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Vila ascunsă a lui Carmen
Cumpăt, managerul Spitalului
de Recuperare! Proprietatea
de lux de la marginea Iașului
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Casă istorică,
din apropierea
centrului orașului
Iași, la un pas de
distrugere totală!
eveniment
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Reportaj din
camera secretă în
care sunt
monitorizați
locuitorii orașului!
eveniment 14

Politicianul și afaceristul veros Cristian
Stanciu plănuiește o nouă afacere dubioasă!
În prim-plan este o casă istorică, din
apropierea centrului orașului Iași, care este la
un pas de distrugere totală. Aici, în mod
ciudat și suspect, Cristian Stanciu a depus un
proiect spre aprobare la Comisia Zonală...
Un sistem modern tip Big Brother a fost
implementat la o companie publică din
municipiul Iași. Cei care vor să scape de
gunoiul menajer și nu numai vor fi
monitorizați mai strict. Societatea Salubris
SA a pus sub monitorizare video punctele...
4
social
Peste 700 de voluntari din
județul Iași înscriși în Registrul
Donatorilor de Celule Stem. Doi
ieșeni au fost identificați compatibili
pentru un transplant în acest an

actualitate 9

Mascații au salvat o tânără
obligată să se prostitueze într-un complex
de lux din Iași! Doi proxeneți, încătușați
Acțiune fulger a mascaților de la
Iași și a polițiștilor de la Biroul de
Investigații Criminale. O tânără
obligată se se prostitueze într-un
cartier de lux a fost salvată din
mâna proxeneților. Doi indivizi au
fost reținuți pentru 24 de ore și
sunt bănuiți că ar fi obligat-o și
amenințat-o pe fată...
actualitate 8

Mesaj sfâșietor postat de
studenta de la UMF, găsită moartă la pârtia
de schi, înaintea gestului de neînțeles
Mesaj cutremurător postat pe
Facebook de studenta de la UMF
care s-a sinucis lângă pârtia de
schi. În urmă cu câteva luni, aceasta
a postat câteva rânduri pe contul
său de socializare despre
sinucidere. A spus că sinuciderea
reprezintă o tragedie care
afectează familiile și întreaga
comunitate, însă, cu toate acestea...

EVENIMENT

Vineri, 15 ianuarie

Primele licita]ii pentru
parc\ri `n Ia[i `n 2021.
Lista cartierelor vizate
de [oferii din municipiu
Direc]ia Exploatare Patrimoniu (DEP), autoritate aflat` \n
subordinea municipalit`]ii, va demara primele licita]ii pentru
parc`ri \n Ia[i pe anul 2021. Municipalitatea va implementa
aceste proceduri prin aplica]ia WhatsApp, licita]iile urmând a
avea loc spre finalul lunii ianuarie 2021. |n calcul au fost
luate locurile de parcare de re[edin]` din mai multe cartiere
ale ora[ului. Vizate sunt zone precum Splai Bahlui, cartierul
T`t`ra[i, dar [i cartierul Alexandru cel Bun.
Direc]ia va organiza o astfel de licita]ie pentru mai multe
\n zona cartierului T`t`ra[i. Astfel, \n data de 25 ianuarie
2021, de la ora 10:00, Prim`ria Ia[i va organiza o prim`
procedur` \n acest sens. Licita]ia va fi derulat` prin aplica]ia
WhastApp, procedur` implementat` \nc` din 2020 pentru a
limita r`spândirea virusului COVID-19. Licita]ia prevede
\nchirierea unui loc de parcare cu nr. 12, loc situat \n parcarea
de re[edin]` din strada Vasile Lupu, nr.118. Drept de participare
la licita]ie au locatarii din blocurile C1, B3, S5, D3 [i Q3.
Conform celor de la Direc]ia Exploatare Patrimoniu, data
limit` de depunere a dosarelor este 21 ianuarie 2021, ora
13:00. |n aceea[i zi, 25 ianuarie 2021, de la ora 11:00,
municipalitatea va derula o alt` licita]ie \n acest sens, tot \n
zona T`t`ra[i. Procedura va avea loc prin intermediul aplica]iei
de telefonie mobil` WhatsApp. Este vorba despre licita]ia
public` pentru \nchirierea a dou` locuri de parcare cu nr. 8
[i 16. Ambele locuri sunt situate \n parcarea de re[edin]` din
strada Ion Creang`, nr.59. Drept de participare la licita]ie au
locatarii din blocurile L3 [i N2. Data limit` de depunere a
dosarelor este 21 ianuarie 2021, ora 13:00.

Locuri noi de parcare \n cel
mai aglomerat cartier din Ia[i
Municipalitatea va derula o licita]ie asem`n`toare [i pentru
cel mai aglomerat cartier din Ia[i, respectiv Alexandru cel
Bun. |n data de 25 ianuarie 2021, de la ora 12:00, de asemenea
prin aplica]ia WhatsApp, va avea loc o alt` licita]ie pentru
\nchirierea unor locuri de parcare. De data aceasta este vorba
despre \nchirierea a 17 locuri de parcare. Sunt vizate locurile
cu numerele 8, 9, de la 11 la 23, 25, dar [i locul 26. Toate
acestea sunt situate \n parcarea de re[edin]` din Pia]a
Voievozilor, nr.19. Drept de participare la licita]ie au locatarii
din blocurile A2 [i A15. Data limit` de depunere a dosarelor
este 21 ianuarie 2021, ora 13:00.
Câteva zile mai târziu, municipalitatea va derula o alt`
licita]ie pentru locuri de parcare \n Ia[i. |n data de 28 ianuarie
2021, ie[enii pot participa la o alt` procedur` pentru \nchirierea
unor locuri de parcare. Procedura va avea loc cu \ncepere de
la ora 10:00 prin aplica]ia WhatsApp. De aceast` dat` este
vorba despre 30 de locuri de parcare cu numerele de la 1 la
30. Toate acestea sunt situate \n parcarea de re[edin]` din
strada Splai Bahlui, nr. 8 A. La aceast` licita]ie pot participa
locatarii din blocurile G1, 6, 8 Anexa, 10, G2 [i E3. Data limit`
de depunere a dosarelor este 26 ianuarie 2021, de la ora 13:00.
Vlad ROTARU
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Lista celor mai poluate zone
din municipiul Ia[i.
Scenariile care vor fi
aplicate `n ora[ pentru a
sc\pa de emisii pân\ `n 2024
Municipalitatea ie[ean` a demarat o
dezbatere public` pentru planul de
calitate a aerului. Prim`ria vrea s` reduc`
lista celor mai poluate zone din municipiul
Ia[i \n urm`torii ani
Un nou proiect legat de reducerea emisiilor poluante din ora[
a fost ini]iat de Prim`ria Ia[i. Autoritatea local` a demarat discu]iile
privind planul de calitate a aerului \n municipiul Ia[i, document
care va fi aprobat de Consiliul Local \n perioada urm`toare. Planul
prevede ca ora[ul s` se schimbe complet pân` \n anul 2024, iar
emisiile poluante s` scad` semnificativ. Documentul prevede
elaborarea planului integrat de calitate a aerului pentru municipiul
Ia[i pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) [i
particule în suspensie PM10.

Lista m`surilor impuse de Prim`ria Ia[i
pentru reducerea polu`rii
Municipalitatea a ini]iat un plan de cel pu]in 19 m`suri legate
de reducerea polu`rii \n Ia[i. Lista celor mai poluate zone din
municipiul Ia[i ar urma s` scad` astfel semnificativ. Zone precum
Podu de Piatr`, zona central`, cartierul P`curari sau Podu Ro[
prezint` cele mai mari concentra]ii de noxe din cauza num`rului
mare de autoturisme \n special [i a lipsei spa]iilor verzi. Pentru
a reduce poluarea au fost luate \n calcul unele scenarii. Un prim
punct prevede dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul
de marf` - Varianta de ocolire Nord, dar [i un alt punct pe
Varianta de Sud. De asemenea, o alt` m`sur` pentru reducerea
polu`rii ]ine de dezvoltarea de rute ocolitoare pentru transportul
de marf` pe strada Trei Fântâni. Punctul 4 prevede extinderea/
modernizarea arterelor de circula]ie, iar un altul prevede stimularea
introducerii vehiculelor electrice [i hibride în activitatea de
taximetrie. |n calcul intr` [i dezvoltarea zonelor de acces pentru
pietoni prin amenajarea de trotuare [i alei pietonale inclusiv piste
pentru bicicli[ti.
Printre punctele impuse de Prim`ria Ia[i \n planul de calitate
a aerului se mai afl` [i salubrizarea eficient` a str`zilor, dar [i
realizarea unui depozit logistic de m`rfuri lâng` [oseaua de
centur`. |n lista m`surilor intr` [i sistematizarea zonei Podu de
Piatr` la intersec]ia Bd N. Iorga cu {oseaua Na]ional`. De
asemenea, \n calcul intr` [i continuarea programului de reabilitare
termic` a cl`dirilor reziden]iale [i a celor institu]ionale. Planul
cuprinde [i colaborarea cu asocia]iile de proprietari pentru
între]inerea spa]iului verde [i con[tientizarea cet`]enilor pentru
respectarea m`surilor. Lista m`surilor cuprinde [i gestionarea

traficului prin limitarea accesului \n anumite zone. |n plan apare
[i realizarea [i promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Totodat`,
municipalitatea are \n plan [i interzicerea ma[inilor cu norme
inferioare de poluare.
Lista celor 19 m`suri cuprinde [i crearea unor zone centrale
unde este interzis` circula]ia autovehiculelor cu motorizare termic`.
|n calcul intr` [i facilit`]ile fiscale pentru proprietarii de ma[ini
electrice sau hibride. Ultimul punct arat` [i ini]ierea unui program
Rabla pentru achizi]ia de ma[ini electrice [i hibride.

Plan final \n 2024. Noile m`suri impuse de
Prim`ria Ia[i pentru a sc`pa de poluare
Cartierele cuprinse \n lista celor mai poluate zone din municipiul
Ia[i ar urma s` se reduc` dac` autoritatea local` va trece la
implementarea celor 19 m`suri. De exemplu, m`sura privind
sistematizarea zonei Podu de Piatr` ar urma s` fie pus` \n aplicare
pân` \n anul 2023. „Implementarea m`surilor din cadrul prezentului
studiu integrat de calitate a aerului în municipiul Ia[i va avea efecte
benefice asupra calit`]ii aerului [i în special asupra s`n`t`]ii popula]iei.
Îmbun`t`]irea calit`]ii aerului, ca urmare a aplic`rii m`surilor din
cele dou` scenarii conduce la reducerea nivelului de NO2 [i PM10
sub valorile-limit` [i reducerea riscului de apari]ie a dep`[irilor.
Aplicarea m`surilor din scenariul de baz` are efect relativ redus
asupra sc`derii concentra]iilor de oxizi de azot [i PM10, îns` efectul
aplic`rii m`surilor suplimentare din scenariul de proiec]ie este
semnificativ”, se arat` \n documentul ini]iat de municipalitate.
Vlad ROTARU

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

3

EVENIMENT

Vineri, 15 ianuarie

Cas\ istoric\, din apropierea centrului
ora[ului Ia[i, la un pas de distrugere total\!
Politicianul [i afaceristul veros Cristian
Stanciu pl\nuie[te o nou\ afacere dubioas\
Politicianul [i afaceristul veros Cristian
Stanciu pl`nuie[te o nou` afacere
dubioas`! |n prim-plan este o cas` istoric`,
din apropierea centrului ora[ului Ia[i, care
este la un pas de distrugere total`. Aici, \n
mod ciudat [i suspect, Cristian Stanciu a
depus un proiect spre aprobare la Comisia
Zonal` a Monumentelor Istorice prin care
solicit` „Consolidare, reamenajare [i
schimbare destina]ie din cl`dire de
locuin]`, în birouri [i spa]ii de înv`]`mânt,
la construc]ie-monument istoric «Iacob
Negruzzi»”, situat` pe strada P`curari, nr.
21, Municipiul Ia[i
Cristian Stanciu, membru PSD [i afacerist veros, pl`nuie[te
o nou` combina]ie dubioas`! Totul se leag` de o cas` istoric`,
din apropierea centrului ora[ului Ia[i, [i care este la un pas de
distrugere total`. Aici, \n mod ciudat [i suspect, Cristian Stanciu
a depus un proiect spre aprobare la Comisia Zonal` a Monumentelor
Istorice prin care solicit` „Consolidare, reamenajare [i schimbare
destina]ie din cl`dire de locuin]` în birouri [i spa]ii de înv`]`mânt,
la construc]ie monument istoric Iacob Negruzzi”, situat` pe strada
P`curari, nr. 21, Municipiul Ia[i. A[a ceva ar trebui f`cut doar
prin ob]inerea unui noul Plan Urbanistic Zonal (PUZ). Mai mult,
cl`direa este una dintre cele mai interesante din Ia[i [i ar trebui
p`strat` arhitectura [i pus` \n valoare din perspectiv` cultural`
[i turistic`. Cu toate acestea, pe Cristian Stanciu (a[a cum a mai
f`cut [i \n alte cazuri) nu-l intereseaz` decât profitul f`cut f`r`
scrupule [i prin distrugerea unor monumente istorice.

Totul se afl` \n faza documenta]iei tehnice
pentru ob]inerea autoriza]iei de construire
Totul se afl` \n faza documenta]iei tehnice pentru ob]inerea
autoriza]iei de construire. Serviciile de arhitectur` sunt asigurate
de: [ef proiect arh. Corneliu Ciob`na[u, arh. Tamara Manoil` S.C. Arhi-Axa S.R.L. Studiu istoric [i arhitectural: arh. Corneliu
Ciob`na[u, arh. Paul Filip Ciob`na[u, arh. Nicoleta Caba. Expertiza

Publica]ie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Paul şi Tati
SRL, Iaşi, Str.Bucium, nr.23, jud.Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică:
Imobil situat în Iaşi, şoseaua Bucium, nr 23, jud Iaşi compus
din:
— teren intravilan categoria “curţi - construcţii”, număr
cadastral 3704/1/3 înscris în cartea funciară nr 131126 (CF hârtie
17639/Iaşi ) în suprafaţă de 3.300,26 mp pe care se află:
—construcţie - spaţiu comercial P suprafaţă estimată 1.132,08
mp , E1 suprafaţă estimată 431,34 mp, E2 suprafaţă estimată
431,34 mp,
— depozit: anexă 1, suprafaţă estimată 312 mp şi anexă 2,
suprafaţă estimată 286 mp ,
— platformă betonată 2.332,64 mp,
— gard 266 ml
Terenul este intabulat. Construcția este finalizată, însă nu
este intabulată. Se va asigura drept de trecere conform Sentintei
civile pronuntate de Tribunalul Iasi.
Preţ: 4.089.350 lei.
Licitaţiile vor avea loc la data de 25.01.2021, 08.02.2021
și 22.02.2021 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi putând participa
orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va

tehnic`: expert tehnic dr. ing. Szalontay Coloman Andrei. Beneficiar
Funda]ia Ecologic` Green Education (FEG), de]inut` de Cristian
Stanciu. De reamintit c`, \n 2018, poli]i[tii din cadrul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i au finalizat o anchet` privind modul
\n care consilierul jude]ean PSD Cristian Stanciu a construit \ntro zon` protejat`, taman la Casa „Iacob Negruzzi”. |n aceste condi]ii,
dosarul a fost preluat de procurorii ie[eni. Ancheta a \nceput de
la un control al Poli]iei Locale. Stanciu a achizi]ionat aceast` cl`dire,
situat` pe strada P`curari, nr. 21. La scurt timp, a turnat o plac`
de beton \n curtea imobilului, f`r` s` existe un aviz sau o autoriza]ie.
Deoarece nu a prezentat documentele solicitate, Stanciu s-a trezit
anchetat de Serviciul de Investiga]ii Criminale. La \nceputul anului
2018, Cristian Stanciu a cump`rat Casa „Iacob Negruzzi”, cu tot
cu un proiectul legat de restaurarea imobilului. „Proiectul a r`mas
f`r` finan]are, iar Funda]ia Corona, cea care ar fi trebuit s` refac`
aceast` cl`dire, \nc` nu a f`cut acest lucru. Cl`direa necesit` urgent
lucr`ri de consolidare [i exist` un proiect de restaurare avizat de
c`tre Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur` Ia[i, neridicat \nc` de c`tre
actualul proprietar”, se ar`ta \ntr-un raport de acum 7 ani.

Istoric, este vorba despre una
dintre casele aflate \n situl
„Centrul istoric [i Curtea Domneasc`”
Este vorba despre una dintre casele aflate \n situl „Centrul istoric
[i Curtea Domneasc`”. Ea dateaz`, \n forma actual`, de la 1857 [i a
fost construit` pe locul unor cl`diri mai vechi. „Aici a locuit o perioad`
Iacob Negruzzi, stâlpul de baz` al Junimii [i artizanul Convorbirilor
Literare. G`zduind în od`ile sale întâlnirile societ`]ii literare, printre
sumedenia de musafiri se afla [i Ion Creang`, cu snoavele sale
împ`nate de parascovenii. Venit la serb`rile dezvelirii statuii lui {tefan
cel Mare din 3 iunie 1883, aici poposea [i Mihai Eminescu. Iacob
Negruzzi a locuit în P`curari cam în perioada 1882-1885”, ar`ta Ion
Mitican, celebru cronicar al Ia[ului. Prin FEG, Stanciu a cump`rat
cl`direa cu suma de 350.000 euro. Cl`direa de 428 metri p`tra]i [i
terenul de 1.206 metri p`tra]i au fost achizi]ionate de la Funda]ia
Corona. Familia Stanciu a \nceput s` achizi]ioneze imobile \nc` din
perioada \n care primar era Gheorghe Nichita. Atunci, a ocupat mai
multe spa]ii ce apar]ineau municipalit`]ii. De[i FEG desf`[oar` activit`]i
care atrag venituri substan]iale, când vine vorba de plata chiriilor,
beneficiaz` de reduceri pentru c` are statut de funda]ie.
Valentin HU}ANU

conţine:
- cerere de participare la licitaţie;
- dovada achitării caietului de sarcini - 500 lei;
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie – 1.000 lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei.
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează:actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Taxele se vor achita în contul nr. RO87 BRDE 380S V322 1716
3800, cont deschis pe numele debitoarei SC PAUL SI TATI SRL
la BRD Vaslui
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte
de data desfăşurării licitaţiei, ora 15.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care
va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine
pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va
adresa lichidatorului judiciar cu trei zile înainte de data desfăşurării
licitaţiei.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL

Publica]ie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Paul şi Tati
SRL, Iaşi, Str.Bucium, nr.23, jud.Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică
următoarele active imobile:
Lot 1 – teren extravilan, categorie curţi-construcţii, supafaţă
300mp, nr cadastral 5800, CF 39252, situat în Iaşi, zona Bucium.
Lot 2 –imobil înscris în CF 39252 situat în Iaşi, zona Bucium
compus din teren extravilan, categorie curţi-construcţii,
suprafaţă 650mp (reali măsuraţi 649,61mp), nr cadastral 5799
şi construcţie, nr cadastral 5799- C1 compusă din: parter cu
a.u 119,66mp, et 1 cu a.u. 119,78mp, mansardă cu a.u. 119,46mp.
Faţă de extrasul de carte funciară există modificări ce nu
sunt înregistrate. La inspecţie s-a constatat că cladirea are
regim de înălţime S (demisol s.u.21,00mp)+P+1E+M. Proprietatea
dispune de energie electrică, gaz, apă din puţ forat cu hidrofor
şi fosa aflată pe proprietatea vecină. Clădirea nu este finalizată.
Gradul de finalizare este de 79%.
Preţ: 486.000 lei.
Licitaţiile vor avea loc la data de 22.01.2021, 05.02.2021,
19.02.2021, 05.03.2021 orele 12.00, la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud
Iaşi putând participa orice persoană fizică sau juridică care va
depune o ofertă ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie;
- dovada achitării caietului de sarcini - 500 lei;
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie – 1.000
lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire
al licitaţiei;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează :actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO87 BRDE 380S V322
1716 3800, cont deschis pe numele debitoarei SC Paul şi Tati
SRL la BRD Vaslui.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str
Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte de
data desfăşurării licitaţiei, ora 15.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce
la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului,
care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare
se va adresa lichidatorului judiciar cu trei zile înainte de data
desfăşurării licitaţiei.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL
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Peste 700 de voluntari din jude]ul Ia[i
`nscri[i `n Registrul Donatorilor de Celule
Stem. Doi ie[eni au fost identifica]i
compatibili pentru un transplant `n acest an
Doi ie[eni \nscri[i \n Registrul
Donatorilor de Celule Stem au fost
identifica]i compatibili pentru un
transplant. Centrul donatorilor
voluntari de celule stem din Ia[i a avut
o medie de 40 de voluntari \nscri[i \n
registru \n ultimele 4 luni ale anului
2020. Cu cât num`rul voluntarilor este
mai mare, cu atât [ansa ca un bolnav
grav s` primeasc` un transplant de
celule stem cre[te
|n anul 2020 \n jude]ul Ia[i au fost realizate transplanturi de
celule stem hematopoietice doar de la donatori \nrudi]i cu bolnavul.
Prin intermediul campaniilor realizate de centrul donatorilor
voluntari de celule stem din Ia[i sunt \nscri[i \n Registrul Donatorilor
de Celule Stem circa 700 de voluntari.
Dup` mai bine de un an au fost identifica]i doi ie[eni compatibili
pentru un transplant de celule stem hematopoietice. Atunci când
nu se g`se[te un donator din familia pacientului se caut` \n
Registrul Donatorilor de Celule Stem. {ansa ca o persoan` care
sufer` de o boal` grav` s` aib` o via]` obi[nuit` poate depinde
de un astfel de transplant f`cut \n cel mai scurt timp. Doritorii
se pot \nscrie \n câ]iva pa[i simpli \n Registrul Donatorilor de
Celule Stem.

Doi ie[eni pot salva via]a
unor bolnavi prin transplantul
de celule stem hematopoietice
|n a doua s`pt`mân` din anul 2021, doi voluntari ie[eni \nscri[i
\n Registrul Donatorilor de Celule Stem au fost identifica]i
compatibili cu doi pacien]i dintr-un alt ora[ din ]ar`. Unul dintre
ace[tia [i-a dat deja acordul pentru recoltare, \n timp ce un ie[ean
contactat de medicii din centrul donatorilor voluntari de celule
stem ieri, 14 ianuarie 2021, urmeaz` s` spun` dac` dore[te sau
nu s` doneze. „Am fost informa]i \n aceast` s`pt`mân` de medicii
din cadrul Registrului Na]ional al Donatorilor Voluntari de Celule
Stem Hematopoietice despre doi voluntari \ncri[i \n Ia[i care au
fost identifica]i ca fiind compatibili. Acum ne ocup`m de comunicarea
cu ace[ti voluntari, cu transmiterea informa]iilor necesare [i
r`spunsul la \ntreb`rile pe care le au, urmând cu acordul lor s`
se ini]ieze procedurile de verificare \n vederea don`rii”, spune
dr. Elena Albu, coordonatorul centrului donatorilor voluntari de
celule stem din Ia[i.

persoan` se adreseaz` la centru din jude]. Acolo va completa un
formular, va r`punde \ntr-un chestionar cu \ntreb`ri de ordin
medical, un alt formular cu datele de identificare [i de contact
[i va semna un document prin care \[i va da consim]`mântul.
Urmeaz` ca probele recoltate de la voluntar s` fie analizate.
„Probele recoltate sunt analizate genetic, se face o serologie
pentru a vedea dac` are sau nu boli transmisibile [i se stabile[te
grupul sanguin. Dac` probele sunt validate, voluntarul este \nscris
\n baza de date. Dup` stabilirea unei compatibilit`]i, ne ocup`m
de contactarea voluntarului. Acesta este informat, prime[te explica]ii
[i r`spunsuri la \ntreb`ri, stabilim o \ntâlnire pentru recoltarea
probelor. Aceste probe se trimit la un laborator acredidat care
verific` restul genelor, pentru c` \n urma analizelor ini]iale se
cunosc doar 4 gene din 10 ale voluntarului. |n cazul \n care
voluntarul este \ntr-adev`r preg`tit pentru donare [i este de acord,
Registrul Donatorilor asigur` transportul, evaluarea medical` [i
multe alte aspecte”, adaug` medicul ie[ean.

Dr. Elena Albu: „{ansa de a identifica
un donator compatibil pentru
un pacient este de 1 la 200.000”
Pacien]ii care au nevoie de un transplant de celule stem
hematopoietice au boli grave care evolueaz` imprevizibil. Din
acest motiv, durata mare de timp pentru c`utarea, identificarea
[i restul etapelor realizate cu un donator compatibil poate s` duc`
la pierderea indica]iei de transplant. Odat` ce unui bolnav de
leucemie de exemplu i se d` o astfel de [ans`, dorin]a de a g`si
cât mai urgent un donator compatibil este cople[itoare, povestesc
medicii. „Din punct de vedere al compatibilit`]ii tisulare, [ansa
de a identifica un donator compatibil pentru un pacient este de
1 la 100.000 sau 1 la 200.000. Din acest motiv este nevoie de o
baz` de date foarte mare. Persoanele trebuie s` \n]eleag` faptul
c` \n cazul don`rii de sânge, [ansele de potrivire sunt foarte
diferite, la o grup` de sânge sunt [anse s` g`se[ti 1 donator
compatibil din 4. |n cazul \n care nu g`sim \n baza noastr` de
date na]ional`, c`ut`m \n cele interna]ionale, \ns` este mult mai
greu s` g`se[ti o persoan` compatibil` din alte ]`ri, dureaz` mai
mult timp, iar pentru un pacient nevoia este urgent`, fiind o boal`
imprevizibil`”, explic` coordonatorul centrului donatorilor voluntari
de celule stem din Ia[i.

Informarea ie[enilor despre donarea
de celule stem este esen]ial`
pentru a cre[te num`rul voluntarilor
|n luna noiembrie a fost realizat` ultima campanie de informare
de c`tre 40 de studen]i ai UMF Ia[i pentru donarea de celule
stem. Odat` informa]i, circa 30 la sut` dintre donatorii prezen]i
la Centrul Regional de Transfuzie Sanguin` Ia[i au decis pe loc
s` se încrie în Registrul Na]ional al Donatorilor Voluntari de
Celule Stem. De aceea, tinerii doresc s` reia activiatea campaniei
de informare cel târziu în luna martie 2021. „Difuz`m informa]ii
cât de des putem pentru ca persoanele s` [tie despre ce este
vorba. Cei mai mul]i voluntari \nscri[i au fost \n lunile septembrie,
octombrie, noiembrie [i decembrie, fiind convin[i datorit` campaniilor
de informare demarate de studen]ii de la UMF care s-au implicat
\n activit`]i. |n septembrie 2020 s-au \ncris 11 voluntari, \n octombrie
9, [i \n decembrie tot 9. Eu personal a[ fi foarte fericit` dac` ar
veni la centrul din Ia[i \n fiecare lun` un num`r de 9 persoane
care doresc s` se \nscrie \n Registrul Donatorilor de Celule Stem”,
\ncheie dr. Elena Albu.
Alexandra ABONICESEI

Registrul Na]ional al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem
Hematopoietice acoper`
toate cheltuielile pentru transplant
Procedura demarat` pentru pacien]ii care se \nscriu la Registrul
Donatorilor de Celule Stem din Ia[i este riguroas`. Concret, o
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Ateneul Na]ional din Ia[i a
preg\tit, de Ziua Culturii Na]ionale,
evenimente speciale legate de
poetul Mihai Eminescu
Pentru a marca Ziua Culturii
Na]ionale, dar [i aniversarea a 171
de ani de la na[terea marelui poet
Mihai Eminescu, Ateneul Na]ional din
Ia[i a preg`tit, în data de 15 ianuarie
2021, o serie de evenimente, atât din
arealul muzicii culte, cât [i al
literaturii [i artelor vizuale, cu acces
liber pentru public. Evenimentele vor
fi organizate cu respectarea
m`surilor [i regulilor de distan]are
fizic` impuse
Pentru a marca Ziua Culturii Na]ionale, dar [i celebrarea a
171 de ani de la na[terea marelui poet Mihai Eminescu, Ateneul
Na]ional din Ia[i a preg`tit, în data de 15 ianuarie 2021, o serie
de evenimente, atât din arealul muzicii culte, cât [i al literaturii
[i artelor vizuale, cu acces liber pentru public. |ntre 9:00 [i 17:00
este acces liber la Salonul Marilor Români, expozi]ie ce aduce
în aten]ia publicului o colec]ie special` dedicat` unor personalit`]i
semnificative din istoria poporului român. Vizitatorii vor putea
admira o selec]ie de peste 70 de imagini, numai cu obiecte
originale, acte de cancelarie, manuscrise sau scrisori ce au apar]inut
unor români reper din istoria modern` a ]`rii noastre sau poart`
scrisul ori dedica]ia olograf` a acestora, fiind cea mai bogat` [i
mai complex` colec]ie public` din ]ara noastr`.

Accesul liber în toate spa]iile
expozi]ionale din cadrul Ateneului
Na]ional din Ia[i, care vor putea
fi vizitate în intervalul 9:00 [i 17:00
Accesul liber în toate spa]iile expozi]ionale din cadrul Ateneului
Na]ional din Ia[i, care vor putea fi vizitate în intervalul 9:00 17:00: Galeria Regal` de Art`, Mica Galerie de Art`, Galeria
Veche. |ncepând cu ora 17:00, cl`direa Ateneului Na]ional va fi
iluminat` în albastru. |ncepând cu ora 18:00 [i pân` la ora 22:00
vor fi proiectate, pe fa]ada Ateneului ie[ean, mesajele din partea
lui Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, realizate cu ocazia Zilei
Culturii Na]ionale, ale comunit`]ilor române[ti aflate în afara
grani]elor ]`rii, precum [i versuri ale poeziilor scrise de marele
nostru poet na]ional, Mihai Eminescu. |n intervalul 18:00 - 22:00,
accesul va fi liber la Mica Pinacotec` din Jassy. Aceast` expozi]ie
unicat de art` con]ine 98 de opere ale unor pictori români celebri.

Publicul va putea admira schi]e,
xilogravuri, acuarele [i picturi
în ulei care apar]in unor arti[ti
precum Nicolae Grigorescu,
Nicolae Tonitza sau Theodor Aman

[i în data de 24 ianuarie, la aceea[i or`. |n perioada 15 - 20
ianuarie, Ateneul Na]ional din Ia[i va expune cea mai recent`
crea]ie a sculptorului Vladlen Babcine]chi, care a fost conceput`
în semn de omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu. Lucrarea,
intitulat` „Gloss`”, va fi amplasat` temporar în fa]a Ateneului [i
reprezint` o metafor` a trecerii ireversibile a timpului, materializat`
printr-un limbaj plastic inovativ, specific artei contemporane.
Evenimentele vor fi organizate cu respectarea m`surilor [i regulilor
de distan]are social` impuse.
Valentin HU}ANU

De la ora 19:00 este programat un concert eveniment, interpretat
de Corul „Marii Uniri”, dirijor Andrei Ferme[anu [i Corul de
Copii al Municipiului Ia[i, condus de Raluca Zaharia. Acesta va
putea fi vizionat în regim de live streaming pe pagina de Facebook
a Ateneului ie[ean (www.facebook.com/AteneulNationalIasi), pe
site-ul institu]iei (www.facebook.com/AteneulNationalIasi) [i pe
canalul de YouTube în data de 15 ianuarie. Concertul va fi difuzat

Recunoa[tere din partea Consiliului
Na]ional al Cercet`rii {tiin]ifice
pentru editura UAIC din Ia[i
Editura Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i a ob]inut recunoa[terea Consiliului Na]ional
al Cercet`rii {tiin]ifice pentru 3 domenii ale
{tiin]elor umaniste, \n urma procesului de
evaluare [i clasificare a editurilor cu profil
umanist din România [i Republica Moldova,
organizat de Consiliu, prin Comisia de {tiin]e
Umaniste, în cursul anului 2020. Forul folose[te
3 categorii valorice în ierarhizarea editurilor (A,
B [i C), aceast` evaluare fiind valabil` pentru o
perioad` de 4 ani, respectiv 2020-2024

institu]iilor cu profil de cercetare din România în cadrul evalu`rilor
institu]ionale sau na]ionale ale acestora, în cadrul valid`rii
concursurilor didactice, în cadrul stabilirii eligibilit`]ii pentru
participarea la granturile [tiin]ifice. La ultima evaluare realizat`
în anul 2011 de c`tre CNCS, Editura Universit`]ii a fost încadrat`
la categoria B pentru nou` domenii analizate de c`tre Comisia
de {tiin]e Umaniste.

Editura Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i a fost fondat` în 1990

Editura Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i a fost
fondat` în 1990. Proiectul de editur` academic` a fost menit s`
canalizeze poten]ialul [tiin]ific al universitarilor ie[eni într-o formul`
ce consacra, dup` un model occidental verificat, „Presse Universitaire”
sau „University Press”. Anul trecut, prof. univ. dr. Constantin
Dram a câ[tigat concursul pentru postul de coordonare, \n urm`torii
4 ani. „Prof. univ. dr. Constantin Dram are o bogat` experien]`
managerial` în coordonarea Editurii «Junimea». Aceast` stare de
fapt a facut s` existe convingerea ca, pe aceast` baz`, s` poat`
fi îmbun`t`]it` [i activitatea Editurii UAIC. Ne dorim s` cre[tem
activitatea editorial` [i vizibilitatea acesteia. Vom continua s`
public`m lucr`rile membrilor comunit`]ii academice de la Universitatea
din Ia[i [i s` moderniz`m baza material` a Editurii UAIC. De
CNCS folose[te 3 categorii valorice în
asemenea, Editura trebuie s` aib` vizibilitate mare pe plan na]ional
ierarhizarea editurilor (A, B [i C), aceast`
[i interna]ional [i s` se ob]in`, ca pân` acum, premii valoroase”,
evaluare fiind valabil` pentru o perioad` de
a declarat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul de la Universitatea
patru ani, respectiv 2020-2024
„Cuza”.
Valentin HU}ANU
Scopul acestei evalu`ri este acela de a furniza un instrument
valentin.hutanu@bzi.ro
reper pentru analiza publica]iilor [tiin]ifice ale cercet`torilor sau
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Editura Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i
a ob]inut recunoa[terea Consiliului Na]ional al Cercet`rii {tiin]ifice
(CNCS) pentru 3 domenii ale {tiin]elor umaniste, în urma procesului
de evaluare [i clasificare a editurilor cu profil umanist din România
[i Republica Moldova, organizat de CNCS, prin Comisia de {tiin]e
Umaniste, în cursul anului 2020. Astfel, pentru domeniul Istorie
[i Studii culturale, Editura UAIC a fost evaluat` la categoria A,
iar pentru domeniile Filologie, respectiv Filosofie, a fost evaluat`
la categoria B. Acest rezultat plaseaz` Editura Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i printre cele mai importante edituri
universitare din România.
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Dezvoltator imobiliar, din Ia[i, amendat
cu 100.000 de lei de Garda de Mediu.
Afaceri[tii care au construit locuin]e
au primit un sfert din valoarea
amenzilor pentru poluare, `n anul 2020
Garda de Mediu a aplicat sanc]iuni
drastice \n domeniul construc]iilor, un
dezvoltator imobiliar din Ia[i primind
amenda maxim`. Afaceristul a fost
sanc]ionat cu o amend` \n valoare de
100.000 de lei pentru c` arunca de[eurile
\n zone neamenajate corespunz`tor.
Speciali[tii de mediu au aplicat amenzi de
aproape 300.000 de lei \n sectorul
construc]iilor, \n urma unor controale
planificate, dar [i dup` ce ace[tia au fost
reclama]i de vecinii nemul]umi]i

Sectorul construc]iilor este unul dintre domeniile unde speciali[tii
din Garda de Mediu Ia[i au aplicat sanc]iuni drastice \n anul
2020. Cea mai mare amend` aplicat` unui operator economic, \n
anul precedent, a fost de 100.000 de lei, unui dezvoltator imobiliar.
Comisarii de mediu care au fost \n control la fa]a locului au
descoperit c` nu era respectat` legisla]ia de mediu privind
trasabilitatea de[eurilor provenite de la lucr`rile de construc]ii
demarate de dezvoltatorul imobiliar. Gheorghe Bacu[c`, comisar
[ef \n cadrul G`rzii Na]ionale de Mediu- Comisariatul Jude]ean
(GNM-CJ) Ia[i, sus]ine c` situa]ia descoperit` de colegii s`i a
fost una destul de grav`. „|mi amintesc de faptul c` lucr`torii
aruncau moloz de la etajul 4. V` da]i seama c` acolo se f`cea
praf, nu se respectau regulile privind protec]ia mediului. Iar
de[eurile nu erau transportate conform legisla]iei, erau aruncate
\n zone care nu erau amenajate corespunz`tor. Colegii au aplicat
o amend` \n valoare de 100.000 de lei [i operatorul sanc]ionat a
pl`tit 50.000 de lei, jum`tate din minim, pl`tit` \n 48 de ore”,
sus]ine Gheorghe Bacu[c`.

Gheorghe Bacu[c`: „România, Ia[ul sau
orice comun` din ]ar` poate intra \n
procedura de infringement dac` nu scade
poluarea”
Comisarul sus]ine c` ie[enii au depus reclama]ii \mpotriva
constructorilor din Ia[i [i \n urma verific`rilor o parte dintre
acestea au fost fondate, astfel c` au fost aplicate sanc]iuni. „Am
verificat dezvoltatorii imobiliari din Ia[i, ne-am sesizat [i \n urma
informa]iilor din pres`, din BZI, [i am aplicat amenzi pentru c`
nu s-au respectat normele privind poluarea. Vom controla \n
continuare [antierele de construc]ii din Ia[i s` vedem dac` m`surile
impuse la controalele anterioare au fost respectate. A]i observat
c` acum constructorii folosesc panouri de 2-3 metri pentru ca
praful s` nu ajung` peste tot, ud` ro]ile ma[inilor pentru a nu
c`ra praful, mizeria, pe str`zile din ora[, dar unii dintre ace[ti
constructori nu au luat m`suri suficiente, de aceea le-am impus

asta, s` fie aten]i, pentru c` data viitoare sunt amenda]i. Mai ales
c` anul acesta trebuie s` fim aten]i la faptul c` România, Ia[ul
sau orice comun` din ]ar` poate intra \n procedura de infringement
dac` nu scade poluarea. Suntem buni de plat` dac` nu se iau
m`suri \n aceast` direc]ie”, mai spune Gheorghe Bacu[c`.

Num`rul dep`[irilor \nregistrate la
indicatorul polu`rii PM10 s-a redus \n
ultimii 3 ani la jum`tate
Chiar dac` s-au f`cut demersuri \n aceast` direc]ie privind
reducerea polu`rii din Ia[i, num`rul dep`[irilor privind indicatorul
PM10 fiind reduse \n ultimii 3 ani la jum`tate, m`surile luate de
autorit`]ile locale pân` acum nu sunt suficiente. „Dac` lu`m de
exemplu dep`[irile din sta]ia Podu de Piatr`, unde sunt cele mai
multe probleme, \n anul 2018 au fost 105 dep`[iri, \n 2019, 54
de dep`[iri, iar \n anul 2020, 44 de dep`[iri. S-a redus substan]ial
num`rul de dep`[iri \nregistrate la sta]iile de monitorizare ale
Agen]iei pentru Protec]ia Mediului [i datorit` pandemiei, când a
fost redus traficul, unul din principalii factori ai polu`rii. Dar nu
este suficient pentru a sc`pa de procedura de infringement. Trebuie
colectare selectiv`, depozitare corespunz`toare a de[eurilor, m`suri
care s` reduc` poluarea din Ia[i. Noi vom verifica, cu prioritate,
aceste sectoare, respectiv de[euri, colectare selectiv`, re]elele de
ap`-canal, \n anul 2021. Chiar de s`pt`mâna viitoare demar`m
controalele la unit`]ile administrativ-teritoriale din jude]”, sus]ine
Gheorghe Bacu[c`, comisar-[ef \n cadrul GNM-CJ Ia[i.

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
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Trimite o
cerere de
oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

Garda de Mediu Ia[i a aplicat amenzi \n
valoare de 1,3 milioane de lei \n anul 2020
Activitatea de inspec]ie [i control în domeniul protec]iei
mediului, desf`[urat` în anul 2020 de c`tre Comisariatul Ia[i al
G`rzii Na]ionale de Mediu, s-a concretizat în realizarea a 1.110
controale, din care 760 în domeniul controlului polu`rii [i 350 în
domeniul biodiversit`]ii. Neconformit`]ile constatate au fost: lipsa
actelor de reglementare pentru proiecte sau activit`]i, nerespectarea
obliga]iilor privind protec]ia atmosferei, neluarea m`surilor de
salubrizare, gestionarea necorespunz`toare a de[eurilor. Nerespectarea
prevederilor din actele de reglementare emise pentru proiecte
sau activit`]i au fost sanc]ionate prin aplicarea a 211 sanc]iuni
contraven]ionale principale, în valoare total` de 1.363.000 lei. Au
fost stabilite [i 26 de sanc]iuni complementare (6 desfiin]`ri de
lucr`ri, 20 suspend`ri de activitate), precum [i o propunere de
suspendare a actului de reglementare. Pentru alte 15 fapte: ardere
miri[ti [i stuf în arii naturale protejate, poluarea sistemelor de
alimentare cu ap` [i canalizare, depozitare, transport [i eliminare
ilegal` de de[euri, inclusiv de[euri periculoase, utilizarea unor
substan]e periculoase f`r` respectarea actelor normative, fals
material, fals intelectual [i uz de fals în documente, extragere
roci utile f`r` permis sau licen]` care se încadreaz` conform
prevederilor legale la infrac]iuni, au fost sesizate organele de
cercetare penal`.

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.

Raluca COSTIN

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
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Tranzac]ii de milioane de euro din Ia[i,
blocate! Proprietarii pierd sume importante
din cauza birocra]iei. Reclama]iile au fost
depuse deja la institu]iile abilitate s\ ia
m\suri
Proprietarii de terenuri agricole din Ia[i
nu mai pot face tranzac]ii din cauza unei
legi blocate la Ministerul Agriculturii [i
Dezvolt`rii Rurale. Din cauz` c` nu au fost
publicate normele metodologice la Legea
175/2020 de dou` luni, atât fermierii, cât
[i proprietarii de terenuri agricole,
primarii sau Direc]iile Agricole care
eliberau un aviz pentru
vânzarea/cump`rarea terenurilor au
mâinile legate. |n anul 2020 au fost
tranzac]ionate 1.218 hectare, o suprafa]`
mai mare fa]` de cea \nregistrat` \n anul
2019

Proprietarii terenurilor agricole din Ia[i risc` s` r`mân` f`r`
clien]i din cauza unei chichi]e birocratice. La legea 175/2020 au
fost aprobate modific`rile [i complet`rile la Legea 17/2014 privind
unele m`suri de reglementare a vânz`rii [i cump`r`rii terenurilor
agricole situate în extravilan, \ns` nu au fost publicate normele
metodologice de aplicare. Din acest motiv, Direc]ia Agricol` Ia[i
nu poate elibera documentele necesare celor care vor s` fac`
tranzac]ii cu terenuri agricole, a[a cum se f`cea pân` \n luna
noiembrie 2020, când a fost modificat` legisla]ia. Astfel, se pierd
sume de ordinul milioanelor de euro din vânzarea terenurilor
agricole, un fenomen care a luat amploare \n Ia[i \n ultimii 3
ani. Fermierii, primarii [i proprietarii de terenuri agricole au depus
zeci de sesiz`ri la Direc]ia Agricol` \n ultimele dou` luni,
nemul]umi]i fiind de faptul c` nu pot s` finalizeze tranzac]iile. |n
ultimii trei ani, \n Ia[i au fost tranzac]ionate mii de hectare de
terenuri agricole, cu sume de ordinul milioanelor de euro.

Tranzac]iile cu terenuri agricole din Ia[i
sunt blocate din cauza nepublic`rii
normelor metodologice
de aplicare a legii 175/2020
Astfel, cei care au primit avize de la institu]iile abilitate s`
le ofere spun c` a expirat termenul [i singura variant` pentru ei

este s` o ia de la cap`t cu documenta]ia dup` ce vor fi publicate
normele de aplicare. „Am \ntrebat [i eu ce pot s` fac acum, dup`
ce am scos toate actele, am g`sit cump`r`tor, dar nu mai pot
s` vând terenul din cauza legii noi. Mi-au zis s` a[tept. De la
Minister (n.r.- Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale), de la
Direc]ia Agricol`. P`i cât s` mai a[tept c` au trecut dou` luni.
Când au modificat legea au zis c` nu dureaz` mai mult de 15
zile toat` nebunia”, spune Mircea S., fermier din comuna Costuleni,
care vrea s` vând` un teren agricol cu o suprafa]` de aproximativ
5 hectare. Astfel, fermierii din Ia[i care derulau deja tranzac]ii
\nainte de modificarea legii pot s` se preg`teasc` psihic [i fizic
pentru ob]inerea, din nou, a documentelor necesare vânz`rii
terenurilor agricole.

Fermieri, proprietari de terenuri agricole [i
primari din Ia[i au sesizat neregulile
la Direc]ia Agricol` [i la MADR
Sesiz`ri din partea celor nemul]umi]i au fost depuse [i la
sediul Direc]iei pentru Agricultur` Jude]ean` (DAJ) Ia[i, unde
fermierii au venit s` discute cu speciali[tii despre aceast` situa]ie.
„Am primit sesiz`ri la Direc]ia Agricol` din partea fermierilor,
primarilor, dar nu putem s` facem nimic pân` nu sunt aprobate
normele metodologice. Noi nu putem acorda niciun document
pentru cei care vor s` fac` tranzac]ii cu terenuri agricole, a[a
cum se \ntâmpla pân` la schimbarea Legii 175. Vom discuta cu
primarii, cu proprietarii de terenuri, vom vedea ce solu]ii exist`
pentru aceast` situa]ie”, sus]ine Gabriel Hoha, director al Direc]iei
pentru Agricultur` Jude]ean` (DAJ) Ia[i. Legea a fost modificat`
la ini]iativa Ministrului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, Adrian
Oros, care sus]inea \n luna octombrie 2020 c` trebuiau f`cute

modific`ri astfel încât „legea s` devin` aplicabil` [i s` nu-i încurce
pe cei c`rora le este destinat`”.

Legea 175/2020 a fost modificat` pentru
eliminarea speculei privind
tranzac]ionarea terenurilor agricole
Ministrul mai spunea c` „legea ar fi fost foarte important` dac`
ar fi ap`rut acum 20 de ani”. Pe Legea 175/2020 au fost aprobate
modific`rile [i complet`rile la Legea 17/2014 privind unele m`suri
de reglementare a vânz`rii [i cump`r`rii terenurilor agricole situate
în extravilan. Astfel, prin noua lege se dore[te eliminarea speculei.
Mai exact, s-a pus o perioad` de 8 ani în care dac` o persoan`
cump`r` un teren agricol [i \l vinde imediat dup` aceea, impozitul
pe profit era de 80 la sut`. De asemenea, trebuie s` existe un
drept de preem]iune în rândul rudelor, vecinilor, apoi a arenda[ilor,
institutelor de cercetare [i a universit`]ilor. Sesiz`ri au fost depuse
la sediul MADR, atât din partea unor fermieri din Ia[i, cât [i din
partea agricultorilor din alte jude]e. Suprafa]a [i valoarea terenurilor
agricole din Ia[i a crescut \n ultimii 3 ani. Chiar \n anul 2020 a
avut loc tranzac]ia anului \n agricultur`. Ilie Airinei, un om de
afaceri din Ia[i cu afaceri de succes \n acest domeniu, a cump`rat
o suprafa]` de 34 de hectare de teren agricol cu 1,6 milioane de
lei, aproximativ 10.000 de euro, la hectar.

Suprafa]a agricol` tranzac]ionat` \n Ia[i, \n
anul 2020, a crescut, comparativ
cu cea \nregistrat` \n anul 2019
Potrivit informa]iilor furnizate de Direc]ia Agricol` Ia[i, \n
perioada ianuarie-noiembrie 2020 au fost \nregistrate de Direc]ia
Agricol` Ia[i 1.815 oferte pentru tranzac]ionarea a 1.218,7 de
hectare de teren agricol. Aproape jum`tate din num`rul tranzac]iilor
din anul 2020 au fost f`cute \n perioada septembrie-noiembrie,
când au fost \nregistrate 496 de oferte pentru 323 de hectare de
teren agricol. Suprafa]a cu terenuri agricole, tranzac]ionat` \n Ia[i,
a crescut \n anul 2020 comparativ cu anul 2019. Pre]urile practicate
\n Ia[i variaz` în func]ie de zon`, cele mai scumpe fiind cele
vândute în apropiere de ora[. Astfel, dac` terenurile sunt într-o
zon` cu un poten]ial agricol sc`zut, o zon` greu accesibil`, f`r`
utilit`]i în apropiere, pre]urile pot s` scad` [i la 1.500-2.000 de
euro, la hectar. Cele mai scumpe terenuri s-au vândut cu 7.000
pân` la 10.000 de euro hectarul, \n anul 2020. Potrivit noii legi,
vânzarea terenurilor agricole are loc doar prin ofert`, cu anun]
publicat pe site-ul DAJ Ia[i sau MADR, unde sunt publicate [i
comunic`rile de acceptare de ofert`.
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

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Mesaj sfâ[ietor postat de studenta de la
UMF, g\sit\ moart\ la pârtia de schi,
`naintea gestului de ne`n]eles: ıSinuciderea
reprezint\ o tragedie care afecteaz\ familiile
[i întreaga comunitate!‰
Mesaj cutremur`tor postat pe
Facebook de studenta de la
UMF care s-a sinucis lâng`
pârtia de schi. |n urm` cu
câteva luni, aceasta a postat
câteva rânduri pe contul s`u
de socializare despre
sinucidere. A spus c`
sinuciderea reprezint` o
tragedie care afecteaz`
familiile [i întreaga
comunitate, \ns`, cu toate
acestea, a recurs la un
asemenea gest
Maria Andreea Albu, tân`ra student` de la
UMF care [i-a pus cap`t zilelor lâng` pârtia de
schi, a postat pe contul s`u de Facebook un
mesaj cutremur`tor, cu câteva luni \nainte de a
recurge la gestul de ne\n]eles. Postarea studentei
de la UMF, Maria Andreea Albu, a fost f`cut`
pe 10 septembrie 2020, de Ziua Mondial` de
Prevenire a Suicidului. „În fiecare an, aproape
800.000 de oameni manifest` tulbur`ri mintale,
ce pot conduce la tentative de suicid. Sinuciderea
reprezint` o tragedie care afecteaz` familiile [i
întreaga comunitate, având efecte de lung` durat`
asupra oamenilor r`ma[i în urm`. O tentativ`
anterioar` de suicid reprezint` un factor de risc
pentru repetarea [i s`vâr[irea ulterioar` a acestui
act. În ultimii anii, s-a constatat faptul c` actul
de sinucidere reprezint` a treia cauz` principal`
de deces în rândul adolescen]ilor între 15 [i 19
ani. Sinuciderea nu apare doar în ]`rile dezvoltate,
ci reprezint` un fenomen global, afectând toate
regiunile lumii. Depresia major` sau alte tulbur`ri
înso]ite de tendin]e autolitice sunt probleme grave

de s`n`tate public`; cu toate acestea, pot fi
prevenite prin intermediul câtorva m`suri de
precau]ie”, se arat` \n postarea f`cut` pe contul
de Facebook al tinerei.

„Cele mai expuse persoane
c`tre acest act sunt cele ce
sufer` de tulbur`ri mintale
preexistente!”
|n postarea tinerei se vorbe[te despre problemele
pe care le-ar putea avea cineva cu gânduri negre.
„Cele mai expuse persoane c`tre acest act sunt
cele ce sufer` de tulbur`ri mintale preexistente,
precum depresia sau schizofrenia, îns` multe
dintre actele de sinucidere pot fi provocate [i de
st`rile impulsive, cu o defalcare a capacit`]ii de
a face fa]` tensiunilor de via]`, precum problemele
financiare, ruperea rela]iilor sau durerea [i bolile
cronice. Ratele de suicid sunt, de asemenea,
ridicate în rândul grupurilor vulnerabile, care se
confrunt` cu discriminarea, precum refugia]ii,
imigran]ii, persoanele din rândul LGBTQI+. Putem
preveni împreun` acest fenomen prin respectarea
anumitor m`suri pe care le putem adopta ca
societate”, se mai arat` \n postare.
|n postarea f`cut` de Andrea Maria Albu se
pune accent pe \nfiin]area unei linii telefonice
gratuite de preven]ie, includerea în [coli [i
universit`]i a unor persoane avizate în domeniul
psihologic, care s` comunice atât cu elevii, cât
[i cu studen]ii [i identificarea precoce, tratamentul
[i îngrijirea persoanelor cu tulbur`ri mintale,
dureri cronice [i stres emo]ional acut. Totodat`,
se vorbe[te despre consilierea cu personal specializat
în domeniu [i observarea atitudinii [i comportamentului
persoanelor care au avut tentative de suicid.
„Con[tientizarea fenomenului este doar primul
pas, îns` subiectul s`n`t`]ii mintale trebuie s`
vizeze m`suri concrete, atât din partea autorit`]ilor,

cât [i din partea societ`]ii civile. O via]` echilibrat`
este într-o leg`tur` foarte strâns` cu s`n`tatea
fizic` [i psihic`”, se mai arat` \n postarea tinerei.

Studenta de la UMF [i-a
cump`rat singur` colierele cu
care s-a sinucis
Maria Andreea Albu ar fi mers la depozitul
Dedeman din zona Socola [i ar fi cump`rat
colierele de plastic. Ulterior ar fi mers \n S`r`rie,
a discutat cu câ]iva prieteni [i a plecat. A doua
zi, adic` vineri, pe 8 ianuarie, a fost g`sit` moart`
chiar de cunoscu]i, dup` ce \n prealabil ar fi
indicat zona \n care merge. Alarma s-a dat pu]in
dup` ora 15:00. Chiar un prieten de-al fetei a
g`sit-o moart` [i a cerut ajutor. Povestea \ncepe
cumva joi seara, când Maria Andreea Albu s-a
desp`r]it de câ]iva prieteni spunându-le c` merge
\n zona pârtiei pentru a fuma o ]igar`. Tân`ra a
plecat [i nu s-a mai \ntors. P`rin]ii fetei au \nceput
s` se \ngrijoreze, iar vineri au mers la poli]ie s`
o dea disp`rut`. Prietenii fetei au mers \n zona
\n care studenta a spus c` se duce, s` o caute.
Nu a durat prea mult [i au g`sit-o pe tân`r`
moart`, cu fa]a \n jos. Au sunat la 112 [i au

cerut ajutor. La scurt timp, mai multe echipaje
de poli]ie [i un echipaj medical au ajuns \n zon`.
Medicii ajun[i la fa]a locului nu au putut decât
s` declare decesul. Tân`ra avea semne de moarte
biologic` instalate, cel mai probabil decesul
survenise joi seara.

Cinci coliere puse cap la cap,
g`site \n jurul gâtului studentei
V` reamintim c` anchetatorii au luat \n calcul
toate variantele [i au apelat vineri dup`-amiaz`
inclusiv la ajutorul unui câine poli]ist. La \nceput,
anchetatorii au crezut c` este vorba despre o
crim`, \ns`, treptat, [i-au dat seama c` tân`ra
student` s-ar fi sinucis. Tân`ra avea legate 5
coliere de plastic \n jurul gâtului. Colierele
respective sunt folosite de regul` la fixarea
capacelor pe jantele autoturismelor. Un aspect
important a fost acela c` toate colierele g`site
pe gâtul fetei aveau „nodul” \n fa]`, semn c`
aceasta [i le-ar fi prins singur`. Mai mult decât
atât, surse din cadrul anchetei au precizat c` \ntrunul din buzunarele fetei a fost g`sit un bon
fiscal de la un magazin de bricolaj, semn c` fata
[i-a cump`rat singur` respectivele coliere.
Sorin PAVELESCU

Un DJ din Ia[i [i prietena lui, s`lta]i din cauza drogurilor!
Cei doi au fost du[i la audieri dup` perchezi]iile efectuate de
poli]i[ti! Ce au descoperit anchetatorii \n casele celor doi!
Un cunoscut DJ din Ia[i [i prietena lui au
fost s`lta]i de poli]i[tii din cadrul Brig`zii de
Combatere a Criminalit`]ii Organizate (BCCO).
Vlad Ple[oianu [i Sabina Cercel au fost du[i la
audieri. Ace[tia sunt suspecta]i c` aveau substan]e
interzise.
Totul a izbucnit dup` ce anchetatorii au primit
o informa]ie privind modul \n care ajungeau
droguri \n unele cluburi din Ia[i. A[adar, oamenii
legii au declan[at o anchet` [i au ajuns la cei
doi tineri.

Perchezi]ii efectuate de
poli]i[ti \n Ia[i [i Bârnova
|n urm` cu dou` seri, poli]i[tii din cadrul
BCCO Ia[i au descins în mai multe locuri.
Anchetatorii au efectuat perchezi]ii la suspec]i de
trafic de droguri. Potrivit oamenilor legii, au fost
vizate mai multe locuri din municipiul Ia[i, dar
[i din comuna Bârnova.

A[adar, poli]i[tii de la BBCO Ia[i, sub
coordonarea procurorilor DIICOT, îi vizau în
cadrul anchetei pe cei doi tineri. În urma
perchezi]iilor efectuate în Ia[i [i în comuna
Bârnova, poli]i[tii de la BCCO au ridicat mai
multe mijloace de prob`. Oamenii legii au descoperit
canabis [i MDMA. |n plus, poli]i[tii ie[eni au
g`sit [i o important` sum` de bani. Ulterior, cei
doi tineri au fost du[i la audieri, la sediul DIICOT
Ia[i. Acelea[i surse au afirmat c` drogurile erau
date unor cunoscu]i din cluburile din Ia[i.

infrac]ionale, unul dintre inculpa]i s-a aprovizionat,
de la cel`lalt inculpat, cu droguri de risc [i mare
risc, pe care, ulterior, le-a comercializat c`tre
consumatori de pe raza jude]ului Ia[i. Pe 13
ianuarie 2021, ofi]eri de Poli]ie judiciar` din cadrul
BCCO Ia[i au efectuat dou` perchezi]ii domiciliare,
\n jude]ul Ia[i, în urma c`rora au fost ridicate
diverse cantit`]i de droguri de risc (canabis),
droguri de mare risc (MDMA), sume de bani
susceptibile a proveni din traficul de droguri de
mare risc si alte bunuri care ar avea leg`tur` cu
activitatea infrac]ional`”, au declarat ieri procurorii
Cei doi suspec]i
DIICOT Ia[i.
au fost \nc`tu[a]i
Anchetatorii au ad`ugat c` cei doi tineri
Procurorii din cadrul DIICOT Ia[i au dispus urmeaz` s` fie prezenta]i \n fa]a magistra]ilor din
re]inerea pe o perioad` de 24 de ore a celor doi cadrul Tribunalului Ia[i, cu propunere de arestare
tineri, pentru s`vâr[irea infrac]iunii de trafic de preventiv`, pentru o perioad` de 30 de zile.
droguri de risc [i mare risc în form` continuat`. „Ac]iunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor
„În cauz` s-a re]inut faptul c`, în perioada decembrie ie[eni. Facem precizarea c`, pe întreg parcursul
2020 - ianuarie 2021, în baza acelea[i rezolu]ii procesului penal, suspec]ii [i inculpa]ii beneficiaz`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de prezum]ia de nevinov`]ie”, au \ncheiat reprezentan]ii
DIICOT Ia[i.

Tot mai multe cantit`]i de
droguri, descoperite în Ia[i
De altfel, \n ultimele luni, tot mai multe re]ele
de trafic de droguri au fost descoperite în jude]ul
Ia[i. Astfel, în urm` cu mai pu]in de o lun`,
anchetatorii au descins la mai mul]i suspec]i.
Poli]i[tii BCCO [i procurorii DIICOT Ia[i au
desf`[urat o ac]iune pentru combaterea traficului
de droguri de risc, respectiv canabis. La mijlocul
lunii decembrie 2020, anchetatorii au efectuat cinci
perchezi]ii domiciliare în jude]ul Ia[i, într-un dosar
de trafic de droguri de risc. Poli]i[tii ie[eni au
precizat c`, în urma perchezi]iilor, au fost ridicate
1,8 kilograme de substan]` vegetal`, 60.000 de
lei, 5.000 de euro, dar [i o arm` neletal`. La acea
dat`, o persoan` a fost dus` la audieri.
Sorin PAVELESCU
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Vila ascuns\ a lui Carmen Cump\t,
managerul Spitalului de Recuperare!
Proprietatea de lux de la marginea
Ia[ului. Imobilul este supravegheat video
Managerul Spitalului de
Recuperare din Ia[i
de]ine o vil`
somptuoas` \n comuna
Rediu, jude]ul Ia[i.
Contactat` telefonic,
managerul nu a reu[it
s` ofere detalii despre
sursa de finan]are a
investi]iei. So]ul
managerului a avut
contracte chiar cu
unitatea medical`
Bunurile lui Carmen Cump`t,
managerul Spitalului de Recuperare din
Ia[i, sunt ]inute departe de ochii
curio[ilor. 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 \n
afaceri cu 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 realizânduse destul de u[or. |n curtea propriet`]ii
st` parcat un Ford Ranger, achizi]ionat
\n 2015, iar \n fa]a por]ii este parcat
un autoturism marca Hyundai I30.
Carmen Cump`t este interesat` [i de
securitatea cl`dirii. A montat un sistem
de supraveghere video care acoper`
perimetrul propriet`]ii. {i un câine lup
se ocup` de alertarea st`pânilor, \n
cazul \n care sp`rg`torii de case \ncep
s` aib` idei. |n edi]iile trecute ale
cotidianului BZI a fost prezentat` [i
vila medicului Constantin F`tu, decedat
\n 2016. Acum, imobilul este scos la
vânzare.

Ce salariu are Carmen
Cump`t din func]ia de
conducere de la spital
Conform declara]iei de avere, pe
lâng` proprietatea amintit`, Carmen
Cump`t a completat la rubrica datorii
o sum` de peste 50.000 lei, \nsemnând
credite bancare. La capitolul conturi
bancare apare suma de 63.508 lei. |n
2019, managerul Spitalului de Recuperare
a \ncasat 131.288 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, sucursala Ia[i,
pentru suma de 200.000 lei. |n 2011,
ipoteca a fost ridicat` dup` achitarea
datoriei. Contactat` telefonic, Carmen
Cump`t s-a ar`tat destul de deranjat`
\n momentul \n care a fost \ntrebat`
de valoarea propriet`]ii din satul Breazu.
„Nu [tiu s` detaliez, habar nu am s`
evaluez. Uita]i-v` \n declara]ia de avere”,
a precizat managerul Spitalului de
Recuperare.

So]ul managerului
de la Spitalul de
Recuperare este
implicat \n dou` firme
Aparent, \n timp ce Carmen Cump`t
tr`ie[te doar din leafa de la Spitalul
de Recuperare, so]ul acesteia este
implicat \n dou` societ`]i cu obiect de
activitate „cultivarea fructelor semin]oase
[i sâmburoase”. Petru Cump`t apare
ca unic asociat \n societatea Polmicultura
Ind SRL. |n perioada 2017-2019 a declarat
o cifr` de afaceri de aproximativ 300.000
euro. |n 2019, profitul a fost infim, de

8.535 lei, cu un num`r de 5 angaja]i.
Petru Cump`t controleaz` [i societatea
Pomicultura SRL, dar care nu este
activ` din 2014. So]ul managerului de
la Spitalul de Recuperare din Ia[i a
declarat un venit anual din salarii de
nici 18.000 de lei. |n trecut, Petru
Cump`t avea calitatea de director executiv
la societatea de panifica]ii Vel Pitar SA.
Societatea avea inclusiv contracte derulate
cu Spitalul de Recuperare, chiar când
Carmen Cump`t ocupa postul de manager.
Totul s-a \ntâmplat la pu]in timp de la
instalare, \n anul 2009.
Ciprian BOARU

Filmul complet al unui flagrant `n miez de noapte! Masca]ii au salvat o tân\r\
obligat\ s\ se prostitueze `ntr-un complex de lux din Ia[i! Doi proxene]i au
fost `nc\tu[a]i [i re]inu]i
Ac]iune fulger a masca]ilor de la
Ia[i [i a poli]i[tilor de la Biroul de
Investiga]ii Criminale. O tân`r`
obligat` se se prostitueze \ntr-un
cartier de lux a fost salvat` din
mâna proxene]ilor. Doi indivizi au
fost re]inu]i pentru 24 de ore [i
sunt b`nui]i c` ar fi obligat-o [i
amenin]at-o pe fat` pentru a face
\n cele din urm` bani de pe urma
ei
Ac]iune fulger a poli]i[tilor de la Biroul de
Investiga]ii Criminale (BIC) Ia[i [i a masca]ilor
de la Servicul de Ac]iuni Speciale (SAS). |n
noaptea de miercuri spre joi, poli]i[tii au primit
o informa]ie conform c`reia o tân`r` este obligat`
s` stea \ntr-un apartament din zona T`t`ra[i.
Miercuri seara, \n jurul orei 22:00, oamenii legii
primeau aceast` informa]ie. |n scurt timp s-a
format o echip` operativ` format` din poli]i[ti de
la BIC, SAS, criminali[ti [i agen]i de la poli]ia
local` [i s-a plecat spre locul indicat. Oamenii
legii au ajuns la loca]ia \n care se afla fata.
Aceasta a fost g`sit` \ntr-un apartament singur`.
Le-a povestit poli]i[tilor c` este ]inut` cu for]a
acolo [i obligat` de doi indivizi s` se prostitueze.
Poli]i[tii nu i-au g`sit pe b`rba]ii care o obligau
pe tân`r` s` se prostitueze, drept urmare au
organizat un flagrant.

Doi tineri au fost ridica]i de
masca]i [i b`ga]i \n spatele
gratiilor pentru 24 de ore
Poli]i[tii au apelat la ajutorul fetei pentru a
putea pune mâna pe cei doi proxene]i. Tân`ra ia contactat, iar la scurt timp cei doi [i-au f`cut
apari]ia la u[a apartamentului \n care tân`ra se
prostitua. Masca]ii i-au luat ca din oal` pe cei
doi indivizi [i i-au \nc`tu[at. Ma[inile lor au fost
perchezi]ionate, iar poli]i[tii au g`sit un pistol [i
un baston telescopic. Surse din cadrul anchetei
au precizat c` cei doi tineri ar fi amenin]at-o pe
fat` pentru ca aceasta s` se prostitueze [i chiar
i-ar fi spus c` o vor vinde altor proxene]i dac`
refuz` s` primeasc` clien]i. Alexandru Lipovanu
Poli]i[tii din Ia[i au ac]ionat
[i Alexandru Andrei sunt cei doi tineri care au
mai ceva ca \n filmele poli]iste
fost re]inu]i de poli]i[ti. Ei au 25, respectiv 22
Trebuie precizat c` poli]i[tii din cadrul Biroului
de ani. Unul dintre ei este de loc din Boto[ani,
iar cel`lalt din Ia[i, la fel ca tân`ra obligat` s` de Investiga]ii Criminale Ia[i au ac]ionat mai ceva
se prostitueze. Poli]i[tii i-au re]inut pe amândoi ca \n filmele poli]iste [i au reu[it \ntr-un timp
ieri, spre diminea]`. „Poli]i[tii efectueaz` verific`ri extrem de scurt s` finalizeze o anchet` extrem
\n cadrul unui dosar penal \ntocmit sub aspectul de ampl`. |n imaginile surprinse de reporterii
comiterii infrac]iunii de proxenetism. Doi tineri BZI se poate observa profesionalismul poli]i[tilor
de 22, respectiv 25 de ani au fost re]inu]i pentru de la IPJ [i modul lor de ac]iune. |ntreaga ac]iune
24 de ore. Cercet`rile continu` pentru stabilirea a oamenilor legii a durat doar câteva ore [i s-a
\ntregii situa]ii de fapt”, a precizat Anca V\jiac, terminat cu re]inerea celor doi proxene]i. Ce se
purt`torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie va \ntâmpla cu ace[tia este greu de spus. Dac`
Jude]ean Ia[i.
vor fi g`si]i vinova]i de proxenetism, vor sta ani
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

grei \n spatele gratiilor. Acest gen de interven]ii
sunt destul de rare, pentru c` fetele care sunt
exploatate de proxene]i se tem s` vorbeasc` [i
s` cear` ajutor. Tân`ra va fi ajutat` de oamenii
legii dac` va cere sprijin [i ar putea avea o via]`
rela]iv normal` \n curând. Surse din cadrul anchetei
au precizat c` \n urm` cu ceva timp, tân`ra
obligat` s` se prostitueze a fost iubita unuia
dintre cei doi proxene]i. De obicei, cam aceasta
este re]eta la care apeleaz` b`ie]ii dornici s` fac`
bani u[or peste noapte. Determin` diferite tinere
s` se \ndr`gosteasc` de ei, iar mai apoi le oblig`
s` se prostitueze.
Sorin PAVELESCU
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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.

|NCHIRIERI
{coala Gimnazial` }u]ora din
Comuna }u]ora, Jud.Ia[i scoate
la concesionare 3,68 ha teren
arabil. Rela]ii suplimentare la
tel.0232/298.759.

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
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
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,
Vând cas` \n comuna
saltele:
40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial
Ciurchi-Ia[i.
Facilit`]i:
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
nr.5, aproape de centru, din
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
1994, finalizat` la cheie. Anexe \ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
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;

11

PUBLICITATE

Vineri, 15 ianuarie

MIC A PUB LIC ITATE
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
\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.

[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
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.

Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
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.

Suha Mobila Ia[i, angaj`m
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
montator mobilier din PAL [i
1100 Euro, contact
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
0770.357607.
PAL/ MDF. Experien]` de
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
produc]ie sau montaj mobilier
Societate comercial` angajeaz`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie lucr`tor comercial, cu sau f`r`
cazare (se poate alege \ntre
un avantaj. (salariu negociabil).
experien]`, pentru
mai multe op]iuni) [i salarii
Oferim carte de munc`. Program
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
motivante.
Cerem seriozitate.
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
suplimentare la telefon
Date de contact:
monteaz` mobilierul în atelier;
0747270691.
0721.791796.
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
Caut`m coleg` coafez` cu
utilajele noastre. Salariul 1500 lei- experien]` pentru a \mp`r]i chiria
ANGLIA – angajeaz` operatori
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
depozit f`r` experien]` [i
3000 lei. Permisul de conducere
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
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.
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
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.
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Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.

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.

Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.

Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.

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.

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.
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.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
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, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.
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 CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
Inginer energetician, studii
STA}IUNEA DE CERCETARE
superioare, f`r` experien]`
PENTRU VITICULTURA {I
precizat`, DAS SERVICE SRL.
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
Rela]ii la: 0232.230637;
0737508794;
0232.262800; office@dasstatiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.
instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.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.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
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.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.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.
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.

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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.

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.

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
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.
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Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

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 necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.

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

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.
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.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, absolvent
promo]ia 2020, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

func]ia de administrator de
patrimoniu ; 8 februarie 2021,
ora 9 – proba scris`; 9 februarie
2021, ora 9 – proba practic` ,
ora 12 - interviul; -pentru func]ia
de muncitor de între]inere ; 8
februarie 2021, ora 12 - proba
practic` ; 9 februarie 2021, ora
14 – interviul. Dosarul pentru
înscrierea la concurs se va
depune la secretariatul {colii
Gimnaziale Le]cani în perioada
18 -29 ianuarie 2021, în intervalul
orar 9.00– 13.00 . Rela]ii
suplimentare, lista documentelor
necesare înscrierii [i particip`rii la
concurs se pot ob]ine la sediul
{colii Gimnaziale Le]cani birou
secretariat, la nr. de telefon
0232/296960, la avizierul {colii
sau accesând pagina de internet
a [colii www.scoalaletcani.ro

SELEC}II OFERTE
Societatea profesional`
“Lichidator Company 2003”
SPRL, cu sediul în Ia[i, {os. Arcu
nr.71, bl. T10, sc.A, ap.1, parter,
În calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC BOCART INVEST
SRL SA, conform sentin]ei
comerciale nr.421/16.03.2011 a
Tribunalului Ia[i – judecator
sindic, pronun]at` în dosarul
nr.2993/99/2009, Anun]`
primirea, pân` pe data de
15.02.2021, a ofertelor pentru
cumpararea unei crean]e în
valoare de 224.014,00 lei, pe
care o de]ine SC BOCART
INVEST SRL, în baza unui titlu
executoriu (hotarîre
judecatoreasca) fa]a de 2 (doi)
debitori persoane fizice la data
de 31.12.2020, la care se
adauga cheltuielile de executare
stabilite de BEJA. Ofertele vor fi
prezentate Adun`rii creditorilor.
Informa]ii: tel. 0723/247822, email –
lichidatorcompany@yahoo.com.

CONCURSURI

Scoala Gimnazial` Le]cani,
com.Le]cani, jud. Ia[i
Sudor, studii medii, curs
organizeaz`
concurs conform
calificare, f`r` experien]`
prevederilor H.G 286/2011
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
reactualizat`,
pentru ocuparea
Sofer automacaragiu, studii
0232.230637; 0232.262800;
posturilor contractual vacante: -1
medii, calificare, f`r` experien]`
office@das-instalatii.ro.
post de administrator de
precizat`, certificat transport
patrimoniu cu norm` întreag`, pe
Sudor, f`r` studii [i experien]`
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
durat` nedeterminat`,
precizate, FARM CAMARA SRL.
DAS SRL. Rela]ii la:
corespunz`toare func]iei de
Rela]ii la: 0729134149.
0232/230637; 0232/262800;
execu]ie; - 1 post muncitor de
office@das-instalatii.ro.
Tâmplar, scoal` profesional`/
între]inere cu norm` întreag`, pe
Specialist \mbun`t`]ire produse,
curs calificare, f`r` experien]`
durat` nedeterminat`,
studii superioare, experien]` 1
precizat`, DAS SERVICE SRL.
corespunz`toare func]iei de
execu]ie. Nivelul studiilor: Pentru administrator de
patrimoniu: studii superioare în
domeniul economic –
administra]ie public` sau studii
superiaoare în domeniul tehnicinginerie. - Pentru muncitor de
între]inere: minimum studii
generale (absolvent 8 clase);
calificare în meserii l`c`tu[
mecanic, constructor, electrician
constituie avantaj. Vechime în
specialitate - Pentru
administrator de patrimoniu:
minimum 1 an; - Pentru muncitor
de între]inere; minimum 2 ani
vechime în munc`. Concursul se
organizeaz` la sediul Scolii
Gimnaziale Le]cani: - pentru
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

IN MEMORIAM

U

Azi, 12 ianuarie 2021, se
împlinesc 10 ani de la
plecarea în lumea celor
drep]i a celei care a fost Prof.
univ. dr. Adela Ioana Burlui.
Dumnezeu s-o odihneasc` [i s-o
aib` în paza Sa, iar noi s`-i
pomenim [i s`-i pastram, vie [i
ne[tearsa, amintirea. La orele:
11.00, va avea loc o slujba de
pomenire la Cimitirul Eternitatea,
în condi]iile restric]iilor
pandemice. Familia Prof. univ. dr.
Vasile Burlui.

CONDOLEAN}E

U

Colegii din conducerea
Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din
Ia[i sunt al`turi de dna. Prorector
Prof.dr.ing. Carmen Loghin \n
aceste momente deosebit de
triste pricinuite de plecarea
mamei dintre noi [i \i transmit
sincere condolean]e. Dumnezeu
s` \i astearn` drum lin c`tre
lumin` [i s` o odihneasc` \n
pace.
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Ie[enii sunt urm\ri]i pas cu pas, pân\ [i
la ghena de gunoi! Reportaj din camera
secret\ `n care sunt monitoriza]i
locuitorii ora[ului! Imagini SF din
locul `n care este supravegheat totul!
Un sistem modern tip Big
Brother a fost implementat la o
companie public` din
municipiul Ia[i. Cei care vor s`
scape de gunoiul menajer [i nu
numai vor fi monitoriza]i mai
strict. Societatea Salubris SA a
pus sub monitorizare video
punctele de colectare din ora[,
iar fiecare ma[in` a fost dotat`
cu camere de luat vederi. Totul
este supravegheat la sânge din
baza societ`]ii ie[ene
Fiecare container de gunoi din municipiu a
ajuns s` fie supravegheat video de firma de
salubritate din Ia[i. Salubris SA a implementat
unul din cele mai moderne sisteme video din
]ar`, iar punctele de colectare sunt monitorizate
non-stop din dispeceratul societ`]ii. Operatorul
de salubritate a digitalizat complet acest sistem
pentru a avea o monitorizare strict` a colect`rii
de[eurilor din tot ora[ul. Sistemul, un adev`rat
Big Brother \n Ia[i, cuprinde o monitorizare
video la circa 250 de puncte de colectare din
ora[, a ma[inilor de salubritate, dar [i a pubelelor
cu sistem inteligent. |ntregul sistem de monitorizare
a de[eurilor este supravegheat atent din baza
Salubris SA din strada Aurel Vlaicu.

Big Brother \n Ia[i. Sistemul
video al Salubris SA urm`re[te
pas cu pas colectarea
de[eurilor
Sistemul implementat de Salubris SA a costat
peste 1 milion de euro. |ns` \ntreaga procedur`
a fost pus` la punct \n cele mai mici detalii
pentru ca totul s` se desf`[oare ca la carte.
Salubris SA s-a dotat cu sta]ii inteligente cu

sistem de m`surare a nivelului de \nc`rcare a
containerelor, cu sistem de monitorizare video
a ma[inilor, cu sistem GPS etc. „|ncerc`m din
ce \n ce mai mult s` digitaliz`m aceast` societate
a Prim`riei Ia[i. Toate de[eurile, fie c` sunt
stradale, fie c` sunt menajare, au intrat \ntr-un
flux de informa]ii. Astfel, noi putem gestiona
digital toate informa]iile pe care le primim din
teren. Am creat mai multe investi]ii [i am f`cut
mai multe programe”, a men]ionat C`t`lin Neculau,
directorul Salubris SA Ia[i.

Pubele cu sistem inteligent.
Alert` \n baza Salubris SA la
fiecare pas lâng` containere
Noul sistem inteligent din baza Salubris SA
cuprinde [i pubelele stradale ecologice. Acestea
au un sistem cu senzori prin care se arat` nivelul
de umplere cu de[euri. Iar acest \ntreg ansamblu
este monitorizat din baz`, de oamenii Salubris
SA, \n permanen]`. „Avem un program de
monitorizare a co[urilor stradale. De exemplu,
\n momentul \n care acestea sunt umplute \n
propor]ie de 80 la sut`, ma[ina trebuie rotit`,
iar co[ul va fi golit. Un alt sistem este legat de
punctele gospod`re[ti, cele din municipiu, \n zona
blocurilor. Ne sunt ar`tate pe culori, fiecare tip
de de[eu \n parte. Cu negru sunt trecute gunoaiele
menajere, cu albastru avem hârtia [i cartonul,
cu verde sticla, iar cu maro avem trecut plasticul.
Când ajung la sut` la sut`, o ma[in` vine [i le
colecteaz`”, a precizat C`t`lin Neculau.

Harta tuturor punctelor de
colectare Salubris SA
Baza societ`]ii de salubritate a ora[ului
cuprinde un sistem video de ultim` genera]ie.
Din aceast` baz`, angaja]ii Salubris SA pot vedea
\n timp real unde se afl` ma[ina de salubritate,
dac` se colecteaz` corect gunoiul [i dac` ma[inile
\[i respect` traseul prin municipiul Ia[i. „Sistemul

are [i hart` \n timpul real al punctelor gospod`re[ti,
hart` accesibil` locuitorilor municipiului Ia[i pe
site-ul Salubris SA. Noi putem monitoriza toate
ma[inile societ`]ii \n tip real. Din cele 600 de
puncte gospod`re[ti am pus camere de luat vederi
\n circa 250 din acestea. {i astfel vedem \n timp
real tot ce se \ntâmpl` acolo. Avem sistem de
monitorizare pe toate gunoierele. De când am
implementat acest sistem nu mai avem probleme,
nu mai avem reclama]ii. Mai avem de luat \nc`
350 de camere pentru a avea o monitorizare
complet`. Vrem ca toate punctele gospod`re[ti
s` fie acoperite”, a ad`ugat directorul societ`]ii
de salubritate a municipiului Ia[i”, a mai spus
C`t`lin Neculau.

Primii ie[eni amenda]i \n urma
sistemului Big Brother.
Salubris SA vrea s` dezvolte
\ntreaga investi]ie
Sistemul de monitorizare de tip Big Brother
din Ia[i, de la baza Salubris SA, are [i avantaje.

Astfel, ie[enii care nu respect` mediul [i care
arunc` la \ntâmplare de[eurile pot fi identifica]i
mai u[or. Deja, cei de la Salubris SA au f`cut
adrese c`tre Poli]ia Local` pentru a-i amenda pe
câ]iva dintre cei care au aruncat gunoiul pe lâng`
pubele sau le-au distrus. |n special, au fost v`zute,
cu ajutorul camerelor de supraveghere, persoane
din unele societ`]i comerciale care au deversat
de[eurile \n locuri nepotrivite. „Vrem s` avem
parte de un Ia[i prietenos, civilizat, \n care s`
reu[im s` ne debaras`m de de[uri \n mod corect.
Vreau s`-i \ndemn pe ie[eni s` colecteze separat.
Nu este un lucru greu, nu e un moft. E o
obliga]ie. Cu aceste sisteme de monitorizare
putem vedea [i cine colecteaz` separat, [i cine
nu o face. A[a putem transmite administra]iilor
asocia]iilor cine colecteaz` separat [i cine nu.
Pre]ul pl`tit pentru colectarea de[eurilor \n mod
separat este cu 30 la sut` mai mic decât atunci
când acest lucru nu se \ntâmpl`”, a mai spus
directorul Salubris SA Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Recuperare miraculoas\ cu ajutorul aparatului de coronarografie
din Clinica de Cardiologie din Ia[i. Un ie[ean ajuns `n stare grav\
a fost salvat, dup\ ce a temporizat prezentarea la spital
Un pacient a ajuns \n stare grav` la Clinica
de Cardiologie din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”
din Ia[i din cauz` c` a amânat pân` \n ultima clip`
prezentarea la medic. Leziunea care \i punea via]a
ie[eanului \n pericol a fost tratat` prin intermediul
aparatului de coronarografie care a fost inaugurat
pe 2 octombrie 2020. Medicii ie[eni au subliniat
de mult timp importan]a unui astfel de aparat pentru
pacien]ii care sufer` de boli cardiovasculare grave
care nu puteau beneficia de un tratament corespunz`tor.
Din luna decembrie, bolnavii cu cardiopatie ischemic`
beneficiaz` de coronarografie \n cadrul unit`]ii
medicale. Rezultatele sunt \mbucur`toare pentru
echipa de medicii care au reu[it s` trateze leziunile
a zeci de pacien]i \n aproximativ o lun`, f`r` apari]ia
complica]iilor. Un b`rbat \n vârst` de 64 de ani
cu o afec]iune coronarian` a ajuns aproape incon[tient

la Clinica de Boli Cardiovasculare din Ia[i. O [ans`
de salvare a fost dat` de aparatul de coronarografie
care a fost inaugurat la Ia[i \n luna octombrie 2020.
Primul pacient a fost tratat cu ajutorul aparatului
\n 23 decembrie. „Un pacient din jude]ul Ia[i a
ajuns intubat, \ntr-o stare foarte grav`, semi-con[tient.
De[i cuno[tea faptul c` are o leziune, bolnavul a
ales s` nu se prezinte la medic pentru tratament.
Temporizarea l-a adus direct \n sec]ia de Terapie
Intensiv`. Din fericire, ie[eanul a fost tratat cu
succes prin intermediul aparatului de coronarografie,
urmând s` vedem cum va decurge recuperarea din
punct de vedere neurologic. Este foarte important
ca un pacient s` se prezinte \n timp util la spital”,
spune dr. Dan Tesloianu, de la Clinica de Boli
Cardiovasculare din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon”
din Ia[i.

La Clinica de Cardiologie din
Ia[i se realizeaz` \n medie
patru proceduri pe zi
Medicii din cadrul clinicii au tratat pacien]ii
\n flux continuu. Dac` \n ultimele trei s`pt`mâni
s-a ajuns la o medie de 4 proceduri de coronarografie
pe zi, \n urm`toarea perioad` echipa medical`
sper` c` media va cre[te spre 9 - 10. „Am anun]at
spitalele din jude]ele din regiunea Moldovei.
Sec]iile de Cardiologie sau medicin` intern` au
trimis aproape 39 de adrese. Reprezentan]ii
unit`]ilor medicale au fost informa]i despre mai
multe aspecte. Urgen]ele nu se programeaz`, iar
pacien]ii care estimeaz` c` au nevoie pot suna
la un num`r de telefon pus la dispozi]ie. De
s`rb`tori am \ncercat s` organiz`m cât mai bine

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

circuitele legate de preluare, investigare [i
tratament, dar [i adresare \n rândul pacien]ilor
cu cardiopatie ischemic`. Cei mai mul]i pacien]i
vin din alte jude]e, iar noi \ncerc`m s` fim aten]i
[i corec]i, calculând riscurile [i beneficiile, iar
ca precau]ie pacien]ii sunt evalua]i [i de c`tre
medicii din cadrul clinicii”, adaug` medicul ie[ean.
Primul pacient a fost tratat ieri cu ajutorul
aparatului de coronarografie din Clinica de
Cardiologie a Spitalului „Sfântul Spiridon” din
Ia[i. Medicii au asigurat [i pe perioada s`rb`torilor
de iarn` consulta]iile [i tratamentul pentru pacien]ii
care au ajuns la Unitatea de Primiri Urgen]e din
Ia[i. Pacientul \n vârst` de 56 de ani din Boto[ani
care s-a prezentat \n stare grav` la spital a fost
preluat pentru tratament \n cadrul clinicii.
Alexandra ABONICESEI
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Primul transfer bifat de Dan
Petrescu la Kayserispor?
Fotbalistul din Liga I care ar
fi ajuns la un acord cu turcii
Dan Petrescu a intrat puternic „în pâine” la Kayserispor.
Tehnicianul, care a început antrenamentele de luni, pare a avea
parte [i de primul transfer onorat de conducerea clubului. Surprinde
îns` informa]ia, mai ales c` la instalare „Bursucul” a aflat c`
echipa are interdic]ie la transferuri. Turcii de la TFF Ligler au
anun]at, în urm` nu cu mult timp, c` oficialii celor de la Kayserispor
ar fi ajuns la un acord cu Damjan Djokovic [i c` noul angajament
se va semna pe o perioad` de 1,5 sezoane. De data asta, croatul
ar fi fost de acord, asta dup` ce tot el a declinat o ofert` de la
Damak, din Arabia Saudit`. Informa]ia legat` de Djokovic surprinde,
pentru c` în urm` cu doar câteva zile oficialul grup`rii turce,
Mustafa Tokgöz, i-a dat o veste proast` fostului tehnician de la
CFR Cluj. „Vreau s` precizez c` clubul nostru, Kayserispor, are
interdic]ie la transferuri. Este vorba de datorii în valoare de 25
de milioane de euro, pe care nu le putem achita în acest moment.
Se fac eforturi, dar [tirile c` vrem s` aducem juc`tori sunt complet
false”, a declarat purt`torul de cuvânt de la Kayserispor.
Mijloca[ul croat mai are contract cu CFR Cluj pân` în 30
iunie iunie 2022. În var`, CFR a discutat cu Istanbul Ba[ak[ehir
un posibil transfer, iar Marius {umudic` l-a dorit [i el în mai
multe rânduri la Gaziantep.

Colonia româneasc` de la Kayserispor
Trei români se afl` în lotul echipei Kayserispor: Silviu Lung
Jr, Cristian S`punaru [i Denis Alibec. Lotul forma]iei este cotat
la 16,7 milioane de euro, iar Denis Alibec este cel mai valoros

juc`tor, conform Transfermarkt, având o cot` de 1,8 milioane de
euro. Podiumul cotelor este completat de Aaron Lennon (1,4
milioane), în trecut vedet` în Premier League, respectiv de Gustavo
Campanharo (1,4 milioane).
În plus, români sunt [i în staff-ul tehnic. Petrescu este ajutat
în munca sa de Valeriu Bordeianu, Costin Curelea [i Bogdan
Aldea, primii doi secunzi cu licem]` PRO.
Cesena (46 de meciuri), Ajaccio (39), Livorno (33), Spezia
(20), Monza, Greuther Furth, Rijeka, Cesena, Spartak Trnava [i
Bologna sunt celelalte echipe la care a mai jucat Djokovic
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Mihaela Buz\rnescu a pierdut în calific\rile pentru
Australian Open, dar înc\ poate participa la turneu
Mihaela Buz`rnescu a ratat calificarea la Australian Open, dar
juc`toarea din ]ara noastr` va pleca la Melbourne [i are asigurat`
participarea la cele dou` turnee.
Mihaela Buz`rnescu le-a învins în calific`rile pentru Australian
Open pe Lara Arruabarrena [i pe Claire Liu, îns` a cedat în
ultimul tur. Miki a condus cu 6-2 5-2 în fa]a americancei Whitney
Osuigwe, îns` tân`ra de doar 18 ani a întors soarta meciului în
favoarea ei [i s-a impus cu 6-2 în actul decisiv.
Nu totul este negru pentru Mihaela. Ea este una dintre cele
6 juc`toare care vor ajunge în Australia din pozi]ia de Lucky
Loser. În cazul în care vor ap`rea retrageri din rândul sportivelor

calificate direct pe tabloul principal de la Australian Open, Miki
va putea ocupa unul dintre aceste locuri. În acest fel, totalul
româncelor participante la primul Grand Slam al anului ar urca
la [ase. Pân` acum, sigure de locul lor pe tablou sunt: Simona
Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Patricia ]ig [i Ana Bogdan.
Dup` ce va efectua carantina de 14 zile de la Melbourne,
Buz`rnescu va lua startul în calific`rile turneelor WTA de la
Antipozi. Dou` întreceri WTA vor avea loc în complexul Victoria
Park, în perioadele 31 ianuarie - 6 februarie, respectiv 13-19
februarie. Ambele turnee din Australia vor fi transmise în direct
pe canalele Digi Sport.

Mesaj ferm al unui
oficial important în
privin]a Jocurilor
Olimpice de la Tokyo!
Se anuleaz\ Olimpiada
de anul acesta?

Mark England, [eful de misiune al echipei olimpice a
Marii Britanii, a declarat miercuri c` este încrez`tor c` Jocurile
Olimpice de la Tokyo se vor desf`[ura în acest an, chiar dac`
vor avea un aspect diferit din cauza pandemiei de coronavirus,
relateaz` Reuters. „Suntem foarte încrez`tori c` Jocurile vor
avea loc în var`. Cu siguran]` nu am anun]a sportivii dac`
nu ar fi cazul’’, a declarat Mark England. Jocurile Olimpice
au fost amânate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus
[i se vor desf`[ura între 23 iulie [i 8 august, dar în prezent
Japonia se confrunt` cu o recrudescen]` a cazurilor de COVID19.
England, care a luat parte la grupurile de lucru ale CIO,
a opinat c` Jocurile vor ar`ta cu totul diferit ca pân` acum,
cu protocoale de s`n`tate [i de siguran]` „incredibil de
cuprinz`toare” pentru a proteja sportivii.

Japonezii vor anularea Jocurilor Olimpice
Un sondaj recent efectuat de canalul public de televiziune
NHK a indicat c` cei mai mul]i locuitori din Tokyo doresc
anularea sau amânarea olimpiadei de var`. Takeshi Niinami,
pre[edinte al grupului Suntory [i consilier economic al
premierului Yoshihide Suga, a declarat pentru Reuters c` nu
are certitudinea c` Jocurile se vor desf`[ura conform planific`rii.
England a motivat optimismul s`u prin faptul c` „premierul
Japoniei a comentat azi noapte c` Jocurile vor merge înainte,
CIO este foarte încrez`tor în planificarea lor pentru desf`[urarea
Jocurilor. Nu exist` nimic din ceea ce am auzit azi care s`
sugereze c` Jocurile nu vor avea loc. Mergem cu maxim de
energie înainte, pl`nuim s` debarc`m în Japonia la mijlocul
lunii iulie [i acesta este obiectivul nostru”.
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Scandal `n plin\ strad\, la
Ia[i! Un [ofer a fost tras pe
dreapta, iar poli]i[tii au avut
o surpriz\! La audieri,
tân\rul a recunoscut totul!

Bursa bârfelor

Un afacerist face joc de glezne dup` ce
fost prins cu mâ]a-n sac!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre un mare transportator de pren giude], pre numele s`u
Costicl` Samison. Gurile rele spun c` nenea aista a luat \n râs
mai mul]i pensionari de pren Ie[i, pl`tindu-le te-miri-ce pe ne[te
cupoane, pe care, mai apoi, afaceristu’ le deconta pe parale bune.
Biznisu’ a mers ca uns pentru o vreme, pân` ce s-au sesizat ne[te
b`e]i de b`e]i. Acu’, cic` nenea Costicl` e \n joc de glezne [i \i
cam tremur` \ncheieturile, pe motiv c` b`e]ii \l cam caut` la t`te
actele, s` vad` ce [i cum. Ce e mai frumos este c` nu doar
transportatoru’ ista e luat la puricat. Babetele au aflat c`, \n curând,
mai mul]i afaceri[ti din domeniu vor fi lua]i la \ntreb`ri pentru
aceea[i pricin`. Nu putem decât s` salut`m ac]iunea autorit`]ilor
[i s` le ur`m s` le pice cât mai mul]i asemenea afaceri[ti!

A-nceput r`zbelu’! {acalii
sper` s` \i ia locul cât mai repede,
dar nu [tiu ce \i a[teapt`!
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una despre lupta
intestin` de la peneleu’ local. Cic` prin filial` a \nceput r`zbelu’
pentru [`fie. Asta, dup` ce mul]i au agiuns s` spere [i [i-au f`cut
calcule dup` ce au dat \n bobi c` nenea Costelu[ Alexuc` va pica
\n curând. Printre [acali se reg`sesc atât Alexei Moar`, cât [i
vreo al]i doi-trei agarici, care sper` s` se agiung` \n frunte, la un
ciolan mai gras. Numai c` surpriza cea mare care st` s` vin` e
c` antrenorul a scos deja la \nc`lzire pe cineva de la bucale, \n
eventualitatea \n care Costelu[ va fi nevoit s` fac` un pas \napoi.
De fapt, Alexei Moar`, care se crede cel mai \ndrept`]it s` se
agiung` [`f, nu prea are leg`turi cu neam]u’ Klaus Johannis, de[i
el s-a tot l`udat cu frate-s`u, c` face, c` drege pe acolo. |n realitate,
neam]u’ cic` nu prea [tie cine e fratele lui Alexei Moar`, fiind
tratat pe acolo ca un amploaiat oarecare.

S-au cr`c`nat t`]i de râs când au v`zut
cine vrea s` fie secretar pe la coltur`!

Un [ofer din Ia[i a fost pedepsit de
judec`tori, dup` ce a fost acuzat c` a
urcat la volan f`r` a avea acest drept.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Pa[cani l-au condamnat pe Marian
Alexandru Curteanu la 4 luni de
\nchisoare, cu amânarea aplic`rii
pedepsei. |ntreg scandalul a izbucnit dup`
ce [oferul a fost tras pe dreapta de
poli]i[tii ie[eni

Scandal \n plin` strad`, \n jude]ul Ia[i! Un [ofer a fost tras pe
dreapta, iar poli]i[tii ie[eni au avut o surpriz`! La audieri, b`rbatul
a recunoscut totul! Astfel, recent, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Pa[cani au admis acordul de recunoa[tere a vinov`]iei \ncheiat de
procurori cu Marian Alexandru Curteanu. „Instan]a admite acordul
de recunoa[tere a vinov`]iei încheiat între Parchetul de pe lâng`
Judec`toria Pa[cani [i inculpatul Marian Alexandru Curteanu. |n
consecin]`, stabile[te pedeapsa de 4 luni de închisoare în sarcina
inculpatului, sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducere a unui
vehicul de c`tre o persoan` c`reia exercitarea dreptului de conduce
i-a fost suspendat`, cu amânarea aplic`rii pedepsei”, au precizat
judec`torii. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Marian Alexandru Curteanu, trimis \n fa]a
judec`torilor dup` o oprire \n trafic
Procesul lui Marian Alexandru Curteanu a \nceput pe 16 noiembrie
2020. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Pa[cani
au trimis atunci la instan]` acordul de recunoa[tere a vinov`]iei
\ncheiat cu ie[eanul de 24 de ani. Acuza]ia adus` \n cazul acestuia:
conducerea unui vehicul de c`tre o persoan` care are acest drept
suspendat.
„În fapt, se re]ine c`, pe data de 3 octombrie 2020, inculpatul a
condus autoturismul marca Opel pe drumul public din localitatea
Lungani, în condi]iile în care acestuia îi fusese suspendat dreptul de
a conduce vehicule”, au men]ionat procurorii ie[eni.

{oferul a recunoscut totul la audieri
Dup` ce a fost tras pe dreapta de poli]i[tii ie[eni, Marian Alexandru
Curteanu a fost dus la audieri. „A fost audiat inculpatul. Acesta
recunoa[te s`vâr[irea infrac]iunii re]inut` în sarcina sa, a[a cum a
fost descris` prin rechizitoriu. Inculpatul a declarat c` dore[te s`
încheie acord ca urmare a recunoa[terii vinov`]iei. Având în vedere
c` în interesul urm`ririi penale este necesar` încheierea unui acord
ca urmare a recunoa[terii vinov`]iei de c`tre inculpat, fiind acceptat`
încadrarea juridic`, procurorul ierarhic superior a avizat încheierea
acordului de recunoa[tere a vinov`]iei, stabilindu-se o pedeaps` de
4 luni de închisoare, cu amânarea aplic`rii pedepsei. Amân` aplicarea
pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condi]iile
legii, de 2 ani de la data r`mânerii definitive a acestei hot`râri. La
\ncheierea acordului s-a avut în vedere lipsa antecedentelor penale
[i posibilit`]ile de îndreptare a inculpatului”, au afirmat magistra]ii
p`[c`neni. Acum, r`mâne de v`zut dac` sentin]a emis` de prima
instan]` va fi sau nu contestat` de c`tre [ofer sau de c`tre anchetatori.
|n eventualitatea \n care se va \ntâmpla acest lucru, urmeaz` ca
instan]a superioar` s` decid` ce se va \ntâmpla \n continuare dup`
scandalul de pe str`zile din Ia[i. Totu[i, având \n vedere c` este
vorba despre un acord de recunoa[tere a vinov`]iei, cel mai probabil
hot`rârea judec`torilor nu va fi contestat`.

|ncheiem edi]ia de ast`zi \n mod apoteotic, cu una nou` despre
acela[i R`zv`nel Timofmuc. Gurile rele spun c`, zâlele trecute,
endevidu’ a tot \ncercat s` trag` sfori ca s` prind` [i el un oscior
de ros pe la bucale sau, de ce nu?!, prin dulcele târg m`car.
Oamenii r`i spun c` Timofmuc se viseaz` un fel de secret`ra[ de
stat, culmea!, pe la coltur`! Sp`rg`torul de bomboane agricole prin
c`minele studen]e[ti [i-a spus el c`, dac` nu se agiunge secret`ra[,
m`car pe la giude] s` fie b`gat pe undeva, pe la direc]iunea de
resort. Numai c` b`e]ii veseli de la bucale au râs de s-au cr`c`nat
pe ei când au auzit despre cine e vorba \n propozi]ie. Cic` oamenii
cu capul pe umeri s-au uitat pe „siviul” lui Timofmuc, plus c` au
v`zut pozele date de babete pren edi]iile anterioare [i l-au lini[tit
repede pe endevid.
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