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Droguri găsite la perchezițiile de la
Operă! Mai multe grame de
stupefiante dosite printre lucrurile
unei femei, personaj-cheie în anchetă
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Povestea
soților Butnaru,
care au câștigat
o mică avere
actualitate 9

Povestea soților Butnaru, din comuna
Țigănași, Iași, începe în urmă cu 14 ani, când
au decis să plece să muncească într-o
fabrică din Italia. După ani de muncă în
străinătate, în anul 2016 au înființat o
plantație cu cătină, în comuna natală,
sperând că vor rămâne definitiv în țară

După ani
întregi de chin
pentru șoferi, cel
mai prost drum de
la intrarea în Iași
se repară!
eveniment
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Ultima fiță printre VIP-uri! Casă în
stil tradițional, care ar valora în mod
normal 10 mii de lei, vândută cu 175.000 €
Este ultima fiță apărută printre
VIP-urile din lumea bună a orașului
Iași! Casă în stil tradițional, care ar
valora în mod normal o sută de
milioane lei vechi, scoasă la
vânzare de celebra Casă de
Licitație Sotheby's - Londra, la
prețul de 175.000 de euro. Aceasta
este amplasată la mai puțin de...
actualitate 9

Au început lucrările de modernizare la cel mai
blestemat drum de la marginea municipiului
Iași. Șoseaua DJ 282 Iași - Breazu a intrat
într-un final în reabilitare. Porțiunea de drum
dinspre Copou spre satul Breazu ar urma...
social
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Un ieșean de 24 de ani aflat
în stare gravă la spital din cauza
coronavirusului trage un semnal de
alarmă! Tudor Daniel Huțul: „Purtați
măști, feriți-vă cât de mult puteți...”

Patronul unei companii din Iași
a făcut blat cu directorul și a tras un
tun de sute de mii de euro în Franța!

Trei ieșeni sunt acuzați că
au reușit să păcălească întrun mod ingenios o societate
comercială din Franța.
Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă
Tribunalul Iași i-au trimis în
judecată pe Raluca Mariana
Furtună, Bogdan Iulian
Petcu și Daniel Mărguț

EVENIMENT

Luni, 8 martie

Vremea `n s\pt\mâna
8 - 14 martie 2021.
ANM anun]\ perioade
cu valori oscilante
`n termometre
Administra]ia Na]ional` de Meteorologie (ANM) a emis
prognoza meteo pentru Ia[i \n aceast` s`pt`mân`. Astfel,
conform meteorologilor de la ANM, vremea \n Ia[i \n s`pt`mâna
8 - 14 martie 2021 va fi una destul de inconstant`. Ie[enii
vor avea parte spre mijlocul s`pt`mânii de precipita]ii u[oare,
\n timp ce spre finalul perioadei vor fi valori mai mari \n
termometre. Iat` [i cum va evolua vremea \n municipiul Ia[i
\n cursul acestei perioade, pe fiecare zi a s`pt`mânii.
Ast`zi, 8 martie 2021, vremea la Ia[i va fi \n general
\nchis`. Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de
minus 4 grade Celsius [i o maxim` de 8 grade Celsius. Cerul
va fi par]ial noros, vântul va sufla slab pân` la moderat.
{ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute, conform
previziunilor meteorologilor. Vremea va fi \n continuare \nchis`
[i spre sear`, \n timp ce vântul va continua s` sufle slab
pân` la moderat. Mar]i, 9 martie 2021, ie[enii vor avea parte
de o vreme ceva mai rece. Se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de minus 1 grad Celsius [i o maxim` de 5
grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla slab
pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Vântul va continua s` sufle slab pân` la moderat
spre sear`, \n timp ce umiditatea aerului va fi ridicat`. Primele
zile din s`pt`mân` vor fi \n tonul periodei anterioare a debutului
lunii martie 2021.

Temperaturi sc`zute [i u[oare
precipita]ii la mijlocul s`pt`mânii
Miercuri, 10 martie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de minus 3 grade Celsius [i o maxim`
de 3 grade Celsius. Poate ap`rea lapovi]a, \n timp ce vântul
va sufla moderat. {ansele de precipita]ii vor fi ceva mai ridicate
fa]` de zilele precedente. Spre sear`, poate ap`rea din nou
lapovi]a, \n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Joi, 11 martie 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme
ceva mai pl`cut`. Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o
minim` de 1 grad Celsius [i o maxim` de 8 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla moderat, \n timp
ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Spre sear`,
vântul va sufla moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
fi destul de sc`zute.
Vineri, 12 martie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 2 grade Celsius [i o maxim` de
10 grade Celsius. Pot ap`rea precipita]ii, [ansele fiind destul
de ridicate. Spre sear`, cerul va fi mai mult noros, \n timp
ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Sâmb`t`, 13 martie 2021, vremea la Ia[i va fi \n general
frumoas`. Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de
4 grade Celsius [i o maxim` de 13 grade Celsius. Cerul va
fi par]ial noros, \ns` vântul va sufla \n rafale. {ansele de
precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Vlad ROTARU
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Am\nunte [ocante de la
Spitalul mobil Le]cani!
Colaps la sec]ia ATI din
unitatea medical\ ie[ean\
Raportul inspectorilor de la
Ministerul S`n`t`]ii a scos
la iveal` o serie de nereguli
majore la Spitalul mobil de
la Le]cani. De la probleme
cu echipamentele
medicale, la cele de
organizare, toate au fost
semnalate \n documentul
emis de corpul de control
al ministrului S`n`t`]ii.
Spitalul a r`mas \nchis de
dou` luni, iar problemele
\nc` nu au fost remediate
Probleme majore la sec]ia de Terapie
Intensiv` a Spitalului mobil Le]cani, unitate
medical` aflat` la marginea municipiului
Ia[i. Raportul emis de inspectorii corpului
de control al Ministrului S`n`t`]ii a eviden]iat
aspecte pe care bolnavii de COVID-19
interna]i la Le]cani deja le [tiau. Cele mai
mari probleme au fost legate de sta]ia de
oxigen de la sec]ia ATI, care s-a [i defectat
[i care a pus \n pericol via]a celor interna]i
acolo. Spitalul care a costat 10,7 milioane
de euro este nefunc]ional. |n tot acest timp,
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar`
(ADI) Euronest, proprietarul spitalului, a
negat deficien]ele. Ulterior, a anun]at c` o
s` conteste raportul ajuns \ntre timp [i la
procurorii anticorup]ie. Cotidianul „BZI” a
prezentat \ntr-o edi]ie anterioar` lista
problemelor descoperite la Le]cani.

Dezastru la sec]ia ATI de
la Spitalul mobil Le]cani
Problemele cu sta]ia de oxigen au fost
constatate de c`tre inspectorii de la minister.
A fost nevoie de un stocator de oxigen
nou pentru ca nu cumva s` se ajung` la
o tragedie. „Apele pluviale nu sunt colectate,
acestea evacuându-se pe pavimentul spitalului,
cu risc de \nghe] la temperaturi negative.
Tunelurile de trecere dintre module nu

sunt izolate termic [i nici etan[e, favorizând
p`trunderea precipita]iilor. Apar frecvente
nefunc]ionalit`]i la sistemul de climatizare
din saloare. Când este solicitat un volum
crescut de oxigen, pe instala]ia de producere
a acestuia scade frac]ia de oxigen la
ventilatoarele de terapie intensiv`”, se arat`
\n raportul inspectorilor. La câteva zile dup`
tragedia de la Piatra Neam], bolnavii transfera]i
la Le]cani [i interna]i la ATI au fost aproape
s` r`mân` f`r` oxigen.

Lista problemelor de la
Spitalul mobil Le]cani
|n plus, au fost constatate [i alte
deficien]e la spitalul de la Le]cani. Astfel,
probleme nu au fost doar la sec]ia ATI.
„Principalele deficien]e constatate de
reprezentan]ii Spitalului modular Le]cani
din momentul \nceperii activit`]ii medicale
[i dup` ob]inerea autoriza]iei sanitare de
func]ionare (...) Transformatorul electric de
joas` tensiune nu asigur` o putere instalat`
suficient` func]ion`rii la capacitate a tuturor
echipamentelor [i dispozitivelor electrice.
Conductele de alimentare cu ap` [i de
evacuare nu sunt izolate termic, existând
riscul de \nghe] imediat ce temperatura
scade sub 0 grade Celsius”, mai apare \n
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raportul inspectorilor de la Ministerul
S`n`t`]ii.

Nicio mi[care \n curtea
spitalului aflat la marginea
municipiului Ia[i
De[i au fost acordate termene pentru
ca deficien]ele s` fie remediate, situa]ia pare
una f`r` ie[ire. De dou` luni, unitatea
medical` este \nchis`, iar bolnavii sunt trata]i
la alte spitale suport din municipiu. „Având
\n vedere necesitatea asigur`rii unui act
medical de calitate, care s` se desf`[oare
\n condi]ii de siguran]` (...), pentru dispozitivele
medicale care nu au etichet`, nu poart`
marcajul CE, au indica]iile de ghidare \n
limba turc`, au tastele panoului de comand`
\n limba turc` (...), ADI Euronest va face
toate demersurile necesare pentru aducerea
acestora la conformitate. |n caz contrar,
Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase nu va
putea utiliza dispozitivele medicale de la
Le]cani”, au men]ionat inspectorii \n raportul
de control. Ace[tia au dat ca termen 60 de
zile, \ncepând cu 25.01.2021. Practic, la finalul
lunii martie, aceste deficien]e trebuie remediate.
Doar c` Euronest \nc` nu a f`cut acest
lucru, preferând doar scandalul \n continuare.
Vlad ROTARU
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Dup\ ani `ntregi de chin pentru [oferi, cel
mai prost drum de la intrarea `n Ia[i se
repar\! Pân\ la `nceputul verii, ruta Breazu
- Copou ar trebui s\ arate ca la carte!
Au \nceput lucr`rile de
modernizare la cel mai
blestemat drum de la marginea
municipiului Ia[i. {oseaua DJ
282 Ia[i - Breazu a intrat \ntrun final \n reabilitare.
Por]iunea de drum dinspre
Copou spre satul Breazu ar
urma s` fie ref`cut` pân` \n
prima zi de var` a anului 2021
Una din cele mai proaste [osele de la intrarea
\n municipiul Ia[i va fi ref`cut` \n urm`toarele
luni. Por]iunea de drum jude]ean 282 care
traverseaz` satul Breazu, din comuna Rediu, a
intrat \n reabilitare. Asocierea Alpenside SRLGeneral Trust Arge[, cea care a câ[tigat loturile
1 [i 2 din axa rutier` Ia[i - Suceava, a decapat
[oseaua pe o por]iune de 5 kilometri pân` la
intrarea \nspre p`durea din Rediu. Lucr`rile sunt
incluse \n cadrul lotului 1 din axa rutier`, valoarea
total` a lucr`rilor fiind de 12,7 milioane de euro.

5 kilometri de co[mar pe ruta
Breazu - Copou
Por]iunea din drumul jude]ean 282 a fost
\n ultimii ani doar plombat`, f`r` a fi supus`
unui proiect de modernizare. Abia dup` demararea
procedurilor din axa rutier` Ia[i - Suceava,
drumul a intrat la reabilitare. Cu toate acestea,
constructorul a \nceput lucrarea dup` satul
Breazu, l`sând cei 5 kilometri spre final.
Autorit`]ile jude]ene au ar`tat c`, cel mai probabil,
lucr`rile la drumul de la marginea Ia[ului vor
fi gata pân` la \nceputul verii calendaristice
2021. „S-a \nceput reabilitarea [i modernizarea
drumului DJ 282. Este vorba despre por]iunea
ce traverseaz` satul Breazu. Conform programului
de lucru înaintat c`tre beneficiar [i asumat de
antreprenor, [i func]ie de condi]iile meteo,
lucr`rile desf`[urate în zona Breazu, de la km
6<700 la km 11<810, se vor finaliza pe data de

1 iunie 2021”, a spus Sorin Afloarei, vicepre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i.

Cum arat` proiectul de
modernizare a [oselei de la
marginea Ia[ului?
Asocierea care lucreaz` la axa rutier` Ia[i Suceava a stabilit [i normele pentru modernizarea
por]iunii de drum de la Breazu. Conform proiectului,
l`]imea [oselei va fi de 7 metri, câte 3,5 metri
pe fiecare sens de mers. |n prezent, [oseaua
este lat` de 6 metri. L`]imea acostamentelor va
fi de 2 metri, câte 1 metru pe fiecare parte, iar
l`]imea platformei drumului ar urma s` fie de
8 metri. Drumul va cuprinde un strat de form`
din p`mânt stabilizat cu lian]i hidraulici de 20
cm [i un strat inferior de funda]ie din balast de
20 cm. {oseaua va mai avea [i un strat de baz`
din anrobat bituminos de 8 cm, un strat de
leg`tur` din beton asfaltic deschis de 6 cm [i
un strat de uzur` din beton asfaltic de 4 cm.

Trafic \ngreunat din
cauza lucr`rilor
pe drumul jude]ean 282
Lucr`rile de modernizare se vor desf`[ura
alternativ pe fiecare sens. „Pentru a p`stra deschis`
circula]ia autovehiculelor pe drumul pe care se
efectueaz` lucr`rile de modernizare, de la km
6<700 la km 9<820, la intersec]ie cu DJ 280E drumul spre Prim`rie, lucr`rile se vor desf`[ura
pe jum`tate de cale cu semnalizarea corespunz`toare,
circula]ia autovehiculelor urmând a se desf`[ura
în sistem alternativ”, a precizat oficialul jude]ean.
|n urm` cu 2 ani, \nainte de a fi demarate
lucr`rile pe axa rutier`, oamenii din comuna
Rediu au organizat un protest pe [oseaua respectiv`.
„Pentru accelerarea lucr`rilor de reabilitare
[i modernizare, de la km 9<820 la km 11<120,
la intersec]ia cu DC21- drumul spre T`ute[ti, au
fost luate \n calcul unele variante. |n func]ie de
avizul Poli]iei Rutiere, s-a luat în calcul închiderea

circula]iei cu asigurarea de rute ocolitoare. Dac`
nu se ob]ine acordul Poli]iei Rutiere, lucr`rile
se vor desf`[ura pe jum`tate de cale”, a mai
spus Sorin Afloarei, vicepre[edintele CJ Ia[i.

Axa rutier` Ia[i - Suceava,
drum de 103 milioane de euro
Lucrarea a fost derulat` cu scandal \nc` de
la bun \nceput. Firmele care au contractat primele
dou` loturi din axa rutier` Ia[i - Suceava s-au
mi[cat cu greutate, lucr`rile fiind derulate cu
mare \ntârziere. Lucrarea Ia[i - Suceava are o
valoare total` de 103 milioane de euro [i cuprinde
22 de localit`]i din ambele jude]e. Proiectul este
derulat cu fonduri europene. Primele dou` loturi
au fost adjudecate asocierii din care face parte
[i Alpenside. Lotul 3 din axa rutier`, pe por]iunea
spre Bele[ti, se afl` \n analiz`, fiind depuse nou`
oferte pentru lucrarea de 20 de milioane de euro.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

A furat curent [i a sperat c\ poate da [pag\ s\ scape de datorii! Nu i-a ie[it cum
a vrut din cauza angajatului E.ON! La audieri, individul a recunoscut totul!
Un ie[ean tremur` la gândul c`
s-ar putea trezi cu o condamnare.
Procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i l-au
trimis recent în fa]a instan]ei pe
Constantin Dumitriu, pentru dare
de mit`, furt [i executarea sau
folosirea de instala]ii clandestine
în scopul racord`rii directe la
re]ea sau pentru ocolirea
echipamentelor de m`surare. Când
a fost audiat, ie[eanul a
recunoscut totul în fa]a
anchetatorilor
Un b`rbat din jude]ul Ia[i este acuzat c` a
furat curent electric! Conform anchetatorilor,
ie[eanul a încercat chiar s` dea [pag` pentru a
sc`pa de consecin]e! La audieri, individul a
recunoscut totul!
Astfel, recent, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i au trimis la instan]`
acordul de recunoa[tere a vinov`]iei încheiat cu
Constantin Dumitriu, pentru dare de mit`, furt

[i executarea sau folosirea de instala]ii clandestine
în scopul racord`rii directe la re]ea sau pentru
ocolirea echipamentelor de m`surare. Acum,
urmeaz` ca Tribunalul Ia[i s` stabileasc` un prim
termen al procesului. Ulterior, magistra]ii vor
asculta ce au de spus p`r]ile implicate, pentru
a putea lua o decizie în acest caz.

Ie[eanul Constantin
Dumitriu, acuzat c` a
furat curent electric
Anchetatorii au sus]inut c` ie[eanul Constantin
Dumitriu a intrat în vizorul lor în urm` cu câteva
luni. „În fapt, s-a re]inut c`, pe data de 28 iulie
2020, inculpatul i-a promis martorului denun]`tor,
inspector energetic la SC Delgaz Grid SA Ia[i,
în mod direct, pentru sine, darea sumei de 1.000
de lei, pe care a c`utat s` o strâng`, pentru «ca
s` fie bine» în leg`tur` cu neîndeplinirea de
c`tre angajatul Delgaz Grid a îndatoririlor de
serviciu înscrise în fi[a postului constând în
predarea documentelor, datelor [i probelor ob]inute

în urma constat`rii energetice din data de 13
iulie 2020, la imobilul din comuna Tome[ti c`tre
departamentul competent din cadrul unit`]ii cu
calculul prejudiciului [i luarea m`surilor legale
de sanc]ionare ale consumatorilor de energie în
mod fraudulos”, a declarat Mihaela Apostol, primprocurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i.
Potrivit acesteia, dup` data de 31 mai 2019
[i pân` pe 13 iulie 2020, Constantin Dumitriu a
furat energie electric` printr-un bran[ament
conectat la re]eaua SC Delgaz Grid SA Ia[i.
„Totul s-a petrecut prin ocolirea grupului de
m`surare a energiei electrice cu consecin]a
reducerii cantit`]ii de energie electric` consumate,
diminuarea valorii consumate [i, implicit, emiterea
de facturi cu valori reduse necorespunz`toare
consumului real care ar fi fost reprezentat de
înregistr`rile cumulate de pe contor [i de pe
instala]ia clandestin`, cauzând un prejudiciu
estimativ, indicat de firm` la valoarea de 21.705
lei, potrivit fi[ei de calcul emis` de SC Delgaz
Grid SA”, a subliniat Mihaela Apostol.
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Instala]ie clandestin`,
descoperit` la imobilul
din jude]ul Ia[i
Oamenii legii mai sus]in c` b`rbatul din
jude]ul Ia[i a folosit o instala]ie clandestin`.
„Dup` data de 31 mai 2019 [i pân` pe 13
iulie 2020, inculpatul a folosit instala]ia clandestin`
descoperit` de inspectorul energetic la data de
13 iulie 2020, executat` cu [tiin]a [i cu acordul
s`u de un fost angajat al Combinatului „Metalurgica”
Ia[i, în scopul racord`rii directe la re]eaua SC
Delgaz Grid SA Ia[i, precum [i prin ocolirea
grupului de m`surare [i reducerea consumului
oficial înregistrat trimestrial de consumatorii din
imobilul situat în comuna Tome[ti, jude]ul Ia[i.
Facem precizarea c` trimiterea în judecat` constituie
doar o etap` procesual` care, în nicio situa]ie,
nu poate înfrânge prezum]ia de nevinov`]ie”, a
încheiat prim-procurorul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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Sâmb`t`, 6 martie

Secretele din spatele
alertei cu bomb\ de la
Hotelul ıUnirea‰ din
Ia[i! Cine a sunat la
112 s\ anun]e c\
totul va s\ri `n aer
[i ce a vrut de fapt?
Clipe de panic` \n centrul Ia[ului. S`mb`t`, \n jurul
prânzului, Pia]a Unirii din Ia[i a fost luat` cu asalt de poli]i[ti,
pompieri [i pirotehni[ti dup` ce un apel la num`rul unic de
urgen]e 112 avea s` anun]e c` \n Hotelul „Unirea” a fost
plasat` o bomb`. Ore \ntregi, speciali[tii din Ia[i au verificat
dac` cele semnalate se confirm`, iar pentru persoanele cazate
\n hotel ceea ce s-a \ntâmplat a fost un adev`rat [oc. „Abia
ne-am cazat, nu ne-a spus nimeni ce se \ntâmpl`. Noi am
ie[it din hotel pentru câteva minute [i nu ne-a mai l`sat Poli]ia
s` intr`m \napoi. Sunt foarte speriat`, nu am mai p`]it niciodat`
a[a ceva”, a spus sâmb`t` o femeie care abia se cazase la
Hotel „Unirea”. Panic` a fost [i printre o parte dintre angaja]i.
Odat` ce autorit`]ile au \nconjurat hotelul, tot mai multe
persoane au \nceput s` se \ntrebe ce se \ntâmpl`. Fiind vorba
despre o alert` cu bomb`, autorit`]ile au f`cut un perimetru
\n jurul hotelului, iar circula]ia \n zon` a fost restric]ionat`.

Cum a ac]ionat Poli]ia \n cazul alertei cu
bomb` de la Hotel „Unirea”
Poli]i[tii din Ia[i au f`cut verific`ri \mpreun` cu structuri
paralele. „|n jurul orei 12:35 am fost sesiza]i prin apel unic
de urgen]` 112 cu privire la faptul c` într-un hotel din
municipiul Ia[i se afl` un dispozitiv explozibil. La fa]a locului
s-au deplasat poli]i[ti, pompieri [i jandarmi, procedându-se la
delimitarea zonei respective [i desf`[urarea activit`]ilor specifice.
Poli]i[tii pirotehni[ti efectueaz` controlul pirotehnic pentru
identificarea presupusului dispozitiv explozibil [i se continu`
verific`rile pentru stabilirea întregii situa]ii de fapt”, au precizat
sâmb`t` reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i. Dup` verific`ri am`nun]ite, reprezentan]ii IPJ au revenit
cu informa]ii. „În urma controlului pirotehnic [i a activit`]ilor
desf`[urate s-a constatat faptul c` cele sesizate nu se confirm`.
Verific`rile continu` pentru identificarea apelantului [i stabilirea
întregii de fapt, urmând ca în func]ie de cele constatate s`
fie dispuse m`suri legale”, au completat reprezentan]ii IPJ
Ia[i.
Reporterii „BZI” au \ncercat s` afle cine a fost cel care
a b`gat \n sperie]i un hotel \ntreg. Surse din cadrul anchetei
au precizat c` apelul a fost efectuat din alt jude], nu din Ia[i.
Astfel, apelul a fost efectuat din jude]ul Suceava, mai precis
din localitatea Câmpulung Moldovenesc. Poli]i[tii din Ia[i \n
colaborare cu cei din Suceava au reu[it s` ajung` la proprietarul
telefonului de pe care s-a efectuat apelul. Din câte se pare,
este vorba despre o persoan` care a \mprumutat telefonul
unei alte persoane pentru a efectuat un apel. Proprietarul
telefonului le-a spus poli]i[tilor suceveni c` nu a [tiut c`
persoana care i-a solicitat ajutorul va efectua un apel la 112
s` anun]e c` \ntr-un hotel din Ia[i este o bomb`. Poli]i[tii
trebuie s` stabileasc` cine se face vinovat [i cine trebuie tras
la r`spundere. O glum` proast` blocheaz` extrem de multe
echipaje de interven]ie. Dac` va fi g`sit vinovat, cel care a
efectuat apelul ar putea fi amendat chiar [i cu 10.000 de lei.
Drago[ SAVIN
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Tudor Daniel Hu]ul: ıPurta]i m\[ti, feri]i-v\
cât de mult pute]i, nu l\sa]i garda jos‰

Un ie[ean de 24 de ani aflat
`n stare grav\ la spital din
cauza infec]iei cu coronavirus
trage un semnal de alarm\!
A trecut un an de când pandemia de COVID-19 a f`cut mii
de victime. Oamenii au r`mas cu sechele grave, au pierdut rude,
prieteni [i colegi. Medicii [i speciali[tii au \n]eles \n aceast`
perioad` cum se manifest` infec]ia cu coronavirus [i au avertizat
c` oricine poate ajunge la un moment dat pe patul de spital dac`
nu respect` recomand`rile. Tudor Daniel Hu]ul are 24 de ani [i
a g`sit curajul de a prezenta situa]ia din punctul de vedere al
unui pacient COVID-19 aflat \n stare grav`, dependent de oxigen.

Tudor Daniel Hu]ul a ajuns la spital dup` o
s`pt`mân` de la primul simptom,
perioad` \n care s-a tratat acas`
Mul]i dintre pacien]ii infecta]i cu coronavirus nu au puterea
de a mai povesti de pe patul de spital prin ceea e trec. Chiar
[i cei trata]i de boal` [i externa]i din sec]ia de Terapie Intensiv`
nu mai doresc s` \[i aminteasc` de clipele \nsp`imânt`toare prin
care au trecut. Ie[eanul Tudor Daniel Hu]ul este extrem de sl`bit
[i cu greu a mai povestit despre cum a ajuns \n situa]ia actual`.
Tân`rul va avea nevoie de recuperare [i a[teapt` s` se poat`
programa pentru vaccinul anti-COVID-19, cu gândul c` doar astfel
va fi protejat cel mai bine de infec]ie. „Am ajuns la spital mar]i
(n.r.- 2 martie 2021), la exact o s`pt`mân` dup` apari]ia primelor
simptome ale bolii. Prima zi mi-am petrecut-o la UPU, iar de
atunci sunt la Spitalul de Boli Infec]ioase, unde înc` sunt internat.
}inând cont de faptul c` nu am ajuns la ATI, nu pot s` comentez
severitatea formei, îns` subliniez c` în continuare am nevoie de
oxigen suplimentar, altfel nu pot respira singur. Nu, nu am
comorbidit`]i. Datele referitoare la starea exact` a[ prefera s`
r`mân` confiden]iale, îns` ]in s` subliniez faptul c` pl`mânii miau fost suficient de afecta]i. Ca mesaj pentru ceilal]i, purta]i m`[ti,
feri]i-v` cât de mult pute]i, nu l`sa]i garda jos! Ave]i grij` de voi,
îndemna]i-v` prietenii [i rudele s` se vaccineze [i, dac` ajunge]i
într-o situa]ie dificil`, ave]i încredere în medici! Medicii sunt eroi
[i fac constant miracole pentru fiecare dintre noi. Da, voi avea
nevoie de recuperare, [i da, m` voi vaccina anti-COVID-19”, a
declarat Tudor Daniel Hu]ul.

Infec]ia cu coronavirus i-a afectat foarte
mult pl`mânii. Ie[eanul nu a mai fost
dignosticat cu o alt` boal` pân` \n prezent
Tudor Daniel Hu]ul rezist` acum cu greu \n spital. Nu mai
poate respira decât cu ajutorul suportului de oxigen, dar a ]inut s`
transmit` un mesaj celor care poate \nc` nu cred \n COVID-19,
care nu mai respect` cu rigurozitate m`surile de protec]ie sau care
nu doresc s` se vaccineze, cu gândul c` aceast` boal` nu \i va
afecta pe ei. Rude, prieteni [i colegi i-au transmis mesaje de \ncurajare
\n urma post`rii de pe pagina lui de Facebook \n care prezenta pe
scurt situa]ia. Nu a fost diagnosticat cu nicio boal`, fiind un pacient,
a[a cum spun medicii, aparent s`n`tos. Infec]ia cu coronavirus i-a
afectat \ns` foarte mult pl`mânii. „Las asta aici s` v` reamintesc
faptul c` vârsta tân`r` [i lipsa comorbidit`]ilor nu este sinonim` cu
o form` u[oar` de COVID-19. V` rog mult, purta]i m`[ti [i proteja]iv`, deoarece cei dragi au nevoie de voi. Eu continui s` lupt cu
acest virus, ce mi-a atacat tare de tot pl`mânii, de pe un pat de la
Spitalul de Boli Infec]ioase Ia[i, unde medicii sunt realmente eroi
ce lupt` continuu pentru fiecare dintre noi. Om cu om oprim
pandemia”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a ie[eanului.
Alexandra ABONICESEI
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Oficiali catolici din Ia[i au lansat campania
ıDu[ social‰ pentru persoanele f\r\
ad\post! Este pus la dispozi]ie un vehicul
care are o cabin\ pentru baie
Un grup de catolici din Ia[i anun]`
\nfiin]area serviciului „Du[ social” pentru
persoanele f`r` ad`post! Asocia]ia
„Congrega]ia Slujitorii Carit`]ii - Opera
Don Guanella” pune la dispozi]ie un
vehicul care are o cabin` pentru baie, o
toalet`, un cabinet de asisten]` medical`,
spa]iu de frizerie [i ma[in` de sp`lat cu
usc`tor. Asta pentru un num`r de 110
persoane f`r` ad`post din Ia[i
Ini]iativ` social` pentru un grup de catolici din Ia[i! Asocia]ia
„Congrega]ia Slujitorii Carit`]ii - Opera Don Guanella” a lansat serviciul
„Du[ social” pentru persoanele f`r` ad`post din municipiul Ia[i. Scopul
proiectului este cre[terea calit`]ii vie]ii [i încadrarea în societate ca
membri activi, care se pot bucura în mod egal de drepturile [i
responsabilit`]ile lor ca cet`]eni. Asta pentru un num`r de 110 persoane
f`r` ad`post din ora[ul Ia[i. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar
al „Active Citizens Fund România”, program finan]at de Islanda,
Liechtenstein [i Norvegia prin Granturile SEE [i Norvegiene 2014-2021.

Activit`]ile proiectului „Du[ social”
au în vedere cre[terea ratei de
sprijinire a persoanelor f`r` ad`post
Activit`]ile proiectului au în vedere cre[terea ratei de sprijinire
a persoanelor f`r` ad`post, identificarea [i ajutorarea a 110 persoane

f`r` ad`post din municipiul Ia[i. Astfel, dorim s` venim în sprijinul
acestora prin înfiin]area serviciului „Du[ social”. Este o ini]iativ`
nou`, care presupune un vehicul care are o cabin` pentru baie,
o toalet`, un cabinet de asisten]` medical`, spa]iu de frizerie [i
ma[in` de sp`lat cu usc`tor, astfel oamenii str`zii se vor sim]i
respecta]i. Du[ul mobil are în centru ideea de demnitate, grija
fa]` de corp [i haine, r`spundem nevoii simple ca oamenii s` î[i
fac` baie, s` spele hainele, s` fie tun[i.

Rezultatele preconizate în cadrul
proiectului includ sprijinirea celor 110
persoane f`r` ad`post pentru a le reda
demnitatea, egalitatea [i bucuria
Rezultatele preconizate în cadrul proiectului includ sprijinirea
celor 110 persoane f`r` ad`post pentru a le reda demnitatea,
egalitatea [i bucuria. Durata de implementare este de 12 luni
(pân` pe 24 noiembrie 2021). Ast`zi, 8 martie 2021, la ora 11:00,
în curtea Casei „Sfântul Iosif” a congrega]iei, Preasfin]itul PS Iosif
P`ule], episcop de Ia[i, va prezida o celebrare de binecuvântare
a acestei ma[ini [i se va ruga pentru buna desf`[urare a proiectului.
Ma[ina va fi parcat` în dou` locuri din Ia[i, primind deja aprobarea
Prim`riei Ia[i: aproape de Casa „Sfântul Iosif” (mai exact la adresa
str. Plopii F`r` So], nr. 2g) [i în zona Pia]a Nicolina. Proiectul
„Du[ social” se al`tur` unui alt proiect deja în derulare, „Cantina
social`”, gestionat de „Surorile Fiicele Sfintei Maria a Divinei
Providen]e” din Ia[i, care au acela[i fondator, pr. Alois Guanella.
Proiectul „Cantina social`” a început în urma cu 10 ani, în cadrul

Casei „Sfântul Iosif” (cunoscut` mai mult pentru C`minul de
B`trâni pe care îl ad`poste[te). La cantina social`, 40 de persoane
nevoia[e primesc zilnic un prânz cald [i un pachet pentru cin`.
Acum vor avea [ansa de a se îngriji de igiena personal`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Universitatea ıAl.I.Cuza‰ modernizeaz\ corpul B
din Copou! Patru firme vor s\ realizeze expertiza
Corpul B al Universit`]ii „Al.I.Cuza” va intra \n reabilitare. |n
prim` faz`, a fost lansat` licita]ia pentru achizi]ia serviciilor de
expertiz` tehnic` a cl`dirii, situat` pe bd. Carol I, nr.20 - 22,
pentru stabilirea riscului seismic, dar [i a solu]iilor necesare
pentru reabilitarea [i consolidarea imobilului. La Procedura lansat`
recent, cu o prevedere bugetar` de 421.742 lei, f`r` TVA, aproximativ
100.000 de euro, s-au prezentat 4 societ`]i: Maslaev Consulting
SRL (Bucure[ti), Arc Design SRL (Ia[i), Maxim Silver Construct
SRL (Bucure[ti) [i Mihul SRL (Ia[i). Suma a fost alocat` din
bugetul propriu. „Conform unei expertize realizate \n anul 2007,
a rezultat c` structura cl`dirii poate suferi degrad`ri structurale
majore, pierderea stabilit`]ii fiind pu]in probabil`, iar elementele
cele mai deteriorate erau aticul de la acoperi[ [i acoperi[ul cu
toat` structura lui. |n contextul dep`[irii duratei de via]` [i
exploatare a construc]iei anterior men]ionate [i prevederile Legii
nr.163/2016 prin care care s-au introdus o serie de modific`ri [i
complet`ri la Legea nr.10/1995 privind calitatea \n construc]ii,
care se aplic` construc]iilor [i instala]iilor aferente acestora, \n
etapele de proiectare, verificare tehnic` a proiectelor, de execu]ie
[i recep]ie a construc]iilor, precum [i \n etapele de exploatare”,
se arat` \n caietul de sarcini.

Compania Na]ional` de Investi]ii
a alocat o sum` important` pentru
construirea unui nou c`min studen]esc

Recent, Compania Na]ional` de Investi]ii (CNI) SA a lansat
licita]ia pentru achizi]ia serviciilor de proiectare, asisten]` tehnic`
[i execu]ie pentru construirea unui c`min studen]esc \n zona
Copou, pe strada Titu Maiorescu, nr.15, \n spatele cantinei.
Ofertele depuse au intrat \n etapa de evaluare. Corpul B la Prevederea bugetar` a licita]iei este de 32.209.135 lei, f`r` TVA,
Universit`]ii dateaz` din anul 1953. Are o suprafa]` desf`[urat` pu]in peste 6 milioane de euro. Patru camere vor fi date \n
24.981 metri p`tra]i [i un regim de \n`l]ime de 2D<P<3E. Durata folosin]` persoanelor cu dizabilit`]i. Gradul de ocupare nu trebuie
normal` de func]ionare este de 60 de ani, termen dep`[it \n cazul s` dep`[easc` 198 de studen]i. Parcarea subteran` va avea o
imobilului men]ionat. „Expertizarea se realizeaz` de c`tre exper]i capacitate de 42 de locuri. „C`minul studen]esc propus este
tehnic atesta]i, care \[i pot desf`[ura activitatea \n calitate de compus din 5 corpuri astfel: corpul 1, cu dublu tract, cu regim
angaja]i ai unei persoane juridice autorizate sau autoriza]i ca de în`l]ime S<P<5E, corpul 2 de leg`tur` - nodul de circula]ie
persoane juridice s` desf`[oare activit`]i \n mod independent. Prin vertical` cuprinzând scara elicoidal` [i dou` lifturi, cu regim de
persoan` juridic` autorizat` se \n]elege persoana juridic` având în`l]ime S<P<5E, corpul 3, simplu tract, cu regim de în`l]ime
calitatea de agent economic cu activitate de expertiz` tehnic` \n D<S<P<5E, corpul 4 [i corpul 5, dezvoltate doar în subteran,
construc]ii cuprins` \n statut sau de institu]ie public` cu atribu]ii pentru parcare subteran`, ad`post de protec]ie civil` [i spa]ii
\n domeniul expertiz`rii tehnice \n construc]ii [i care are angajat, tehnice”, se arat` \n caietul de sarcini. |n total, vor fi amenajate
\n condi]iile legii, expert tehnic atestat pentru cerin]a de calitate 99 de camere de cazare pentru dou` persoane. Noul imobil va
corespunz`toare categoriei de construc]ie ce urmeaz` s` fie fi administrat de c`tre Universitatea „Al.I.Cuza”.
Ciprian BOARU
expertizat` tehnic”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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construit \n urm` cu 67 de ani
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Datoriile la b\nci au
`ngropat afacerile cu
porci din Ia[i! Peste
1 milion de euro trebuie
returnat. Afaceristul
Radu Murgescu a
fost `njurat de vecini
Probleme financiare pentru cresc`torii de porci din Ia[i.
Este [i cazul lui Vasile Radu Murgescu, patronul Pigs Production
SRL, care a \nfiin]at o ferm` de porci \n comuna Cepleni]a,
jude]ul Ia[i. Afacerea a fost crescut` \n urm` cu 9 ani, când
investitorul a accesat fonduri europene \n valoare de 1 milion
de euro. Dar situa]ia a devenit complicat` pentru fermier odat`
cu declan[area pandemiei de COVID-19. La finalul anului 2020,
societatea a intrat \n insolven]`. Recent, a fost publicat [i
tabelul preliminar al crean]elor. Valoarea datoriilor ajunge la
5,5 milioane de lei, peste 1 milion de euro. Cea mai mare
sum` este datorat` CEC Bank. Ini]ial, datoria era de 2,8
milioane lei, dar Murgescu a achitat 1 milion de lei. Printre
creditori se mai num`r` [i Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice (AJFP) Ia[i - 41.039 lei, Fondul de Garantare a Creditului
Rural IFN SA - 1.025.000 lei, Agrimarvas SRL - 429.467 lei,
Agromar SRL - 1.021.015 lei. La masa credal` s-a \nscris [i
Radu Murgescu, cu suma de 2,8 milioane lei, dar cererea a
fost respins`. A fost acceptat` doar suma de 756.070 lei. Nu
\n ultimul rând, are de recuperat suma de 377.657 lei [i
Gheorghe Mih`il`.
|n 2013, afaceristul a fost \n centrul unui scandal provocat
\n comuna Cepleni]a, jude]ul Ia[i. Ferma cu aproape 2.000 de
capete a fost amenajat` \n apropierea gospod`riilor din localitate.
Locuitorii s-au plâns din cauza mirosului de la ferma de porci.
Totodat`, au fost observate [i momente \n care angaja]ii de
la ferm` aruncau dejec]iile \n zone nepermise. Speciali[tii \n
protec]ia mediului sus]in c` fermele cu porci trebuie s` fie
construite la o distan]` destul de mare de locuin]e. Aceast`
distan]` este de minimum 500 de metri pân` la prima locuin]`.
Când fermele au un efectiv mai mare de animale, cre[te [i
distan]a, pân` la 1.000 de metri. Ferma de la Cepleni]a nu
respect` distan]a legal`. Conform ultimelor date financiare
disponibile, Pigs Production SRL a \nregistrat \n 2019 o cifr`
de afaceri de 17.136 lei, profit de 304.975 lei, datorii de 4,7
milioane lei, f`r` angaja]i. |n 2014, afacerea a func]ionat bine,
când a \nregistrat o cifr` de afaceri de 2,4 milioane lei, cu
un profit de aproximativ 1 milion de lei. Omul de afaceri nu
au putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.
|n ciuda pandemiei de COVID-19, Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i a \nregistrat sume importante,
cuantumul din zona de colectare fiind surprinz`tor. |n condi]iile
\n care multe afaceri au fost suspendate [i angaja]ii au fost
disponibiliza]i, \ncas`rile Finan]elor ie[ene sunt mai mari decât
cele \nregistrate \n 2019, perioad` neafectat` de pandemie. |n
2020, AJFP Ia[i a \ncasat de la persoanele fizice [i juridice
suma de 5 miliarde lei, aproximativ 1 miliard de euro. |n 2019,
suma a fost mai mic`, adic` 4,9 miliarde lei.
Ciprian BOARU
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Firmele din Ia[i eligibile `n
M\sura 2 au primit aproape
50 de milioane de euro. Al]i
500 de ie[eni a[teapt\ banii
pentru granturile pentru
capital de lucru
O parte din ie[enii eligibili la plat` \n
cadrul M`surii 2 au \ncasat granturile de
capital de la Agen]ia pentru IMM-uri. Din
cei 700 de beneficiari au primit ajutoarele
financiare cuprinse \ntre 2.000 [i 150.000
de euro un num`r de 186 de beneficiari.
Solicit`rile ie[enilor sunt verificate de
speciali[tii din cadrul Agen]iei pentru
IMM, Atragere de Investi]ii [i Promovare a
Exportului
Continu` pl`]ile pentru firmele din Ia[i care au depus proiecte
\n M`sura 2, \n perioada 22-28 octombrie 2020. Cele mai multe
cereri sunt depuse de firmele din HoReCa [i turism, care au fost
[i primele companii care s-au \nscris pentru a primi banii [i au
fost declarate eligibile la finan]are. Acestea au primit \ntre 50.000
[i 150.000 de euro, de la Agen]ia pentru IMM-uri, Atragere de
Investi]ii [i Promovare a Exportului, granturile pentru capital de
lucru. Granturile au o valoare variabil`, ca procent din cifra de
afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a c`ror
activitate a fost afectat` de r`spândirea virusului COVID-19 sau
a c`ror activitate a fost suspendat` prin ordonan]e militare pe
perioada st`rii de urgen]` [i/sau pe perioada st`rii de alert`).
Potrivit speciali[tilor din Ia[i, pl`]ile c`tre beneficiarii M`surii 2
continu` [i \n aceast` lun`. Un num`r de 22.226 de cereri au
fost transmise de c`tre beneficiarii din toat` ]ara.

Firmele din Ia[i au primit 2 milioane de
euro \n M`sura 1, prima schem` de
finan]are lansat` de Ministerul Economiei
Dintre acestea au fost procesate 19.486 de cereri în valoare
de 4.832.492.714 lei, din care au fost deja admise 16.692 de cereri
în valoare de 4.297.169.790 lei. Au fost semnate [i pl`tite contracte
ale beneficiarilor din toat` ]ara, \n valoare de 1.098.745.204 lei.
O alt` schem` de finan]are derulat` de Ministerul Economiei, \n
anul 2020, este M`sura 1. PFA-urile, ONG-urile [i cabinetele
medicale din Ia[i au \ncasat banii solicita]i \n M`sura 1. Antreprenorii
din Ia[i au \ncasat 2 milioane de euro, microgranturi pentru
firmele afectate de pandemia COVID-19. O parte dintre aceste
firme care nu au avut angaja]i \n anul 2019, condi]ie obligatorie
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pentru a ob]ine microgranturile \n valoare de 2.000 de euro fiecare,
au depus cererile [i \n cadrul M`surii 2. O parte dintre ace[ti
beneficiari au primit banii de la Agen]ia pentru IMM-uri.

Antreprenorii din Ia[i se pot \nscrie \n
programul IMM Invest unde pot ob]ine
pân` la 1 milion de euro credit
De asemenea, \n aceast` perioad` sunt analizate cererile
depuse \n M`sura 3. |n perioada 3 decembrie 2020-28 ianuarie
2021 au fost înregistra]i 27.736 de aplican]i din toat` ]ara, \n
M`sura 3. Din Ia[i s-au depus 1.108 cereri cu 534 de firme
eligibile la finan]are. Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Est,
care cuprinde jude]ele Bac`u, Boto[ani, Ia[i, Neam], Suceava [i
Vaslui, este în valoare total` de 344.477.610 lei [i au aplicat 3.397
de firme. Listele sunt ordonate pe regiuni, în func]ie de criteriile
de departajare, a[a cum sunt ele descrise în procedura de
implementare. Un alt program derulat de stat prin intermediul
c`ruia IMM-urile au ob]inut ajutoare financiare este IMM Invest,
lansat \n aprilie 2020. Din cele 2.297 de solicit`ri în valoare de
3 miliarde de lei, din partea firmelor din Ia[i, care au în total
28.159 de angaja]i, doar 751 de credite au fost aprobate, în valoare
de peste 752.394.510 de lei. Din aceasta sum`, 409 milioane
reprezint` valoarea finan]`rilor, iar restul reprezint` garan]ia c`tre
b`nci. |n anul 2020, Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor
pentru IMM-uri (FNGCIMM) a acordat 92.241 garan]ii, cu o
valoare de garantare de 20,78 miliarde lei, pentru firmele din
toat` ]ara, ceea ce reprezint` 12,8 la sut` din num`rul total de
garan]ii. Programul IMM Invest a fost prelungit pân` la sfâr[itul
lunii iunie 2021.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Au refuzat salarii bine pl\tite `n str\in\tate
pentru a se ocupa de legumicultur\ `n satele
natale. Tinerii din Ia[i au investit 150.000 de
euro `n afacerile de succes, din mediul rural
O afacere de succes din comuna }ib`ne[ti, Ia[i, \nfiin]at` de
Elvis Drago[ Târnovanu, este dat` drept exemplu de speciali[tii
din cadrul AFIR pentru cei care vor s` ob]in` fonduri nerambursabile.
Tân`rul a mo[tenit „microbul” pentru agricultur` de la p`rin]i,
care au \nceput s` cultive legume pe lâng` cas`, pentru consumul
de verde]uri proaspete, \n familie. Pentru c` \n comuna natal`
nu mai era nimeni care s` aib` o afacere cu sere cu legume
ecologice, bio, s-a gândit c` ar putea fi primul care va \nfiin]a o
afacere de succes \n acest sector al agriculturii. Cu mici investi]ii,
ajutorul familiei [i 40.000 de euro fonduri europene, tân`rul
antreprenor a pus pe picioare o afacere de succes pentru care
este recunoscut de to]i localnicii [i dat drept exemplu de bun`
practic` de speciali[tii din cadrul Agen]iei pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR). Dac` la \nceputurile afacerii familia
Târnovanu se ocupa numai cu cultivarea legumelor, acum activitatea
fermei este una complex`. Cei 4 membri ai familiei se ocup` de
pu]in timp [i cu cre[terea florilor sau a albinelor. Toate produsele
ajung la clien]ii care sunt abona]i la bun`t`]ile ecologice, o parte
dintre ei, sau la cei mai noi consumatori care comand` online
sau vin la poarta fermei pentru a consuma direct din ser` legumele.
Cu ajutorul banilor europeni, ferma a fost complet modernizat`,
iar acum familia de legumicultori se preg`te[te pentru noul sezon
agricol.

Una dintre afacerile de succes, din comuna
}ib`ne[ti, demarat` cu fonduri europene,
este a ie[eanului Elvis Drago[ Târnovanu
Drago[ Târnovanu poveste[te c` a avut nevoie de banii
europeni pentru a moderniza complet serele de pe o suprafa]`
de 2.000 de metri p`tra]i, dar [i pentru a extinde activitatea
fermei. Astfel, a achizi]ionat [i câ]iva stupi cu banii nerambursabili,
iar mierea produs` \n ferma apicol` este vândut` mai mult online.
Clien]ii care cump`r` legumele din serele din comuna }ib`ne[ti
sunt la maximum 60 de kilometri de ferm`, astfel c` acestea
ajung proaspete pe mesele lor sau clien]ii vin \n ferm` [i testeaz`
calitatea produselor. Ie[eanul mai spune c` nu ar mai depune un
proiect pentru accesarea fondurilor europene pentru c` este prea
mult` b`taie de cap. „Am investit banii \n modernizarea fermei.
Am luat dou` centrale [i un solar nou [i acum avem o ser`
pentru legume pe 1.700 de metri p`tra]i. Mai avem [i 300 de
metri p`tra]i cu flori. Banii europeni i-am folosit [i pentru achizi]ia
a 80 de stupi de albine. Mi-a fost fric`, la \nceput, când am depus
proiectul, pentru c` sunt multe persoane care depun, trebuie
multe acte, birocra]ia e mare, e mult` b`taie de cap. M-a \ncurajat
toat` lumea s` ob]in banii pe tân`rul fermier [i de asta am depus

proiectul. Prima tran[` am primit-o \n anul 2017, iar a doua, \n
2019. Iarna nu avem produc]ie. Vrem s` scoatem pe pia]` ro[iile
de Pa[te”, sus]ine Elvis Drago[ Târnovanu, care nu a plecat
niciodat` s` lucreze \n str`in`tate, a[a cum au f`cut al]i tineri
din localitate, de[i era pl`tit cu salarii bune.

Drago[ Târnovanu: „Avem solarii din ’97, e
o afacere strict de familie, unde lucrez
doar cu so]ia [i p`rin]ii”
Pandemia de COVID-19 a schimbat pu]in din profilul clientului,
astfel c` cei mai mul]i comand` online legume bio, flori [i miere
de albine, vizitele \n ferm` fiind restric]ionate. Mai mult, materia
prim` pentru ob]inerea produselor s-a scumpit. Anul 2020 nu a
fost unul profitabil, de aceea tân`rul sper` c` 2021 va fi ceva
mai bun fa]` de precedentul. „Pân` anul trecut, afacerea a fost
profitabil`, dar acum toate s-au scumpit, mai ales turba pentru
flori. |n perioada asta am cheltuit mai mul]i bani, cu vreo 20 la
sut` mai mult, pentru florile ce le-am scos la vânzare. Noi avem
preg`tite florile pentru 14 februarie, pentru 1 [i 8 martie. Am
vândut deja din ele [i \n continuare mai avem la vânzare. Din
p`cate, perioada asta este incert` pentru toat` lumea, \ns` noi
nu renun]`m pentru c` de atâ]ia ani ne ocup`m de afacerea asta.
Avem solarii din ‚97, e o afacere strict de familie, unde lucrez
doar cu so]ia [i p`rin]ii. Sunt clien]i din comunele din \mprejurimi
pentru c` a[a putem s` le livr`m sau s` vin` ei s` cumpere. Am
f`cut [i o pagin` de facebook unde prelu`m comenzi. Am fost
nevoi]i s` ne adapt`m, iar cu pandemia am v`zut c` oamenii neau scris mult \n online. Noi post`m pe pagin` toate nout`]ile,
clien]ii s-au obi[nuit cu noi [i de aceea ne caut` [i pe Internet”,
mai spune Elvis Drago[ Târnovanu.

Tinerii fermieri cu sere cu legume reu[esc
s` amortizeze \nvesti]iile mai ales dac`
vând produc]ia de legume la fabrici de
procesare
Un alt fermier care a accesat fonduri europene \n valoare de
40.000 de euro [i a dezvoltat o afacere de succes \n comuna
natal` este Andrei Stan. Fermierul poveste[te c` a v`zut poten]ialul
unei afaceri de succes [i de aceea a vrut s` o dezvolte cu banii
europeni. „Tat`l, bunicul, to]i au fost fermieri. Au avut terenuri
agricole, au avut ferme de capre, bovine. Au renun]at la zootehnie
[i au r`mas pe vegetal [i pe cultivarea legumelor. Eu m` ocup
de serele cu legume. Am 1,3 hectare cu sere, le-am modernizat,
am schimbat totul pentru c` m-au ajutat banii europeni. Pe lâng`

ace[ti bani am mai cheltuit vreo 30.000 de euro, pân` acum, pe
tot ce am \n sere. Am reu[it s` scot banii mai ales dup` ce anul
trecut am vândut vreo 70 la sut` din produc]ie c`tre o fabric`
de procesare a legumelor. Am avut ocazia s` plec [i \n str`in`tate,
s` lucrez \n zootehnie, pe bani mul]i. Eu sunt inginer [i chiar
dac` e greu \n agricultur`, mereu mi-a pl`cut s` lucrez p`mântul,
la mine acas`, nu s` merg printre str`ini. Asta e p`rerea mea.
E treaba fiec`ruia ce face”, sus]ine Andrei Stan.

Tinerii din Ia[i au investit milioane de euro
\n afacerile de familie din mediul rural
Tinerii fermieri din Ia[i au investit câteva milioane de euro
\n afacerile din mediul rural, bani ob]inu]i prin intermediul
grupurilor de ac]iune local` (GAL-uri), dar [i prin m`sura 6.1„Instalarea tinerilor fermieri”. Ace[tia vor s` dea lovitura cu mici
afaceri de familie \nfiin]ate cu fonduri europene. Cei care \ns`
revin din str`in`tate \n comunele natale [i vor s` ob]in` fonduri
europene mai pot depune la AFIR proiectele pentru investi]ii, \n
m`sura 6.1. Poten]ialii beneficiari au [ansa s` ob]in` \ntre 40.000
[i 50.000 de euro pentru fiecare proiect eligibil la finan]are. GALurile sunt parteneriate de tip public-privat, cu rol important în
mediul rural, contribuind la dezvoltarea zonei de pe raza teritoriului
de activitate (mai multe comune grupate), având propriile bugete
de finan]are a proiectelor. Cele 12 GAL-uri din Ia[i sunt: GAL
Codrii Pa[canilor, GAL Ia[i Sud – Vest, GAL Siret – Moldova,
GAL Microregiunea Belce[ti – Focuri, GAL Stejarul, GAL Stejarii
Argintii, GAL Colinele Ia[ilor, GAL Valea Prutului, GAL Poiana
Vl`dic`i, GAL {tefan cel Mare, GAL Dealurile Bohotinului.
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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Doi ie[eni s-ar `ntoarce din Italia doar pentru o anumit\ sum\!

Povestea so]ilor Butnaru, care au câ[tigat
o mic\ avere. ıM\ simt foarte bine,
o consum de 3 ani‰
Nicu [i Viorica Butnaru lucreaz` \mpreun`
\ntr-o fabric` de dulciuri, din Italia, din zona
Udine. |n urm` cu 14 ani au decis s` lase România
[i s` plece s` munceasc` \n str`in`tate pentru a
strânge banii necesari unui trai mai bun. Dup`
ani grei de munc` \n Italia, s-au gândit c` este
momentul s` revin` definitiv \n comuna natal`,
}ig`na[i, pl`nuind s` dezvolte o afacere de succes
\n domeniul agricol. Au investit 55.000 de euro
\ntr-o planta]ie cu c`tin`, \n urm` cu 4 ani, sperând
c` acesta este un motiv suficient de bun s`
r`mân` \n ]ar`. Planurile \ns` le-au fost date peste
cap când [i-au dat seama c` trebuie s` mai
munceasc` o perioad`, \n Italia, pentru a economisi
banii necesari. „Eu sunt muncitor \n fabrica de
dulciuri din Italia. E o firm` din Fran]a care a
deschis mai multe fabrici \n Italia. Eu [i so]ia
ne-am re\ntors s` lucr`m dup` ce am f`cut planta]ia
de c`tin`. M-am apucat de planta]ie cu gândul
de a m` \ntoarce \n ]ar`, definitiv. Aici, \n Italia,
aproape de noi, sunt ni[te fermieri care au 60
de hectare de teren cu c`tin`, care au f`cut
produse pe baz` de c`tin` [i au vândut tot ce
au produs. Le-a mers bine afacerea [i \n continuare
le merge bine. Noi am investit \n planta]ia din
comuna }ig`na[i banii câ[tiga]i \n str`in`tate,
vreo 55.000 de euro. Planta]ia are o suprafa]` de
3,7 hectare, este deja al 3-lea an de produc]ie,

iar toat` produc]ia de pân` acum am consumato noi, familia, prietenii [i rudele. Nu ne-am \ntors
\n anul când am \nfiin]at planta]ia pentru c` mai
aveam nevoie s` cump`r`m ni[te frigidere, utilaje.
Feti]a noastr`, care este student`, trebuia ajutat`,
[i am decis s` ne \ntoarcem \n Italia, s` continu`m
munca \n fabric`, s` mai strângem ni[te bani”,
poveste[te Nicu Butnaru.

So]ii Butnaru, din Ia[i,
muncesc de 14 ani \n
fabrica din Italia, dar s-ar
\ntoarce \n ]ar` dac` ar
fi impulsiona]i s` o fac`
Ie[eanul poveste[te c` a \ncercat s` acceseze
fonduri europene, dar nu a reu[it pentru c`
proiectele au fost respinse de la finan]are. Avea
nevoie de banii europeni pentru a achizi]iona
frigiderul necesar pentru depozitarea produc]iei,
dar [i de alte echipamente pe care nu putea s`
le cumpere din fonduri proprii. „Nu am renun]at
la planta]ie [i, momentan, nu renun]. Sper s`
g`sesc o posibilitate s` m` \ntorc definitiv \n ]ar`.
Cel târziu anul viitor a[ vrea s` revin cu so]ia.
Vreau s` comercializez produc]ia de c`tin`, dar
mai trebuie f`cute ni[te investi]ii [i pentru asta
e nevoie de bani. Cele 3,7 hectare cu c`tin` sunt

\ngrijite de ni[te paznici pe care i-am angajat. Am
pl`tit persoanele care s` se ocupe de planta]ie,
s` o cure]e, s` culeag` c`tina. M-am interesat s`
iau fonduri europene, s` iau un frigider [i ce mai
am nevoie, vreau s` iau leg`tura cu asocia]ia (n.r.Asocia]ia Cultivatorilor de C`tin`), s` pot vinde
direct \n Germania. Ar fi [i o variant` s` economisesc
ni[te bani s` iau un frigider pentru c` avem
produc]ie mare, de 30-40 de tone, de pe cele 3,7
hectare. Eu folosesc c`tina pentru c` e s`n`tate
curat`. Am [i probleme cu inima, am grij` la
alimenta]ie. C`tina o fac cu miere de albine, o
combin, fac sirop [i o beau. M` simt foarte bine,
o consum de 3 ani”, mai poveste[te ie[eanul.

Nicu Butnaru: „E greu s`
lucrezi \n str`in`tate, mai ales
dac` ai copii. Suferin]a este
prea mare de ambele p`r]i”
Nicu Butnaru [i so]ia se num`r` printre ie[enii
pleca]i \n str`in`tate, dar pentru care este [i mai
greu s` lucreze \n afar` pentru c` au o familie
\n ]ar`, o fiic`, pe care \ncearc` s` o vad` cât
mai des. Pentru c` aceasta a fost crescut` \n
Ia[i, iar acum este student`, cei doi p`rin]i vor
s` o ajute cât mai mult, dar [i s` petreac` cât
mai mult timp cu ea, iar acest lucru ar fi posibil
dac` s-ar stabili definitiv \n ]ar`. Din cauza
pandemiei au fost nevoi]i s` vin` mai rar acas`.
„Noi lucr`m \n fabrica de dulciuri din 2004, dar
ne gândim la \ntoarcerea acas` tot mai mult, mai
ales c` [i fiica noastr` este \n ]ar`, a crescut \n
Ia[i. Nu a vrut s` r`mân` \n Italia, nu vrea s`
aud` de Italia. A stat 4 ani aici, dar a crescut
\n Ia[i. Are 21 de ani, e la medicin` dentar` [i
vrea s` \[i deschid` cabinet dup` ce termin`
facultatea. |n anul 2019 veneam \n fiecare lun`
\n Ia[i, s` ne vedem mai des cu fiica noastr`.
|n 2020 am fost de 4 ori \n ]ar`. Veneam din
Vene]ia. S-a schimbat totul cu pandemia, venim
mai rar. E greu s` lucrezi \n str`in`tate, mai ales
dac` ai copii. Suferin]a este prea mare de ambele
p`r]i”, mai spune Nicu Butnaru.

Nicu Butnaru, ie[ean care
lucreaz` \ntr-o fabric` din
Italia: „M`car 1.000 de euro
dac` ar fi salariul \n România,
mul]i s-ar \ntoarce”
Ie[eanul sus]ine c` s-ar \ntoarce [i anul acesta
dac` ar primi ajutor din partea statului pentru a
demara afaceri de succes. Acest lucru s-ar \ntâmpla
[i cu miile de ie[eni pleca]i s` munceasc` \n
str`in`tate care a[teapt` un motiv suficient de
bun s` revin` \n ]ar` definitiv. „La noi [i statul
ar trebui s` fac` ceva s` ne aduc` \n ]ar`. Dac`
ne-ar da guvernan]ii o oportunitate, s` ne ajute
pu]in, [i anul acesta a[ veni \n ]ar` s` continu`m
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ce am \nceput cu c`tina. Noi am f`cut planta]ia
pe motiv c` ne \ntoarcem, dar am fost nevoi]i
s` muncim \nc` câ]iva ani la fabric`, s` strângem
bani pentru ce mai aveam nevoie, pentru planta]ie.
M-am apucat de proiecte [i nu am putut s` iau
nimic pentru c` am v`zut c` nu suntem impulsiona]i,
ajuta]i, nici m`car de autorit`]ile locale. Eu nu
spun c` a[a e peste tot, dar vorbesc de situa]ia
mea. Este greu s` vin din afar`, s` nu [tiu multe
lucruri pentru c` am stat atâ]ia ani acolo, dar
nici s` m` ajute cineva m`car cu primii pa[i pe
care s`-i parcurg, s` pot accesa fonduri pe proiecte.
M`car 1.000 de euro dac` ar fi salariul \n România,
mul]i s-ar \ntoarce. Eu m-am format aici, am
\nv`]at s` fiu punctual, s` fiu serios. Aici, \n Italia,
e[ti respectat la fel ca to]i ceilal]i, \nve]i s` fii
om de cuvânt pentru c` a[a au \ncredere \n tine
patronul, statul, cei cu care lucrezi. |n România
te mint \n fa]`”, mai spune Nicu Butnaru. |n
ultimii ani a crescut num`rul ie[enilor care
\nfiin]eaz` planta]ii cu fructe de p`dure, cu banii
economisi]i dup` ce au muncit \n str`in`tate. Este
[i cazul familiei Secar`, care a \nfiin]at o afacere
de succes cu zmeur`, \n comuna natal`-.

Profitul la un hectar de c`tin`
poate ajunge la 5.000 de euro
dac` produc]ia este de
minimum 4 tone
Boabele de c`tin` se pot vinde cu 7-10 lei
kilogramul, iar cei mai mul]i produc`tori care au
suprafe]e însemnate cu aceste fructe le vând
proaspete. Sunt îns` [i produc`tori care reu[esc
s` comercializeze c`tina [i sub form` de siropuri.
C`tina este cunoscut` pentru beneficiile sale, unul
dintre acestea fiind cantitatea de 10 ori mai mare
de vitamina C fa]` de citrice. C`tina este originar`
din Asia Central` [i are propriet`]i terapeutice.
Fructele sunt utilizate în industria alimentar`,
farmacie [i silvicultur`. Cel mai valoros este uleiul
ob]inut din fructele de c`tin`, c`utat în industria
alimentar`, cosmetic`, farma, care poate ajunge
[i la 250 de euro, jum`tate de litru. Toate aceste
propriet`]i au determinat produc`torii s` î[i încerce
norocul în afaceri [i s` investeasc` în astfel de
planta]ii. Astfel, suprafa]a cultivat` în Ia[i s-a
dublat în ultimii 3 ani, fiind înregistrate aproximativ
60 de hectare cu c`tin`, o parte dintre acestea
fiind culturi ecologice. Cele mai mari suprafe]e
cultivate cu c`tin` sunt în zona Le]cani, Pa[cani,
Criste[ti [i Popricani, în unele comune fiind
plantate [i 15 hectare cu c`tin`. De asemenea,
suprafa]a cu culturi ecologice a crescut în Ia[i
în ultimii ani, inclusiv cu c`tina ecologic`. |n
prezent sunt înregistrate 220.000 de hectare cu
planta]ii ecologice, la Direc]ia Agricol` Ia[i. Cei
care vor s` devin` produc`tori ecologici mai pot
depune documentele [i \n acest an.
Raluca COSTIN
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Droguri g\site la perchezi]iile de la Oper\!
Mai multe grame de stupefiante dosite
printre lucrurile unei femei, personaj-cheie `n
anchet\. Un nou dosar exploziv prinde contur
Procurorii DIICOT, \n timpul
descinderilor din ancheta de la
Opera Na]ional` Român` din
Ia[i, au f`cut o descoperire
nea[teptat`! Surse din cadrul
anchetei arat` c`, la fiica
vitreg` a lui Cristi Minculescu
(asistentul de regie M`d`lina
Minculescu de la Opera
ie[ean`) ar fi fost g`site
droguri, mai exact canabis!
Aceasta apare \n dosar \n
leg`tur` cu modul \n care
firmele Tustream SRL [i Altrax
SRL ar fi asigurat diverse
servicii, îndeosebi decoruri,
pentru Opera din Ia[i
Descoperire nea[teptat`, f`cut` de c`tre
anchetatori \n timpul anchetei de la Opera Na]ional`
Român` din Ia[i (ONRI)! Surse din anchet` au
dezv`luit c`, la fiica vitreg` a lui Cristi Minculescu
(asistentul de regie M`d`lina Minculescu de la
Opera ie[ean`) ar fi fost g`site droguri, mai exact
grame de canabis! Aceasta apare \n dosar \n
leg`tur` cu modul \n care firmele Tustream SRL
[i Altrax SRL ar fi asigurat diverse servicii,
îndeosebi decoruri, pentru Opera din Ia[i. De
reamintit c`, pe data de 1 martie 2021, procurorii
au descins peste Beatrice Rancea, aceasta în
calitate de manager al ONRI, fiind vizat` într-un
dosar de delapidare cu un prejudiciu estimat la
5 milioane de lei. De asemenea, au fost f`cute
perchezi]ii inclusiv la celebrul designer Doina
Levintza, cea care a creat costume pentru arti[ti.
Beatrice Rancea, al`turi de alte 10 persoane au

fost vizate de ancheta procurorilor Direc]iei de
Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate
Organizat` [i Terorism (DIICOT). Toate au primit
control judiciar.

Al`turi de Beatrice Rancea, în
dosar mai apar Aligheri Ia]âc,
{ef Partid`, secretara ONRI,
Iulia Solomon, Maria E[anu,
asistent scenografie, Daniela
{tefan Nafori]`, contabil-[ef al
Operei
Al`turi de Beatrice Rancea, în dosar mai apar
Aligheri Ia]âc, {ef Partid`, secretara ONRI Iulia
Solomon, asistentul de regie M`d`lina Minculescu,
fiica vitreg` a lui Cristi Minculescu, Maria E[anu,
asistent scenografie, Daniela {tefan Nafori]`, actualul
contabil-[ef, [i Silvia Cre]u, actualul [ef de audit.
Detaliat, potrivit Codului de procedur` penal`, \n
perioada \n care se afl` sub control judiciar,
inculpatul trebuie s` respecte anumite obliga]ii.
Spre exemplu: „acesta trebuie s` se prezinte la
organul de urm`rire penal`, la judec`torul de
camer` preliminar` sau la instan]a de judecat` ori
de câte ori este chemat, s` informeze de îndat`
organul judiciar care a dispus m`sura sau în fa]a
c`ruia se afl` cauza cu privire la schimbarea
locuin]ei, s` se prezinte la organul de Poli]ie
desemnat cu supravegherea sa de c`tre organul
judiciar care a dispus m`sura, conform programului
de supraveghere întocmit de organul de Poli]ie
sau ori de câte ori este chemat”. De asemenea,
„organul judiciar care a dispus m`sura poate impune
inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, s`
respecte una sau mai multe dintre urm`toarele
obliga]ii: s` nu dep`[easc` o anumit` limit` teritorial`,
fixat` de organul judiciar, decât cu încuviin]area
prealabil` a acestuia, s` nu se deplaseze în locuri

anume stabilite de organul judiciar sau s` se
deplaseze doar în locurile stabilite de acesta”. Mai
departe, inculpata Beatrice Rancea nu se poate
apropia: „de persoana v`t`mat` sau de membrii
familiei acesteia, de al]i participan]i la comiterea
infrac]iunii, de martori ori exper]i sau de alte
persoane anume desemnate de organul judiciar [i
s` nu comunice, direct sau indirect, pe orice cale,
s` nu exercite profesia, meseria sau s` nu desf`[oare
activitatea în exercitarea c`reia a s`vâr[it fapta, s`
comunice periodic informa]ii relevante despre
mijloacele sale de existen]`, s` se supun` unor
m`suri de control”, se mai arat` \n legisla]ie.

De peste 10 ani, Beatrice
Rancea este acuzat` de
abuzuri [i ilegalit`]i grave.
Chiar de 1 martie 2021, momente [ocante au
avut loc la Opera Na]ional` Român` din Ia[i.
Procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Ia[i, împreun`
cu ofi]eri de poli]ie judiciar` din cadrul Brig`zii
de Combatere a Criminalit`]ii Organizate (BCCO)

Ia[i au efectuat un num`r de 26 de perchezi]ii
domiciliare [i \n institu]ia Operei, pe raza municipiilor
Ia[i [i Bucure[ti. Ancheta vizeaz` destructurarea
unui grup infrac]ional organizat, specializat în
s`vâr[irea infrac]iunilor de delapidare [i fals.
Procurorii DIICOT arat` c` ar fi vorba de un
prejudiciu de 5 milioane de lei. De peste 10 ani,
Beatrice Rancea este acuzat` de abuzuri [i ilegalit`]i
grave. Acest moment este o pat` pe imaginea
cultural` a Ia[ului [i a oamenilor valoro[i din
domeniu. Decent ar fi ca, pân` la finalizarea
anchetei, Ministerul Educa]iei s` deciz` suspendarea
managerului Beatrice Rancea având \n vedere
acuza]iile care-i sunt aduse. Marius Aftaragaci,
liderul Sindicatului ARTIS Moldova, sus]ine c` sau întocmit 3 rapoarte privind activitatea managerului
ONRI [i, numai la Ia[i, s-au descoperit 142 de
nereguli. Astfel, de[i a savâr[it nenum`rate abuzuri,
inclusiv fa]` de propriii angaja]i, managerul nu a
avut t`ria de caracter s` î[i semneze demisia.
Continu` s` fie sus]inut` de oamenii din partidele
politice care au interese ascunse.
Valentin HU}ANU

Patronul unei companii din Ia[i a f\cut blat cu directorul [i a tras
un tun de sute de mii de euro `n Fran]a! Pân\ când anchetatorii
nu au intrat pe ascuns `n afacere nimic nu a ie[it la iveal\!
Trei ie[eni sunt acuza]i c`
au reu[it s` p`c`leasc`
într-un mod ingenios o
societate comercial` din
Fran]a. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i i-au
trimis în judecat` pe
Raluca Mariana Furtun`,
Bogdan Iulian Petcu [i
Daniel M`rgu]. Cei trei
ie[eni sunt acuza]i de
în[el`ciune
Patronul unei societ`]i comerciale
din Ia[i a f`cut blat cu directorul [i a
tras un tun de sute de mii de euro \n
Fran]a! Pân` când procurorii nu au
intrat pe ascuns \n afacere nimic nu a
ie[it la iveal`.
Acum, trei ie[eni sunt acuza]i c`
i-au p`c`lit pe afaceri[tii din Fran]a!
Astfel, la finele s`pt`mânii trecute,
procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i i-au trimis în
judecat` pe Raluca Mariana Furtun`,

Bogdan Iulian Petcu [i Daniel M`rgu].
Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s`
stabileasc` un prim termen al procesului
penal. Ulterior, magistra]ii vor asculta
ce au de spus toate p`r]ile implicate,
pentru a putea lua o decizie în acest
caz.

Furtun` [i un suspect, A.M., a indus
în eroare o companie din Fran]a, cu
privire la calitatea de furnizor de piese
[i subansamble a unor societ`]i comerciale,
prin folosirea unor mijloace frauduloase.
Aceste mijloace au constat în 39 de
facturi, în scopul ob]inerii pentru sine
sau pentru altul a unui folos patrimonial
injust [i prejudicierii intereselor materiale
Raluca Mariana
ale unei alte firme (adev`ratul furnizor
Furtun`, Bogdan Iulian
al bunurilor c`tre clientul din Fran]a)”,
Petcu [i Daniel M`rgu],
a precizat Mihaela Apostol, primacuza]i c` au ]epuit o
procurorul Parchetului de pe lâng`
firm` din Fran]a
Tribunalul Ia[i.
Anchetatorii ie[eni au sus]inut c`
Conform acesteia, compania din
Raluca Mariana Furtun`, Bogdan Iulian Fran]a a suferit un prejudiciu material
Petcu [i Daniel M`rgu] au intrat în în valoare total` de 214.117 euro. „De
aten]ia lor în urm` cu aproximativ [ase asemenea, inculpata Raluca Mariana
ani. „În fapt, s-a re]inut c` inculpatul Furtun`, în calitate de director [i
Bogdan Iulian Petcu, în calitate de persoan` responsabil` cu ]inerea [i
angajat în cadrul unei firme, în baza organizarea eviden]ei contabile a unei
aceleia[i rezolu]ii infrac]ionale, în perioada societ`]i comerciale, împreun` cu
2 aprilie 2010 - 2 februarie 2015, inculpatul Bogdan Iulian Petcu [i suspectul
împreun` cu inculpata Raluca Mariana A.M., în perioada 2 aprilie 2010 - 2
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

decembrie 2014, a participat nemijlocit
la inducerea în eroare a firmei din
Fran]a cu privire la calitatea de furnizor
de piese [i subansamble a unei cpmpanii,
prin folosirea unor mijloace frauduloase,
constând în facturi fiscale (38), pe care
le-a înregistrat [i în eviden]a contabil`
a firmei, de[i cuno[tea c` nu reprezentau
opera]iuni reale, în scopul ob]inerii
pentru sine sau pentru altul a unui
folos patrimonial injust [i prejudicierii
intereselor materiale ale adev`ratului
furnizor al bunurilor c`tre clientul din
Fran]a, cu suma de 204,516 euro”, a
mai subliniat Mihaela Apostol.

Patron de firm`,
implicat în afacerea
murdar`
Oamenii legii au ad`ugat c` [i un
patron de firm` a contribuit la ]epuirea
companiei din Hexagon. „Inculpatul
Daniel M`rgu], în calitate de administrator
al unei firme, împreun` cu inculpatul
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Bogdan Iulian Petcu, pe data de 2
februarie 2015, a indus în eroare
societatea din Fran]a cu privire la
livrarea de c`tre o firm` a bunurilor
men]ionate într-o factur` (mijloc fraudulos),
factur` înregistrat` în eviden]a contabil`
a unei societ`]i, de[i cuno[tea c` nu
reprezenta o opera]iune comercial` real`,
în scopul ob]inerii pentru sine sau
pentru altul a unui folos patrimonial
injust [i prejudicierii intereselor materiale
ale adev`ratului furnizor al bunurilor
c`tre clientul din Fran]a), cu suma de
9.600 de euro. Facem precizarea c`
trimiterea în judecat` constituie doar
o etap` procesual` care, în nicio situa]ie,
nu poate înfrânge prezum]ia de nevinov`]ie”,
a încheiat prim-procurorul Parchetului
de pe l
ng` Tribunalul Ia[i. În
cauz`, SC Raditech SRL s-a constituit
parte civil`, în vreme ce firmele Auto
Mobis [i Expo Tehnic SRL sunt considerate
p`r]i responsabile civilmente.
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
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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.

{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.

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 ) [i
vineri (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.

COMUNA COSTULENI, titular al
Planului Urbanistic General al
com.COSTULENI, jud. IA{I,
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii de c`tre APM Ia[i a deciziei
{ef santier, studii superioare,
Sudor, studii medii, curs
de emitere a avizului de mediu
calificare, f`r` experien]`
experien]` 3 ani, CONEST SA.
pentru proiectul de plan sus
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.

men]ionat. Motivele care au stat
la baza deciziei de emitere a
avizului de mediu pot fi
consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43, în zilele
de luni – vineri între orele 09:00 –
14:00 [i pe site-ul
apmis.anpm.ro. Observa]iile
publicului se primesc la APM Ia[i
în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
S.C. MCHIM S.R.L. anun]`
publicul interesat asupra deciziei
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „CONSTRUIRE
IMOBIL SPA}II COMERCIALE,
BIROURI, LOCUIN}E DE
SERVICI, APARTAMENTE |N
REGIM HOTELIER {I PARCARE
SUBTERANA {I SUPRATERANA
PE TEREN PROPRIETATE
CONFORM PUD APROBAT
PRIN HCL. Nr. 21/31.06.2006,
propus a fi amplasat în
intravilanul municipiului Ia[i,
strada Sfantul LAZAR, nr.27, nr.
cad. 133707, 133741, 133746,
121264, jude]ul Ia[i .Proiectul
acordului de mediu [i informa]iile
relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la sediul APM
Ia[i din municipiul Ia[i, Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, jud. Ia[i, în
zilele L-J, între orele 8-16:30, [i
V orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
apmis.anpm.ro.
Observa]iile/contesta]iile
publicului se primesc la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului din municipiul
Ia[i, Str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
jud. Ia[i, în termen de 10 zile de
la data public`rii anun]ului pe
pagina de internet a autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului.

CONVOCåRI
Se convoac`„ Adunarea
general`„ a Asocia]iei de
Proprietari str. Primaverii nr. 11
bl.P1 (CUI: 12934599) pentru
data de 21 martie 2021, la ora
10:00, la sediul asocia]iei din bd.
Prim`verii nr. 11 bl. P1 sc. B. În
cazul în care nu este întrunit
cvorumul necesar de 50% < 1
din num`rul membrilor asocia]iei,
Adunarea general` a
proprietarilor este reconvocat`
pentru duminic`, 28 martie 2021
la ora 09:00 la sala
Restaurantului Cotnari din bd.
Socola nr. 16. Ordinea de zi va
cuprinde printre altele:
prezentarea activit`]ii din anii
2019-2020; raportul cenzorului;
contractele individuale cu
furnizorii; planul de lucrari pentru
anul 2021 [i ajustarea fondului
de repara]ii (înlocuirea instala]iilor
de apa rece [i canalizare,
repara]ii terase [i copertine,
înlocuirea sarpantelor, montarea
contorilor cu citire radio etc);
completarea regulamentului
intern al asocia]iei; plata cu
cardul; continutul listei de plata;
alegerea pre[edintelui [i a
membrilor comitetului; aprobarea
Bugetului de venituri [i cheltuieli
pentru anul 2021 etc.
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Acest individ cu halat alb, angajat la un
spital din Ia[i, a promis marea cu sarea!
B\rbatul tremur\, cu gândul la o nou\
condamnare pentru trafic de influen]\!
Un individ care a mai fost
pedepsit în trecut pentru
acela[i gen de fapte trebuie s`
dea socoteal` acum, din nou,
în fa]a magistra]ilor
Anchetatorii au intervenit din nou! Un individ
cu halat alb, angajat la un spital din Ia[i, a
promis marea cu sarea! B`rbatul tremur` acum
cu gândul la o nou` condamnare!
Astfel, la finele s`pt`mânii trecute, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i l-au trimis în fa]a judec`torilor pe Vasile
Ilioaie, fost angajat al Institutului de Psihiatrie
„Socola”. Acum, urmeaz` ca Tribunalul Ia[i s`
stabileasc` un prim termen al procesului. Mai
apoi, magistra]ii vor lua o decizie în acest caz
de trafic de influen]`.

Vasile Ilioaie, acuzat din nou
de trafic de influen]`
Anchetatorii au ar`tat c` Vasile Ilioaie, care
se afl` deja încarcerat în Penitenciarul Boto[ani,
dup` o alt` condamnare, este acuzat de trafic
de influen]`.
„În perioada 11 februarie - 4 martie 2015,
respectiv în perioada ianuarie - aprilie 2015, în

baza unei rezolu]ii infrac]ionale unice, în mod
direct, pentru sine [i / sau pentru altul, inculpatul
a pretins de la un num`r de doi cump`r`tori de
influen]` sume de bani în moned` na]ional` 1.000 de lei pretin[i [i primi]i, respectiv 2.600 de
lei pretin[i [i primi]i, cu titlul de pre] al influen]ei
pe care a l`sat s` se cread` c` o are [i c` o va
exercita asupra func]ionarilor publici / doctorilor
din cadrul Institutului de Psihiatrie «Socola», ori
asupra medicilor de la Cabinetul de Expertiz`
Medical` asupra Capacit`]ii de Munc` din cadrul
Casei Jude]ene de Pensii Ia[i, sau asupra membrilor
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap din cadrul DGASPC Ia[i, pentru a-i
determina s` îndeplineasc` acte care intr` în
atribu]iile de serviciu ori acte contrare îndatoririlor
de serviciu (dou` acte materiale)”, a declarat
Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i.

Ie[eanul a p`c`lit
mai multe persoane
Oamenii legii au mai afirmat c`, în anul 2016,
la sfâr[itul lunii aprilie, în perioada S`rb`torii de
Pa[te, în perioada mai - septembrie 2016, anterior
datei de 18 august 2016, Vasile Ilioaie a cerut
de la [apte cump`r`tori de influen]` sume de

bani în moned` na]ional` [i în valut` (2.000 de
lei, 2.600 de lei, din care a primit 1.700 de lei,
2.000 de euro, din care a primit 500 de euro,
500 de lei pretin[i [i primi]i, 400 de lei pretin[i
[i primi]i, 400 de lei pretin[i [i primi]i, o sum`
nedeterminat`, posibil 400 de lei pretin[i [i
primi]i), cu titlul de pre] al influen]ei pe care a
l`sat s` se cread` c` o are [i c` o va exercita
asupra func]ionarilor publici.
„Inculpatul pretindea c` are o influen]` asupra
doctorilor din cadrul Institutului de Psihiatrie
«Socola», ori asupra medicilor de la Cabinetul
de Expertiz` Medical` asupra Capacit`]ii de

Munc` din cadrul Casei Teritoriale de Pensii Ia[i
ori asupra membrilor Comisiei pentru Protec]ia
Copilului Ia[i din cadrul DGASPC Ia[i, pentru
a-i determina s` îndeplineasc` acte care intr` în
atribu]iile de serviciu ori acte contrare îndatoririlor
de serviciu ([apte acte materiale). Facem precizarea
c` trimiterea în judecat` constituie doar o etap`
procesual` care, în nicio situa]ie, nu poate înfrânge
prezum]ia de nevinov`]ie”, a încheiat primprocurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i. Anchetatorii au spus c`, în cauz`, era vorba
despre promisiuni privind ob]inerea unor documente.
Ciprian NEDELCU

Co[mar `n traficul din Ia[i. Doi [oferi Spitalul de Urgen]\ ıSf. Spiridon‰
be]i din cale-afar\ au ajuns colegi de cump\r\ materiale sanitare! Contractul
are o valoare de peste 6 milioane de euro
celul\ `n arestul IPJ Ia[i. Au fost la
un pas de a produce o nenorocire
Poli]i[tii din Ia[i au depistat mai
mul]i [oferi care au \nc`lcat legea,
dup` ce au desf`[urat controale \n
mai multe zone din jude]. Astfel,
cei prin[i pe picior gre[it au fost
sanc]iona]i, iar o parte dintre ei sau ales cu dosare penale.
Majoritatea celor care au de dat
acum explica]ii \n fa]a legii au fost
prin[i b`u]i la volan
Doi [oferi au ajuns colegi de celul` dup` ce
s-au \mb`tat [i au provocat accidente rutiere.
Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 6 Poli]ie Ia[i
efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal întocmit
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de conducerea
unui vehicul f`r` permis de conducere [i conducerea
unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e.
Din investiga]iile efectuate pân` în prezent
s-a constatat faptul c` pe 5 martie 2021, un
b`rbat de 51 de ani ar fi condus un autoturism
pe raza municipiului Ia[i [i ar fi acro[at alte
dou` autoturisme, ulterior intrând în coliziune
cu un gard, în urma impactului rezultând doar
pagube materiale. În urma verific`rilor, a rezultat
faptul c` b`rbatul are suspendat dreptul de a
conduce vehicule pe drumurile publice. De
asemenea, în urma test`rii sale cu aparatul
alcooltest, a rezultat o valoare de 1,02 mg/l
alcool pur în aerul expirat, sens în care acesta
a fost condus la o unitate medical`, unde i-au
fost prelevate mostre biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei. Pe baza probatoriului
administrat în cauz`, pe 6 martie 2021, b`rbatul

a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore.
Ulterior, acesta a fost prezentat, cu propuneri
legale, Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i
[i Judec`toriei Ia[i, instan]` care a dispus arestarea
sa preventiv` pentru 30 de zile. Cercet`rile
continu`.
Cel de-al doilea [ofer s-a urcat la volan beat
[i f`r` permis. Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier
Ia[i efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal
întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de
conducerea unui vehicul f`r` permis de conducere
[i conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului
sau a altor substan]e. Din investiga]iile efectuate
pân` în prezent s-a constatat faptul c` pe 5 martie
2021, un b`rbat de 56 de ani ar fi condus un
autoturism, pe raza municipiului Ia[i [i ar fi
intrat în coliziune cu gardul unui imobil, în urma
impactului rezultând doar pagube materiale. În
urma verific`rilor, a rezultat faptul c` b`rbatul
nu de]ine permis de conducere pentru nicio
categorie de vehicule. De asemenea, în urma
test`rii sale cu aparatul alcooltest, a rezultat o
valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat,
sens în care acesta a fost condus la o unitate
medical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice
de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe
baza probatoriului administrat în cauz`, pe 6
martie 2021, b`rbatul a fost re]inut de poli]i[ti
pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat,
cu propuneri legale, Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i [i Judec`toriei Ia[i, instan]` care
a dispus arestarea sa preventiv` pentru 30 de
zile. Cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN

Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]` „Sf. Spiridon”
Ia[i continu` programul anual de achizi]ii. Pe data
de 14.04.2021 este programat` licita]ia pentru
achizi]ia materialelor sanitare de protec]ie, materiale
sanitare uzuale. Valoarea estimat` a contractului
este de 32.712.662 lei, f`r` TVA, aproximativ 6
milioane de euro. „Clinicile de chirurgie general`,
chirurgie vascular`, clinic` de ATI, chirurgie
plastic` [i reparatorie, oftalmologie, ortopedie,
buco-maxilo-facial`, serviciul UPU SMURD sunt
clinici de o deosebit` importan]` \n desf`[urarea
activit`]ii medicale, clinici care \n acest moment
au devenit centru principal de adresare pentru
zona Nord-Est a ]`rii. |n urma \ncheierii acorduluicadru a[tept`m achizi]ionarea de produse de bun`
calitate, livrate \ntr-un termen rezonabil (maximum
3 zile lucr`toare de la transmiterea comenzii ferme,
de c`tre autoritatea contractant`), \n vederea
desf`[ur`rii \n bune condi]ii a activit`]ilor specifice
din cadrul spitalului”, se arat` \n caietul de sarcini.

A fost stabilit necesarul de
materiale pentru
activit`]ile zilnice
Conform caietului de sarcini, necesarul const`
\n bonete chirurgicale, halat vizitator, m`nu[i
examinare, scutece adul]i, alcool etilic rafinat de
uz farmaceutic, viziere, ochelari de protec]ie,
combinezon de unic` folosin]`, m`nu[i chirurgicale
etc. „Achizi]ionarea de materiale sanitare se va
realiza \n func]ie de disponibilit`]ile financiare care
vor fi alocate prin \ncheierea periodic` (lunar/trimestrial)
de acte adi]ionale \ntre Spital [i Casa de Asigur`ri
de S`n`tate Ia[i. Recep]ia cantitativ` [i calitativ`
a produselor livrate \n cadrul contractului se va
efectua la magazia spitalului [i farmacia spitalului
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pe baza facturii fiscale \n original emise de c`tre
furnizor \n termen de 24 ore de la primirea
acestora”, se mai arat` \n procedura achizi]iei. Pe
perioada pandemiei, Spitalul „Sf. Spiridon” a \ncasat
cele mai mari sume de la Casa de Asigur`ri de
S`n`tate.

A fost lansat` achizi]ia de
materiale sanitare [i la
Spitalul militar din Ia[i
Totodat`, [i Spitalul Clinic Militar de Urgen]`
„Dr. I. Czihac” (U.M. 02534) din Ia[i anun]` noi
achizi]ii. Pe data de 31.03.2021, cu fonduri de la
Ministerul Ap`r`rii, va fi organizat` o licita]ie pentru
achizi]ia unui num`r de 574 loturi de materiale
sanitare, pentru func]ionarea unit`]ii medicale.
Contractul se va desf`[ura prin intermediul unui
acord-cadru. Licita]ia are o prevedere bugetar` de
7.756.862 lei, f`r` TVA, aproape 1,6 milioane de
euro. „Produsele vor fi ambalate \n conformitate
cu prevederile legale \n vigoare. Pentru produsele
livrate \n ambalaje reciclabile, acestea nu se vor
factura, func]ionând principiul restituirii la livrarea
produselor. Nesolicitarea sau neridicarea ambalajelor
la livrarea m`rfii presupune faptul c` pre]ul acestora
este inclus \n pre]ul produselor. Calitatea produselor
va fi cea specificat` \n standarde, atestat` de
certificate de calitate [i certificate de garan]ie”, se
arat` \n caietul de sarcini. Conform necesarului,
Spitalul Militar solicit` furnizarea urm`toarelor
materiale sanitare: m`nu[i examinare, filme radiologice,
m`[ti chirurgicale, alcool sanitar, bonete, plasture
elastic, comprese sterile, a]` chirurgical`, lam`
bisturiu, sond` aspira]ie, masc` de oxigen, trus`
drenaj toracic, ochelari de protec]ie etc.
Ciprian BOARU
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ıE mai bun decât tat\l s\u!‰
Ce a f\cut Ianis Hagi dup\
super-golul pentru istorie
[i ce scriu sco]ienii despre
ıprin]‰!
Ianis Hagi (22 de ani) a reu[it s` marcheze în partida care
îi poate aduce titlul lui Rangers, dup` zece ani de pauz`. Trimis
titular de Steven Gerrard, fiul „Regelui” i-a impresionat pe sco]ieni
cu presta]ia sa.
Interna]ionalul român a punctat imediat dup` pauz`, în minutul
46, dup` un assist al lui Ryan Kent, [i a dus scorul la 3-0, rezultat
care s-a p`strat pân` la final. „Prin]ul” a fost g`sit în partea
dreapt` a careului, a controlat mingea cu precizie [i a finalizat
f`r` speran]e pentru Jak Alnwick, portarul lui St. Mirren.

Gol Ianis Hagi: „E un fotbalist superb!”
Ce a fost scris pe contul
de Twitter al lui Rangers!
„O super atingere [i o super finalizare a lui Ianis Hagi”, se
arat` pe contul de Twitter al lui Rangers, imediat dup` reu[ita
românului. {i fanii sco]ieni „au înnebunit” dup` reu[ita românului,
care a desprins-o decisiv pe Rangers. „Îl ador pe Ianis Hagi! Ce
juc`tor!”, a scris un fan al echipei din Glasgow, în timp ce altul
a plusat: „E mai bun decât tat`l s`u!” „Abilitatea lui de a g`si
spa]ii între linii e una de elit`”, a remarcat un alt suporter.
„Hagi a fost unul dintre cei mai buni juc`tori ai no[tri în a
doua parte a sezonului. Are a[a de mult talent...”, a comentat un
alt sus]in`tor al lui Rangers. „E un fotbalist superb. Acum st`pâne[te
[i partea fizic` a jocului în Sco]ia”, a scris un alt fan.

Ce scrie presa din Sco]ia
dup` golul lui Ianis Hagi
{i presa din Sco]ia a l`udat execu]ia fotbalistului român. „Ianis
Hagi finalizeaz` cu aplomb”, a scris Daily Star, care a ad`ugat
în timp real: „Meciul e gata acum!” „Hagi marcheaz` al treilea
gol al lui Rangers, în drumul spre titlu”, a titrat BBC, care a
remarcat c`, în stilul caracteristic, „Ianis a f`cut o reveren]` dup`
ce a înscris”.
Ianis Hagi & Co au posibilitatea s` cucereasc` titlul chiar pe
terenul rivalei, Celtic Glasgow, pe 21 martie 2021.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Misiune imposibil\ pentru Poli Ia[i, în deplasare! FC
Arge[, învins\ doar de campioan\ în ultimele 12 meciuri!
Ast`zi, de la ora 17:30, Politehnica Ia[i va juca în deplasare,
la FC Arge[, într-un meci contând pentru Liga I la fotbal. Din
p`cate, echipa din Copou trece poate prin cea mai neagr` serie
a sa de la revenirea în Liga I. Gazdele de ast`zi, FC Arge[, au
o singur` înfrângere în ultimele 12 meciuri din campionatul
României, scor 0-5, în deplasare, etapa trecut`, pe terenul campioanei
CFR Cluj.
În rest, gazdele au avut o serie de 11 meciuri f`r` înfrângere,
chiar dac` sunt nou-promovate în prima lig`. În ultimele 5 meciuri,

FC Arge[ a învins pe Astra Giurgiu, Viitorul [i FC Voluntari [i
a f`cut un egal, acas`, cu Sepsi Sf. Gheorghe. De cealalt` parte,
ie[enii au ob]inut un egal, la ultima faz`, pe terenul lui Sepsi,
iar, în rest, numai înfrângeri, multe dintre ele la scor.
Mai mult, lucrurile nu stau foarte bine nici în ce prive[te
banca tehnic` sau departamentul administrativ. Pre[edintele Ciprian
Paraschiv a intrat în concediu f`r` plat`, Andrei Cristea a fost
demis din func]ia de antrenor principal, Toni Hele[teanu a fost
dat afar`, dup` transferurile nereu[ite din ultimul an.

CSM Bucure[ti a
f`cut spectacol la
Râmnicu Vâlcea cu
Cristina Neagu!
Adi Vasile
r`mâne modest:
„Returul trebuie
jucat de la 0-0!”
CSM Bucure[ti a câ[tigat derby-ul sut` la sut` românesc
din prima man[` a optimilor EHF Champions League, 33-24
în deplasarea cu SCM Râmnicu Vâlcea. În ciuda diferen]ei
mari de scor, Adi Vasile, antrenorul „tigroaicelor”, sus]ine c`
soarta calific`rii nu este înc` jucat`.
CSM s-a impus la pas la Râmnicu Vâlcea [i a luat o op]iune
serioas` pentru calificarea în sferturile de final` ale EHF
Champions League. Adi Vasile a dezv`luit care a fost momentul
decisiv al jocului [i consider` c` abia în meciul retur se va
decide echipa care va merge mai departe.

Adi Vasile, antrenorul lui CSM Bucure[ti:
„E o victorie mare, dar nu voi accepta
niciun pic de relaxare la retur!”
„Este o victorie mare, a fost un echilibru real între cele
dou` echipe în prima repriz`. E o diferen]` la care puteam
doar visa înaintea meciului. Am avut maturitatea necesar`
pentru a gestiona un meci deosebit de important. Fetele au
fost concentrate pe parcursul celor 60 de minute, pas cu pas,
minge cu minge, au fost atente pe teren. Cred c` e un efort
al întregii echipe. A fost o prim` repriz` echilibrat`, pe faza
de ap`rare am reu[it s` leg`m câteva minute f`r` gol, în
repriza a doua am început s` ne mi[c`m bine [i pe faza de
atac, [i, dând câteva goluri f`r` s` primim, ne-am distan]at pe
tabel`. Cristina Neagu e decisiv` de când a început s` joace
handbal. Returul trebuie jucat de la 0-0, va trebui s` avem o
concentrare chiar mai mare decât ast`zi. Au fost multe meciuri
care s-au întors. Diferen]a e una mare, dar nu voi accepta
niciun pic de relaxare”, a declarat Adi Vasile, antrenorul lui
CSM Bucure[ti.
Echipa care se va califica va întâlni în faza urm`toare a
competi]iei înving`toarea dublei Krim - CSKA Moscova.
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Ultima fi]\ printre VIP-urile
din Ia[i! Cas\ `n stil
tradi]ional, care ar valora `n
mod normal 10 mii de lei,
vândut\ cu 175.000 de euro

Bursa bârfelor

Director din Ia[i, cu lingouri
de aur sub pat
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu o informa]ie despre
Ionel Muistor, director de la agen]ia pentru animale din Ia[i.
Babele s-au pr`p`dit de râs când au stat de vorb` cu subalternii.
Cic` omu’ este disperat tare din cauza pandemiei de covidu]. Sa apucat s` strâng` tare cureaua, ca s`-i ajung` când vor veni
vremurile grele. Directorul nu s-a apucat s` economiseasc` bani,
ci lingouri de aur, l`n]i[oare [i inele. Peste tot spune c` asta este
cea mai sigur` investi]ie. To]i colegii lui râd de el [i spun c` de
fapt este un zgârie-brânz`. Acum, babele nu au habar cam cât
aur a strâns Muistor, dar cic` a strâns o mic` avere, pe care o
]ine \n cas`. Au mai fost cazuri când au mai fost sparte casele
oamenilor strâng`tori. Nu ar fi exclus ca Muistor s` fie vizitat de
o echip` de profesioni[ti. Pân` când vor ap`rea noi informa]ii,
babele bârfitoare vor fi cu ochii pe institu]ia condus` de Muistor.

Sopran` h`r]uit` de Morticia
pân` la epuizare
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu o \ntâmplare
\n care a fost surprins` Morticia de la Hopera din Ia[i. Dup` cum
bine s` [tie, Morticia a cam dat cu mucii-n fasole, c` a fost nevoie
[i de vizita masca]iilor de la DOICOT. Oficial, madamesa are
calitatea de inculpat dup` ce a furat la greu institu]ia. Tura asta
este vorba despre altceva. Este vorba de destinul nasol al sopranei
Adriana Meste[eanu. Când activa la Ia[i, Morticia a f`cut pe
dracu’n patru s` o dea afar`, ceea ce a [i reu[it. Femeia a fost
nevoit` s` se duc` la Bucale. |ns`, când Morticia a ajuns la Bucale
[`fu]`, a h`r]uit soprana pân` a dat-o afar` [i de acolo. Numa’ c`
tura asta i-a pus capac. Intrat` \ntr-o depresie adânc`, soprana a
fost g`sit` moart` \n propriul apartament. Acum, babele nu pot
demonstra c` Morticia este de vin`. Cert este c` stresul la care
au fost supu[i subalternii nu este deloc de ignorat. Cu sigurana]`,
Morticia va pl`ti mai devreme sau mai târziu.

Afacersitul zgârie-brânz`
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre
Geani Caschi, afacersitul de prin târg care combin` tot felul de
contracte pe la prim`rii. Cic` omu’, \n ciuda lovelelor, este un
zgârcioban cu acte \n regul`. N-ar da nici m`car o bere, a[a de
la el. Nici cu ]oalele nu st` prea bine, umbl` cu aceea[i c`ma[`
de nu [tiu cât timp. Acum, babele nu cunosc informa]ii exacte
despre situa]ia financiar` a lui Caschi, dar se aude c` vin vremuri
nasoale peste afacerist. Totul i s-ar trage de la ni[te datorii. Dac`
a apelat la c`m`tari e cam groas` treaba petru Caschi. Pân` la
apar]ia mai multor informa]ii, babele bârfitoare stau pe faz` ca s`
deslu[easc` toate belelele \n care s-a b`gat afaceristul. Pân` la o
nou` re\ntâlnire, babele se preg`tesc de postul mare.

Printre VIP-urile din lumea bun` a ora[ului Ia[i a ap`rut o nou`
fi]`! De data aceasta, este vorba despre afaceri imobiliare. Astfel, o
cas` \n stil tradi]ional, care ar valora \n mod normal o sut` de
milioane lei vechi, este scoas` la vânzare de celebra Cas` de Licita]ie
Sotheby’s - Londra, la pre]ul de 175.000 de euro. Construc]ia se afl`
la mai pu]in de 20 de kilometri distan]` de fermec`torul ora[ Ia[i,
\n comuna Le]cani.

Despre casa \n stil tradi]ional, din
apropierea Ia[ului, scoas` la licita]ie de
Casa de Licita]ie Sotheby’s
Casa \n stil tradi]ional, din apropierea Ia[ului, este scoas` la
licita]ie de Casa de Licita]ie Sotheby’s. Aceasta este amplasat` \n
comuna Le]cani, situat` la mai pu]in de 20 de kilometri distan]` de
fermec`torul ora[ Ia[i. Este un loc impregnat de istorie, care ad`poste[te
situl arheologic al culturii Cucuteni, biserici vechi de secole [i rezerva]ii
cu paji[ti seculare. „Tot aici se afl` [i un adev`rat col] de poveste,
casa unui pictor artist care s-a îngrijit de fiecare detaliu de construc]ie
- de la grinzile masive de lemn care traverseaz` tavanul la cele dou`
[eminee tradi]ionale decorate cu motive florale. Spa]iul interior al
c`minului, intim [i punctat de obiecte artizanale cu patina timpului,
este bine compartimentat, p`strând mansarda ca pe un loc deschis
inspira]iei”, arat` cei de la Casa de Licita]ie Sotheby’s.

Materialele ecologice folosite la
amenajarea interiorului se înscriu [i ele în
linia aceleia[i preocup`ri pentru
recuperarea tradi]iilor [i protejarea naturii
Mai departe, se arat` c` materialele ecologice folosite la amenajarea
interiorului se înscriu [i ele în linia aceleia[i preocup`ri pentru
recuperarea tradi]iilor [i protejarea naturii. „Ferestrele deschid înspre
o întins` gr`din` idilic`, cu nuci b`trâni umbrind un mic iaz, care
împrumut` din frumuse]ea fâne]elor seculare din comuna Le]cani.
Acest` proprietate poate servi drept reziden]` unei familii în c`utare
de tihn` [i de aer curat, dar care dore[te s` fie [i aproape de
facilit`]ile ora[ului”, descriu cei de la Sotheby’s.
Detaliile despre proprietate cuprind: suprafa]` teren - 1.042 metri
p`tra]i, suprafa]` construit` - 176 metri p`tra]i, suprafa]` util` - 143

metri p`tra]i [i o anex` (atelier) de 40 metri p`tra]i. Casa are 4
camere [i dou` b`i.

Un faimos castel din mediul rural, scos la
vânzare de celebra Cas` de Licita]ie
Sotheby’s - Londra pentru aproape un
milion de euro
De reamintit c`, la finalul anului 2020, tot Casa de Licita]ie Sotheby’s
- Londra scotea la vânzare un faimos castel din mediul rural. Este vorba
despre Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni, aflat \n localitatea cu acela[i
nume din mediul rural, jude]ul Ia[i. Acesta este m`rturia material` a
uneia dintre cele mai vechi cur]i boiere[ti ale Moldovei. Construc]ia
istoric` este dovada material` a uneia dintre cele mai vechi cur]i boiere[ti
ale Moldovei. Castelul Cantacuzino-Ghica din Deleni se afl` la 79 de
kilometri de ora[ul Ia[i [i 44 de kilometri de Boto[ani. Pre]ul la care
este licitat acum este de 700.000 de euro. |n trecut, acesta a fost de
900.000 de euro. Valoarea estimat` pentru Castelul Cantacuzino-Ghica
Deleni este de peste 1.5 milioane de euro. Cl`direa are o suprafa]`
construit` de 2.230 de metri p`tra]i [i se afl` pe un domeniu de 4.3
hectare. Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni este unul dintre castelele
cele mai reprezentative ale Moldovei. Prima cl`dire din actualul ansamblu
arhitectural a fost biserica, ridicat` în anul 1669, în apropierea unei
cur]i boiere[ti, probabil una dintre cele mai vechi din fostul Voievodat.
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