]ii ie[eni.

Ordin de protec]ie cerut de
procurori pe numele preotului
|n urm` cu câteva luni, procurorii au cerut
instan]ei emiterea unui ordin de protec]ie pe
numele preotului. Judec`toria Pa[cani a admis \n
parte solicitarea. „Instan]a admite în parte cererea
privind emiterea ordinului de protec]ie formulat`
de Parchetul de pe lâng` Judec`toria Pa[cani
pentru reclamanta D.M.P. împotriva pârâtului
Daniel Mihai P. Oblig` pârâtul ca, pe o durat`
de dou` luni de la data pronun]`rii prezentei
hot`râri, s` respecte urm`toarelor m`suri: s`
p`streze o distan]` de minimum 50 de metri fa]`
de reclamant`, fa]` de re[edin]a acesteia [i fa]`
de numita D.B., s` nu se deplaseze la locul de
munc` al reclamantei, s` nu ia leg`tura cu
reclamanta telefonic, prin coresponden]` sau în
orice alt mod. |ncredin]eaz` reclamantei minorii
D.P. (12 ani) [i T.P. (5 ani) [i stabile[te locuin]a
minorilor la mama-reclamant`. Respinge cererea
privind obligarea pârâtului la p`strarea unei distan]e
minime fa]` de cei doi minori”, au afirmat
judec`torii.

La solicitarea emiterii ordinului de protec]ie,
procurorii au sus]inut c` preotul este so]ul
reclamantei [i c` manifest` un comportament
violent fa]` de femeie.
„Pe 16 august 2020, în timp ce se aflau în
casa parohial`, acesta lovind-o cu palma, în urma
loviturii reclamanta c`zând la p`mânt. Pe 23
august 2020, reclamanta, împreun` cu cei doi
copii minori, au p`r`sit locuin]a, stabilindu-se la
mama sa. Pe 25 august 2020, pârâtul a sunat-o
la telefon pe so]ia sa, care se afla la mama ei,
[i a amenin]at-o cu moartea atât pe ea, cât [i pe
familia acesteia. Anterior, reclamanta a mai fost
lovit` de pârât, care a distrus [i u[a locuin]ei
mamei reclamantei, D.B.”, au afirmat procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Pa[cani.

Ce a declarat preotul ie[ean
cu privire la scandal: „Nu
am lovit-o, ne-am \mbrâncit!”
La rândul s`u, preotul Daniel Mihai P. a
afirmat c` nu se impune emiterea unui ordin de
protec]ie pe numele s`u. Acesta a recunoscut c`
au fost ne\n]elegeri \ntre el [i preoteas`, dar a
negat c` ar fi lovit-o sau c` ar fi amenin]at-o.
„Nu am amenin]at-o. Am fost provocat. Ea i-a dat
telefon mamei mele [i i-a vorbit vulgar [i a
amenin]at-o, a înjurat-o [i apoi, imediat dup`, mia dat mie telefon [i m-a înjurat de cruce [i de
dumnezei [i a zis: «Eu vin, diavole, [i te omor
pe tine noaptea!» Eu nu am mers s` fac vreo
plângere împotriva ei. Eu îmi iubesc familia [i
copiii [i toat` via]a mea am muncit s` le fie bine.
Nu am ascuns niciodat` un leu de familia mea!
Am dat telefon [i i-am spus c` nu este bine cum
a f`cut, s` vin` acas` [i dac` e amenin]are,
amenin]are s` fie [i i-am zis: „D., eu, dac` pierd
tot, s` [tii c` eu nu mai am ce s` pierd în via]`
vreodat`!”, dar nu cred c` asta este o amenin]are.
Eu m-am referit la ea, la copii, la parohie [i la
facult`]ile f`cute, la carier`, la casa construit`
împreun`”, a afirmat preotul ie[ean \n instan]`.

Fa]a bisericeasc` a mai sus]inut c` nu [i-a
lovit so]ia. „Nu am lovit-o, ci ne-am îmbrâncit.
Au fost [i momente tensionate, recunosc, dar nu
c` am lovit-o”, a ad`ugat Daniel Mihai P., care
consider` c` toate nepl`cerile familiei sale ar fi
fost iscate de soacra lui.

Ce au spus magistra]ii despre
scandalul din casa parohial`,
dintre preot [i preoteas`
Magistra]ii au constatat c` preotul [i so]ia
lui locuiau \n casa parohial` \mpreun` cu cei doi
copii minori. „A[a cum rezult` din sus]inerile
reclamantei, coroborat cu cele ale martorei D.B.
– mama ei -, de-a lungul timpului, pârâtul a mai
avut manifest`ri violente fa]` de reclamant`, atât
fizic, cât [i verbal, lovind-o pe reclamant` [i
distrugând u[a locuin]ei mamei acesteia, motiv
pentru care reclamanta a formulat o plângere
penal` pe care ulterior [i-a retras-o. De asemenea,
se mai re]ine c`, pe 16 august 2020, în timp ce
se aflau în locuin]a comun`, pârâtul a lovit-o cu
palma pe reclamant`, în urma loviturii aceasta
c`zând la p`mânt. Pe 23 august 2020, reclamanta,

împreun` cu cei doi copii minori, au p`r`sit
locuin]a, stabilindu-se la mama ei. |n timp ce se
afla acolo, pe 25 august 2020, pârâtul a sunat-o
la telefon pe reclamant` [i i-a adresat cuvinte
jignitoare, precum [i amenin]`ri cu moartea,
spunându-i c` va veni [i îi va t`ia gâtul atât ei,
cât [i p`rin]ilor s`i, martora auzind aceast` discu]ie
la difuzorul telefonului. Se re]ine c` acestea s-au
întâmplat în contextul în care, cu o zi înainte,
pe 24 august 2020, reclamanta a înregistrat la
Judec`toria Pa[cani o ac]iune de divor]”, au
men]ionat magistra]ii.
Conform acestora, situa]ia de fapt rezult` [i
din fi[a pentru interven]ie 112 încheiat` de poli]i[ti
cu ocazia deplas`rii la solicitarea preotesei, la
locuin]a mamei ei. „Instan]a re]ine c` poli]i[tii au
apreciat existen]a unui risc iminent la adresa
reclamantei. Din coroborarea probelor re]inute în
cauz`, instan]a constat` ca fiind dovedit` existen]a
unei st`ri de temere creat` de pârât prin
comportamentul s`u violent - atât fizic, cât [i
verbal, fa]` de reclamant` [i apreciaz` cererea
de fa]` ca fiind întemeiat`”, au concluzionat
magistra]ii.
Ciprian NEDELCU

Un pu[ti ce \[i l`uda „bolidul” pe Facebook [i-a petrecut
noaptea \n arest. S-a urcat la volan beat mang`
[i a intrat \ntr-un cap de pod. Ma[ina s-a f`cut scrum
Un pu[ti ce abia \nv`]ase s` mearg`
cu ma[ina a petrecut o noapte \n arest.
De loc din Podu Iloaei, Petru Bivol
are 21 ani [i era genul de tân`r care
se l`uda tot timpul cu ma[ina sa pe
re]elele de socializare. Duminic` (24
ianuarie 2020) \ns`, avea s`-[i distrug`
„bolidul”. S-a urcat b`ut la volan, iar
din aceast` cauz` a intrat \n plin \ntrun cap de pod de pe raza localit`]ii
Scobâl]eni. |n urma impactului violent,
ma[ina pe care o conducea tân`rul,
adic` un Audi A3, a luat foc. Petru
Bivol s-a speriat [i a plecat de la locul
accidentului. La scurt timp \ns` a dat
nas \n nas cu poli]i[tii. Când l-au testat
cu aparatul alcooltest, oamenii legii au
r`mas uimi]i. Tân`rul avea o alcoolemie

uria[`, de 1,31 miligrame de alcool pur
\n aerul expirat. Poli]i[tii l-au condus
duminic` la o unitate medical`, unde
i-au fost recoltate probe biologice de
sânge. Mai apoi l-au audiat, iar luni
aceasta a ajuns \n arestul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

a altor substan]e. B`rbatul b`nuit de
comiterea faptei a fost re]inut pentru
24 de ore. Din cercet`rile efectuate
pân` în prezent a rezultat faptul c`, pe
24 ianuarie 2021, în jurul orei 16:00,
tân`rul de 21 ani din Podu Iloaiei ar
fi condus un auto pe raza satului
Scobâl]eni, ar fi pierdut controlul asupra
direc]iei de mers, ar fi acro[at un cap`t
Petru Bivol s-a ales cu
de pod [i s-ar fi r`sturnat în afara p`r]ii
un dosar penal [i cu
carosabile. Acesta ar fi p`r`sit autoturismul,
ma[ina f`cut` scrum
fiind prins ulterior de poli]i[ti [i testat
Petru Bivol a r`mas f`r` ma[in`, alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,31
iar acum are de dat explica]ii \n fa]a mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe
legii. „Poli]i[tii efectueaz` cercet`ri într- baza probatoriului administrat în cauz`,
un dosar penal întocmit sub aspectul pe 25 ianuarie 2021, acesta a fost re]inut
s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea de poli]i[ti pentru 24 de ore [i introdus
unui auto sub influen]a alcoolului sau în Arestul I.P.J. Ia[i. Cercet`rile continu`”,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

au transmis reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Surse
din cadrul anchetei au precizat c` Petru
Bivol avea o concentra]ie alcoolic` \n
sânge de 2.71 miligrame. Ieri, tân`rul
a fost prezentat \n fa]a judec`torilor,
iar ace[tia au decis s`-l aresteze preventiv
pentru 30 de zile.

Din cauza alcoolului, un
alt [ofer a provocat un
accident rutier la Ia[i
|n acela[i timp \n care tân`rul din
Podu Iloaiei provoca accidentul rutier,
poli]i[tii din Ia[i aveau de lucru cu un
alt b`rbat, tot sub influen]a b`uturilor
alcoolice. Poli]i[tii rutieri efectueaz`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

cercet`ri într-un dosar penal întocmit
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
conducerea unui auto sub influen]a
alcoolului sau a altor substan]e. Din
cercet`ri, a rezultat faptul c` b`rbatul,
de 49 de ani, din comuna Valea Lupului,
ar fi condus un auto pe raza municipiului
Ia[i [i nu ar fi p`strat distan]a fa]` de
auto din fa]a sa, intrând în coliziune
cu acesta. Fiind testat cu aparatul
alcooltest, a rezultat valoarea de 0,76
mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta
a fost condus la o unitate medical`,
unde i-au fost recoltate probe biologice
de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercet`rile continu`.
Lucian SAVA
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.

fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
noi moderne, parter. Actele prin
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
nr.5, aproape de centru, din
mochete auto la domiciliu
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
1994, finalizat` la cheie. Anexe Program`ri, vizualizare [i
pentru birouri [i depozit situate
3 camere \n suprafa]` de 106
abonamente la telefon:
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12mp, beci, 2 compartimente,
0745.973.088.
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
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\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
muncitori necalifica]i. Rel
suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e

gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.

asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.

Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
1100 Euro, contact
montator mobilier din PAL [i
0770.357607.
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
Firm` serioas`, angajeaz`
PAL/ MDF. Experien]` de
Societate comercial` angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
produc]ie sau montaj mobilier
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie experien]`, pentru
cazare (se poate alege \ntre
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
un avantaj. (salariu negociabil).
suplimentare la telefon
mai multe op]iuni) [i salarii
Oferim carte de munc`. Program
0747270691.
motivante. Cerem seriozitate.
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
Date de contact:
monteaz` mobilierul în atelier;
Caut`m coleg` coafez` cu
0721.791796.
monteaz` mobilierul la clien]ii din
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
utilajele noastre. Salariul 1500 leiANGLIA – angajeaz` operatori
Dacia. Salonul este situat la
3000 lei. Permisul de conducere
depozit f`r` experien]` [i
strada principal`. Pentru mai
[i orice form` de \nv`]`mânt
[oferi profesionisti C / C<E / D
multe informa]ii suna]i la num`rul
terminat` cu data de 01.01.2013
/
D<E. Obligatoriu: englez`
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
prezint` un avantaj. Pentru detalii
conversa]ional. Telefon:
contacta]i-ne telefonic:
0758.025072 e-mail:
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
0787.627.228.
paul@best-network.co.uk.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
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TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Casier, f`r` studii [i experien]`
precizate, DREI FOR US SRL.
Rela]ii la: 0746948901.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experien]` 2
ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,

GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i, DFC LOGISTICA SI
IMPLEMENTARE SRL. Rela]ii la:
0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.

Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.

Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
Inginer CCIA, studii superioare,
WOODEN&ROOFING SRL.
f`r` experien]` precizat`, DAS
Rela]ii la: 0742129778;
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0721409622; 0772169364;
Electrician \n construc]ii, studii
0232.262800; office@dasirina.atudorei@gmail.com.
instalatii.ro.
medii, cu/f`r` experien]`,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii

13

PUBLICITATE

Miercuri, 27 ianuarie

MIC A PUB LIC ITATE
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.

Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,

Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

DIVERSE
PRIMARIA COMUNEI RO{CANI
anun]` publicul interesat de
întocmirea Planului Urbanistic
General (P.U.G.) [i a
Regulamentului Local de
Urbanism (R.L.U.) al comunei
Ro[cani, jude]ul Ia[i. Observa]iile,
sugestiile [i propunerile publicului
se primesc zilnic, în scris, sub
semn`tur` [i cu datele de
identificare, la sediul Prim`riei
Comunei Ro[cani, în termen de
45 de zile de la afi[area prezentei
inform`ri. Cet`]enii comunei care
sunt interesa]i pentru
introducerea în intravilanul
comunei sau scoaterea din
intravilanul comunei a unor
terenuri sunt ruga]i s` se prezinte
la sediul institu]iei, la
compartimentul Registratur` din
cadrul Prim`riei Comunei
Ro[cani pân` la expirarea
termenului de 45 de zile (
23.02.2021). Publicul interesat va
putea consulta observa]iile,
sugestiile [i propunerile, precum
[i r`spunsurile din partea
ini]iatorului, la sediul Prim`riei
Comunei Ro[cani, jude]ul Ia[i.

MEDIU
ZINCENCO ALEXANDR, titular al
proiectului „Amenajare parcare
descoperit` [i împrejmuire (pe
teren proprietate [i teren
concesionat)” propus a fi
implementat în mun. Ia[i,
Bulevardul Independen]ei – str.
Vasile Conta FN, nr. Cad.
145270; 165584; 158987;
158988, anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare- nu se supune evalu`rii
impactului asupra mediului, de
c`tre APM Ia[i, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul mai sus
men]ionat. 1. Proiectul deciziei
de încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM Ia[i din Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, Ia[i, în zilele
de L-V, între orele 8-14, precum
[i la urm`toarea adres` de
internet: apmis.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.

sus men]ionat propus a fi
amplasat în mun. Ia[i, str. Elena
Doamna nr. 27-31 [i stradela
Alba nr. 2, jud Ia[i. 1. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Ia[i din
Str. Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i,
în zilele de L-V, între orele 8-14,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet: apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.

NOTIFICARI
Cabinetul individual de insolven]`
Agafitei Diana, lichidator judiciar
anunta c` prin Sentin]a civil` nr.
5/21.01.2021 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în dosar nr.
99/99/2021 s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei
\mpotriva debitoarei S.C. ALTA
TRADING S.R.L., CUI 38310777,
RC J22/3104/2017. Cererea de
crean]` se va depune în dou`
exemplare la Tribunalul Ia[i, sub
sanc]iunea dec`derii pân` la
data de 08.03.2021. Termene
limit`: 18.03.2021 – afi[area
tabel preliminar; 12.04.2021 –
termen pentru definitivarea
tabelului de crean]e; 22.04.2021
– termen pentru continuare
procedur`; Fixeaz` data [edin]ei
adun`rii creditorilor la data de
23.03.2021, ora 10:00 cu
urm`toarea ordine de zi: 1.
Alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia;
3.Avansarea de c`tre creditori a
sumelor de bani corespunz`toare
derul`rii procedurii conform art.
174 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]`.
Rela]ii la C.I.I. Agafitei Diana, tel.
0745656761.

LICITA}II

„S.C. ALLABOUTBUILDING
{ofer, f`r` studii [i experien]`
S.R.L.-în faliment, prin ACORD
precizate, GLANCE OPTICAL
SPRL, Dosar 4578/99/2016
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Tribunalul Ia[i/Judecator Sindic,
organizeaz` licita]ie public` de
{ofer, studii medii, f`r`
vânzare cu strigare bunuri mobile
experien]` precizata,
în bloc, la data de 05.02.2021,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
ora 12:00, la sediul din Ia[i, Str.
0743558787;
Decebal Nr.22A, Bl.Z8, Sc.A,
lilistancu2003@yahoo.com.
Ap.8, pornind de la pre]uri de
strigare f`r` TVA: Presa Grinzi{ofer autocamioane mare tonaj,
75156 lei, Uscator Cherestea–
permis categ.BE-CE- DE,
45092 lei, Abricht–5432 lei,
certificat transport rutier, DAS
Ma[ina debitat–19092 lei, Ma[ina
S.C. M.CHIM S.R.L., titular al
SERVICE SRL. Rela]ii la:
rindeluit 4 fete–10664 lei, Strung
proiectului „Construire imobil de
0232/230637; 0232/262800;
lemn–2824 lei, Instala]ie Peleti–
birouri, cazare [i apartamente în
0744275627; service@das10156 lei, în total suma de
regim hotelier, spa]ii comerciale
instalatii.ro.
168.416 lei. |n caz de
[i parcare subteran`”, anun]`
Sofer automacaragiu, studii
neadjudecare, urm`toarele
publicul interesat asupra lu`rii
medii, calificare, f`r` experien]`
[edin]e de licita]ii publice cu
deciziei etapei de încadrare- nu
precizat`, certificat transport
strigare, se vor desf`[ura la:
se supune evalu`rii impactului
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
05.03.2021, la 02.04.2021, la
asupra mediului, de c`tre APM
DAS SRL. Rela]ii la:
07.05.2021 [i la data de
Ia[i, în cadrul procedurii de
0232/230637; 0232/262800;
04.06.2021 ora 12:00, la sediul
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai
lichidatorului. Condi]iile de
office@das-instalatii.ro.
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participare la licita]ie se regasesc
în Caietul de Sarcini care poate fi
procurat de la sediul lichidatorului
judiciar, contravaloarea acestuia
fiind de 1.000 lei. Poate participa
la licita]ie orice persoan` care \[i
manifest` în scris inten]ia de
cump`rare [i achit` pân` \n
preziua licita]iei ora 12:00,
cau]iunea reprezentând 10% din
pre]ul de pornire al licita]ie [i face
dovada achizi]ion`rii caietului de
sarcini. Nedepunerea tuturor
documentelor în termenul
men]ionat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa
la licita]ie. Orice persoan` care
emite preten]ii asupra bunurilor
mobile care fac obiectul [edin]ei
de licita]ie este rugat` s`-[i
manifeste pozi]ia cu 5 zile \nainte
de data licita]iei aducând la
cuno[tin]` lichidatorului judiciar
orice preten]ie prin acte
doveditoare. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la
lichidatorul judiciar: fax:
0232261732, e-mail:
office@acordinsol.ro.
S.C. GABRIEL HOUSE S.R.L.
Ia[i, Dosar nr. 3691/99/2017,
Tribunalul Ia[i/Judecator Sindic
prin lichidator judiciar ACORD
SPRL, vinde prin licita]ie public`
cu strigare la data de 05.02.2021
ora 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, Str. Decebal,
Nr.22A, Bl.Z8, Sc.A, Et.1, Ap.8,
un teren extravilan în suprafa]a de
8.400 mp, situat în Comuna
Rediu, Sat Horlesti, Jud. Ia[i cu
pre]ul de pornire la licita]ie de
5936 euro la care se adaug`
TVA. |n caz de neadjudecare,
urm`toarele [edin]e de licita]ie
public`, se vor desf`[ura la data
de 12.02.2021, 19.02.2021,
26.02.2021 [i la data de
05.03.2021, ora 12:00, în loca]ia
anun]at`. Condi]iile de participare
la [edin]a de licita]ie public` de
vânzare cu strigare [i condi]iile de
adjudecatare se regasesc în
Caietul de sarcini care poate fi
procurat de la sediul lichidatorului
judiciar, contravaloarea acestuia
fiind de 1.000 lei f`r` TVA.
Persoanele interesate s` se
înscrie la [edin]a de licita]ie
public` de vânzare cu strigare au
obliga]ia de a depune garan]ia de
participare de 10% din pre]ul de
pornire al licita]iei, precum [i
obliga]ia de a procura Caietul de
Sarcini. Înscrierile se pot face cu
scrisoare de participare la licita]ie,
precum [i cu toate documentele
men]ionate în Caietul de Sarcini
pâna în preziua licita]iei, ora
12:00. Documenta]ia se depune
la sediul lichidatorului judiciar.
Nedepunerea tuturor
documentelor în termenul
men]ionat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa
la licita]ie. Orice persoan` care
emite preten]ii asupra
patrimoniului debitorului, este
rugat` s`-[i manifeste pozi]ia cu
5 zile \nainte de data [edin]ei de
licita]ie, aducând la cuno[tin]a
lichidatorului judiciar orice
preten]ie [i documentele
doveditoare. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la
lichidatorul judiciar fax:
0232261732, mail:
office@acordinsol.ro.”
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Zilnic, la Ia[i, `ntre 10 [i 15
ie[eni solicit\ suspendarea
temporar\ a m\surii de
carantin\!

Ie[enii care stau \n carantin` pot solicita printr-un e-mail
suspendarea temporar` a m`surii. Derogarea se poate face doar
de la m`sura carantinei, nu [i de la m`sura izol`rii. Pentru
persoanele care se \ntorc din alte ]`ri cu transmitere comunitar`
mare a noului coronavirus, pentru o perioad` mai mare de 72
de ore, se instituie m`sura autoizol`rii la domiciliu. Timp de 14
zile cât sunt \n carantin`, ei pot solicita o derogare, dar cu dovad`,
fie pentru c` au un deces, o urgen]` de ordin medical sau dac`
doresc s` fac` testul PCR. Ieri, 26 ianuarie 2021, conform datelor
centralizate la nivelul DSP Ia[i, 2.168 de persoane se aflau în
izolare, iar 3.615 de persoane erau carantinate la domiciliu. De
la debutul pandemiei [i pân` \n prezent, reprezentan]ii DSP Ia[i
au emis în total 31.000 de decizii pentru persoanele aflate în
izolare [i 31.838 de decizii pentru persoanele aflate în carantin`.

|ntre 10 [i 15 ie[eni doresc s` ias`
din carantin` pe motiv c` au o urgen]`
medical` sau un deces \n familie
Persoanele care doresc s` ias` din carantin` \n perioada de
dou` s`pt`mâni pot trimiteun e-mail c`tre DSP Ia[i al`turi de alte
date [i acte, fie un certificat de deces sau alt document care s`
justifice solicitarea. „Primim \n medie 10-15 solicit`ri pe zi la adresa
de e-mail derogari@dspiasi.ro. Acestea sunt analizate de c`tre Centrul
Jude]ean de Conducere [i Coordonare a Interven]iei [i dac` sunt
aprobate, DSP Ia[i emite decizia de derogare de la m`sura de
carantin`. Motivele principale pentru care ie[enii solicit` derog`ri
sunt decesele \n familie, urgen]ele [i tratamentele medicale. Pentru
aceste aspecte persoanele trebuie s` transmit` [i dovad`, dat` de
actele medicale \n care se precizeaz` afec]iunea sau progamarea
la tratament. De precizat [i faptul c`, pentru persoanele care au
f`cut testul PCR cu 48 de ore \nainte de a ajunge \n ]ar` [i nu
stau mai mult de 72 de ore pe teritoriul ]`rii dup` sosire, nu sunt
supu[i m`surii de carantinare”, spun reprezentan]ii DSP Ia[i.
Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezint`
simptome, dar care se întorc din zonele cu transmitere comunitar`
extins` a noului coronavirus. Sunt ie[eni care doresc s` nu mai
stea \n autoizolare pân` \n cea de-a 14-a zi [i atunci cer derogare
pentru a se testa PCR \n cea de-a 8 zi. Dac` rezultatul testului
arat` c` sunt negativi, atunci ei pot ie[i din carantin` \n a 10-a zi.

Dosar de executare nr.10871/99/2011*
Nr. A__EIS _487/25.01.2021

„Avem solicit`ri privind derog`rile de la m`sura de carantin` [i de
la persoanele venite din str`in`tate [i care vor s` ias` mai repede.
Ata[eaz` \n e-mail ziua [i ora program`rii pentru testul PCR, iar
ulterior se emite decizia de derogare. Dup` testare a[teapt` s`
vad` dac` sunt sau nu infecta]i cu coronavirus. Dac` rezultatul
testului este negativ atunci persoanele pot ie[i din carantin` \n cea
de-a zecea zi. Fac excep]ie de la derogare pentru a ie[i din carantin`
\n a 8-a sau a 10-a zi ie[enii care au venit din Marea Britanie [i
Irlanda de Nord”, au precizat reprezentan]ii DSP Ia[i.

Dosar de executare nr.11803/99/2011
Nr. A__EIS _489/25.01.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
11.02.2021, ora 12.00, LICITAŢIE II, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului GATINI I GAVRIL, autoutilitara
furgon, marca Mercedes BENZ Vito 111CDI serie sasiu
WDF63960313158140, nr. înmatriculare BN 82 GVG, an fabricatie
2005, culoare albastra, capacitate cilindrica 2148 motorina,
custodele nu detine acte si nici cheie. Preţul de vânzare este
de 8340 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi,
str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

Lista zonelor cu transmitere comunitar`
extins` a noului coronavirus
Red`m \n continuare lista actualizat` a statelor cu risc
epidemiologic ridicat, pentru care se aplic` m`sura carantinei în
cazul cet`]enilor care sosesc în România din aceste state. Conform
Hot`rârii nr. 4 din 19 ianuarie 2021, m`surile intr` în vigoare \n
data de 19 ianuarie 2021, ora 18:00, pentru persoanele care sosesc
în România din: Muntenegru, Andorra, Cehia, Luxemburg, Elve]ia,
Liechtenstein, Croa]ia, San Marino, Portugalia, Lituania, Danemarca,
Georgia, Slovenia, Serbia, Statele Unite ale Americii, Suedia,
Panama, Palestina, Jersey, Puerto Rico, Olanda, Cipru, Slovacia,
Letonia, Estonia, Gibraltar, Marea Britanie, Sint Marteen, Israel,
Monaco, Germania, Austria, Columbia, Italia, Polonia, Africa de
Sud, Irlanda, Aruba, Spania, Insulele Turks [i Caicos, Belarus,
Fran]a, Bonaire Saint Eustatius [i Saba, Seychelles, Emiratele
Arabe Unite, Argentina, Canada [i Brazilia.
Alexandra ABONICESEI

Dosar de executare nr.528/286/2012
Nr. A__EIS _488/25.01.2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
10.02.2021, ora 12.00, LICITAŢIE II, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului PLUGARU C CHIRILĂ-MARIAN,
autoturism marca BMV 530D, an fabricaţie 2001, serie sasiu
WBADL71050GV13541, nr. înmatriculare IS 07 XPE, culoare negru,
capacitate cilindrica 2962, motorina, custodele detine 1 cheie
si certificat de inmatriculare emis de autoritatile din Romania.
Preţul de vânzare este de 8702 lei. Licitaţia se va desfăşura la
sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte
DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
11.02.2021, ora 11.00, LICITAŢIE II, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului PARASCHIV P CORNEL, autoturism marca Opel Astra F-CCserie sasiu WOL000058S5283926,
nr. înmatriculare IS 87-PCA, an fabricatie 1995, culoare albastra,
capacitate cilindrica 1598 benzina, nu este in stare de functionare,
custodele detine 2 chei si certificat de inmatriculare emis de
autoritatile din Romania. Preţul de vânzare este de 316 lei.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
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Va fi exclus\ Astra din Liga 1?
Alexandru Ioni]\ ar fi recunoscut
c\ s-a dopat!
Alexandru Ioni]` (26 de ani), care este implicat
într-un scandal în care a intrat al`turi de al]i doi
colegi de la Astra, Kehinde Fatai [i Takayuki
Seto, ar fi recunoscut c` s-a dopat! Cei de la
ANAD ar trebui acum s` ia o decizie. Se vorbe[te
deja despre o suspendare drastic` a celor trei
fotbali[ti, dar [i despre excluderea celor de la
Astra din campionat. Cei trei fotbali[ti au fost
acuza]i c` au apelat la o terapie interzis` de
Agen]ia Mondial` Anti-Doping. Acum, cazul se
afl` pe masa celor de la ANAD. Dup` ce, la
finalul anului trecut, au existat trei termene la
care fotbali[tii au fost reprezenta]i doar de avoca]i,
ei bine, la început de 2021 lucrurile se pare c`
au luat o turnur` mai pu]in a[teptat`. Cristi Balaj,
pre[edintele Agen]iei Na]ionale Anti-Doping, a
transmis c` fotbali[tii au dat în judecat` ANAD,
contestând decizia de suspendare provizorie, îns`
nu au avut câ[tig de cauz`, penalizarea fiind în
continuare valabil`, cel pu]in pân` în momentul
în care se va lua o decizie final` în aceast`
spe]`.
Alexandru Ioni]` s-a prezentat la termenul
din 14 ianuarie 2021, al`turi de avocatul s`u,
când a fost o nou` audiere în cazul Comisiei de
Audieri de la ANAD. Atunci, se pare c` fotbalistul,
care a fost singurul care s-a prezentat, [i-ar fi
recunoscut vina. Ioni]` se pare c` a fost sf`tuit
de prieteni, familie, dar [i de impresarul s`u,
Victor Becali, s` colaboreze cu autorit`]ile pentru
a primi o pedeaps` mai mic`.

De ce risc` Astra excluderea
din campionat [i ce pedepse
pot primi cei trei fotbali[ti
Potrivit regulamentului Agen]iei Na]ionale
Anti-Doping, orice sportiv care recunoa[te, care
ofer` detalii [i care u[ureaz` ancheta are parte
de o reducere chiar [i cu 75 la sut` a pedepsei
maxime, care, în acest caz, prevede nu mai pu]in
de 4 ani de suspendare! Ceea ce, la Ioni]`, care
are 26 de ani, ar însemna c` nu-[i va compromite

total cariera. În schimb, Fatai are 30 de ani, iar
Seto - 34 de ani. Faptul c` Ioni]` [i-ar fi recunoscut
vina în fa]a celor de la ANAD l-a enervat la
culme pe Dani Coman, pre[edintele celor de la
Astra. „E[ti un tr`d`tor, asta e[ti!”, i-ar fi spus
Coman lui Ioni]`, prin intermediul telefonului.
Ioni]` s-a ap`rat [i i-ar replicat oficialului
giurgiuvenilor c` nu-[i poate compromite total
cariera. Urm`torul termen, care va fi în februarie,
pe data de 4, va fi unul extrem de important,
pentru c` se poate lua o decizie.
Conform regulamentului, Fatai [i Takayuki,
care n-au recunoscut, n-au colaborat [i nici m`car
nu s-au prezentat la termenele de pân` acum,
pot fi suspenda]i drastic, respectiv 4 ani din orice
competi]ie sportiv`. Suspendarea lui Takayuki
Seto, Alex Ioni]` [i Kehinde Fatai a venit dup`
ce juc`torii ar fi apelat la o terapie intravenoas`,
prin care le-au fost administrate vitamine [i
minerale în corp, o cantitate mai mare de 100
de ml în decurs de 12 ore, practic` interzis` de
WADA.

De ce LPF [i FRF sunt
obligate s` pun` în aplicare
deciziile ANAD
În schimb, Ioni]` ar putea sc`pa cu maximum
15 luni de suspendare, ceea ce ar însemna c`
ar avea [anse ca, în toamn`, s` joace din nou!
Asta, deoarece cei trei fotbali[ti se afl` deja în
stare de suspendare, provizorie, de la finalul lui
septembrie 2020! Decizia pe care ANAD ar putea
s` o ia, de suspendare a fotbali[tilor, va produce
automat un adev`rat cutremur în Liga I. A[adar,
Astra ar putea fi exclus` din campionat, conform
presei centrale. În cazul unui refuz al institu]iilor
din fotbal, FRF [i LPF, de a renunta la Astra
ca membru al competi]iei, România risc` excluderea
din cupele europene, iar na]ionalele n-ar mai
putea intra în preliminarii de Mondial [i Euro,
nici n-ar mai putea participa la turnee finale!
Dani Coman a precizat c` a discutat cu

oficialii clinicii la care juc`torii Astrei ar fi realizat
terapia interzis` [i c` a primit dovezi conform
c`rora cantitatea de vitamine introdus` în corp
nu dep`[e[te limita impus` de Agen]ia Mondial`
Anti-Doping. „Într-adev`r, au fost la o clinic` f`r`
acordul conducerii, f`r` acordul medicului. Au
fost efectiv pentru a-[i face ni[te vitamine. Eu
am fost la acea clinic`, am fost foarte bine primit,
am întâlnit ni[te oameni extraordinari, care miau ar`tat exact cantitatea b`gat` juc`torilor,
perfuziile pe care le-au f`cut. Eu cred c` sunt
acoperi]i din toate punctele de vedere, avem
documente, avem tot!”, a declarat recent Dani
Coman pentru presa central`.

Fatai, Seto [i Ioni]`,
suspecta]i de dopaj
Cei trei fotbali[ti ar fi apelat la o terapie
intravenoas`, prin care [i-ar fi introdus peste 100
ml de vitamine [i minerale în corp, în decurs
de mai pu]in de 12 ore, lucru interzis de WADA.
Totul ar fi avut loc la o clinic` din Bucure[ti.
Agen]ia Na]ional` Anti-Doping a deschis deja o
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anchet` în cazul celor trei fotbali[ti, pre[edintele
Cristi Balaj confirmând c` Seto, Ioni]` [i Fatai
sunt suspenda]i provizoriu.
„Foarte multe detalii nu putem oferi...
Regulamentul spune c` trebuie s` fim limita]i în
cazurile în curs de investigare. Nu am închis
ochii, confirm c` agen]ia are pe rol un asemenea
subiect. Informa]iile noastre sunt mai bogate
decât ce a ap`rut în pres`, am vorbit cu juc`torii,
au avut o atitudine impecabil`, o inocen]`, o
sportivitate senza]ional`. Sunt dezam`git când
constat c` trebuie s` lupt mult mai mult ca s`
venim în sprijinul medicilor. Juc`torii nu [i-au
b`gat singuri seringa în ven`, doctorii ar trebui
s` cunoasc` ce substan]e au voie s` injecteze,
exist` o list` pe site-ul nostru. În acest caz
vorbim despre metode interzise, ca la Pârvulescu,
ei sunt suspenda]i provizoriu, cei de la club [tiu
mai bine, am trimis notific`ri peste tot, clubului,
FRF, sportivilor, MTS, obligatoriu la FIFA [i
UEFA”, a declarat pre[edintele ANAD, Cristi
Balaj, într-o interven]ie televizat`.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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Bursa bârfelor

Le tremur` epole]ii dup`
incidentul din buricul târgului!
Se anun]` schimb`ri nasoale!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una tot despre ne[te b`ie]i cu epole]i, de pe vârful jandarmeriilor
[i puli]iilor de pren Ie[i. Cic`, dup` incidentul din buricul târgului,
de Zâua Micii Uniuni, mai mul]i amploaia]i de pe la Interne au
fost tra[i de urechi de la nivel central. Mai mult, cic` b`je]ii de
la Bucale sunt sup`ra]i foc, \n special pe jandarmi. Cic`, \n plus,
[i amploaia]ii de pe la Local` au cam fost lua]i la \ntreb`ri dup`
p`]ania cu iaurtu’! Gurile rele zic c` nici [`fii de la Puli]ia na]ional`
nu au sc`pat de urecheal` de la nivel central. Asta, pentru c`,
spun b`je]ii de la Bucale, nenea `la cu iaurtu’ putea avea o cu
totul alt` substan]` la purt`tor [i ie[ea ceva mult mai grav din
t`t` povestea aiasta. Acu’, nu se [tie care va fi rezultatu’, dar
babetele nu exclud ca vreo câ]iva amploaia]i s` sar` din schem`!

Cine face presiuni pentru proiectele
suspecte ale unui afacerist din ora[!
|n continuare, babetele bârfitoare v` aduc la cuno[tin]` o
„bombi]`” tare di t`t! Gurile rele spun c`, \n ultimele luni, mai
multe personagii de pren târg au tot f`cut presiuni, pe ici, pe
colo, pe la diferite enstetu]ii, pentru ca ne[te proiecte dubioase
ale unui afacerist din ora[, pre numele lui Cretian {panciu. Cic`
acele personagii sunt, de fapt, ne[te arhitec]i, care abia a[teapt`
s` mai d`râme un monument istoric, s` mai fac` ne[te parale
rapid [i eficient. |n ceea ce \l prive[te pe {panciu, nu e nimic
nou, \n sensul c` babetele \l cunosc pe afacerist drept cal breaz,
interesat doar de sufle]elu’ lui. Surpriza apare la ace[ti arhitec]i,
ale c`ror nume le vom face publice \n edi]iile viitoare, tocmai
pentru a-i ]ine pe endevizi \n joc de glezne! Acu’, r`mâne de v`zut
dac` cei de pe la enstetu]iile amintite vor pune botu’ la vr`jeala
aiasta ieftin`, cu privire la ne[te proiecte suspecte r`u di t`t! Din
câte am auzit noi, nu-i exclus nici ca ne[te b`e]i cu ochi alba[tri
s` stea gean` pe activitatea arhitec]ilor `stora!

|ncepe s` dea t`t pe goarn` dup` ce a fost
prins! De ce se tem b`je]ii \n uniform`!
La final, babetele bârfitoare v` prezint` una despre un endevid
pre numele s`u Edi]` Pompa, cel mai sincer traficant de substan]e.
Din câte se pare, b`etu ista nu e chiar prost. Acum, c` a fost
s`ltat, umbl` o vorb` prin Scânteia c` va da pe goarn` t`t ce [tie
[i c` urmeaz` s` dea \n gât [i câ]iva puli]i[ti c`rora le-a dat chiar
el petarde [i artificii moca, numai s`-l lase s` vând` prin comun`.
Cic`, de fapt, denun]ul cu cei 500 de leu]i a fost a[a, de fa]ad`,
pentru c` au intrat pe fir b`je]ii din Ia[i. Gurile rele spun c`, \n
realitate, problema e c` Edi]` \i ungea periodic pe unii mili]ieni,
iar caschetarii de prin zon` [tiau, de fapt, c` endevidu’ f`cea trafic
de tot ce se poate [i c` e combinator. Acum, unii gabori stau cu
inima-n gât c` se apuc` Edi]` de dat cu papagalul [i va spune
cui de prin mili]ie i-a mai dat una-alta!
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Cel mai sincer traficant de
droguri din Ia[i nu este [i
cel mai descurc\re]. {i-a
`ncercat norocul [i a vrut
s\ bage `n buzunarul unui
poli]ist câteva sute de lei
s\ scape de probleme.
Banii au fost prea pu]ini
Cel mai sincer traficant de droguri din Ia[i
a \ncercat s` scape de probleme dând
[pag` unui poli]ist. I-a propus omului legii
10.000 de lei, \ns` i-a dat mai pu]in decât
ar fi trebuit. Pe fir au intrat ofi]erii de la
DGA, care au organizat un flagrant.
Traficantul a ajuns \n spatele gratiilor [i
risc` s` stea acolo o lung` perioad` de
timp
Edi Popa, tân`rul care a fost prins la volan de[i nu avea permis
de conducere, a dat de \nc` o belea. Ieri, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i au propus arestarea preventiv`
a lui Edi Popa, în vârst` de 26 de ani, cercetat în stare de re]inere
pentru s`vâr[irea infrac]iunilor de dare de mit` [i conducerea unui
vehicul f`r` permis. „Pe 21 ianuarie 2021, inculpatul E.P. a fost prins
în trafic de c`tre agen]i din cadrul Postului de Poli]ie Scânteia
conducând un autovehicul, de[i nu are permis. Dup` prinderea în
trafic, inculpatul i-a promis unui agent de Poli]ie suma de 10.000 de
lei [i i-a remis efectiv, în aceea[i sear`, suma de 500 de lei, pentru
ca acesta s` nu ia m`surile legale împotriva sa, respectiv s` nu
efectueze cercet`ri penale în dosarul înregistrat pe numele s`u, având
ca obiect infrac]iunea de conducere a unui vehicul f`r` permis, pentru
a putea sus]ine examenul auto la care era programat”, a declarat ieri

Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i. Conform acesteia, ie[eanul i-a cerut poli]istului s` nu \i \ntocmeasc`
dosar penal, el sus]inând c` urmeaz` s` sus]in` examenul pentru
ob]inerea permisului de conducere \n luna martie 2021. Totu[i, agentul
nu s-a l`sat impresionat [i a anun]at procurorii despre cele petrecute.
Astfel, pe 25 ianuarie 2021, suspectul a fost re]inut pentru 24 de ore,
urmând a fi dus \n fa]a instan]ei de judecat`, cu propunere de arestare
preventiv`. Acesta este cercetat acum pentru conducerea unui vehicul
pe drumurile publice f`r` permis, dar [i pentru dare de mit`.

Cum a dat Edi Popa, t`n`rul din Scânteia,
de problemele cu legea
Edi Popa a fost g`sit la volan, de[i nu avea permis de conducere
de câteva luni bune. Tân`rul a fost \ntrebat de oamenii legii de cât
timp conduce f`r` permis [i a oferit un r`spuns halucinant. B`rbatul
le-a spus poli]i[tilor c` din luna noiembrie tot se urca la volan de[i
nu avea acest drept. Poli]i[tii au verificat ma[ina tân`rului, iar \n
interiorul acesteia au g`sit mai multe \nscrisuri dubioase. Mai precis,
poli]i[tii au g`sit pe câteva coli A4 mai multe sume de bani scrise
ordonat. Când l-au \ntrebat ce semnific` acestea, Edi le-a spus c`
este vorba despre petarde [i artificii, articole pirotehnice pe care lear fi vândut \n perioada s`rb`torilor de iarn`, de[i acest lucru este
interzis.

A recunoscut \n fa]a poli]i[tilor c` a
cump`rat [i vândut droguri de risc
Când a fost \ntrebat de oamenii legii dac` a mai vândut [i alte
substan]e interzise, tân`rul de loc din comuna Scânteia le-a spus cu
zâmbetul pe buze c` a comercializat droguri de-a lungul timpului.
Pentru a fi mai conving`tor, Edi le-a spus poli]i[tilor c` a cump`rat
de mai multe ori „iarb`” din Ia[i [i a vândut-o mai apoi \n zona \n
care el locuie[te. Pentru c` era vorba de o afacere \n toat` regula,
tân`rul le-a spus poli]i[tilor c` a cump`rat drogurile cu un pre] mic
[i le-a vândut cu un pre] mai mare. „Am cump`rat din Ia[i, de la
un b`iat iarb` [i am vândut-o pe aici. Cannabis...”, a spus tân`rul \n
fa]a poli]i[tilor. Dup` ce ma[ina i-a fost verificat`, oamenii legii au
g`sit un plicu]e] transparent. |ntrebat ce a avut \n plicul respectiv,
tân`rul a spus c` droguri. Toate probele g`site de poli]i[ti \n ma[ina
tân`rului au fost ridicate, iar acum oamenii legii \l ancheteaz`.
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