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Lista aroganțelor făcute de Beatrice
Rancea pentru care a intrat în
vizorul procurorilor anti-mafia! Cea
mai tare dintre ele: excursie pentru
mama, plătită din banii Operei!
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Un laborator
mărunt din Suceava
a umilit întreg
sistemul
medical din Iași!
social
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Județul Iași, centru universitar și cultural, nu
are laboratoare de cercetare bine pregătite.
Una dintre cele mai importante proceduri,
cea care realizează secvențierea tulpinilor
de SARS-CoV-2, se realizează într-un
laborator al Universității din Suceava

eveniment 3
Familie de
Surpriză totală pentru
interlopi, reunită în șoferii care circulă pe una din cele
Arestul
mai aglomerate străzi din Iași
Inspectoratului de
O serie de lucrări de reabilitare pe
una
din cele mai circulate străzi
Poliție Județean Iași! din Iași
ar urma să fie demarate în

expres

16

perioada următoare. Primăria Iași
pregătește un proiect legat de
refacerea căii de rulare a
tramvaielor de pe bulevardul
Copou din municipiu. Strada a
fost refăcută în urmă cu 8 ani...
Familia Oarză s-a reunit în spatele gratiilor!
După ce, în urmă cu câteva zile, Viorel Oarză
și fiul său au fost arestați pentru că i-au bătut
pe doi dintre membrii clanului Corduneanu, a
venit vremea ca fosta soție a lui Viorel să fie
încătușată. Femeia a ajuns pe mâna
polițiștilor după ce weekend-ul trecut...

eveniment 2
Medic din Iași, care se grăbea
să ajungă la Unitatea de Primire a
Urgențelor, sancționat de polițiști!
Doctorul era la volanul unui bolid
BMW! Ce decizie au luat judecătorii!

eveniment

8

Top select și exclusiv al școlilor
și liceelor din Iași! Lista celor
mai vânate unități de învățământ
În luna martie 2021 începe goana
pentru înscrierea copiilor la clasa
pregătitoare, în județul Iași. Ca în
fiecare an, este și un top select și
exclusiv al școlilor și liceelor unde cei
mai mulți părinți doresc ca micuții să
urmeze cursurile. Detaliat, înscrierea
efectivă va începe pe 15 martie 2021,
cu evaluarea copiilor și emiterea
recomandării de înscriere la școală
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Joi, 4 martie

Re]ea de gaz metan `n
comunele din jude]ul
Ia[i. Magistrale ale
Transgaz `n toat\ regiunea
Autorit`]ile jude]ene au demarat o serie de \ntâlniri cu
primarii ie[eni pentru a dezbate un proiect legat de aduc]iunea
de gaz \n comunit`]ile rurale. Astfel, la sediul Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i a avut loc o \ntâlnire a [efilor institu]iei cu
mai mul]i primari din jude]. Proiectul legat de dezvoltarea
re]elei de gaz în comunit`]ile ie[ene a fost dezb`tut de Costel
Alexe, [eful CJ Ia[i, cu primarii ce se vor grupa \n unele
asocia]ii de dezvoltare intercomunitar`. Ulterior, vor avea loc
discu]ii cu cei de la Transgaz pentru implementarea acestor
proiecte \n comunele din jude]ul Ia[i. Cel mai probabil, proiectul
va fi implementat cu ajutorul fondurilor europene.

CJ a b`tut palma cu primarii din jude]ul
Ia[i pentru aduc]iunile de gaz
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, a
explicat faptul c` institu]ia va sprijini comunit`]ile locale pentru
ob]inerea finan]`rilor. „Voi desemna un responsabil din partea
Consiliului Jude]ean care s` ]in` permanent leg`tura cu unit`]ile
administrativ-teritoriale din jude]. Vrem s` demar`m proiectele
de dezvoltare a re]elei de gaz cât mai repede. Voi face
demersurile pentru a facilita leg`tura dintre consiliu [i
administra]iile locale. Ne dorim s` asigur`m toate formele de
suport institu]ional pentru a avansa în depunerea proiectelor
spre finan]are”, a precizat Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Acesta a men]ionat c` proiectul va fi extins [i spre alte
comunit`]i ie[ene.
Vor ap`rea dou` astfel de asocia]ii de dezvoltare intercomunitar`
ce vor grupa câteva zeci de comune din tot jude]ul Ia[i. „F`r`
un parteneriat stabil nu vom putea crea premisele dezvolt`rii
în anumite zone. De aceea vom opera]ionaliza cât mai repede
cele dou` ADI-uri create la nivelul jude]ului. Sunt asocia]ii din
care [i Consiliul Jude]ean Ia[i va fi parte integrant`, urmând
ca [i alte comune s` se asocieze în forma aceasta de colaborare.
Vom avea o întâlnire cu Transgaz luna aceasta [i vreau s`
fim preg`ti]i s` identific`m solu]iile practice de a dezvolta
re]ele de magistrale de gaz la care cât mai multe comunit`]i
s` se bran[eze”, a afirmat Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i. |n mai multe comune ie[ene a fost implementat
un proiect de gaz metan, gazoductul Ia[i - Ungheni, conduct`
care ajunge pân` \n Republica Moldova.
Despre colaborarea autorit`]ilor locale [i cele jude]ene cu
Transgaz s-a vorbit \nc` din vara anului precedent. |n urma
unei \ntâlniri ce a avut loc la Casa P`trat` s-a decis demararea
unui astfel de proiect. Cele dou` asocia]ii cuprind mai multe
comune ie[ene. Grupa Sud-Est va cuprinde comunele: Dobrov`],
Schitu Duca, Comarna, Costuleni, Pris`cani, R`duc`neni, Mo[na,
Gorban, Cozme[ti, Dolhe[ti [i Ciorte[ti. Grupa Nord-Est include:
Române[ti, Movileni, Gropni]a, Probota, Vl`deni, Trife[ti,
Andrie[eni, {ipote, Plugari [i Bivolari. Deja [i alte localit`]i [iau exprimat inten]ia de a se grupa \n aceste asocia]ii pentru
implementarea proiectului de aduc]iune de gaz metan.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Medic din Ia[i, care se gr\bea s\
ajung\ la Unitatea de Primire a
Urgen]elor, sanc]ionat de poli]i[ti!

Doctorul era la volanul unui
bolid BMW! Ce decizie au
luat judec\torii!
Un doctor din Ia[i a fost sanc]ionat de
oamenii legii. Doctorul a contestat \n
instan]` sanc]iunea primit` de la agen]ii
din cadrul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i. Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au respins, \ns`,
plângerea formulat` de Eugen Andrei Edu,
chiar dac` medicul a sus]inut c` se
gr`bea s` ajung` \n Unitatea de Primire a
Urgen]elor
Un doctor din Ia[i, care se gr`bea s` ajung` la Unitatea de
Primire a Urgen]elor (UPU), a fost sanc]ionat de oamenii legii!
Doctorul se afla la volanul unui bolid BMW! Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au luat recent o decizie \n procesul intentat de
Eugen Andrei Edu poli]i[tilor.
„Instan]a respinge plângerea promovat` de petentul Eugen
Andrei Edu în contradictoriu cu intimatul IPJ Ia[i, împotriva
procesului-verbal de contraven]ie”, au precizat judec`torii ie[eni.
De remarcat este faptul c` decizia nu e definitiv`, aceasta putând
fi contestat`.

Eugen Andrei Edu se afla
la volanul unui bolid BMW
Procesul dintre Eugen Andrei Edu [i Inspectoratul de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i a \nceput pe 21 aprilie 2020. „Sunt medic de
urgen]` în cadrul UPU Ia[i. Pe 9 aprilie 2020, la ora 18:50, am
fost anun]at s` m` prezint la munc` mai devreme, deoarece
num`rul pacien]ilor era mare. |n timp ce m` deplasam cu
autoturismul spre Spitalul „Sfântul Spiridon”, am oprit la semaforul
ce permite virajul la stânga c`tre spital. |n timp ce st`team la
semafor, m-am uitat la telefonul mobil pentru a vedea cine m`
sun`, moment în care a trecut un echipaj de Poli]ie pe lâng`
mine. La poarta unit`]ii am fost oprit [i sanc]ionat pentru c` a[
fi vorbit la telefonul mobil [i c` nu a[ fi semnalizat schimbarea
direc]iei de mers. Articolele de lege indicate în procesul-verbal
nu se reg`sesc în Codul Rutier! Solicit prezentarea film`rii, pentru
a se stabili dac` am s`vâr[it contraven]ia”, a men]ionat ie[eanul
\n instan]`.
La rândul lor, reprezentan]ii IPJ Ia[i au cerut respingerea
plângerii formulate de medic.

Ce au spus poli]i[tii ie[eni
cu privire la incident
Reprezentan]ii IPJ Ia[i au sus]inut c` medicul a fost sanc]ionat
contraven]ional corect [i au cerut respingerea plângerii formulate
de Eugen Andrei Edu. „Pe 9 aprilie 2020, petentul a condus
autotuismul marca BMW, dinspre Pasajul «Mihai Eminescu», c`tre
Spitalul «Sfântul Spiridon», f`r` a semnaliza schimbarea direc]iei
de mers. De asemenea, petentul a înc`lcat marcajul longitudinal
continuu ce separ` sensurile de mers, a fost depistat vorbind la
telefonul mobil pe timpul deplas`rii, f`r` a utiliza un dispozitiv
de tip «mâini-libere» [i nu avea asupra sa permisul de conducere
[i cartea de identitate”, au afirmat poli]i[tii ie[eni.
Agen]ii au solicitat respingerea plângerii [i men]inerea procesuluiverbal de contraven]ie, având în vedere c` sanc]iunea a fost
aplicat` în mod legal. La rândul lor, judec`torii ie[eni au constatat
c` procesul-verbal este legal \ntocmit, neexistând motive de nulitate
absolut` ce ar putea fi invocate din oficiu. De asemenea, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i au concluzionat c` nu poate fi admis`
plângerea formulat` de doctor. „Veridicitatea constat`rilor personale
ale agentului nu poate fi pus` sub semnul întreb`rii în lipsa unor
minime indicii c` situa]ia de fapt re]inut` în procesul-verbal nu
ar corespunde realit`]ii. Aceste indicii trebuie furnizate [i dovedite
de petent, care sus]ine netemeinicia procesului-verbal, neputânduse reduce la o simpl` afirma]ie a acestora. În cauz`, instan]a
constat` c` petentul nu a dovedit o alt` situa]ie de fapt decât
cea re]inut` în procesul-verbal de contraven]ie. Cu privire la
sanc]iunile aplicate, instan]a apreciaz` c` acestea au fost corect
individualizate, fiind aplicate petentului sanc]iunea «avertisment»
sau num`rul minim de puncte-amend`”, au subliniat judec`torii
ie[eni cu privire la medicul aflat la volanul unui bolid BMW.
Ciprian NEDELCU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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EVENIMENT

Joi, 4 martie

Surpriz\ total\ pentru [oferii
care circul\ pe una din cele
mai aglomerate str\zi din Ia[i
O serie de lucr`ri de reabilitare pe una din
cele mai circulate str`zi din Ia[i ar urma
s` fie demarate \n perioada urm`toare.
Prim`ria Ia[i preg`te[te un proiect legat
de refacerea c`ii de rulare a tramvaielor
de pe bulevardul Copou din municipiu
Surpriz` total` pentru conduc`torii auto din municipiul Ia[i
care circul` pe zona bulevardului Copou. Municipalitatea vrea s`
treac` la un proiect legat de refacerea liniei de tramvai din zon`,
proiect care vizeaz` \nlocuirea c`ii de rulare pe ruta Biblioteca
Central Universitar` (BCU) „Mihai Eminescu”- rond Triumf.
Proiectul ar urma s` includ` [i reabilitarea rondului aflat \n
apropiere de Garnizoana Militar` din Copou. Valoarea lucr`rilor
a fost stabilit` la aproape 6 milioane de euro. Finan]area ar putea
fi asigurat` prin Programul Na]ional de Redresare [i Rezilien]`
(PNRR), municipalitatea \naintând o solicitare \n acest sens la
Guvernul României.

Linie nou` de tramvai pe
bulevardul Copou din Ia[i
Primarul Mihai Chirica a explicat [i \n ce const` noul proiect.
Practic, linia de tramvai \ntre BCU [i rond Triumf ar urma s`
fie ref`cut` \n totalitate. Ultima reabilitare a acestui tronson a
fost demarat` \n jurul anului 2003, lucrarea fiind dep`[it` din
punct de vedere tehnic. „Am f`cut o analiz` asupra duratei de
via]` [i am ajuns la concluzia c` nu peste mult` vreme linia de
tramvai de la Biblioteca Central Universitar` [i Triumf va ie[i
din durata normal` de via]`. Are circa 20 de ani vechime \n
curând. Din acest motiv am dat drumul la un studiu de fezabilitate.
Este vorba despre un tronson nu foarte lung [i care nu o s`
dureze foarte mult. Lucr`rile au fost estimate la circa 1 an. Noi
estim`m s`-l ducem spre 2024, valoarea fiind de 5,7 milioane
euro”, a men]ionat edilul Mihai Chirica.

Proiect de 90 de milioane de lei \n
municipiu. Lucrarea a \nceput s` crape
|n anul 2013, \n baza unui proiect cu finan]are european`
„axa cultural`”, au fost ref`cute mai multe str`zi din Ia[i, inclusiv

Dosar de executare/Dosar penal nr. 2230/107/2012
Nr. A_EIS 1417/25.02.2021

Imagini incredibile
dintr-un liceu ie[ean.
O unitate de
`nv\]\mânt din ora[
va fi transformat\
din temelii de CJ
Consiliul Jude]ean Ia[i vrea s` refac` cl`dirile
de la Liceul „Anghel Saligny” din municipiu.
Autoritatea jude]ean` va muta Liceul Special
„Vasile Pavelcu” din zona central` c`tre zona
industrial`. Cl`dirile de la „Saligny” au \ns`
nevoie de o reabilitare complet`

bulevardul Copou. Lucr`rile nu au atins [i liniile de tramvai \nte
BCU [i rond Triumf, ci bucata din Funda]ie spre Gavriil Musicescu
la pasajul „Mihai Eminescu”. Cu toate acestea, proiectul a ajuns
s` fie blamat de [oferi, bulevardul Copou \ncepând s` se crape
dup` numai câ]iva ani. Contractul a fost unul generos, de circa
90 de milioane de lei, la mijloc fiind mai multe firme care au
lucrat la reabilitarea a 16 str`zi, printre care S`r`rie, Lasc`r
Catargi, bulevardul {tefan cel Mare, strada Palat, Anastasie Panu,
Sfântul Laz`r [i bulevardul Carol I. Constructorii selecta]i au
lucrat pe zone diferite, de Copou ocupându-se Vega ’93 Gala]i,
firm` aflat` acum \n insolven]`.

Proiecte de 2,3 miliarde de euro
prin PNRR \n Ia[i
Reabilitarea unor str`zi din Ia[i, inclusiv liniile de tramvai de
pe bulevardul Copou, a fost inclus` \n PNRR. Prim`ria a depus
o list` cu 48 de proiecte prin acest program, list` care a fost
depus` la nivel central pentru ob]inerea finan]`rii. {efii prim`riei
sper` s` prind` prin PNRR o parte a acestor proiecte. Lista
respectiv` cuprinde proiecte pe 3 piloni. Este vorba despre transport
[i schimb`ri climatice, servicii publice, dezvoltare urban`, valorificare
patrimoniu, dar [i competitivitate economic`.
Vlad ROTARU

Dosar de executare/Dosar penal nr. 32228/3/2013
Nr. A_EIS 1423/25.02.2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
23.03.2021, ora 11.00, LICITAŢIE (a-II-a) pentru vânzarea următoarelor
bunuri imobile, proprietatea debitorului TOMA VASILE:
- teren extravilan arabil în suprafaţă de 2.650 mp, nr.
cadastral 51361, nr. carte funciară 51361 UAT Ţibucani, situat
în comuna Ţibucani, judeţul Neamţ.
Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 7.188 lei (exclusiv
TVA*). Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din mun. Iaşi, str.
Anastasie Panu, Nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iaşi, et. 1, jud.
Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţii, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID-19.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
23.03.2021, ora 12.00, LICITAŢIE (a-I-a) pentru vânzarea următoarelor
bunuri imobile, proprietatea debitorului HANUSEAC VASILE:
- teren intravilan arabil în suprafaţă de 2.600 mp, C.F.: 30146
Şerbăuţi, Nr. Top.: 1422/20 situat în comuna Şerbăuţi, judeţul
Suceava.
Preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3 63.301 lei (exclusiv
TVA*). Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din mun. Iaşi, str.
Anastasie Panu, Nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iaşi, et. 1, jud.
Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţii, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID-19.

O unitate de \nv`]`mânt special` din Ia[i se va muta \n
cas` nou`. Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i va reloca Liceul
Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” din centrul ora[ului \ntro alt` unitate [colar`. Liceul Special „Pavelcu” func]ioneaz`
\ntr-un spa]iu de pe strada I.C.Br`tianu, \ns` zona a intrat \n
patrimoniul unui privat. |n aceste condi]ii, autorit`]ile jude]ene
au demarat un proces de mutare a unit`]ii de \nv`]`mânt.
Liceul ar urma s` func]ioneze la spa]iul de la Liceul „Anghel
Saligny” din zona industrial`. |ns` [i imobilele de la „Saligny”
au nevoie de o reabilitare complet` \nainte s` poat` g`zdui
Liceul Special „Vasile Pavelcu. {efii CJ Ia[i au fost la cl`dirile
din zona industrial` pentru a vedea cum arat` acestea [i cum
vor putea fi reabilitate.

Liceul ie[ean „Pavelcu”
se va muta \n cas` nou`
Costel Alexe, pre[edintele CJ, a ar`tat [i ce se va \ntâmpla
\n perioada urm`toare dup` mutarea liceului ie[ean \n noua
loca]ie. „Urmeaz` s` reloc`m Liceul Tehnologic Special «Vasile
Pavelcu» Ia[i pe actualul amplasament al Liceului «Anghel
Saligny». Am verificat spa]iul în care func]ioneaz` liceul [i
aici este nevoie de interven]ie pentru c` actul educa]ional nu
se poate desf`[ura în astfel de condi]ii. Vom identifica cea
mai potrivit` surs` de finan]are pentru a transforma unitatea
într-o [coal` care s` corespund` cerin]elor actuale [i în care
elevii [i profesorii s` poat` lucra cu pl`cere, în condi]ii de
normalitate”, a spus Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i. Liceul special „Pavelcu” a fost prins \n nenum`rate
proiecte ale ISJ Ia[i \n ultima perioad`.

CJ Ia[i a preluat cl`dirile
de la „Anghel Saligny”
Procesul de preluare a spa]iilor de la Liceul „Anghel
Saligny” a fost demarat \nc` de acum câ]iva ani. CJ a demarat
un proiect al`turi de Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i
prin care a ajuns s` preia cl`dirile de la liceul din zona
industrial`.
„Având \n vedere comasarea [i reorganizarea unor institu]ii
de \nv`]`mânt preuniversitar din municipiul Ia[i a c`ror imobile
sunt in proprietatea municipiului Ia[i, am solicitat acestuia
acordarea \n folosin]` a unuia din imobilele \n care nu se
mai desf`[oar` activit`]i didactice. Pentru identificarea unui
astfel de imobil am f`cut o solicitare [i la Inspectoratul {colar
Jude]ean Ia[i. Prin adresa nr.687/08.02.2017 ne comunic`
faptul c` imobilul \n care a func]ionat Liceul Tehnologic
«Anghel Saligny» este disponibil pentru a putea fl relocat
Liceul Tehnologic Special «Vasile Pavelcu» Ia[i”, se arat` \n
proiectul avizat de CJ Ia[i.

Mai multe [coli speciale
din jude] vor fi reabilitate
Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i a anun]at c` \n
perioada urm`toare va trece la modernizarea mai multor unit`]i
[colare subordonate. Costel Alexe a precizat c` CJ se va
concentra la \nceput pe modernizarea unit`]ilor [colare speciale
din municipiul Pa[cani [i ora[ul Târgu Frumos. Despre refacerea
[colii speciale din Pa[cani s-a discutat [i \n mandatul anterior.
„Vom demara un proces de reabilitare [i modernizare a
unit`]ilor de înv`]`mânt din subordinea Consiliului Jude]ean.
Avem în plan dou` proiecte de reabilitare a {colii Gimnaziale
Speciale Pa[cani [i a Liceului Special Moldova Târgu Frumos”,
a precizat Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Lista complet\ a centrelor de
vaccinare anti-COVID-19 din jude]ul
Ia[i! Centrul cu num\rul 38 se deschide
`ncepând de ast\zi, 4 martie 2021
Vaccinarea anti-COVID-19 va continua
\ncepând cu data de 4 martie 2021 \n 31
de puncte organizate \n jude]ul Ia[i. Peste
82.000 de doze s-au administrat ie[enilor
\ncepând cu 27 decembrie 2020 pentru
persoanele incluse \n etapa I [i II.
Popula]ia general`, inclus` \n ultima
etap`, se va putea programa pe platforma
online de vaccinare \ncepând cu
jum`tatea lunii martie
În cele 27 de centre de vaccinare din jude]ul Ia[i s-au
administrat pân` pe data de 3 martie 2021 82.732 de doze de
vaccin împotriva COVID-19 de la începutul campaniei. Cu prima
doz` s-au vaccinat 49.064 de oameni, iar 33.668 de persoane au
primit [i a doua doz` a vaccinului. |n perioada 2-3 martie au fost
administrate 1.442 de doze de vaccin, din care 1.415 persoane
au primit prima doz`, iar 27 de persoane au fost vaccinate cu
cea de-a doua doz`. |ncepând de ast`zi, 4 martie 2021, se deschide
centrul cu num`rul 28 din jude]ul Ia[i, \n comuna Belce[ti, mai
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
16.03.2021, ora 1300, LICITAŢIE (a II a licitaţie) pentru vânzarea
următorului bun mobil, proprietatea debitorulu Pandele Ioan:
- autoturism marca HYUNDAI SANTA FE SM V2, număr
de identificare KMHSC81VP3U444864, an fabricaţie 2003,
nr. înmatriculare IS 72 ABV, pret de pornire licitatie 8224
lei.
Bunul se afla depozitat in localitatea Iasi, str. Aurel Vlaicu
nr. 78, jud.Iasi. Vizionarea bunului se face in data de15.03.2021,
ora 11.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.

exact \n incinta dispensarului uman. {i \n acest centru, dar [i \n
alte 3 se vor administra doze de vaccin Pfizer. Dr. Valeriu
Gheorghi]`, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19,
a transmis faptul c` persoanele se pot înscrie în platforma online
\ncepând cu 15 martie 2021. Fiecare persoan`, în momentul în
care intr` [i î[i creeaz` un cont, va alege op]iunea de a se
programa într-o list` de a[teptare prin alegerea unui centru de
vaccinare. Concret, fiecare centru de vaccinare va avea o list` de
a[teptare care va u[ura procesul de imunizare a popula]iei generale,
care cel mai probabil \ncepe \n luna aprilie.

Vaccinul Pfizer administrat \n 4 centre
de vaccinare noi din jude]ul Ia[i
Campania de vaccinare a \nceput pe data de 27 decembrie
2021. S-au administrat vaccinurile Pfizer, Moderna, iar de la
jum`tatea lunii februarie [i vaccinul AstraZeneca pentru popula]ia
inclus` \n prima [i a doua etap`. Din cele 31 de fluxuri de
vaccinare existente \n jude]ul Ia[i, unul are caracter temporar,
fiind vorba despre cel organizat \n Casa Corpului Didactic, acolo
unde sunt imunizate cadrele didactice. „Începând de pe 1 martie,
s-au activat \nc` 3 centre din mediul rural. Capacitatea de vaccinare
a fiec`rui centru este de 60 de persoane pe zi [i se utilizeaz`
vaccinul Pfizer. Cele 3 noi centre de vaccinare sunt urm`toarele:
Bivolari - Unitatea Medico-Social`, Deleni - Imobil Corp A, {coala
Gimnazial` [i R`duc`neni - Unitatea Medico-Social`. Începând de
mâine (n.r.- ast`zi, 4 martie 2021) devine opera]ional [i centrul
din comuna Belce[ti - Incinta dispensar uman, tot pentru vaccin
Pfizer. Astfel, în jude]ul Ia[i func]ioneaz` în total 31 de fluxuri
în 28 de centre de vaccinare (sunt câte dou` fluxuri în centrele
de la Antibiotice, USAMV [i Tg. Frumos) [i, cu caracter temporar,
un centru dedicat cadrelor didactice la Casa Corpului Didactic”,
au comunicat reprezentan]ii DSP Ia[i.

Lista complet` a centrelor
de vaccinare din jude]ul Ia[i
Pe 18 ianuarie 2021, odat` cu etapa a doua de vaccinare antiCOVID-19 s-au deschis 17 centre, respectiv: SC Antibiotice SA
Ia[i, Podu Iloaiei, Tg. Frumos, Hârl`u, Pa[cani, Colegiul „Mihai

Eminescu”, Colegiul „C. Negruzzi”, {coala Gimnazial` „{t.
Bârs`nescu”, {coala Gimnazial` „G. C`linescu”, Spital „Elytis”,
Spital „Sf. Sava”, Policlinica „Regina Maria”, Spitalul Clinic „Elena
Doamna”, SC MedLife SA, {coala Gimnazial` „B.P. Ha[deu”, Liceul
Teoretic „Waldorf”, Tome[ti. Ulterior, pe data de 15 februarie
2021, au mai fost organizate alte 7 centre \n: com. Ciurea la
Centrul Cultural „Cella Neam]u” (1 flux popula]ie), }ib`ne[ti la
Centru de Permanen]` Medical` (1 flux popula]ie), Vl`deni la
Dispensarul Medical [i Centru de Permanen]` (1 flux popula]ie),
Rediu la SC Clinica Almedra SRL - [os. Valea Rediului, nr. 54,
demisol, Bl. C a, sat Rediu, comuna Rediu (1 flux popula]ie), Tg.
Frumos, str. Cuza Vod`, nr. 44 (1 flux profesori), Ia[i \n Corp
Universitatea de Medicina [i Farmacie - str. Universit`]ii, nr. 16
(1 flux profesori) [i Ia[i - Universitatea de {tiin]e Agricole [i
Medicin` Veterinar` - Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3 (dou` fluxuri
profesori). |n luna martie ie[enii se mai pot programa [i la centrele
de vaccinare din Bivolari, Deleni, R`duc`neni [i Belce[ti.
Alexandra ABONICESEI
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Un laborator m\runt din Suceava a umilit `ntreg sistemul medical din Ia[i!

Niciun pacient infectat cu coronavirus nu
poate face aceast\ analiz\ `ntr-un centru
universitar cu preten]ii cum este Ia[ul
Una dintre cele mai importante etape \n lupta cu pandemia
COVID-19 este secven]ierea pentru identificarea tulpinilor noi care
se r`spândesc cu rapiditate. Centre universitare din ]ar` se
preocup` de acest` procedur`, dar la nivelul Ia[ului demersurile
abia \ncep cu achizi]ionarea echipamentelor necesare. |n lipsa lor,
medicii nu pot pune cel mai corect diagnostic [i nici nu pot
administra un tratament specific. Scuzele se g`sesc: nu avem
laboratoare dotate astfel, personal bine preg`tit [i cu experien]`,
iar tratamentul nu va fi diferit \n func]ie de tulpin`. Prin urmare,
l`s`m alte laboratoare s` fac` treaba, Ia[ul, mare centru universitar,
trimite probele c`tre Universitatea din Suceava pentru analize.
Obi[nuitele teste PCR nu pot ar`ta dac` pacientul este infectat
cu o muta]ie a virusului SARS-CoV-2. Odat` cu r`spândirea noilor
tulpini cu o rapiditate \ngrijor`toare, noi kit-uri de testare RTPCR au ap`rut pe pia]`. Dou` spitale din Ia[i au achizi]ionat
aceste kit-uri cu ajutorul c`rora vor putea afla dac` un pacient
este infectat cu o alt` tulpin` decât cea de referin]`. |ns`, rezultatul
nu arat` [i despre care dintre muta]iile nou ap`rute este vorba,
motiv pentru care sunt necesare analize mai complete. Astfel de
probe vor fi analizate \n perioada urm`toare \n scopul unei
cercet`ri. Rezultatele acestui studiu vor conduce c`tre o hart`
care s` arate ce tulpin` predomin` pe fiecare zon` din ]ar`.
Universitatea „{tefan cel Mare” din Suceava de]ine un laborator
foarte bine dotat, cu echipamente de circa un milion de euro,
dar [i personal specializat care va analiza probe trimise din mai
multe spitale jude]ene din România, printre care se afl` [i Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Noile tulpini existente la Ia[i, identificate
de speciali[ti de la Universitatea
„{tefan cel Mare” din Suceava
Dr. Vasile Cepoi, directorul Direc]iei de S`n`tate Public`
(DSP) Ia[i, a precizat faptul c` procedura de secven]iere care s`
identifice muta]iile ap`rute la tulpina de referin]` a virusului SARSCoV-2 nu se realizeaz` la Ia[i: „Nu se face”, a spus dr. Vasile
Cepoi. Medicii ie[eni sus]in faptul c` pentru a putea analiza
probele recoltate de la pacien]i, pentru a afla tulpina, este nevoie
de un personal specializat, foarte bine preg`tit [i de laboratoare
dotate cu echipamente de mii de euro. Universitatea de Medicin`
[i Farmacie „Grigore T. Popa” a \nceput demersurile pentru
achizi]ionarea echipamentelor pentru secven]ierea probelor [i
depistarea tulpinilor de COVID-19. |n aceast` perioad`, probe din
jude]ul Ia[i vor fi trimise c`tre Universitatea „{tefan cel Mare”
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din Suceava, acolo unde sunt deja laboratoare bine preg`tite [i
personal cu experin]` vast` \n ceea ce prive[te procedura de
secven]iere. „La \nceputul lunii martie 2021, Spitalul de Boli
Infec]ioase a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea
din Suceava. Al`turi de colaboratori din alte jude]e mari din ]ar`
se urm`re[te prin secven]iere s` se realizeze o hart` a tulpinilor
predominante \n fiecare zon`”, a explicat dr. Florin Ro[u, managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Rezultatele unor teste noi RT-PCR
realizate \n Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i vor arat` dac` este
o tulpin` nou` sau cea obi[nuit`
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i [i Spitalul de Pneumoftiziologie
a achizi]ionat teste RT-PCR diferite de cele existente pân` de
curând. Odat` cu apari]ia [i r`spândirea tot mai mare a noilor
tulpini de COVID-19, \n special cea din Marea Britanie, noi teste
au ap`rut pe pia]`. Rezultatele acestora ajut` la distingerea dintre
o tulpin` nou` fa]` de cea de referin]`, \ns` nu identific` precis
despre ce tulpin` este vorba. Aceste teste se vor r`spândi treptat
la toate laboratoarele [i spitalele din jude], dar nu este obligatoriu,
cele obi[nuite pot fi \n continuare folosite. |n perioada urm`toare,
la Spitalul de Boli Infec]ioase se vor efectua noile teste, iar odat`
cu protocolul de colaborare \ncheiat cu Universitatea din Suceava
rezultatele care indic` o nou` tulpin` vor fi trimise acolo pentru
analizare. „Avem un kit de teste PCR care diferen]iaz` rezultatul,
dac` este tulpina obi[nuit`, ca s` o numim a[a, sau una nou
ap`rut`. Nu men]ioneaz` \ns` care, iar \n astfel de cazuri acele
probe noi le trimitem c`tre laboratorul din Universitatea din
Suceava. Studiul realizat de aces]ia este unul na]ional, scopul este
identificarea pe zone a tulpinilor cu cel mai mare grad de
r`spândire, fiind incluse [i centre universitare din Cluj, Timi[oara”,
a mai precizat managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

sau testarea cu noile teste RT-PCR ap`rute. „Vom trimite probe
c`tre Universitatea din Suceava strict \n scopul cercet`rii. Chiar
dac` am afla c` este vorba despre o tulpin` nou`, noi nu trat`m
diferit pacientul, tratamentul este acela[i. Acest studiu ne va ajuta
s` afl`m ce form` a infec]iei cu coronavirus predomin`. Pân` \n
prezent cunoa[tem câteva mai r`spândite, \n special cea din Marea
Britanie, dar [i Africa de Sud. Pân` \n prezent (n.r.- 3 martie
2021) nu am realizat nicio astfel de secven]iere, abia \n aceast`
lun` vom \ncepe s` test`m cu noile kituri PCR [i s` trimitem,
\n func]ie de rezultate, probe c`tre speciali[ti foarte bine preg`ti]i
de la Universitatea din Suceava”, \ncheie dr. Florin Ro[u.
Alexandra ABONICESEI

Tulpina nou` implic` sau nu un
tratament specific pentru pacientul
infectat? Iat` p`rerea medicilor
|n momentul \n care se va identifica o tulpin` nou` nu se
va schimba tratamentul. Asta a sus]inut medicul Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i, mai exact faptul
c` protocolul nu recomand` un tratament specific de la o tulpin`
la alta. Din acest motiv, nu este atât de necesar` secven]ierea
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BUNURILOR MOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
16.03.2021, ora 1100, LICITAŢIE (a II a licitaţie) pentru vânzarea
următorului bun mobil, proprietatea debitorulu Mares Acaei
Liviu Nicolae:
1.Autoutilitara MAN model-GRAF 16-240F, serie sasiu
VA0530A037F002639,an fabricatie 1985 nr. de inmatriculare
BC 40 MMM, preţ de pornire licitatie 8460 lei(exclusiv TVA*).Bunul
nu se afla in stare de functionare. Bunul de afla depozitat in
localitatea Comanesti, str. Combinatului, jud. Bacau
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
16.03.2021, ora 1400, LICITAŢIE (prima licitaţie) pentru vânzarea
următorului bun mobil, proprietatea debitorului Rotaru Marian:
- autoturism marca HYUNDAI SANTA FE SM V2, număr
de identificare KMHSC81VP3U444864, an fabricaţie 2003,
nr. înmatriculare IS 72 ABV, pret de evaluare 899 lei.
Bunul se afla depozitat in localitatea Iasi, str. Aurel Vlaicu
nr. 78, jud.Iasi. Vizionarea bunului se face in data de 15.03.2021,
ora 11
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
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Afacerile cu miere de albine bio
s-au dezvoltat `n Ia[i `n ultimii ani.
Cei care vor s\ ob]in\ certificatul
ecologic pot depune documentele
la Direc]ia Agricol\
Apicultorii din Ia[i vor
s` ob]in` certificatul de
produc`tor ecologic
pentru mierea produs`
f`r` tratamente
chimice. Num`rul celor
interesa]i a crescut \n
ultimii ani, \ns`
procedura este greoaie,
iar verificarea
speciali[tilor care ofer`
atestatul dureaz` doi
ani
Cei care au ob]inut certificarea
ecologic` pot vinde mierea la pre]uri
mai mari, \ns` [i costurile sunt pe
m`sur`. Apicultorii din Ia[i certifica]i
ecologic se laud` cu miere bio, care
nu are niciun reziduu, pentru c` albinele
nu sunt tratate, la fel cum nici plantele
pe care se a[az` pentru polenizare.
Din acest motiv, producerea mierii bio
presupune cheltuieli mai mari pentru
apicultori, spune Mircea Petru, apicultor
care produce miere bio. Sus]ine c`
exist` [i riscuri mai multe pentru
apicultorii care produc miere bio, pentru
c` pot pierde familii \ntregi doar din
considerentul c`, \n cazul mierii bio,
nu se permite tratarea albinelor cu
compu[i chimici. „E vorba de tehnologia
de produc]ie. Mierea conven]ional`
provine de la albine care sunt tratate
cu compu[i chimici pentru a ucide
parazi]ii, varooza. Pentru acest parazit
sunt folosite 3 substan]e chimice, \ns`
reminiscen]a este foarte mare, pentru
c` acest compus chimic poate ramâne
\n cear` [i peste 20 de ani. Apicultorii

certifica]i bio nu folosesc niciun compus
chimic, \n bio nu exist` a[a ceva, nu
trat`m albinele cu astfel de compu[i
chimici. Noi facem tratamentul doar
cu substan]e naturale, folosim doar
tratamente cu uleiuri volatile. Nu avem
voie s` folosim nimic de sintez`, iar
orice modificare la miere se vede la
analize. Nimeni nu risc` s` piard`
certificarea, pentru c` se ob]ine greu”,
explic` apicultorul.

Lista cu apicultorii
ecologici din Ia[i
autoriza]i poate fi
verificat` pe
site-ul MADR
Relu Cojocar, apicultor din comuna
Popricani, Ia[i, are atestatul de produc`tor
ecologic de 3 ani. Afacerea const` \n
200 de stupi. „Eu sunt \n anul 3 de
certificare bio [i singurul loc unde se
vede diferen]a de pre] e la procesatori,
\n special de la cei din Germania.
Diferen]a de pre] la mierea bio fa]`
de mierea produs` conven]ional este
de 10-15 procente. La consumatorul de
zi cu zi nu se observ` nicio diferen]`.
Dac` eu sunt la un târg lâng` un
produc`tor de miere conven]ional`,
clien]ii nu v`d nicio diferen]` \ntre
mierea colegului de lâng` mine [i
mierea mea. Toate cheltuielile de
certificare le acop`r din faptul c` o
parte din miere o comercializez \n
afar`. To]i produc`torii se folosesc de
sintagma asta de miere bio, ecologic`,
dar nu au nicio certificare. Oricine
poate verifica pe site-ul MADR lista
cu apicultorii certifica]i ecologic. Dac`
e[ti certificat, trebuie s` respec]i o

serie de reguli, trebuie s`-]i faci fagurii
t`i din ceara ta, [i acesta e doar un
exemplu”, sus]ine Relu Cojocar, apicultor
din Popricani, Ia[i.

Apicultorii din Ia[i au
investit fonduri
europene \n micile
afaceri apicole din
mediul rural
Un alt apicultor din Ia[i care sper`
s` ob]in` certificatul de la Direc]ia
Agricol` este Sorin B\r\iac. Acesta are
170 de stupi, iar afacerea a dezvoltato cu ajutorul fondurilor europene. „Cei
40.000 de euro i-am investit \ntr-o anex`
apicol`, am modernizat ferma. Avem
un loc unde \mi desf`[or activitatea,
produc mierea. Am muncit \n Italia,
\n construc]ii, câ]iva ani, [i când mam \ntors \n ]ar` m-am apucat de
apicultur`. Aveam un mo[ \n sat care
ne-a spus c` dac` nu am ce mânca,
s` m` apuc de cre[terea albinelor. Noi
vindem mierea la persoane fizice, care
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vin pe câmp, stabilim un pre], facem
un contract, [i o vindem. E mai greu
s` o d`m la angro. Ne gândim s`
ob]inem [i certificatul de produc`tor
bio, dar la noi e mult` birocra]ie,
dureaz` mult toat` treaba. |ns` nu
renun]`m la idee. Anul trecut a fost
cel mai greu, nu am acoperit cheltuielile.
Noroc c` am mai luat ajutoare de la
stat ca s` acoperim din cheltuieli”,
sus]ine Sorin B\r\iac, apicultor din
Todire[ti. |n anul 2020 a sc`zut cantitatea
de miere de salcâm din cauza ploilor
din prim`var`.

Termenul de depunere
a documentelor pentru
ob]inerea certificatului
ecologic expir` la
sfâr[itul lunii mai
Ie[enii au ob]inut atestatele pentru
produse ecologice cultivate pe o suprafa]`
de 220.000 de hectare, o suprafa]` mai
mare înregistrat` în 2020 comparativ
cu 2019.

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.

Produc`torii din Ia[i au solicitat
documentele de la Direc]ia Agricol`
pentru cultivarea lavandei, a legumelor
f`r` chimicale, a mierii sau a fructelor
de p`dure. |n aceast` perioad` pot
depune documentele cei care vor s`
ob]in` atestarea de c`tre Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR).
Printre documentele necesare înscrierii
în agricultura ecologic` sunt contractul
încheiat între operator [i organismul
de inspec]ie [i certificare men]ionat în
fi[a de înregistrare, declara]ia pe proprie
r`spundere în vederea înregistr`rii ca
operator în sistemul de agricultur`
ecologic`, conform anexei nr. 8 din
HG 125112013 sau extras din SNIIF Sistemul privind identificarea [i
înregistrarea animalelor din România,
pentru fermierii cu animale crescute
în sistem ecologic. Transmiterea
documentelor se face în format electronic
prin e-mail, po[t` sau fax sau prin
asocia]iile profesionale legal constituite
în domeniul agriculturii.
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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Angaja]ii din marile companii din Ia[i nu
sunt convin[i de eficien]a vaccinului antiCOVID-19! Patronii au f\cut liste cu fiecare
muncitor. ıNu cred c\ o s\ p\]im nimic‰
c` din cei 241 de angaja]i, 201 vor s` se vaccineze.
Angaja]ii care nu vor s` se vaccineze sunt din
toate categoriile sociale, de la muncitori, la
economi[ti [i ingineri. Noi [i mâine ne-am vaccina
dac` s-ar trimite suficiente doze. Din câte am
\n]eles, tot din pres`, la Podu Iloaiei s-au trimis
60 de doze. Ne dorim s` ne vaccin`m pentru
c` nu cred c` exist` o alt` variant` pentru a
stopa r`spândirea acestui virus, indiferent de ce
am vrea s` credem. Eu cred c` va fi tot timpul
o alegere pentru c` oamenii nu pot fi adu[i cu
arcanul la vaccinare. Nu cred c` o s` p`]im
nimic cele 201 persoane care vrem s` ne vaccin`m.
Prin puterea exemplului putem contribui la oprirea
acestei pandemii. Noi am avut câteva cazuri de
\mboln`vire anul trecut, dar \n ultimele 4 s`pt`mâni,
pentru c` nu a mai fost niciunul, oamenii nu sau mai speriat [i au spus c` «de ce s` ne mai
vaccin`m dac` nu ne \mboln`vim»”, a spus C`t`lin
Mihalache, Fermador. Constantin Deleanu,
pre[edintele Cotnari, unul dintre cei mai mari
angajatori din Ia[i, cu 1.000 de salaria]i, sus]ine
c` angaja]ii din cadrul companiei nu vor s` se
vaccineze.

O parte din salaria]ii din Ia[i,
din mediul privat, s-au
declarat pro imuniz`rii
\mpotriva COVID-19, astfel
c` vor s` se vaccineze cât
mai repede. Patronii vor ca
aceast` campanie de
imunizare s` \nceap` cât mai
repede pentru ca produc]ia
s` nu fie afectat` a[a cum sa \ntâmplat când au ap`rut
cazuri noi de COVID-19.
Reporterii BZI au discutat cu
o parte din angajatorii din
Ia[i ai c`ror angaja]i vor sau
nu s` se vaccineze
Una dintre companiile din Ia[i ai c`rei angaja]i
vor s` se vaccineze cât mai repede este Exonia.
Cei peste 200 de salaria]i ai companiei Exonia,
din Ia[i, a[teapt` cu ner`bdare s` fie inclu[i pe
lista celor care doresc s` se imunizeze. Astfel,
imediat ce va fi opera]ional` platforma de \nscriere
a popula]iei de rând \n campania de vaccinare,
patronii vor \nscrie angaja]ii pentru a se vaccina
cât mai repede. „Noi am trimis o scrisoare
deschis` autorit`]ilor prin care suger`m c` [i
noi s` avem prioritate pentru c` suntem \n acest
domeniu, industrie, unde nu putem func]iona f`r`
angaja]i. Colegii \ntreab` dac` am primit feedback,
oamenii vor s` se vaccineze, s` se protejeze, dar
momentan trebuie s` a[tept`m. Vaccinarea \nseamn`
continuitate a activit`]ii. O parte din personal sa \mboln`vit [i am fost nevoi]i s` muncim \n
ture reduse. Colegii contamina]i s-au \mboln`vit
când nu erau la serviciu, deci s-au putut lua
m`suri rapide pentru a preveni o \mboln`vire \n
mas`. Repet, ne-am dori s` ne vaccin`m cât mai
repede”, sus]ine Tiberiu Stoian, CEO Fabrica de
ambalaje Exonia.

Angaja]ii din marile companii
din Ia[i vor, \ntr-un procent
ridicat, s` se imunizeze
\mpotriva COVID-19
Ioan Buimac, unul dintre cei mai mari fermieri
din Ia[i, cu 48 de angaja]i, sus]ine c` s-a \nscris
deja pe platforma unde se pot face program`ri
pentru a doua etap` a vaccin`rii, respectiv
persoanele care au \mplinit peste 65 de ani. „Eu
[i colegul meu Scarlat (n.r.- Constantin Scarlat),
suntem programa]i la vaccinare pe baza vârstei
luna aceasta. |n ceea ce prive[te angaja]ii, ace[tia
nu \ndeplinesc acum condi]iile pentru a se vaccina,
dar dup` data de 15 martie se poate programa
cine vrea [i o vom face [i noi pentru salaria]ii
no[tri”, spune Ioan Buimac, fermier care administreaz`
peste 3.000 de hectare de teren agricol \n zona
Andrie[eni. Doina Cepalis, fondator Te-Rox Prod
Pa[cani, unde lucreaz` aproximativ 800 de angaja]i

sus]ine c` angaja]ii sunt informa]i cu privire la
campania de vaccinare. „Noi nu avem angaja]i
care s` aib` peste 65 de ani. Ei sunt informa]i
cu privire la ceea ce \nseamn` vaccinarea. |nc`
nu am f`cut demersuri \n ceea ce prive[te
\nscrierea”, spune Doina Cepalis.

C`t`lin Mihalache, Fermador:
„Prin puterea exemplului
putem contribui la oprirea
acestei pandemii”
C`t`lin Mihalache, omul de afaceri care de]ine
Fermador, arat` c` aproape to]i angaja]ii companiei
vor s` se vaccineze, iar primii pa[i \n aceast`
direc]ie au fost f`cu]i deja. „Noi am fost contacta]i
de angaja]ii de la prim`ria Podu Iloaiei pentru
a le trimite un num`r estimativ de persoane care
lucreaz` la Fermador [i vor s` se vaccineze. Am
f`cut un tabel cu aceste persoane [i v` pot spune

|n Ia[i au fost deschise 28 de
centre de vaccinare pentru cei
inclu[i \n etapa a doua
Etapa a doua de vaccinare a demarat pe data
de 18 ianuarie 2021. |n aceast` etap` sunt incluse
persoanele cu boli cronice [i cu vârste de peste
65 de ani, dar [i personalul din \nv`]`mânt. Astfel,
ie[enii se pot programa online la unul din cele
28 de centre de vaccinare. Printre acestea se
num`r` SC Antibiotice SA Ia[i, Podu Iloaiei, Tg.
Frumos, Hârl`u, Pa[cani, Colegiul „Mihai Eminescu”,
Colegiul „C. Negruzzi”, {coala Gimnazial` „{t.
Bârs`nescu”, {coala Gimnazial` „G. C`linescu”,
Spital „Elytis”, Spital „Sf. Sava”, Policlinica „Regina
Maria”, Spitalul Clinic „Elena Doamna”, SC
MedLife SA, {coala Gimnazial` „B.P. Ha[deu”,
Liceul Teoretic „Waldorf”, Tome[ti. |ncepând cu
data de 15 martie 2021 va \ncepe [i etapa a treia
de vaccinare pentru popula]ia de rând.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Top select [i exclusiv al [colilor [i
liceelor din Ia[i! Lista celor mai
vânate unit\]i de `nv\]\mânt
|n luna martie 2021 \ncepe
goana pentru \nscrierea
copiilor la clasa preg`titoare,
\n jude]ul Ia[i. Ca \n fiecare an,
este [i un top select [i exclusiv
al [colilor [i liceelor unde cei
mai mul]i p`rin]i doresc ca
micu]ii s` urmeze cursurile.
Detaliat, înscrierea efectiv` va
începe pe 15 martie 2021, cu
evaluarea copiilor [i emiterea
recomand`rii de înscriere la
[coal`
{i la nivelul jude]ului Ia[i, procedurile pentru
\nscrierea la clasa preg`titoare (an [colar 20212022) încep pe 10 martie 2021, iar înscrierea
efectiv` începe pe 15 martie, cu evaluarea copiilor
[i emiterea recomand`rii de înscriere la [coal`.
Ca \n fiecare an, s-a realizat un top select [i
exclusiv al [colilor [i liceelor. |n total, la nivelul
întregului jude] Ia[i, sunt disponibile aproximativ
7.500 de locuri la aceast` form` de înv`]`mânt
primar. Plecând de la num`rul de \nscrieri (la
nivelul anului [colar trecut), \n topul celor mai

c`utate [coli gimnaziale [i licee, unde concuren]a
a dep`[it [i de 5 ori num`rul de locuri disponibile,
sunt urm`toarele: „Titu Maiorescu” (cartier
Cantemir), „Carol I” (Copou) ce ]ine de Colegiul
Na]ional „Costache Negruzzi”, „Otilia Cazimir”
(Socola), „Bogdan Petriceicu-Ha[deu” (T`t`ra[i),
„George C`linescu”, „Alexandru cel Bun” (cartier

Alexandru cel Bun), „{tefan Bârs`nescu” (Gar`),
Liceul Teoretic „Miron Costin” (Alexandru cel
Bun), „Vasile Conta” (Frumoasa), „Ion Simionescu”
(Galata), „Gheorghe Br`tianu” (T`tara[i), „Gheorghe
Asachi” (Centru) ce ]ine de Liceul Teoretic „Vasile
Alecsandri” [i forma de \nv`]`mânt preg`titoare
a Colegiului Na]ional „Garabet Ibr`ileanu” (Copou)
sau „Mihail Kog`lniceanu” (Lasc`r Catargi) ce
apar]ine de Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”.

O noutate legat` de
obligativitatea grupei mari de
gr`dini]` intervine îns` atunci
când este vorba despre
înscrierea la clasa preg`titoare
a copiilor care fac 6 ani
dup` 1 septembrie 2021
O noutate legat` de obligativitatea grupei mari
de gr`dini]` intervine îns` atunci când este vorba
despre înscrierea la clasa preg`titoare a copiilor
care \mplinesc 6 ani dup` 1 septembrie 2021.
Concret, vor fi evalua]i psihosomatic doar copiii
care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2021 inclusiv [i care nu au frecventat
gr`dini]a sau care s-au întors din str`in`tate.
Ceilal]i vor intra la [coal` pe baza unei recomand`ri
primite de la gr`dini]`. P`rin]ii/ tutorii legal
institui]i/ reprezentan]ii legali, ai c`ror copii
împlinesc vârsta de 6 ani pân` la data de 31
august 2021 inclusiv, au obliga]ia de a înscrie
copiii în înv`]`mântul primar în clasa preg`titoare.
Procesul de înscriere în înv`]`mântul primar nu
este condi]ionat de frecventarea grupei mari a
înv`]`mântului pre[colar. De asemenea, [i p`rin]ii
ai c`ror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2021 inclusiv pot
s` î[i înscrie copiii în înv`]`mântul primar, în
clasa preg`titoare, dac` nivelul lor de dezvoltare
este corespunz`tor. Cererea-tip de înscriere se
poate completa on-line, transmite prin e-mail, prin
po[t` sau se poate depune la secretariatul unit`]ii
de înv`]`mânt la care p`rintele/ tutorele legal
instituit/ reprezentantul legal dore[te înscrierea
copilului.

Calendarul \nscrierilor
la clasa preg`titoare,
\n anul [colar 2021-2022
Pe 10 martie - afi[area circumscrip]iilor [colare
[i a planului de [colarizare propus, respectiv
num`rul de clase preg`titoare alocate, la fiecare
unitate de înv`]`mânt, inclusiv pe site-ul acesteia,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

daca exist`, [i pe site-ul Inspectoratului {colar
Jude]ean (ISJ). Pe 11 martie, pe site-ul Centrului
Jude]ean de Resurse [i Asisten]` Educa]ional`
(CJRAE) - model de cerere-tip pentru evaluarea
copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2021. Pe 12 martie
este programat` anun]area, prin afi[are la sediul
unit`]ii de înv`]`mânt/ pe site-ul acestora, a
criteriilor specifice de departajare elaborate de
unit`]ile de înv`]`mânt. 15 martie - 16 aprilie evaluarea dezvolt`rii copiilor care împlinesc 6 ani
în perioada 1 septembrie - 31 decembrie [i
eliberarea recomand`rii pentru înscrierea în
înv`]`mântul primar. 20 aprilie - transmiterea
proceselor -verbale care cuprind listele cu numele
copiilor [i rezultatele evalu`rii. 15 martie - 29
aprilie - completarea cererilor-tip de înscriere de
c`tre p`rin]i/tutori legali institui]i/ reprezentan]i
legali, on-line sau la unitatea de înv`]`mânt la
care solicit` înscrierea copiilor. 10 - 11 mai procesarea de c`tre Comisia na]ional` a cererilortip de înscriere, cu ajutorul aplica]iei informatice
[i repartizarea copiilor la [coala de circumscrip]ie.
20 mai - afi[area în unit`]ile de înv`]`mânt [i pe
site-ul ISJ a candida]ilor înmatricula]i, a num`rului
de locuri r`mase libere.

Documente necesare pentru
înscrierea copilului în
clasa preg`titoare 2021
Documentele necesare pentru înscrierea copilului
în clasa preg`titoare sunt: actul de identitate a
p`rintelui care face înscrierea, atât în fotocopie,
cât [i în original, certificatul de na[tere a copilului
- fotocopie [i original, o copie a recomand`rii de
înscriere în clasa preg`titoare, în cazul în care
înscrierea se face pentru un copil care împline[te
vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2021 inclusiv. În cazul în care înscrierea
este cerut` la alt` [coal` decât [coala de
circumscrip]ie, pe lâng` documentele de mai sus
p`rin]ii trebuie s` depun` sau s` transmit` pe email sau prin po[t` [i documente în copie simpl`
care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.
În cazul în care solicit` înscrierea la alt` [coal`
decât [coala de circumscrip]ie, p`rintele men]ioneaz`,
prin bifarea acestei op]iuni în cererea-tip de
înscriere, dac` este de acord cu înscrierea copilului
la [coala de circumscrip]ie, în situa]ia în care
acesta nu este admis la [coala solicitat`, din lipsa
de locuri libere.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Lista arogan]elor f\cute de Beatrice Rancea
pentru care a intrat `n vizorul procurorilor
anti-mafia! Cea mai tare dintre ele: excursie
pentru mama, pl\tit\ din banii Operei!
Procurorii DIICOT au descins
recent la sediul Operei ie[ene.
Anchetatorii au ridicat saci cu
documente, dar au [i dus la
audieri mai multe persoane,
printre care [i pe managerul
ONRI, Beatrice Rancea, dar [i
pe Alighieri Ia]âc
Reporterii „BZI” v` prezint` \n exclusivitate
detalii din dosarul DIICOT care a cutremurat din
temelii Opera Na]ional` Român` din Ia[i (ONRI)!
Scandalul a izbucnit \n urm` cu aproximativ un
an, când a fost demis` contabila-[ef` a institu]iei,
Alice Simona Gogan. De altfel, aceasta din urm`
este [i denun]`toare \n cauza penal` care o
prive[te pe Beatrice Rancea, managerul ONRI.
Alice Simona Gogan a fost cea care a sesizat
procurorii cu privire la infrac]iunile care s-au
desf`[urat \n cadrul institu]iei. Aceasta a sus]inut
c`, printr-un management defectuos, bazat pe
\nsu[irea de bunuri [i bani, pe falsificarea de
acte contabile \n scopul implement`rii unor cheltuieli
fictive din gestiune, urmate de scoaterea frauduloas`
a sumelor de bani [i \nsu[irea acestora, managerul
institu]iei, \mpreun` cu apropia]i de-ai s`i, ar fi
p`gubit institu]ia cu peste 500.000 de euro.

Anchetatorii DIICOT au
verificat informa]iile primite:
Corpul de Control al Primului
Ministru a constatat nereguli [i
la Bucure[ti!
Procurorii din cadrul Direc]iei de Investigare
a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat` [i
Terorism (DIICOT) Ia[i au dispus \nceperea
urm`ririi penale pe 30 iunie 2020, cu privire la
infrac]iunile de constituire a unui grup infrac]ional
organizat [i delapidare cu consecin]e deosebit de
grave. Dup` numai dou` luni, Parchetul de pe
lâng` Tribunalul Bucure[ti [i-a declinat competen]a
de solu]ionare a unei alte sesiz`ri venit` din
partea Corpului de Control al Primului Ministru.
„|n sesizarea \naintat` de Corpul de Control al
Primului Ministru se arat` aspecte din activitatea
managerial` a lui Beatrice Rancea \n perioada
mai 2016 - decembrie 2017, perioad` \n care
aceasta a de]inut func]ia de manager interimar
al Operei Na]ionale Bucure[ti. Printr-o ordonan]`,
a fost \nceput` urm`rirea penal` pentru abuz \n
serviciu [i deturnare de fonduri”, sus]in anchetatorii.
Conform acestora, \n urm` cu câteva s`pt`mâni,
s-a dispus schimbarea \ncadr`rii juridice cu privire
la faptele presupus comise \n perioada 2016-2017
de Beatrice Rancea asupra subven]iilor alocate
Operei Na]ionale Bucure[ti. Astfel, a fost schimbat`
\ncadrarea juridic`, din cea de abuz \n serviciu,
\n cea de delapidare cu consecin]e deosebit de
grave.

Beatrice Rancea, liderul unui
„grup infrac]ional organizat”
Totodat`, anchetatorii au extins urm`rirea
penal` sub aspectul comiterii infrac]iunii de
constituire a unui grup infrac]ional organizat. „Sa dispus extinderea urm`ririi penale sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de constituire a unui grup
infrac]ional organizat pentru fapte presupus comise
\n perioada 2014-2021 de c`tre Beatrice Rancea,
M`d`lina Ioana Minculescu (fiica vitreg` a solistului

de la Iris, Cristi Minculescu), Alighieri Ia]âc,
Mariana Stoiciu, Maria E[anu, Daniela {tefan
Naforni]` (...)”, au men]ionat oamenii legii.
Ace[tia au ad`ugat c` s-a dispus extinderea
urm`ririi penale [i pentru alte infrac]iuni, precum
fals \n \nscrisuri sub semn`tur` privat` \n form`
continuat` sau angajarea cheltuielilor peste limita
creditelor de angajament sau a crean]elor bugetare.
De altfel, procurorii DIICOT men]ioneaz` c` liderul
grupului infrac]ional organizat ar fi nimeni alta
decât Beatrice Rancea, managerul ONRI.

Caz`ri „m`sluite” la un
hotel din Ia[i: mama
managerului, pe banii Operei!
Procurorii au mai sus]inut c` bugetul ONRI
a fost delapidat cu cel pu]in 25.270 de lei, prin
„m`sluirea” unor caz`ri la un hotel din Ia[i. „|n
perioada 1 - 31 octombrie 2019, au fost caza]i la
hotel numi]ii Ovidiu Teodora[cu (care avea, de
altfel, contract de chirie), pentru 8 nop]i, [i Veacesav
Anastasov (care avea contract de chirie), pentru
16 nop]i. De asemenea, \n luna martie 2019, pe
documentele ini]iale ap`reau Zoe Jurian (mama
managerului Beatrice Rancea), pentru 13 nop]i,
Ovidiu Teodora[cu, pentru 5 nop]i, Beatrice Rancea
- pentru 4 nop]i, Gheorghe Iodache (nu era angajat
al ONRI), pentru 3 nop]i. Aceste persoane au fost
\nlocuite cu numele Viorica Petrovici (Beatrice
Rancea a f`cut men]iunea pe document c` aceasta
ar fi fost prezent` la Ia[i pentru «adaptare decor
costume Oneghin»), cu numele lui George Popa,
cu numele lui Boga [i al doamnei Minculescu”,
sus]in anchetatorii. De altfel, acesta mai afirm`
c` totul a fost f`cut pentru a face decont`ri din
subven]iile alocate de c`tre Ministerul Culturii
pentru activitatea ONRI.

Jaf pe bani publici,
\n numele culturii!

patrimoniului institu]iilor”. „Una dintre atribu]iile
principale este cea potrivit c`reia «decide asupra
modului de utilizare a bugetului aprobat al institu]iei,
conform prevederilor contractului de management,
cu respectarea prevederilor legale»”, au ad`ugat
anchetatorii.

Achizi]ii publice f`cute
ca pe propria mo[ie
Oamenii legii au mai men]ionat c` nu a fost
respectat` legea privind achizi]iile publice. „Premisele
constituirii grupului infrac]ional organizat au stat,
pe de o parte, \n faptul c` organizarea de spectacolepremier` presupunea achizi]ii de decor [i costume
(ce reprezentau, \n general, \ntre 50 [i 70 la sut`
din valoarea integral` a devizului de cheltuieli pe
spectacol), iar, pe de alt` parte, reprezenta voin]a
«exclusiv`» a managerului Beatrice Rancea asupra
efectu`rii acestor cheltuieli. |ncepând din 2014,
Beatrice Rancea, \n calitate de manager al Operei
Na]ionale Române, \mpreun` cu Maria E[anu,
angajat` a ONRI \n diferite posturi administrative,
[i Mariana Stoiciu, administrator al firmelor Altax
SRL [i Time33 Acord Design SRL Bucure[ti, au
constituit un grup infrac]ional organizat. |n atingerea
scopului infrac]ional, Beatrice Rancea - lider - [i
Maria E[anu - membru - s-au asigurat c` achizi]iile
de decor vor fi realizate de numita Mariana
Stoiciu, \n spe]` prin intermediul firmelor administrate
de aceasta”, au precizat anchetatorii.
Ace[tia au mai spus c` membrii grupului [iau \mp`r]it sarcinile [i au organizat condi]iile
pentru cump`rarea de decoruri. Potrivit procurorilor,
Mariana Stoiciu a primit schi]e \ntocmite pentru
decor, \n condi]iile \n care alegerea furnizorului
de servicii trebuia s` se fac` prin una dintre
metodele de achizi]ie public` (nu prin achizi]ie
direct`). De asemenea, a fost f`cut` o divizare
a contractului de achizi]ie public`, \n a[a fel \ncât
suma alocat` deconturilor s` ajung` la Mariana
Stoiciu, chiar dac` legea interzice acest lucru,
spun oamenii legii.

Oamenii legii au ad`ugat c`, din 2014 pân`
\n prezent, a fost constituit un grup infrac]ional
organizat, care a ac]ionat alternativ \n municipiile
Ia[i [i Bucure[ti. „Membrii grupului au ac]ionat
cu scopul de a ob]ine sume mari de bani, provenind
din subven]ii [i aloc`ri de la bugetul de stat, \n
spe]` de la bugetul Ministerului Culturii. Ac]iunile
membrilor grupului infrac]ional vizeaz` [i \n
prezent subven]iile acordate de Ministerul Culturii
pentru promovarea sistemului cultural, prin
intermediul Operei Na]ionale Bucure[ti [i Operei
Na]ionale Române Ia[i. Caracteristica particular`
a acestor subven]ii este dat` de alocarea lor de
Ministerul Culturii c`tre institu]iile subordonate
\n baza unui contract de management \ncheiat
\n urma unui concurs de proiecte. Prin proiectul
de management (potrivit Caietului de sarcini
\ntocmit de Ministerul Culturii), dincolo de
obiectivele culturale de atins, managerul care
prezint` proiectul trebuie s` stabileasc` «o estimare
Cine crâcnea pleca acas`!
a resurselor financiare ce ar trebui alocate de
autoritate». (...) |n acest fel, cuantumul subven]iilor
Anchetatorii mai sus]in c`, \n perioada 2014pe care Opera Na]ional` Bucure[ti [i ONRI le 2016, prejudiciul \nregistrat la ONRI a fost de
primesc reprezint`, \n fapt, o negociere direct` 428.421 de lei (f`r` TVA). „Pentru spectacolul
\ntre manager [i Ministerul Culturii”, au subliniat «Lucia di Lammermoor», premier` a ONRI din
procurorii.
23 septembrie 2014, achizi]iile de decor au fost
Ace[tia au ad`ugat c`, potrivit contractelor realizate de SC Altax SRL [i SC Time33 Acord
\ncheiate cu Ministerul Culturii, Beatrice Rancea, Design, ambele fiind administrate de Mariana
\n calitatea de manager al Operei Na]ionale Stoiciu. Aceasta a emis, \n numele SC Altax SRL,
Bucure[ti [i de manager al ONRI, ar fi trebuit facturi fiscale \n valoare de 110.084 de lei, iar,
„s` asigure gestionarea [i administrarea corect`, \n numele SC Time33 Acord Design SRL, de
eficient`, \n condi]iile legii, a bugetului [i 106.673 de lei. Contrar prevederilor legale, achizi]iile
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de decor au fost divizate \n dou`, pentru a nu
dep`[i valoarea maxim` a achizi]iilor directe de
bunuri [i servicii, care era prev`zut` la acel
moment, respectiv de 133.338 de lei”, au afirmat
oamenii legii
Conform acestora, situa]ii similare au fost
descoperite \n cazul spectacolelor „Carmen”, din
18 septembrie 2015, [i „V`duva vesel`”, din 23
august 2016. Anchetatorii mai sus]in c`, de[i a
fost numit` manager interimar la Bucure[ti,
Beatrice Rancea continua s` controleze activitatea
ONRI, \n ciuda incompatibilit`]ii evidente. Mai
mult, spun procurorii, cine nu asculta ordinele
ei, zbura din func]ie. „Printr-o activitate infrac]ional`
sus]inut`, Beatrice Rancea s-a asigurat c` nu avea
opozi]ie din partea directorului economic/contabilului[ef la nivelul Operei Na]ionale Bucure[ti. |n
perioada mai 2016 - decembrie 2017, func]ia de
director economic a fost de]inut` succesiv de 6
persoane, toate acestea fiind, pe rând, \ndep`rtate
din func]ii deoarece nu doreau s` gireze activitatea
infrac]ional` a managerului [i a complicilor acesteia”,
au afirmat oamenii legii.

Colaboratorii de suflet ai
managerului, remunera]i
rege[te!
Procurorii vorbesc [i despre faptul c` anumite
persoane apropiate managerului Beatrice Rancea
primeau sume frumoase de bani. „F`r` a avea
atribu]ii \n acest ses, Maria E[anu, \n prezent
[ef serviciu produc]ie [i care a ajuns la un salariu
de 9.125 de lei/lun`, [i Gheorghe Iordache au
asigurat documenta]ia necesar` achizi]iilor de
costume [i decor direc]ionate c`tre firme de cas`
ale lui Beatrice Rancea. Alighieri Ia]âc (care a
ajuns la un salariu de 10.019 lei/lun` ca artist
instrumentist [i 3.321 de lei/lun` ca secretar
muzic`) se ocupa de documenta]ia necesar`
achizi]iilor administrative (...), Daniela {tefanNaforni]`, economist [i persoan` cu drept de
semn`tur` \n Trezorerie, iar, \n prezent, [ef
serviciu Departament Financiar, a ajuns la un
salariu de 9.125 de lei/lun`”, au afirmat anchetatorii.
Oamenii legii au ad`ugat c` Iuliana Solomon
([ef Serviciu Organizare spectacole, marketing,
rela]ii publice) era remunerat` cu 9.125 de lei/lun`,
din noiembrie 2018. Mai mult, anchetatorii sus]in
c` Beatrice Rancea a \ncheiat contracte de
colaborare fictiv` sau cu valoarea supraevaluat`.
|n urma anchetei, Rancea a fost pus` sub control
judiciar, la fel ca 10 dintre persoanele cercetate
\n acest caz. De asemenea, ieri, Ministerul Culturii
a decis suspendarea ei din func]ie.
Ciprian NEDELCU
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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.0744.581068.
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.

nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
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.

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
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
notariat. Telefon: 0729921577.
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
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`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
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

11

PUBLICITATE

Joi, 4 martie

MIC A PUB LIC ITATE
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\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
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un

avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
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.
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.

\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.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.

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.

Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).

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.

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.

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`www.bzi.ro \]i spune

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.
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.

[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.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[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 turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.

Agent vânz`ri, studii medii,
POWER CONCEPT angajeaz`
\n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

experien]` 1 an, PRO INVEST
SRL. Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
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.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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,
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experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

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.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.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.

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.
Consilier juridic debutant, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@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.

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

Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.

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.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.

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, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
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.

rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.

f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

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

Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.

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

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 cai ferate drumuri [i
poduri,studii superioare f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, 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.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
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.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
Rela]ii la: 0232/230637;
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
0232/262800; 0744275627;
la: 0232/231222;
Inginer geodez, studii superioare, service@das-instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.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.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
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Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.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.

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.

Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

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

{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.

Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Referent de specialitate financiar
contabil, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.

{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.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
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.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
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.

precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
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.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.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.
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.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

{ef santier, studii superioare,
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Zugrav, studii generale/ medii/
profesionale; cu/ f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

PIERDERI
Pierdut CERTIFICAT
CONSTATATOR nr.
32738/01.11.2005 al S.C.
Borzini Investment S.R.L. |l
declar nul.

MEDIU
S.C .FIALD IMOBILIARE S.R.L.
titular al proiectului “P.U.Z.Construire spa]ii cu func]iuni
mixte, spa]ii comerciale, func]iuni
complementare [i spa]ii
reziden]iale prin modificare PUZ
aprobat cu HCL
NR.251/29.06.2007”amplasat \n
municipiul Ia[i, Strada Dealul
Zorilor,
N.C.159259,159851,159844,
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de ob]inere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan/program
propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i – Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
luni-joi (orele 8:00 – 16.30 )
[ivineri (orele 8:00 – 14.00
).Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i –
Calea Chi[in`ului nr. 43, \n
termen de 15 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

CONVOCåRI
În temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativ` de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Raduc`neni
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 18.03.2021, ora 10.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Raducaneni,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
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a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
Contractului de administrare [i
desc`rcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urat` \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expir`rii mandatului;
7.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 8.Alegerea membrilor
Consiliului de Administra]ie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 9.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 10.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adun`rii
Generale, Contractul de
administrare; 11.Supunerea spre
aprobare a constat`rii \ncet`rii
calit`]ii de membru cooperator
ca urmare a decesului [i
redistribuirea p`r]ilor sociale
c`tre membrii cooperatori.
12.Stabilirea clauzelor
Contractului de administrare [i a
criteriilor de performan]` pentru
administratori pentru anul 2021;
13.Stabilirea indemniza]iei
membrilor Consiliului de
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul
2021; 14.Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
general` ordinar` [i extraordinar`
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i;15. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
16.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005.Adunarea general`
ordinar` se reconvoc` pentru
data de 18.03.2021 ora 10.30 la
aceea[i loca]ie.
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativa de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Voine[ti
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 25.03.2021,ora 10.00 la

sediul unit`]ii, \n loc.Voinesti,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
Contractului de administrare ]i
descarcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urat` \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expir`rii mandatului;
7.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 8.Alegerea membrilor
Consiliului de Administra]ie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 9.Revocarea din func]ie a
cenzorilor ca urmare a expir`rii
mandatului; 10.Alegerea
cenzorilor, pentru un mandat de
3 ani.11.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 12.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adun`rii
Generale, Contractul de
administrare; 13. Aprobarea
primirii/retragerii de membri
cooperatori. 14.Supunerea spre
aprobare a constatarii incetarii
calitatii de membru cooperator
ca urmare a decesului si
redistribuirea partilor sociale
c`tre membrii
cooperatori.15.Stabilirea
clauzelor Contractului de
administrare [i a criteriilor de
performan]` pentru administratori
pentru anul 2021; 16.Stabilirea
indemniza]iei membrilor
Consiliului de Administra]ie [i a
cenzorilor pentru exerci]iul
financiar pe anul 2021;
17.Alegerea delega]ilor care s`
participe la Adunarea general`
ordinar` [i extraordinar` a
Societ`]ii Cooperative de Gradul
II-FEDERALCOOP Ia[i [i a
U.J.C.C.Ia[i; 18. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
19.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de

[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 25.03.2021 ora
10.30.
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativ` de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Vinatori
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 30.03.2021, ora 10.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Vinatori,
jud.Ia[i, având urm`toarea O R D
I N E D E Z I: 1.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Consiliului de
Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
Contractului de administrare [i
desc`rcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urat` \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de
Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expir`rii mandatului;
7.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 8.Alegerea membrilor
Consiliului de Administratie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 9.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 10.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adunarii
Generale, Contractul de
administrare; 11.Supunerea spre
aprobare a constat`rii \ncet`rii
calit`]ii de membru cooperator
ca urmare a decesului [i
redistribuirea p`r]ilor sociale
c`tre membrii cooperatori.
12.Stabilirea clauzelor
Contractului de administrare [i a
criteriilor de performan]` pentru
administratori pentru anul 2021;
13.Stabilirea indemniza]iei
membrilor Consiliului de
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul

2021;14.Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
general` ordinar` [i extraordinar`
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i;15. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
16.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 30.03.2021 ora
10.30 la aceea[i loca]ie.
|n temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Consiliul de administra]ie
al Societ`]ii Cooperativ` de
Consum de gradul I
CONSUMCOOP Stolniceni
Prajescu convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori pentru
data de 30.03.2021, ora 10.00 la
sediul unit`]ii, \n loc.Stolniceni
Prajescu, jud.Ia[i, având
urm`toarea O R D I N E D E Z I:
1.Prezentarea, discutarea [i
aprobarea Raportului Consiliului
de Administra]ie; 2.Prezentarea,
discutarea [i aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori;
3.Dezbaterea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale.
Stabilirea modului de repartizare
a profitului [i valoarea
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
Contractului de administrare [i
descarcarea de gestiune a
administratorilor pentru
activitatea desf`[urata \n anul
2020; 5.Revocarea din func]ie a
membrilor Consiliului de

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

Administa]ie ca urmarea a
expir`rii mandatului; 6.Revocarea
din func]ie a Pre[edintelui ca
urmare a expir`rii mandatului;
7.Alegerea Pre[edintelui
Societ`]ii Cooperative de grad I,
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 8.Alegerea membrilor
Consiliului de Administra]ie a
Societ`]ii Cooperative de gradul I
pentru un mandat de 4 ani 20212025. 9.Adoptarea Bugetului de
Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 10.Desemnarea
persoanei mandatate s`
semneze \n numele Adun`rii
Generale, Contractul de
administrare; 11.Supunerea spre
aprobare a constat`rii \ncet`rii
calit`]ii de membru cooperator
ca urmare a decesului [i
redistribuirea p`r]ilor sociale
c`tre membrii cooperatori.
12.Stabilirea clauzelor
Contractului de administrare [i a
criteriilor de performan]a pentru
administratori pentru anul 2021;
13.Stabilirea \ndemniza]iei
membrilor Consiliului de
Administra]ie [i a cenzorilor
pentru exerci]iul financiar pe anul
2021; 14.Alegerea delega]ilor
care s` participe la Adunarea
general` ordinar` [i extraordinar`
a Societ`]ii Cooperative de
Gradul II-FEDERALCOOP Ia[i [i
a U.J.C.C.Ia[i; 15. Mandatarea
unei persoane fizice s`
\ndeplineasc` procedurile de
\nregistrare la ORC Ia[i;
16.Diverse. |n condi]iile \n care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]`, conform art.36 din
Legea 1/2005.Adunarea general`
ordinar` se reconvoc` pentru
data de 30.03.2021 ora 10.30 la
aceea[i loca]ie.
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Cel mai loial ılocotenent‰ al
Cordunenilor st\ cu sufletul
la gur\! Dup\ ce a fluturat o
sabie `n centrul Ia[ului [i [i-a
amenin]at rivalii, procurorii
`l vor ılegat‰!
Cutremur \n lumea interlop` din Ia[i! Unul dintre cei mai
temu]i membri va fi nevoit s` dea explica]ii \n instan]`! Asta,
dup` ce individul s-a filmat [i a postat pe Facebook clipul \n care
\[i amenin]a rivalii cu o sabie!
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i l-au trimis ieri \n judecat` pe {tefan Andrei Boncu. Acesta
este acuzat de tulburarea ordinii [i lini[tii publice. Acum, urmeaz`
ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen al procesului
penal. Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus p`r]ile
implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

{tefan Andrei Boncu, acuzat c` a f`cut
scandal cu o sabie prin centrul Ia[ului
Ie[eanul {tefan Andrei Boncu a intrat \n vizorul oamenilor
legii \n urm` cu câteva s`pt`mâni. Atunci, individul a fost re]inut
pentru 24 de ore, dup` ce a fost filmat în timp ce î[i amenin]a
rivalii din ora[, respectiv pe Constantin Vandam [i Jean Br`ileanu!
Astfel, oamenii legii s-au sesizat cu privire la {tefan Boncu. Acesta
ar fi postat pe o re]ea de socializare dou` clipuri, filmate în
centrul Ia[ului. În ambele videoclipuri, individul [i-ar fi amenin]at
rivalii din ora[.
A[adar, Jean M`r`ra[ [i Constantin Vandam sunt cei viza]i
de post`rile f`cute pe re]eaua de socializare. În una dintre film`ri
se poate vedea cum individul scoate o sabie dintr-o teac` din
piele [i o flutur` în aer. Filmarea a fost f`cut` pe timp de noapte,
chiar pe strad`, în Pia]a Unirii. Individul profereaz` injurii la
adresa lui Vandam (Constantin Vandam) [i a lui Jean „Br`ileanu’”
(Jean M`r`ra[).
„Vandam [i Jean, … de zdren]e [i de panarame! Cosmos, fa]`
de voi, e legend` vie! Voi a]i avut noroc de Cosmos! Dac` nu
era Cosmos în Ia[ul `sta, voi era]i f… demult! Veni]i s` v` întâlni]i
cu mine!”, a strigat individul pe filmarea realizat` în Pia]a Unirii.
Mai mult, acesta a mai proferat unele injurii, invitându-i pe cei
doi rivali viza]i s` se întâlneasc` cu el, pentru a-[i regla conturile.

S-a mutat în zona S`lii Polivalente
De asemenea, \n cea de-a doua filmare, realizat` probabil în
aceea[i noapte, individul este cu aceea[i sabie în mân`, dar în
zona din apropierea S`lii Polivalente. „Vandam [i Jean, p… pe
voi, mi-a]i dat întâlnire în fa]` la Sala Sporturilor! Am venit aici,
b… de zdren]e! Veni]i, m`, s` ne batem! S` vad` toat` România
[i toat` ]ara care e valoarea voastr`! V` face]i reclam` pe Facebook
în lipsa noastr`, când nu suntem noi!”, a strigat individul, agitând
prin aer aceea[i sabie.
|n urma acestor post`ri, oamenii legii s-au sesizat cu privire
la comiterea unor infrac]iuni. {tefan Andrei Boncu (43 de ani) a
fost dus la audieri de c`tre poli]i[ti. Potrivit informa]iilor de]inute,
{tefan Boncu este un apropiat al clanului Corduneanu. Anchetatorii
au sus]inut c`, în trecut, individul a mai avut probleme, atât cu
privire la legisla]ia rutier`, cât [i cu diverse scandaluri. Pe de
alt` parte, Jean M`r`ra[ [i Constantin Vandam fac parte din clanul
condus de Cosmos T`nase.
Ciprian NEDELCU

O infractoare de 74 de
ani a jefuit o b\trân\
de 84 de ani la Ia[i.
Poveste ca `n filmele de
ac]iune pus\ `n practic\
de bunica penal\!
O femeie \n vârst` de 74 de ani a fost asear`
arestat` dup` ce a fost la un pas s` o
omoare pe o femeie mai \n vârst` decât ea.
Infractoarea a pus somnifere \n b`utura
victimei sale [i dup` ce aceasta a adormit, a
furat din casa ei bijuterii [i s-a f`cut
nev`zut`. Poli]i[tii din Ia[i i-au dat de urm`,
iar mai apoi au prezentat-o \n fa]a
judecatorilor ie[eni
O femeie \n vârst` de 74 de ani va petrece o vreme \n
spatele gratiilor dup` ce a pus somnifere \n b`utura altei femei
cu scopul de a o jefui. Victima a dormit bu[tean, iar \n tot
acest timp infractoarea a scotocit toat` casa [i a plecat cu mai
multe bunuri. Când s-a trezit, victima a realizat c` a fost furat`
[i a anun]at poli]ia. „Poli]i[tii ie[eni au identificat o femeie
b`nuit` de tâlh`rie calificat`. Aceasta a fost re]inut` pentru 24
de ore. Poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii Criminale
Ia[i au identificat o femeie de 74 de ani, din jude]ul Suceava,
b`nuit` de comiterea infrac]iunii de tâlh`rie calificat`. Din
investiga]iile efectuate pân` în prezent, s-a constatat faptul c`
în seara de 22 februarie 2021, dup` ce ar fi fost primit` în
locuin]a unei femei de 84 de ani, i-ar fi sustras acesteia bani,
bijuterii, un telefon mobil [i dou` e[arfe, cauzând un prejudiciu
de aproximativ de 2.500 de lei. La data de 2 martie 2021, în
urma colabor`rii cu poli]i[tii din cadrul I.P.J. Cluj, femeia b`nuit`
de comiterea faptei a fost depistat` pe raza municipiului ClujNapoca, fiind condus` la audieri la sediul Poli]iei Municipiului
Ia[i”, au transmis reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i. În baza probatoriului administrat în cauz`, la data
de 2 martie 2021, femeia a fost re]inut` de poli]i[tii ie[eni
pentru 24 de ore, fiind introdus` în Arestul I.P.J. Ia[i. Ieri, pe
3 martie 2021, aceasta a fost prezentat` cu propuneri legale
judec`torilor ie[eni, iar ace[tia au decis arestarea sa preventiv`.

Tâlh`rii \ntâlnite destul de des la Ia[i
|n urm` cu ceva timp, poli]i[tii ie[eni au identificat trei
tineri b`nui]i de tâlh`rie calificat` în form` continuat`. Astfel,
poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii Criminale Ia[i au
identificat trei tineri, cu vârste cuprinse între 20 [i 21 de ani,
doi din comuna R`duc`neni [i unul din municipiul Ia[i, b`nui]i
de comiterea infrac]iunii de tâlh`rie calificat` în form` continuat`.
„Din cercet`rile efectuate pân` în prezent, s-a constatat faptul
c`, în timp ce s-ar fi aflat pe raza municipiului Iasi, prin
exercitarea de acte de violen]`, doi dintre tineri i-ar fi sustras
un telefon mobil [i o sum` de bani unui b`rbat de 34 de ani,
cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 1.500 de lei. De
asemenea, \n timp ce s-ar fi aflat pe raza municipiului Ia[i,
cei trei tineri, prin exercitarea de acte de violen]`, i-ar fi
sustras un telefon mobil [i o sum` de bani unui tân`r de 22
de ani, cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 400 de lei.
Mai mult, cei trei tineri, prin exercitarea de acte de violen]`,
i-ar fi sustras un telefon [i un portofel, cu acte [i bani, unui
tân`r de 19 ani, cauzându-i un prejudiciu de 870 de lei. Pe
baza probatoriului administrat în cauz`, cei trei tineri au fost
re]inu]i de poli]i[ti, pe baz` de ordonan]`, pentru 24 de ore,
fiind introdu[i în Arestul IPJ Ia[i. Ulterior, Judec`toria Ia[i a
dispus arestarea preventiv`, pentru 30 de zile, a celor trei
tineri b`nui]i de comiterea infrac]iunii de tâlh`rie calificat` în
form` continuat`”, au precizat atunci poli]i[tii ie[eni.
Drago[ SAVIN
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Bursa bârfelor

Un b`iat de bani gata umbl` pe la
fete! Ziua [i scandalul \n
apartamentul `la din Ia[i
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o chestiu]`
tare amuzant` despre un b`jet de lovele gata de pe la noi din
târg. Junele e cam fustangiu oleac` a[a [i ]inta lui \n via]` e s`
ard` tot ce prinde, nu conteaz` dac` e fat` de la ]ar`, dac` are
lovele de la p`rin]i sau dac` e independent`. Cât` vreme are ce
trebuie, e victim` sigur`. Cic` Fane Labolache, junele scandalagiu
al lui Mirciulic` Labolache, se consoleaz` dup` desp`r]irile cu
n`b`d`i de fumeile artiste de la Bucale \n bra]e la o tip` de prin
Moara de Vânt. Cic` tot vine des pe la ea [i dup` ce mai face
o treab`-dou`, mereu se las` cu scandal. P`i a[a face junele
Labolache, dup` fiecare pedal` el tre s` urle. Unde mai pui c`
se aude prin târg de nemul]umirile lui, c` el e u[` de biseric`,
c` el nu face din astea, [i c` e rea lumea de-l vorbe[te \n halul
`sta! Ce oameni, dom’le!

Jale prin cabinetul unui
parlamentar. Munci grele
intelectuale pentru angaja]i
Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
treab` de pe la noi de prin târg. De data asta, babetele ]in s` v`
mai povesteasc` una mai amuzant` despre Mariusic` Brobodea [i
ga[ca lui de b`je]i useri[ti. Pentru c` nu-l mai bag` nimeni \n
sam` la Bucale, unde e [i el unul din câteva sute, Brobodea caut`
din nou s` dea din coate prin târg ca s`-[i fac` imagine pe aici.
Pentru c` el nu prea rezist` la b`utur` e cam nasol atunci când
pune mâna pe telefon [i \ncepe s` scrie pe feisbuci. Cic` baje]ii
care-s pe lâng` el pl`ti]i s`-i posteze abera]iile pe net se iau cu
mâinile de cap când se apuc` s` citeasc` ce scrie `sta [i se dau
de ceasul mor]ii s` [tearg` repede ce pot ca s` nu vad` boborul.
C` dup` aia \[i cam dau to]i cu firma \n cap de aiurea.

Nu au ie[it planurile a[a cum au
discutat la chef! Cic` s-au \ncurcat
\n minciuni la b`ie]ii veseli
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` mai spun [i ceva
despre panarama aia care tot are loc la paza giude]ului, unde `ia
care care sunt acuma la butoane \[i fac de cap. Cic` zilele trecute,
b`je]ii care au f`cut plângeri la deneau despre vechea [efime au
fost chema]i s` dea cu subsemnatul, s` povesteasc` de ce au f`cut
ei scrisorile alea [i cam ce e pe acolo. Cic` au cam fost lua]i pe
rând [i cam to]i s-au fâstâcit care mai de care, c` nu prea le
pup` pove[tile lor. C` e B`nu] Propodea, c` e Adi]u Chifu]u sau
Betric` Niciolau, `[tia s-au cam f`cut de cacao [i nu prea a mers
combina]ia pe care o aveau ei când au stat la b`utur` \mpreun`.
A[a e când \]i cam faci planul ca ]iganul!
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Familie de interlopi, reunit\
`n Arestul Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean Ia[i! Dup\ ce
a urcat beat\ [i f\r\ permis
la volan, iubita celui care i-a
b\tut pe doi dintre fra]ii
Corduneanu a fost arestat\!
Familia Oarz` s-a reunit \n spatele
gratiilor! Dup` ce, \n urm` cu câteva zile,
Viorel Oarz` [i fiul s`u au fost aresta]i
pentru c` i-au b`tut pe doi dintre membrii
clanului Corduneanu, a venit vremea ca
fosta so]ie a lui Viorel s` fie \nc`tu[at`.
Femeia a ajuns pe mâna poli]i[tilor dup`
ce weekend-ul trecut a urcat b`ut` la
volan [i f`r` permis [i a provocat un
accident rutier

Iubita unui interlop cunoscut din Ia[i a ajuns \n spatele gratiilor.
Mai precis, ieri, Alina Maria Ursache a fost arestat` preventiv dup`
ce a condus un atoturism de[i nu avea permis de conducere [i era
sub influen]a alcoolului. Astfel, poli]i[tii ie[eni efectueaz` cercet`ri
într-un dosar penal întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e
[i conducerea unui vehicul f`r` permis de conducere. „Din investiga]iile
efectuate pân` în prezent, s-a constatat faptul c` în seara de 27 spre
28 februarie 2021, o femeie de 44 de ani ar fi condus un autoturism,
pe raza municipiului Ia[i, având suspendat dreptul de a conduce
vehicule pe drumurile publice [i ar fi fost implicat` într-un eveniment
rutier soldat cu pagube materiale. De asemenea, femeia a fost testat`
cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,15 mg/l alcool pur
în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus` la o unitate medical`,
unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii
alcoolemiei. În baza probatoriului administrat în cauz`, la data de 2
martie 2021, femeia cercetat` pentru conducerea unui vehicul sub
influen]a alcoolului sau a altor substan]e [i conducerea unui vehicul

f`r` permis de conducere a fost re]inut` de poli]i[ti pentru 24 de
ore. La data de 3 martie 2021, aceasta a fost prezentat`, cu propuneri
legale \n fa]a judec`torilor, iar ace[tia au decis arestarea sa preventiv`
pentru 30 de zile”, au precizat reprezentan]ii IPJ Ia[i.

Ce a f`cut Alina Maria Ursache,
fosta so]ie a lui Viorel Oarz`
Fosta so]ie a lui Viorel Oarz` a comis-o din nou. Sâmb`t` noaptea,
femeia s-a urcat la volan de[i nu avea permis de conducere [i se
afla sub influen]a b`uturilor alcoolice. Poate c` ar fi sc`pat basma
curat` dac` nu ar fi provocat un accident rutier pe [oseaua Voine[ti.
Poli]i[tii ajun[i la fa]a locului au testat-o pe femeie care avea o
alcoolemie uria[`, de 1,15 miligrame alcool pur \n aerul expirat. Alina
Maria Ursache a fost condus` la o unitate medical` unde i-au fost
prelevate probe biologice \n vederea stabilirii alcoolemiei, iar pe
numele s`u a fost deschis un alt dosar penal. Dac` femeia a b`ut
de sup`rare dup` ce fiul [i fostul so], Viorel Oarz`, a ajuns \n arest
este greu de spus. Cert este \ns` c` familia s-ar putea re\ntregi \n
arestul IPJ, având \n vedere gravitatea faptei. Femeia în vârst` de 43
de ani nu este la prima abatere. Ea a fost prins` beat` la volanul
unui autoturism de teren pe [oseaua Ia[i-Voine[ti \n toamna anului
trecut. Atunci, poli]i[tii din cadrul Sec]iei 6 Poli]ie Ia[i au oprit-o pe
femeie pentru control pe data de 9 octombie la ora 2:00.

Alcoolemie uria[` stabilit` \n
urma probelor biologice
Oamenii legii i-au cerut s` se legitimeze [i au observat c` aceasta
este într-o stare avansat` de ebrietate. I-au cerut s` sufle în aparatul
alcooltest, îns` femeia nu a reu[it din cauza st`rii avansate de ebrietate
în care se afla. Poli]i[tii au înso]it-o la Institutul de Medicin` Legal`
(IML) pentru a i se recolta probe biologice în vederea alcoolemiei.
Asta s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri. Între timp au venit
rezultatele, iar alcoolemia femeii a fost uria[`. Femeia prins` de
poli]i[ti conducea un autoturism marca Volvo. Rezultatele analizelor
de sânge au ar`tat atunci c` aceasta se afla sub influen]a b`uturilor
alcoolice, având o alcoolemie de 2,53 miligrame de alcool pur în
sânge. „Poli]i[tii ie[eni au întocmit în acest caz un dosar penal sub
aspectul comiterii infrac]iunii de conducerea unui autoturism sub
influen]a b`uturilor alcoolice. Cercet`rile continu` pentru stabilirea
întregii situa]ii de fapt”, au transmis reprezentan]ii Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Astfel, pe numele femeii a fost deschis
un dosar penal. Alina Maria Ursache a divor]at de Viorel Oarz`, îns`
surse apropiate familiei Oarz`-Ursache au precizat c` cei doi sunt tot
împreun`. Cert este c` în lumea interlop` se practic` divor]urile [i
împ`c`rile peste noapte. Acum toat` familia este \n arest. Viorel Oarz`
[i cu fiul s`u au fost aresta]i dup` ce i-au lovit pe doi dintre membrii
clanului Corduneanu.

Sorin PAVELESCU
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