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Afacerea anului, la Iași! Cum să
încasezi o avere fără să scoți utilajele
din baze? Găselnița prin care s-au
scurs 1,3 milioane de euro la
deszăpezirea drumurilor din județ

ACTUALITATE Pag. 9

Bloc cu
patru etaje, propus
în spatele
Mitropoliei,
pe o suprafață
mică de teren!
actualitate 8

Filmul
complet al unei
escapade! O seară
plină de ghinion
pentru o tânără
escortă din Iași!
actualitate 8

Noi proiecte imobiliare sunt propuse pentru
avizare în zone centrale. Primăria Iași a reluat
sesiunile de consultare a publicului, după
aproape opt luni de pauză. Patroana Avatti
Grup SRL vrea să construiască un bloc de
locuințe colective într-o zonă de case

O tânără prostituată a cerut ajutorul
polițiștilor după ce a fost jefuită de un client.
După ce bărbatul a plătit-o să întrețină relații
sexuale și a petrecut în apartamentul ei ceva
timp, i-a luat portofelul și s-a făcut nevăzut.
Tânăra și-a făcut curaj și și-a căutat dreptatea
social
4
Pacienții internați cu
COVID-19 vor putea fi vizitați de
rude! Spitalul de Infecțioase a stabilit
protocolul de acces în saloane.
Condițiile sunt de maximă siguranță

eveniment
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Cutremur la Inspectoratul de
Jandarmi! Filmul anchetei DNA derulată
în cel mai mare secret printre militari!
Situație extrem de ciudată la
Inspectoratul de Jandarmi Iași.
Direcția Națională Anticorupție
a luat la ochi instituția ieșeană
din cauza unor promovări în
grad considerate suspecte.
Surse din cadrul anchetei arată
că vizat ar fi unul dintre capii
Inspectoratului
actualitate 9

Peste 20 de câini sunt ținuți în
condiții crunte, într-un câmp înconjurat
de garduri, la marginea Iașului!
De mai bine de doi ani, locuitorii din
localitatea Rediu, din județul Iași,
sunt disperați după ce pe strada
Soarelui din localitate a apărut ca
din senin un adăpost de câini, unde
sunt crescuți peste 30 de animale
în condiții greu de descris.
Proprietara spațiului improvizat
este de negăsit, iar vecinii spun că
vine o dată pe săptămână...
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ApaVital SA `ncheie
contracte cu firmele
de paz\! Nu mai
pu]in de [apte societ\]i
vor contractul de
800.000 de euro
Compania de ap`-canal din Ia[i continu` programul anual
de achizi]ii. La \nceputul s`pt`mânii, ApaVital SA a lansat
licita]ia pentru achizi]ia serviciilor de paz` a obiectivelor,
bunurilor, valorilor [i protec]ie a persoanelor ce apar]in
companiei. La procedur` au fost depuse mai multe oferte din
partea urm`toarelor societ`]i: Sheriff Guard Protection SRL,
Romold SRL, Nord-Est Security Force SRL, P.S.G. One SRL,
Akyle Security SRL, asocierea SGPI Security Force SRL TMG Guard SRL, asocierea S.M.B. SRL - Romanian Security
Systems SRL. Ofertele au intrat \n etapa de evaluare. Valoarea
estimat` a contractului este de 3.657.923 lei, f`r` TVA, aproape
800.000 de euro. Procedura a fost \mp`r]it` \n dou` loturi:
obiectivele din jude]ul Ia[i [i din jude]ul Neam]. Agen]ii de
paz` vor fi dota]i cu câini de patrulare, sta]ie radio [i mijloace
de ap`rare etc.

2

Ast\zi, 15 aprilie 2021, se
împlinesc 103 ani de la
inaugurarea primului muzeu
literar din România,
ıBojdeuca din }ic\u‰, care
l-a g\zduit pe Ion Creang\
Moment important pentru via]a cultural` [i muzeal` ie[ean`.
Ast`zi, 15 aprilie 2021, se vor împlini 103 ani de la inaugurarea
primului muzeu literar din România, „Bojdeuca din }ic`u”, care
l-a g`zduit pe Ion Creang`. Muzeul Na]ional al Literaturii Române
(MNLR) Ia[i organizeaz` „Zilele Bojdeucii”, ce cuprind o serie
de evenimente prin care se aniverseaz` cel mai îndr`git muzeu
din Ia[i.

Expozi]ia „Ion Creang` - înv`]`torul
copiilor” vine în completarea proiectului
„Obiectul lunii la MNLR Ia[i”

ApaVital are nevoie ca
posturile de paz` s` fie
ocupate pe o perioad` de 12 luni
Obiectivele din zona Timi[e[ti se \ntind pe o suprafa]`
de 5.620 de metri, \n zona satelor Pl`ie[u - Timi[e[ti Zvorone[ti. |n privin]a lotului din jude]ul Ia[i, necesarul const`
\n 25 de posturi de paz`. Pe parcursul contractului, ce se va
desf`[ura timp de 12 luni, agen]ii vor presta 171.125 de ore.
Totodat`, va fi asigurat` [i protec]ia reprezentan]ilor ApaVital
SA. „Serviciile de protec]ie personal` specializat` se solicit`
pentru asigurarea securit`]ii reprezentan]ilor unit`]ii care se
deplaseaz` pe teren [i care prin natura activit`]ii pe care o
desf`[oar` pot fi supu[i agresiunilor verbale [i/sau fizice”, se
arat` \n documenta]ia procedurii. |n 2020, ApaVital a \ncheiat
contractul de paz` cu societatea Nord-Est Security SRL.

La Finan]ele ie[ene, firmele de paz` sau certat de la suma pus` \n joc
Recent, Finan]ele ie[ene au reu[it s` \ncheie contractul
cu o firm` de paz`, dup` ce licita]ia a fost contestat` la
Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC).
Sheriff Guard Protection SRL, cu sediul social \n Bucure[ti,
condus` de Costache Dumitriu, fost poli]ist \n Vaslui, a câ[tigat
contractul de 1 milion de euro. Conform datelor financiare,
societatea de paz` a fost \nfiin]at` \n 2002. |n perioada 20092019, cifra de afaceri a firmei a fost de 65 de milioane de
lei, aproape 13 milioane de euro. Anul trecut, firma \nregistra
302 angaja]i [i cel mai mare profit de la \nfiin]are, 2,7 milioane
de lei. Fiica afaceristului, Ilona Grigore, fost` Dumitriu, este
c`s`torit` cu fostul fotbalist al clubului Dinamo, Drago[ Grigore,
acum legitimat la clubul Ludogore] din Bulgaria.
Ciprian BOARU

Expozi]ia „Ion Creang` - înv`]`torul copiilor” vine în completarea
proiectului „Obiectul lunii la MNLR Ia[i”: „Metoda nou` de scriere
[i cetire- Abecedarul lui Creang`”, oferind publicului vizitator
[ansa de a vedea documente inedite din arhivele Bojdeucii lui
Ion Creang`: fotografii în original, documente ce au apar]inut
unchiului povestitorului, manualele al c`ror autor a fost Ion
Creang`, aprecierile pe care Eminescu le-a scris la adresa acestor
manuale. Expozi]ia este completat` de edi]ii rare din opera
scriitorului, precum [i de câteva traduceri ale operei sale. Curatoriat`
de George Drâmbei [i Camil Iercan, muzeografi MNLR Ia[i,
expozi]ia va fi deschis` publicului pân` pe 15 iunie 2021, de mar]i
pân` duminic`, în intervalul orar 10:00-17:00 (16:30 - eliberarea
ultimului bilet de intrare).

În cadrul „Zilelor Bojdeucii”, pe 15 aprilie
se va desf`[ura activitatea on-line
„Acas` la Ion Creang`. Bojdeuca - 103”
În cadrul „Zilelor Bojdeucii”, pe 15 aprilie se va desf`[ura
activitatea on-line „Acas` la Ion Creang`. Bojdeuca - 103”, de la
ora 9:00. Diana Lona Leonte, muzeograf MNLR Ia[i, [i Ioana
Leontioaia, educator muzeal MNLR Ia[i, se vor întâlni (via Zoom)
cu elevii claselor a III-a [i a VIII-a ai {colii Gimnaziale Interna]ionale
„Spectrum” Ia[i, pentru care au preg`tit o serie de activit`]i
speciale. Coordonatoare: Crina Iva[cu, profesor înv`]`mânt primar,
Andreea Pîrvan, profesor Limba [i literatura român`, [i Mihaela
Ciobotari, bibliotecar. Pentru început, copiii vor asculta povestiri
inedite despre scriitor, apoi curiozitatea lor va fi stârnit` cu ajutorul
unor ghicitori, jocuri de tipul „info-cart”. Întâlnirea se va încheia
cu un concurs word-wall plin de surprize. Activitatea face parte
din programul de educa]ie muzeal` „Academia Copiilor”, oferind

elevilor prilejul de a afla am`nunte despre pasiunile, via]a [i opera
îndr`gitului povestitor.

Facilitarea accesului la patrimoniul cultural
na]ional, prin punerea la dispozi]ie
a unor materiale din Arhiva MNLR Ia[i
Totodat`, se va lansa o nou` pagin` în cadrul platformei online eArhiva. Proiectul, coordonat de Dora Can`, Nicoleta Dabija
[i Corina M. Irimi]`, muzeografi MNLR Ia[i, î[i dore[te s` faciliteze
accesul la patrimoniul cultural na]ional, prin punerea la dispozi]ie
a unor materiale din Arhiva MNLR Ia[i. Pe site-ul
www.muzeulliteraturiiiasi.ro, to]i cei interesa]i vor avea acces la
pagina lui Ion Creang`, cuprinzând biografia povestitorului [i
documente din patrimoniul Muzeului Na]ional al Literaturii Române
Ia[i. Vineri, 16 aprilie 2021, vor fi anun]ate rezultatele concursului
„Personaje în culori”, edi]ia a II-a. Juriul Muzeului Na]ional al
Literaturii Române Ia[i a deliberat îndelung [i a stabilit câ[tig`torii
concursului de desene lansat în luna martie. To]i participan]ii au
citit „Amintirile din copil`rie”, pove[tile [i povestirile lui Ion
Creang`, [i-au ales un personaj feminin preferat [i au realizat un
desen în creion colorat sau acuarel` cu acesta. Toate desenele
au fost apreciate de juriu [i vor fi expuse în zilele de 14-15
aprilie, „Zilele Bojdeucii”, la Complexul cultural-muzeal „Ion
Creang`” (Bojdeuc`). Juriul a acordat [i 6 distinc]ii speciale.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Cutremur la Inspectoratul de
Jandarmi Ia[i! Filmul anchetei
DNA derulat\ `n cel mai
mare secret printre militarii ie[eni!
Situa]ie extrem de ciudat` la Inspectoratul de
Jandarmi Ia[i. Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie a
luat la ochi institu]ia ie[ean` din cauza unor
promov`ri \n grad considerate suspecte. Surse din
cadrul anchetei arat` c` vizat ar fi unul dintre capii
Inspectoratului. |n Ia[i, oamenii legii au verificat
dou` autoturisme ale unor angaja]i ai
Jandarmeriei. Ancheta vizeaz` suspiciuni privind
s`vâr[irea unor infrac]iuni de corup]ie [i asimilate
celor de corup]ie, comise \n acest an
Cutremur la Inspectoratul de Jandarmi
Jude]ean (IJJ) Ia[i! Procurorii Direc]iei
Na]ionale Anticorup]ie (DNA) au inclus
inspectoratul din Ia[i \ntr-un dosar de
corup]ie, al`turi de cele de la Bucure[ti,
Giurgiu [i Vaslui. Aparent, totul are
leg`tur` cu o serie de concursuri de
avansare \n grad f`cute chiar \n 2021.
La Ia[i, vizat ar fi unul dintre adjunc]ii
comandantului. Cu toate acestea, lucrurile
sunt neclare \n acest moment, asta
pentru c` oficialii Jandarmeriei ie[ene
se arat`, la rândul lor, contraria]i de
aceast` situa]ie. Pozi]ia DNA a fost
\ns` una clar`, oficial fiind vizat [i
Ia[ul pentru presupuse fapte de corup]ie.
Recent, la Ia[i a avut loc un concurs
de promovare \n grad, acesta trezind
unele suspiciuni.

Cine este vizat
de DNA la Ia[i?
Ce au vizat procurorii DNA?
Anchetatorii au ar`tat c` au fost efectuate
perchezi]ii la sediul central, dar [i \n
alte zone din ]ar`. Vizate ar fi o serie

de concursuri de avansare \n gradul
de ofi]er, la mijloc fiind [i Ia[ul.
„În cursul zilei de 13 aprilie 2021,
ca urmare a ob]inerii autoriz`rilor legale
de la instan]a competent`, au fost
efectuate perchezi]ii domiciliare în 10
loca]ii situate în municipiul Bucure[ti
[i jude]ele Ia[i, Vaslui [i Giurgiu, dintre
care 3 au fost la sedii ale unor institu]ii
publice. În cauz`, procurorii au beneficiat
de sprijin din partea Inspectoratului
General al Poli]iei Române (IGPR) [i
al Direc]iei Generale Anticorup]ie (DGA).
Raportat la actele procedurale efectuate
în prezenta cauz`, preciz`m c`, atunci
când împrejur`rile vor permite, vom fi
în m`sur` s` oferim detalii suplimentare”,
a precizat ieri Livia S`pl`can, purt`torul
de cuvânt al DNA.

Dou` autoturisme din
Ia[i, luate la puricat de
anchetatorii
anticorup]ie
Pe de alt` parte, surse judiciare
afirm` c` perchezi]iile propriu-zise au

avut loc \n Capital`, Giurgiu, Vaslui [i
Ia[i. |n realitate, din celelalte localit`]i
amintite, oamenii legii ar fi ridicat doar
unele documente. A[adar, \n Ia[i au fost
perchezi]ionate dou` autoturisme ale
unor angaja]i ai Inspectoratului Jude]ean
de Jandarmi (IJJ). Deocamdat` nu se
[tie dac` cei doi proprietari ai autoturismelor
respective sunt angaja]i la Ia[i sau la
Vaslui. |n schimb, din informa]iile de]inute
de reporterii cotidianului „BZI”, perchezi]iile
s-au concentrat \n special pe sediul
Jandarmeriei vasluiene.
„Au fost efectuate aceste perchezi]ii
[i au fost ridicate diferite documente
într-un dosar care prive[te organizarea
concursurilor pentru avansarea la gradele
de ofi]er. La acest moment, ancheta
este efectuat` in rem, f`r` a fi vizat`
propriu-zis o persoan` anume. Controalele

vizeaz` concursurile organizate la
\nceputul acestui an la nivel na]ional
pentru aceste avans`ri”, au sus]inut
ieri sursele judiciare amintite.

Ce spun [efii
Inspectoratului de
Jandarmi Ia[i
\n acest caz?
Unele surse judiciare arat` c` recent,
la Ia[i, s-a desf`[urat un concurs de
avansare \n grad. Testele-gril` au venit,
\ns` direct din Bucure[ti, [i au fost
puse \n aplicare de IJJ Ia[i. Surse
judiciare au afirmat c` vizat ar fi
adjunctul comandantului IJJ Ia[i, respectiv
lt.col. Iulian Cristian Boariu. Pe de alt`
parte, acesta a sus]inut pentru cotidianul
„BZI” c` nu are nicio implicare. „Avem

acelea[i date ca dumneavoastr`. Nu
m-a informat nimeni de nimic! A[tept
comunicatul organelor competente. Nu
am cuno[tiin]` de ce se \ntâmpl`, [i
eu sunt la fel de curios ca dumneavoastr`.
Nu pot da alte rela]ii din moment ce
este o anchet` \n desf`[uare”, a spus
ieri lt.col. Iulian Cristian Boariu.
De asemenea, [eful Inspectoratului
de Jandarmi Ia[i, col.dr. Mircea Tulic`,
a men]ionat c`, la sediul institu]iei, nu
a avut loc vreo anchet` \n acest caz.
„Ancheta nu a fost la sediul institu]iei
noastre. La nivelul conducerii Jandarmiei
s-a confirmat acest lucru, dar, la nivelul
institu]iei noastre, nu s-a \ntâmplat
nimic”, a precizat col. dr. Mircea Tulic`,
[eful IJJ Ia[i.
Ciprian NEDELCU
Vlad ROTARU

M`rturia uluitoare a [efului CJ Ia[i, despre spitalul mobil de la
Le]cani. Costel Alexe detoneaz` o nou` bomb` despre licita]ia
de 10,7 milioane de euro. Imaginea risipei banului public
Costel Alexe, [eful CJ Ia[i, a scos
la iveal` o serie de informa]ii
uluitoare despre situa]ia de la
spitalul mobil de la Le]cani.
Pre[edintele CJ arat` cu degetul
spre conducerea Asocia]iei
Euronest [i a fostei conduceri a
jude]ului despre dezastrul de la
marginea Ia[ului
Dezastru complet la spitalul mobil de la
Le]cani. Costel Alexe, [eful CJ Ia[i, a ar`tat c`
situa]ia de la unitatea medical` de la marginea
municipiului este departe de a se fi rezolvat.
{eful administra]iei jude]ene acuz` \n continuare
minciunile celor de la Asocia]ia Euronest [i ale
lui Maricel Popa, fostul pre[edinte al jude]ului.
Spitalul a r`mas \n continuare \nchis, iar m`surile
neconforme \nc` nu au fost remediate. Ba mai
mult, Alina Popa, directorul Euronest, continu`
s` nege situa]ia de la Le]cani [i s` acuze actuala

administra]ie. {i Maricel Popa, fostul [ef al CJ
Ia[i, principalul artizan al e[ecului de la Le]cani,
arat` cu degetul \n alt` parte.

Spitalul mobil de la Le]cani,
plin de improviza]ii!
Costel Alexe a men]ionat c` unitatea medical`
nu poate fi deschis`, tocmai pentru c` din cauza
improviza]iilor nu se pot risca vie]ile pacien]ilor.
„Nu ne permitem s` practic`m în anul 2021
medicina cu improviza]ii. Proiectul spitalului mobil
de la Le]cani a fost prost gândit [i implementat
de la început. Ast`zi a devenit imaginea pericolului
[i a risipei banului public. A[a cum au dovedit
institu]iile competente, spitalul nu întrune[te
condi]iile tehnice si documenta]ia necesar` pentru
a func]iona f`r` niciun risc pentru pacien]i [i
pentru actul medical. O [tiu [i cei responsabili
de achizi]ia [i implementarea proiectului, Maricel
Popa [i Euronest”, a spus Costel Alexe, pre[edintele

CJ Ia[i. Pre[edintele institu]iei a mai men]ionat
c` spitalul de la Le]cani va fi deschis doar atunci
când toate deficien]ele vor fi remediate. „R`mâne
un obiectiv s` red`m circuitului medical spitalul,
dar doar atunci când nu va exista niciun risc
pentru ie[eni, decizie pe care o vor lua autorit`]ile
medicale”, a mai spus [eful CJ Ia[i. Pentru a
ie[i basma curat` din acest scandal, Alina Popa,
directorul Euronest, a trimis adrese c`tre Guvernul
României, \n care cere redeschiderea spitalului.
De[i deficien]ele sunt vizibile cu ochiul liber,
aceasta arat` contrariul.

10 milioane de euro, pre]ul
scandalului de la Le]cani
|n plus, [eful administra]iei jude]ene a men]ionat
[i faptul c` \nc` a[teapt` ca Asocia]ia Euronest
s` remedieze problemele de la spitalul mobil de
la Le]cani. Au fost luate \n calcul mai multe
posibilit`]i pentru opera]ionalizarea spitalului.
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Inclusiv CJ Ia[i a dispus efectuarea unei anchete
a unei comisii compuse din consilieri jude]eni.
Costel Alexe a spus c` sper` ca situa]ia s` se
\ndrepte cât mai repede. „Sunt un om de bun`
credin]`, îmi doresc s` red`m cât mai repede
spitalul circuitului medical, atunci când acesta
va corespunde tuturor normelor tehnice de
func]ionare, lucru pentru care autorit`]ile au
depus toate eforturile s` se întâmple. Totodat`,
ie[enii trebuie s` [tie cum au fost cheltui]i cei
peste 10 milioane din banii lor [i de ce nu au
primit spitalul promis la timp [i la standardele
corespunz`toare. Din p`cate, la 10 luni de la
achizi]ie [i la 6 luni de la inaugurare, problemele
de conformitate nu au fost înc` solu]ionate de
Euronest. Opera]ionalizarea cu adev`rat a spitalului
este înc` întârziat`”, a mai spus Costel Alexe,
pre[edintele CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Pacien]ii interna]i cu COVID-19 vor putea fi
vizita]i de rude! Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i a stabilit protocolul de acces `n
saloane. Condi]iile cerute sunt de maxim\
siguran]\
Apar]in`torii bonavilor COVID-19 care
sunt interna]i \n sec]ia de Terapie
Intensiv` vor putea merge \n vizit` doar
dac` respect` regulamentele unit`]ii
medicale. Vor fi instrui]i [i \nso]i]i pe
toat` durata vizitei de c`tre un cadru
medical [i vor semna o declara]ie pe
proprie r`spundere
Pe perioada intern`rii în spital, pacientul aflat \n stare grav`
din cauza infec]iei cu coronavirus poate beneficia, la cerere, de
vizita unui membru al familiei sau a reprezentantului legal. Aceast`
decizie a ap`rut \n protocolul specific privind managementul în
caz de deces al pacien]ilor infecta]i cu noul coronavirus sau al
celor care se afl` \n stare grav`. Documentul a fost publicat în
Monitorul Oficial la finalul s`pt`mânii trecute. Astfel, \ncepând
cu 12 aprilie 2021, unit`]ile medicale din Ia[i au \nceput s`
preg`teasc` regulamente care s` respecte m`surile [i regulile
stabilite pentru pacien]ii COVID-19 interna]i \n stare grav`. |n
acest protocol se men]ioneaz` faptul c` un membru al familiei
bolnavului sau un reprezentant legal \l poate vizita \n sec]iile de
terapie intensiv`. Apar]in`torul va \nainta o cerere, iar cu acordul
medicului curant poate intra \n salonul unde este internat` ruda
sa pentru maximum 15 minute. Vizitatorul va purta echipament
complet individual de protec]ie, asigurat cu titlu gratuit de c`tre
unitatea sanitar` în care este internat pacientul, [i trebuie s`
respecte toate m`surile care se impun.

Cel mult 5 apar]in`tori pe zi.
La Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
s-a stabilit regulamentul
de vizit` a pacien]ilor COVID-19
|ntr-o zi se pot programa pentru vizita pacien]ilor din sec]ia
de terapie intensiv` de la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i 45 apar]in`tori. Un singur membru al familiei sau reprezentant
legal se poate programa \ntr-un interval de 48 de ore. |nainte de
a merge la pacient, se face instructajul, iar vizitatorii vor fi condu[i
la salon [i \nso]i]i pe toat` perioada vizitei de c`tre un cadru
medical. Durata vizitei este de 10 minute. „|nc` de la intrare \n
curtea spitalului este un caiet de progr`m`ri, iar apar]in`torul se
adreseaz` medicului curant [i spune c` dore[te s` viziteze ruda
internat`. Facem instructajul, li se explic` ceea ce au de f`cut,
astfel \ncât s` fie proteja]i, vor vedea cum cineva se echipeaz`
cu acel echipament de protec]ie. Nu putem admite pe terapie
intensiv` mul]i vizitatori \ntr-o zi. Am pus intervalul acesta, de
48 de ore, astfel \ncât fiecare pacient s` poat` primi un apar]in`tor.
Programul de vizit` este stabilit \ntre orele 15:00 [i 17:00, dar
dac` nu prind ora 15:00, suntem \n]eleg`tori [i le permitem s`
se \ntâlneasc`. Le pot aduce un pachet minim pacien]ilor, obiecte

personale sau alimente \n cantit`]i mici. Dac` vor aduce flori, de
exemplu, li se pot ar`ta pacientului, dar nu sunt men]inute lâng`
patul acestuia, ci sunt duse \n zona verde”, a declarat dr. Florin
Ro[u, managerul spitalului.

Fiecare vizitator va avea alocat
un interval de 30 de minute.
Declara]ia pe propria r`spundere
trebuie s` fie semnat` de c`tre ei
|nainte de a intra \n spital, unde este internat` ruda, vizitatorul
va semna o declara]ie pe propria r`spundere conform c`reia a
fost instruit \n privin]a echip`rii [i dezechip`rii cu echipamentul
de protec]ie. De asemenea, prin acea declara]ie \[i asum` [i riscul
infect`rii cu coronavirus. Programarea se face din jum`tate \n
jum`tate de or`, iar personalul medical din cadrul sec]iei de
Terepie Intensiv` va prelua vizitatorii \nc` de la intrare. Intervalul
de 30 de minute se datoreaz` [i faptului c` se ia \n considerare
durata echip`rii [i a dezechip`rii echipamentului de protec]ie.
Telefoanele, gen]ile [i alte obiecte personale vor fi l`sate \n spa]iul
de echipare. La Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i, programarea
vizitatorilor se va face pân` la ora 12:00, la num`rul de telefon:

0232 267 719, \ntr-un registru care se afl` \n sec]ia de Terapie
Intensiv`.

Reprezentan]ii Spitalului de
Neurochirurgie din Ia[i vor stabili
regulamentul de vizit` a apar]in`torilor
La Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i sunt 19 locuri de terapie
intensiv` pentru pacien]ii infecta]i cu coronavirus. Ieri, 14 aprilie
2021, erau interna]i \n cadrul sec]iei 17 bolnavi COVID-19. Un
protocol privind modul \n care se vor efectua vizitele din partea
apar]in`torilor este \n lucru, astfel \ncât s` fie stabilite toate
etapele necesare. „Neavând normele de aplicare ale acestei decizii,
urmeaz` ca \n urm`toarele zile s` punem la punct o procedur`
\n cadrul unit`]ii medicale. Trebuie s` avem \n vedere mai ales
faptul c` exist` riscul de infectare. Ne dorim s` se desf`[oare
totul \n condi]ii de siguran]` atât pentru pacien]i, cât [i pentru
apar]in`tori. Acest protocol va stabili inclusiv cum se vor putea
programa pentru vizit` rudele bolnavilor, cel mai probabil se va
realiza prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare”, a
precizat prof. dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie
din Ia[i.
Alexandra ABONICESEI
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Mii de p\rin]i din Ia[i trebuie s\ fac\,
urgent, asta pentru propriii copii! Mai au
doar câteva zile la dispozi]ie
Mii de p`rin]i din municipiul Ia[i, chiar \n
aceste zile, trebuie s` fac` asta pentru
copiii lor. Totul se poate \ntâmpla doar
pân` la finalul acestei luni. Este vorba
despre înscrierea \n \nv`]mântul primar
pentru anul [colar 2021-2022. La nivelul
jude]ului Ia[i, în acord cu Proiectul
Planului de [colarizare pentru anul [colar
2021-2022, au fost alocate 7.236 de
locuri pentru clasa preg`titoare, pân`
luni, 12 aprilie, înregistrându-se un num`r
de 5.238 de cereri de înscriere
Conform Ordinului de ministru nr. 3.473/10.03.2021 prin care
au fost aprobate Metodologia de înscriere a copiilor în înv`]`mântul
primar pentru anul [colar 2021-2022 [i Calendarul înscrierii, în
perioada 29 martie - 28 aprilie 2021 se realizeaz` completarea
cererilor-tip de înscriere de c`tre p`rin]i/tutori legal institui]i/
reprezentan]i legali, on-line sau la unitatea de înv`]`mânt la care
solicit` înscrierea copiilor, precum [i validarea acestora. La nivelul
jude]ului Ia[i, în acord cu Proiectul Planului de [colarizare pentru
anul [colar 2021-2022, au fost alocate 7.236 de locuri pentru clasa
preg`titoare, pân` luni, 12 aprilie, înregistrându-se un num`r de
5.238 de cereri de înscriere.

Cuprinderea copiilor în clasa preg`titoare
se face în dou` etape succesive
Dup` încheierea perioadei de completare [i validare a cererilortip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa preg`titoare se face
în dou` etape succesive. Prima etap` se desf`[oar` între 10 - 20
mai 2021 [i repartizarea copiilor se face pe baza informa]iilor din
cererile-tip de înscriere. Toate acestea, [i din documentele
depuse/transmise de p`rin]i, folosind aplica]ia informatic` [i pe
baza deciziilor Consiliilor de Administra]ie (CA) ale unit`]ilor de
înv`]`mânt, luate în urma aplic`rii criteriilor de departajare pentru
copiii din alte circumscrip]ii [colare. A doua etap` este programat`
între 21 mai - 4 iunie 2021 [i presupune înscrierea, pe locurile
libere, a copiilor care nu au participat la prima etap` sau nu au
fost distribui]i, din diferite motive.

Copiii, care împlinesc vârsta
de 6 ani pân` la data de 31 august 2021,
inclusiv, trebuie s` fie
înscri[i în clasa preg`titoare
Astfel, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pân` la data de
31 august 2021, inclusiv, trebuie s` fie înscri[i în clasa preg`titoare,
în conformitate cu prevederile Legii Educa]iei Na]ionale (ISJ) nr.
1/2011.
La sediul ISJ [i la avizierele sau pe site-urile (dac` exist`)
unit`]ilor de înv`]`mânt trebuie afi[ate listele cu circumscrip]iile
[colare, iar p`rin]ii trebuie informa]i cu privire la con]inutul
activit`]ilor educa]ionale care se desf`[oar` în clasa preg`titoare,
la abordarea didactic`, la organizarea programului [colar. Copiii
care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31
decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscri[i dac` dezvoltarea lor
psihosomatic` este corespunz`toare. Completarea cererii de înscriere
nu garanteaz` înscrierea copilului în unitatea de înv`]`mânt [i nu
elimin` obligativitatea de a v` prezenta la unitatea de înv`]`mânt
unde dore[te înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea
valid`rii acesteia.

Documente necesare pentru înscrierea
copilului în clasa preg`titoare 2021
Documentele necesare pentru înscrierea copilului în clasa
preg`titoare sunt: actul de identitate al p`rintelui care face
înscrierea, atât în fotocopie, cât [i în original, certificatul de
na[tere al copilului - fotocopie [i original, o copie a recomand`rii
de înscriere în clasa preg`titoare, în cazul în care înscrierea se
face pentru un copil care împline[te vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie - 31 decembrie 2021 inclusiv. În cazul în care
înscrierea este cerut` la alt` [coal` decât [coala de circumscrip]ie,
pe lâng` documentele de mai sus, p`rin]ii trebuie s` depun` sau
s` transmit` pe e-mail sau prin po[t` [i documente în copie
simpl` care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare. În
cazul în care solicit` înscrierea la alt` [coal` decât [coala de
circumscrip]ie, p`rintele men]ioneaz`, prin bifarea acestei op]iuni
în cererea-tip de înscriere, dac` este de acord cu înscrierea
copilului la [coala de circumscrip]ie, în situa]ia în care acesta nu
este admis la [coala solicitat`, din lips` de locuri libere.

Topul celor mai c`utate [coli gimnaziale
[i licee de c`tre p`rin]i la \nscrierea
\n clasa preg`titoare din jude]ul Ia[i
Plecând de la num`rul de \nscrieri (la nivelul anului [colar
trecut), \n topul celor mai c`utate [coli gimnaziale [i licee de
c`tre p`rin]i la \nscrierea \n clasa preg`titoare, unde concuren]a
a dep`[it [i de 5 ori num`rul de locuri disponibile, sunt urm`toarele
institu]ii de \nv`]`mant din municipiul Ia[i: „Titu Maiorescu”
(cartier Cantemir), „Carol I” (Copou) ce ]ine de Colegiul Na]ional
„Costache Negruzzi”, „Otilia Cazimir” (Socola), „Bogdan PetriceicuHa[deu” (T`t`ra[i), „George C`linescu”, „Alexandru cel Bun”
(cartier Alexandru cel Bun), „{tefan Bârs`nescu” (Gar`), Liceul
Teoretic „Miron Costin” (Alexandru cel Bun), Dimitrie A. Sturdza
(Frumoasa), „Ion Simionescu” (Galata), „Gheorghe Br`tianu”
(T`t`ra[i), „Gheorghe Asachi” (Centru), ce ]ine de Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri”, [i forma de \nv`]`mânt preg`titoare a Colegiului
Na]ional „Garabet Ibr`ileanu” (Copou) sau „Mihail Kog`lniceanu”
(Lasc`r Catargi), ce ]ine de Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu”.
Valentin HU}ANU

Universitatea ıCuza‰ din Ia[i g\zduie[te dezbaterea
ıVirusarea legitimit\]ii în post-democra]ie‰
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
are loc vineri, 16 aprilie 2021, începând cu ora
12:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”,
dezbaterea „Virusarea legitimit`]ii în postdemocra]ie”, organizat` de Grupul editorial
„Universul Juridic”, în parteneriat cu Facultatea
de Drept de la „Cuza”. În cadrul dezbaterii va
avea loc lansarea lucr`rii „Adev`rul - în c`utare
de minister”, semnat` de avocatul Florentin
Tuca
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i va g`zdui
vineri, 16 aprilie 2021, începând cu ora 12:00, în Aula Magna
„Mihai Eminescu”, dezbaterea „Virusarea legitimit`]ii în postdemocra]ie”, organizat` de Grupul editorial „Universul Juridic”,
în parteneriat cu Facultatea de Drept a UAIC. În cadrul dezbaterii
va avea loc lansarea lucr`rii „Adev`rul - în c`utare de minister”,
semnat` de avocatul Florentin Tuca, managing partner al Casei
de avocatur` „Tuca Zbârcea&Asocia]ii din Bucure[ti”. La eveniment
vor participa, al`turi de avocatul Florentin Tuca, prof. univ. dr.
Tudorel Toader - rectorul Universit`]ii „Cuza”, conf. univ. dr.
Ioana Maria Costea - decanul Facult`]ii de Drept [i lect. univ.
dr. Nicolae Horia }i] - directorul Institutului Na]ional Pentru
Preg`tirea Avoca]ilor Ia[i.

va face exclusiv pe baz` de invita]ie. Dezbaterea „Virusarea
legitimit`]ii în post-democra]ie” va fi transmis` live pe canalul de
YouTube al UAIC, pe portalul www.universuljuridic.ro [i pe
Facebook. Florentin Tuca a urmat cursurile Liceului Pedagogic
din Suceava [i a absolvit, în 1993, Facultatea de Drept a Universit`]ii
din Bucure[ti. {i-a sus]inut în 2007 doctoratul în drept cu o tez`
despre parteneriatul public-privat. A fost timp de trei ani asistent
universitar la Facultatea de Drept.

În anul 2012, Florentin Tuca a fost
desemnat „European Managing
Partner of the Year” de publica]ia
londonez` „The Lawyer”

În prezent este avocat coordonator al societ`]ii „Tuca
Zbârcea&Asocia]ii”, având o experien]` profesional` de peste 20
de ani. În calitate de consultant/expert, a fost implicat în procese
de elaborare a unor proiecte legislative în diverse domenii (privatiz`ri,
concesiuni, sectorul bancar etc.). A publicat articole [i lucr`ri în
domeniul juridic [i a participat ca lector la conferin]e interne [i
interna]ionale. În anul 2012 a fost desemnat „European Managing
Partner of the Year” de publica]ia londonez` „The Lawyer”. Din
2010, este editor colaborator al revistei „Dilema Veche” [i al
platformei Contributors.ro, publicând articole de interes pentru
societatea civil`. A participat în calitate de lector la diverse conferin]e
Dezbaterea „Virusarea legitimit`]ii
organizate de institu]ii private. Începând din 2013 organizeaz` în
în post-democra]ie” va fi transmis` live
cadrul casei de avocatur` „Tuca Zbârcea & Asocia]ii” o serie de
pe canalul de YouTube al UAIC
conferin]e având ca invita]i nume marcante ale culturii române[ti.
Valentin HU}ANU
}inând cont de restric]iile acestei perioade [i de num`rul
valentin.hutanu@bzi.ro
limitat de persoane care pot participa, accesul la eveniment se
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Prim\ria Miroslava
cheltuie 1.750.000 de
euro pe drumurile din
Parcul Industrial!
Firmele de construc]ii
au depus [ase oferte
Prim`ria comunei Miroslava, jude]ul Ia[i, preg`te[te
modernizarea drumurilor din localitate. Recent, a fost lansat`
licita]ia pentru modernizarea arterelor situate \n incinta Parcului
Industrial Miroslava. Estimatarea bugetar` a procedurii este
de 8.370.367 lei, f`r` TVA, adic` 1.750.000 de euro. La procedur`
au fost depuse nu mai pu]in de [ase oferte din partea Danlin
XXL, Mecon Ia[i SRL, Enviro Construct SRL, Eky-Sam SRL,
CTT Construc]ii Safe SRL, asocierea Casrep SRL - Lucimar
SRL - Bauer One SRL. Ofertele au intrat \n etapa de evaluare.
Firma câ[tig`toare trebuie s` realizeze lucr`rile \n termen de
[ase luni de la semnarea contractului. „Contractul de lucr`ri
intr` \n vigoare la data semn`rii lui de c`tre p`r]i [i este
valabil pân` la \ndeplinirea integral [i corespunz`toare a
obliga]iilor de c`tre ambele p`r]i, iar contractul opereaz`
valabil \ntre p`r]i, potrivit legii, ofertei [i documenta]iei de
atribuire de la data intr`rii sale \n vigoare [i pân` la epuizarea
conven]ional` sau legal` a oric`rui efect pe care \l produce.
Garan]ia solicitat` pentru lucrare este de minimum 5 ani
\ncepând cu ziua urm`toare semn`rii procesului-verbal de
recep]ie la terminarea lucr`rilor”, se arat` \n caietul de sarcini.

Drumurile din parcul industrial Miroslava
au o lungime de 3,4 kilometri
Drumurile vizate sunt \mp`r]ite \n 8 tronsoane, cu o
lungime total` de 3,4 kilometri. „Pentru asigurarea accesului
la propriet`]i se vor executa rigole carosabile cu l`]ime de
0,90 metri. |n lungul drumurilor se vor instala indicatoare
rutiere. Executantul va utiliza, \n vederea atest`rii calit`]ii
construc]iilor, laborator autorizat ISC, acreditat pentru \ntreaga
gam` de lucr`ri rezultat` din tehnologia de execu]ie. Plata
facturii se va face imediat dup` verificarea [i acceptarea
situa]iei de plat` definitive de c`tre achizitor. Dac` verificarea
se prelunge[te din diferite motive, dar, \n special, din cauza
unor eventuale litigii, contravaloarea lucr`rilor care nu sunt
\n litigiu va fi pl`tit` imediat”, se mai arat` \n documenta]ia
procedurii. Proiectul prevede [i amenajarea mai multor pode]e.
|n Miroslava, [i fiul magnatului Silviu Prigoan` investe[te \ntrun centru de afaceri.
La \nceputul anului 2020, Prim`ria Miroslava a \ncheiat
un contract pentru extinderea canaliz`rii la Parc Industrial I
[i Parc Industrial II. Lucrarea a fost câ[tigat` de c`tre societatea
Casrep SRL, care a depus o ofert` financiar` de 2,7 milioane
lei, f`r` TVA, adic` 500.000 euro. „Localizarea tuturor utilit`]ilor
existente, \n limitele lucr`rilor de construc]ii propuse [i, de
asemenea, \nainte de \nceperea oric`rei construc]ii semnificative,
va fi r`spunderea total` a executantului”, sunt condi]iile
autorit`]ii contractante. Lucr`rile presupun montarea unor
conducte de alimentare cu ap`, pe o lungime de 2.015 metri.
Re]eaua de canalizare va avea o lungime de 2.940 metri.
Conductele de refulare vor fi dispuse pe o lungime de 1.302
metri. Vor fi montate [i dou` sta]ii de pompare ape uzate.
Ciprian BOARU
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Antreprenorii din Ia[i care
vor s\ ob]in\ banii prin
intermediul Agro IMM Invest
se pot `nscrie `n aceea[i
aplica]ie deschis\ pentru
programul IMM Invest
Antreprenorii din Ia[i din domeniul agricol
pot depune proiectele \n subprogramul
Agro IMM Invest, unde pot ob]ine banii
necesari salv`rii afacerilor afectate de
pandemia COVID-19
Firmele mici [i mijlocii din domeniul agricol, din Ia[i, se pot
\nscrie \n subprogramul Agro IMM Invest, potrivit Fondului
Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. IMM-urile
din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii [i sectorului
alimentar pot opta pentru Agro IMM Invest în cadrul acelea[i
aplica]ii deschise \n programul IMM Invest, respectiv www.imminvest.ro.
Prin publicarea HG nr 422/07.04.2021 pentru modificarea [i
completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017
privind Programul de sus]inere a întreprinderilor mici [i mijlocii
[i a întreprinderilor mici cu capitalizare de pia]` medie - IMM
Invest România, a fost optimizat cadrul legal. Astfel, au fost
modificate modalitatea [i condi]iile de acordare, monitorizare [i
solu]ionare a cererilor de plat` a garan]iilor de stat, dar [i de
acordare a granturilor în favoarea fiec`rui beneficiar participant
în Programul IMM INVEST, respectiv în subprogramul Agro IMM
Invest. Pentru anul 2021, programul IMM Invest are un plafon
de garantare de 15 miliarde lei, din care 1 miliard este rezervat
subprogramulului Agro IMM Invest. Subprogramul Agro IMM
Invest ofer` în plus o component` nerambursabil`, în valoare de
maximum 10 la sut`, aplicat` la valoarea finan]`rii garantate.

Firmele din Ia[i din domeniul
agricol pot ob]ine bani pentru
a-[i salva afacerile de la faliment
Prin schema de ajutor de stat este suportat` plata integral`
a dobânzii pe o perioad` de 8 luni de la data acord`rii creditului.
Sunt suportate [i valoarea integral` a comisionului de administrare
[i a comisionului de risc datorate de beneficiar pe întreaga durat`
de derulare a creditului garantat. O alt` facilitate nou introdus`
pentru beneficiarii programului const` în acordarea unei perioade
de gra]ie de 24 de luni la rambursarea principalului, iar rambursarea
creditelor se poate realiza în cel pu]in dou` rate pe an. IMMurile din Ia[i pot accesa credite garantate pân` la limita de 5
milioane de lei pentru capital de lucru, cu procent de garantare
de maximum 80 la sut`. Valoarea maxim` cumulat` a finan]`rilor
garantate de stat care poate fi acordat` unui beneficiar în IMM

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

Invest/[i Agro IMM Invest este de 10.000.000 de lei pentru
creditele de investitii [i de 5.000.000 lei pentru creditele/ liniile
de credit pentru finan]area capitalului de lucru. Pentru beneficiarii
încadra]i ca profesioni[ti, procentele de garantare [i valorile maxime
ale creditelor/liniilor de credit sunt similare IMM-urilor definite
conform Legii nr. 346/2004. Firmele din Ia[i s-au \nscris \n num`r
mare \n programul IMM Invest chiar de la lansarea acestuia, \n
luna aprilie 2020.

Programul IMM Factor va fi lansat \ncepând
cu luna mai 2021, dup` ce se \nscriu
\n program institu]iile financiare
Sute de firme din Ia[i din diverse domenii de activitate au
reu[it s` ob]in` banii de la stat pentru a acoperi pierderile din
anul precedent, \ns` alte câteva sute de antreprenori a[teapt` \n
continuare r`spunsul de la b`ncile partenere \n program. Patronii
din Ia[i care au accesat banii acorda]i prin program sus]in c` au
reu[it s` \[i salveze afacerile afectate de pandemia COVID-19
datorit` sumelor primite \n anul 2020. Ace[tia au \ncasat \ntre 1
milion [i 5 milioane de lei, prin intermediul acestui program. Prin
implementarea schemei de ajutor de stat care sus]ine acest
program, se estimeaz` c` vor beneficia de credite peste 58.000
de IMM-uri. Un alt program derulat de Fondul de Garantare
pentru IMM-uri care va fi lansat \ncepând cu luna mai 2021 este
IMM Factor. Termenul final de înscriere \n program pentru
institu]iile financiare este 22 aprilie 2021, ora 00:00, iar programul
va \ncepe dup` aprobarea partenerilor bancari.
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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Cresc\torii de suine [i p\s\ri din Ia[i primesc
banii de la APIA pentru bun\starea animalelor.
Fermierii din Ia[i din sectorul zootehnic au
primit deja 2 milioane de euro drept subven]ii
Cresc`torii de suine [i p`s`ri din Ia[i
primesc 1,2 milioane de euro, subven]ii
acordate de APIA pentru bun`starea
animalelor. Fermierii din Ia[i cu afaceri \n
sectorul zootehnic au primit ajutoare
financiare \n valoare de 2 milioane de
euro, pe diverse scheme de finan]are
derulate de APIA
Fermierii din Ia[i care cresc porcine [i p`s`ri [i au depus
cereri eligibile la Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur`
(APIA) \n anul 2020 primesc subven]iile pentru bun`starea
animalelor, \n cadrul M`surii 14 - „Pl`]i privind bun`starea
animalelor” - pachet a)- Pl`]i în favoarea bun`st`rii porcinelor [i
pachet b)- Pl`]i în favoarea bun`st`rii p`s`rilor. Fermierii din Ia[i
care [i-au asumat angajamentele pentru aceast` m`sur` din
Programul Na]ional de Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020 au
depus cererea de plat`, deconturile/documentele justificative
aferente trimestrului IV, respectiv pe cele anuale, la APIA.
Deconturile/documentele justificative aferente trimestrului IV sunt
pentru categoriile porci gra[i, pui carne, pui curc`, iar cele anuale

sunt pentru categoriile animale de reproduc]ie, g`ini ou`toare,
g`ini reproduc]ie rase grele. Cresc`torii din Ia[i primesc subven]ii
\n valoare de 1,2 milioane de euro. Suma total` autorizat` la plat`,
pentru fermierii din toat` ]ara, este de 102.372.834,62 euro. Valoarea
în lei este calculat` la cursul de schimb de 4,7830 lei/euro stabilit
de Banca Central` European` în data de 31 decembrie 2019.

Cresc`torii din Ia[i au primit subven]ii \n
valoare de 2 milioane de euro, de la APIA
Fermierii din Ia[i care cresc bovine, ovine sau caprine au
primit de la APIA subven]ii \n valoare de 2 milioane de euro,
pentru anul de cerere 2020. Pl`]ile efectuate de APIA pe cap de
animal, pentru cresc`torii de bovine, sunt cuprinse \ntre 160 [i
379 de euro. Astfel, cresc`torii de bovine de lapte au încasat cei
mai mul]i bani, fiind virat` \n conturi suma de 379 de euro pe
cap de animal. Num`rul total de beneficiari eligibili la plat` este
134, atât pentru cresc`torii de bovine crescute pentru lapte, cât
[i pentru cele crescute pentru carne. De asemenea, 185 de euro
pe cap de animal au primit cresc`torii de bovine de carne, din
Ia[i, dar [i subven]ia pe cap de bivoli [i bivoli]e, \n valoare de
160 de euro pe cap de animal. Sumele sunt acelea[i ca [i cele
încasate în anul precedent de c`tre beneficiarii eligibili la plat`.

Pentru anul de cerere 2019, proprietarii din Ia[i cu ferme zootehnice
au \ncasat subven]ii \n valoare de 5,5 milioane de euro.

Cresc`torii din Ia[i au primit [i cei 7.000
de euro/ferm`, pentru pierderile din anul
2020, din cauza pandemiei COVID-19
Banii au fost acorda]i \n cadrul m`surii 21 - Sprijin temporar
cu caracter excep]ional acordat fermierilor [i IMM-urilor care au
fost afecta]i în mod deosebit de criza COVID-19, destinat` sectoarelor
zootehnic (bovine, ovine [i caprine) [i vegetal (legume, fructe [i
cartofi). Astfel, 965 de fermieri din Ia[i sunt cresc`tori de bovine,
cu 11.045 capete solicitate la plat`, 1.240 cresc`tori de ovine [i
caprine, cu 231.294 de capete, care au \ncasat banii de la APIA
pentru pierderile provocate de pandemia COVID-19. Num`rul total
de beneficiari \nscri[i la APIA, atât din sectorul zootehnic, cât [i
vegetal, este de 3.030 de fermieri. Ace[tia au \ncasat subven]iile
\n valoare de peste 20 de milioane de euro. De asemenea, \n
aceast` perioad` se deruleaz` campania de depunere a cererilor
unice de plat` pentru anul 2021. Fermierii din Ia[i se mai pot
\nscrie \n aplica]ia IPA online pân` la data de 17 mai 2021. Pân`
\n prezent au fost depuse 9.153 de cereri pentru o suprafa]` de
30.698,61 hectare. Pentru fiecare parcel` în parte, pot fi modificate,
corectate sau completate datele în conformitate cu informa]iile
noi referitoare la suprafa]` [i cultur`, dar [i schi]a parcelei.
Programul realizeaz` verific`ri ale datelor pe care le înscrie
fermierul [i, dac` acestea nu sunt complete sau au necorel`ri
evidente, va afi[a o avertizare, ajutând astfel fermierii s` completeze
corect cererea unic` de plat`.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Filmul complet al unei escapade! O sear\
plin\ de ghinion pentru o tân\r\ escort\
din Ia[i! {i ıiubit\‰, [i cu banii lua]i,
dup\ ce a primit un b\rbat dornic de
aventur\ `n apartamentul ei din centru!
O tân`r` prostituat` a cerut
ajutorul poli]i[tilor dup` ce a
fost jefuit` de un client. Dup`
ce b`rbatul a pl`tit-o s`
\ntre]in` rela]ii sexuale [i a
petrecut \n apartamentul ei
ceva timp, i-a luat portofelul [i
s-a f`cut nev`zut. Tân`ra [i-a
f`cut curaj [i [i-a c`utat
dreptatea. Poli]i[tii de la
investiga]ii criminale l-au
identificat pe autor [i l-au
acuzat de tâlh`rie
O domni[oar` ce a dat anun]uri pe Internet
pentru a-[i vinde trupul pe bani a fost tâlh`rit`.
Tân`ra a \nchiriat un apartament pe strada Moldovei
[i a a[teptat clien]i.
La un moment dat a venit la ea un b`rbat,
iar dup` ce a \ntre]inut cu el rela]ii intime, a
r`mas f`r` bani [i agresat`. Pe scurt, b`rbatul ia luat tinerei portofelul, dar nu \nainte de a o
brusca, [i dus a fost.
„Poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii
Criminale Ia[i au identificat un b`rbat de 34 de
ani b`nuit de comiterea infrac]iunii de tâlh`rie
calificat`. Din investiga]iile efectuate pân` în
prezent, s-a constatat faptul c` în seara de 31
martie spre 1 aprilie 2021, în urma unei în]elegeri

prealabile, b`rbatul s-ar fi întâlnit cu o tân`r`,
iar în timp ce s-ar fi aflat într-un imobil de pe
raza municipiului Ia[i, prin exercitarea de acte
de violen]`, acesta i-ar fi sustras tinerei portofelul
cu acte [i bani. Pe baza probatoriului administrat
în cauz`, pe 12 aprilie 2021, b`rbatul b`nuit de
comiterea faptei a fost re]inut de poli]i[ti pentru
24 de ore, fiind introdus în Arestul I.P.J. Ia[i. Pe
13 aprilie 2021, b`rbatul a fost prezentat, cu
propuneri legale, Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i [i Judec`toriei Ia[i, instan]` care a dispus
fa]` de acesta m`sura preventiv` a controlului
judiciar pentru 60 de zile. Cercet`rile continu`”,
au precizat reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i.

B`rbatul a petrecut o noapte \n
arest, iar, mai apoi, a fost
plasat sub control judiciar
Anchetatorii ie[eni au propus arestarea preventiv`
a lui Ciprian Ad`sc`li]ei, din comuna Bal[. „Instan]a
respinge ca neîntemeiat` propunerea de arestare
preventiv` formulat` de Parchetul de pe lâng`
Judec`toria Ia[i privindu-l pe inculpatul Ciprian
Ad`sc`li]ei, cercetat pentru s`vâr[irea infrac]iunii
de tâlh`rie calificat`. Dispune luarea m`surii
preventive a controlului judiciar fa]` de inculpat,
pe o durat` de 60 de zile”, au precizat magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i. De asemenea, ace[tia
l-au obligat pe individ s` nu se apropie de victim`,
Andreea Diana P.

|ns` tân`ra nu este singura prostituat` agresat`
la Ia[i. La finele anului trecut, dou` prostituate
au fost racolate de pe Internet [i au fost sechestrate
într-un apartament din cartierul P`curari. Un
individ i-a f`cut, din câte se pare, cadou fiului
s`u de 15 ani o partid` de amor cu cele mai
frumoase escorte de pe Publi24. De[i lucrurile
p`reau s` se desf`[oare cât se poate de normal,
totul a degenerat, iar, din apartament, au început
s` se aud` ]ipete. La scurt timp au intervenit
poli]i[tii, care i-au ridicat pe cei doi suspec]i [i
i-au dus la audieri. „Poli]i[tii Biroului de Investiga]ii
Criminale Ia[i efectueaz` cercet`ri într-un dosar
penal, întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de lipsire de libertate în mod ilegal [i viol. Doi

b`rba]i [i un tân`r, to]i din municipiul Ia[i, b`nui]i
de comiterea faptelor, au fost du[i la audieri.
Poli]i[tii au fost sesiza]i prin apel unic de urgen]`
112 de c`tre o persoan` din jude]ul Gala]i despre
faptul c` sora sa, care se afla pe raza municipiului
Ia[i cu dou` prietene, nu mai r`spunde la telefon.
Poli]i[tii au demarat cu operativitate verific`rile
[i investiga]iile, stabilind c`, în aceea[i sear`,
dou` dintre cele trei tinere, dup` ce ar fi dat
anun] la mica publicitate privind oferirea de servicii
sexuale, ar fi fost contactate de un b`rbat pentru
a merge \ntr-un loc de pe raza municipiului Ia[i.
Ulterior, acestea nu au mai r`spuns la apeluri”,
au precizat reprezentan]ii IPJ Ia[i.
Drago[ SAVIN

Bloc cu patru etaje, propus `n spatele Mitropoliei, pe o suprafa]\ mic\ de
teren! Patroana Avatti Grup vrea s\ investeasc\ de [ase ani. Ie[enii sunt
invita]i la sediul Prim\riei s\ conteste proiectele dezvoltatorilor imobiliari
Noi proiecte imobiliare sunt
propuse pentru avizare \n zone
centrale. Prim`ria Ia[i a reluat
sesiunile de consultare a
publicului, dup` aproape opt luni
de pauz`. Patroana Avatti Grup
SRL vrea s` construiasc` un bloc
de locuin]e colective \ntr-o zon`
de case
Proiectele imobiliare ajung din nou pe masa
reprezentan]ilor Prim`riei Ia[i. Pe data de 5.05.2021
revin sesiunile de consultare a publicului, dup`
o pauz` de mai bine de opt luni. Locuitorii de
pe strada Ipsilanti pot depune amendamente la
proiectul ini]iat de societatea Avatti Industries
SRL, pe o suprafa]` de nici 600 de metri p`tra]i,
amplasat` la num`rul 2. Conform Planului Urbanistic
Zonal (PUZ), ar urma s` fie construit un bloc
de locuin]e colective cu 4 etaje. Terenul se afl`
\ntre dou` puncte importante din centrul ora[ului:
Mitropolia Moldovei [i Bucovine [i strada Sf.
Andrei, unde se afl` \n execu]ie ansambluri de
birouri [i spa]ii comerciale. Dac` nu vor fi
contesta]ii din partea vecinilor, proiectul va fi
introdus pe ordinea de zi a Comisiei de Urbanism.
|n 2019, aceea[i comisie a respins proiectul pentru
c` solu]ia de multiparking nu a fost acceptat`.
|n general, proiectele imobiliare sunt respinse \n

momentul \n care nu sunt asigurate locurile de
parcare.

Patroana Avatti Grup a
a[teptat mul]i ani ca s`
primeasc` un aviz. Terenul a
fost ipotecat la banc`
Proiectul de pe strada Ipsilanti a fost ini]iat
\nc` din anul 2015, dar nu a trecut de comisiile
de specialitate. Atunci a fost propus un procent
de ocupare a terenului de 45 la sut`. Compania
Avatti este prezent` pe pia]` \nc` din 1994 [i are
\n portofoliu, printre altele, amenajarea mai multor
magazine \n mall-urile din Ia[i [i din ]ar`. Societatea
este controlat` de Liana Gabriela B`rbulescu. La de]ine [i societatea Avatti Grup SRL. Anul trecut,
un moment dat, exista informa]ia c` proiectul a cifra de afaceri a fost de 3 milioane lei, profit
fost vândut. Femeia de afaceri nu a putut fi de 40.552 lei, cu un num`r de trei angaja]i. La
contactat` pentru a oferi detalii despre proiectul dezbaterea din luna mai, Prim`ria Ia[i a inclus
ini]iat. „Doamna B`rbulescu nu se afl` \n localitate, pe ordinea de zi o list` cu patru proiecte.
va reveni \n luna mai. Pot s` v` spun c` proiectul
nu a fost vândut”, a precizat unul dintre reprezentan]ii
|n spatele Mitropoliei, arhitec]ii
companiei. Terenul men]ionat a fost gajat la banc`
de la Comisia Zonal` au interzis
pentru un \mprumut \n valoare de 1.850.000 lei.
blocurile de locuin]e colective
|n 2019, creditul contractat de la Unic Credit
Nu departe de proiectul Avatti Grup, de data
}iriac a fost achitat. |n anul 2020, Avatti Industries
a \nregistrat o cifr` de afaceri de 13,1 milioane aceasta pe strada Semnului, nr.16, investitorul
lei, profit de 381.204 lei, datorii de 3,3 milioane Alexandru Pascal a propus un proiect imobiliar
lei, cu un num`r de 41 de angaja]i. Liana B`rbulescu la intersec]ie cu strada Gospodarilor, \n spatele
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Recent, ini]iativa
a fost analizat` de Comisia Zonal` a Monumentelor
Istorice (CZMI), \ntrunit` la nivelul Direc]iei
Jude]ene pentru Cultur`. Proiectul a fost respins
pentru c` nu era respectat regimul de \n`l]ime
din zon`. |n 2017, investitorul a primit avizul
Consiliului Local, pentru un regim de \n`l]ime de
P<2<M, cu o suprafa]` de teren studiat` de 488
de metri p`tra]i. Chiar [i a[a, arhitec]ii din cadrul
CZMI au emis aviz negativ. Terenul studiat, conform
PUZ, are o suprafa]` de 488 de metri p`tra]i. La
pre]ul zonei, cl`direa de locuin]e colective putea
s` aib` un pre] de vânzare de 1 milion de euro.
Ciprian BOARU
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Afacerea anului, la Ia[i! Cum s\ `ncasezi
o avere f\r\ s\ sco]i utilajele din baze?
G\selni]a prin care s-au scurs 1,3 milioane
de euro la desz\pezirea drumurilor din jude]
Desz`pezirea drumurilor
din jude]ul Ia[i a costat
iarna trecut` circa 6,35
milioane de lei.
Afacerea a fost o
adev`rat` man`
cereasc` pentru firma
Eky Route SRL,
societate patronat` de
controversatul Ioan
Echimov. Cu o iarn` \n
care nu a nins aproape
deloc, societatea a
\ncasat banii printr-o
inginerie foarte bine
pus` la punct.
Societatea a \ncasat
zeci de milioane de euro
\n ultimii ani din bugetul
jude]ului Ia[i
Un contract \ncheiat pe o perioad`
de 2 ani de autorit`]ile jude]ene a
devenit o afacere extrem de p`guboas`
pentru ie[eni. Una dintre firmele abonate
la contractele cu bani publici a reu[it
s` pun` mâna pe o avere din banii
Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i de pe
urma iernii care tocmai s-a \ncheiat.
Firma Eky Route SRL, societate gestionat`
de controversatul afacerist Ioan Echimov,
a pus mâna pe contractul de desz`pezire
a drumurilor jude]ene \nc` din perioada
\n care Maricel Popa era la [efia institu]iei.

Desz`pezire pe
drumurile din Ia[i, f`r`
utilaje. Zilele cu
ninsoare pot fi
num`rate pe degetele
de la o mân`
Contractul pentru iarna 2020-2021
s-a \nvârtit \n jurul sumei de 7 milioane
de lei. Din aceast` sum`, asocierea
Eky Route SRL - Enviro Construct SRL
a \ncasat cu 650 de mii de lei mai
pu]in. Concret, au fost calculate zilele
\n care s-a intervenit pe teren, dar [i
timpii de a[teptare. Astfel, cele dou`
firme au pus mâna pe 6,35 milioane
lei (1,3 milioane euro) de pe urma
desz`pezirii derulate \n perioada 15
noiembrie 2020 - 15 martie 2021. Doar
c` \n toat` aceast` perioad`, ninsorile
care au c`zut peste jude]ul Ia[i au fost
extrem de pu]ine, la fel ca [i interven]iile
utilajelor de desz`pezire pe drumuri.
Cele dou` firme din asociere au g`sit
\ns` chichi]a care le-a umplut buzunarele
\ntr-o iarn` \n care utilajele au stat mai
mult \n baze.

Strategia grupului Eky
pentru a fenta
contractele de iarn`!
Contractul actual a fost \ncheiat pe
dou` ierni, atât pe perioada 2020-2021,
cât [i pentru 2021-2022. Contractul are
o valoare total` de 14,2 milioane de
lei, din care 7 milioane urmau s` fie
aloca]i pentru iarna care tocmai s-a

\ncheiat. Dar pentru c` a fost o iarn`
blând`, suma pe care urmau s` o
\ncaseze Eky Route [i Enviro nu ar fi
trebuit s` fie atât de mare. În mod
normal, contractele de desz`pezire arat`
c` se pl`tesc orele de a[teptare [i
interven]iile pe traseu. Acest lucru poate
duce la o economie în cazul în care
iarna este blând`, cantit`]ile de z`pad`
fiind minime. La Ia[i nu s-a întâmplat
\ns` acest lucru. Dimpotriv`, pre]urile
la perioada de a[teptare au fost extrem
de mari, printre cele mai ridicate din
]ar`, adic` 95 de lei ora de a[teptare,
fa]` de doar 27 de lei, cât estimase
Direc]ia Jude]ean` de Administrare a
Drumurilor [i Podurilor (DJADP). |n
plus, utilajele care nu au fost scoase
din baz` iarna au avut pre]uri de
a[teptare de 2 ori mai mari la autogreder

[i de 3 ori mai mari la autofreze, fa]`
de estimarea DJADP.
|ns`, din cele 145 de zile trecute
\n contract, a nins extrem de pu]in.
Cu toate acestea, asocierea Eky Route
- Enviro a \ncasat grosul banilor.
Contractul anterior de desz`pezire a
fost atribuit tot grupului de firme
controlat de Echimov. Acesta a ajuns
chiar \n aten]ia organelor de anchet`.
Schema a fost clasic`, [i \n acest caz
fiind vorba de umflarea pre]urilor la
timpii de a[teptare.

Pont de afacere \n Ia[i.
Utilajele au stat lini[tite
\n bazele Eky din jude]
Conform caietului de sarcini, asocierea
dispunea de 32 de utilaje permanente

[i de alte câteva la cerere. Pentru cele
32 de utilaje permanente s-au pl`tit
câteva zeci de lei pe or` de utilaj ca
timpi de a[teptare. Astfel, s-a ajuns ca
asocierea s` pun` mâna pe grosul banilor
\n condi]iile unei ierni mai mult decât
blânde. Cel mai scandalos caz \n care
a fost implicat` firma lui Ioan Echimov
a fost legat de reabilitarea DJ Târgu
Frumos - Cucuteni. Contractul a fost
atribuit firmei Danlin XXL din Neam].
Firma aceasta este patronat` de Romic`
Rotaru, cum`trul lui Ioan Echimov,
lucrarea fiind \ns` efectuat` de acesta
din urm`. Cotidianul „BZI” va prezenta
\n edi]iile urm`toare o alt` afacere
derulat` de cei doi cumetri \ntr-o localitate
din jude]ul Ia[i, \n baza unui contract
derulat prin Consiliul Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU

Imagini interzise iubitorilor de animale! Peste 20 de câini sunt ]inu]i
`n condi]ii crunte, `ntr-un câmp `nconjurat de garduri,
la marginea Ia[ului! Primarul nu reu[e[te s\ identifice proprietarul
De mai bine de doi ani, locuitorii
din localitatea Rediu, din jude]ul
Ia[i, sunt dispera]i dup` ce pe
strada Soarelui din localitate a
ap`rut ca din senin un ad`post de
câini, unde sunt crescu]i peste 30
de animale \n condi]ii greu de
descris. Proprietara spa]iului
improvizat este de neg`sit, iar
vecinii spun c` vine o dat` pe
s`pt`mân` [i le arunc` mâncare,
f`r` s` fie observat`
|n urm` cu doi ani a fost improvizat un
ad`post de animale pe un câmp de la marginea
localit`]i Rediu, jude]ul Ia[i. |n ]arcul improvizat
sunt crescu]i aproximativ 20 de câini, \n condi]ii
greu de imaginat. Num`rul câinilor a crescut dea lungul timpului, iar acum locuitorii din zon`
sunt dispera]i din cauza zgomotului produs de
animale. Localnicii spun c` nu [tiu cine este
persoana care a improvizat ]arcul [i c` \ncearc`
s` o identifice. „E jale ce e acolo, animalele sunt
chinuite, latr` [i url` de foame cât e ziua de
lung`. De doi ani e a[a, toat` lumea este disperat`
de g`l`gie, iar când e cald, mirosul este insuportabil.
Dac` tot i-a adunat aici, m`car s` \i \ngrijeasc`.

Din auzite, ar fi o femeie, dar nimeni nu o vede,
nimeni nu o cunoa[te [i vine ca o fantom` aici.
De obicei, vine o dat` pe s`pt`mân`, cu o ma[in`
marca «Fiat», [i le arunc` mâncare peste gard.
Trebuie f`cut ceva \n acest sens, pentru c`
animalele acelea sunt chinuite de doi ani acolo,
tr`iesc printre gunoaie [i sunt fl`mânde”, a declarat
Daniel Hu]anu, dezvoltator imobiliar care construi[te
\n comuna Rediu, peste drum de ]arcul improvizat.
Autorit`]ile locale \ncearc` s` identifice persoana.
„Cunoa[tem situa]ia [i ]inem \n permanen]` leg`tura
cu locuitorii din zon` pentru a identifica persoana,
deoarece nu [tim cui \i apar]ine acea bucat` de
p`mânt. Nu este normal ce este acolo, dar dac`
nu [tim cine e, ne este greu s` lu`m o decizie,
deoarece este [i proprietate privat`. Avem \n
vedere situa]ia, iar imediat ce vom identifica
persoana, vom lua m`suri”, a precizat {tefan
Paraschiv, viceprimarul comunei Rediu.

Primarul comunei Rediu
\ncearc` de dou` luni s`
identifice proprietara
De aproximativ dou` luni, primarul comunei
Rediu, Ciprian Grosu, \ncearc` s` identifice persoana
care de]ine bucata de p`mânt unde a fost ridicat

a[a-zisul ad`post de animale. „|ncerc`m s` identific`m
femeia care a adus câinii la noi \n comun` [i \i
]ine \n aceste condi]ii. Am primit numeroase
plângeri din cauza acestei situa]ii de la noi din
comun`. Avem numele ei, dar nu o putem identifica,
nu [tim dac` este de la noi din comun`. |i rug`m
pe to]i locuitorii comunei s` ne ofere detalii
despre aceast` persoan`, num`rul de \nmatriculare
al ma[inii sau orice detaliu ne este de ajutor.
Am fost \n urm` cu o lun` acolo [i erau doar
8 câini, acum num`rul lor s-a dublat. Ne dorim
s` lu`m leg`tura cu aceast` femeie, \n primul
rând pentru c` acele animale sunt chinuite [i
]inute \n ni[te condi]ii grele, iar \n al doilea rând,
gardul a dep`[it limita propriet`]ii. Aceast` femeie
[i-a prelungit ]arcul pân` \n drumul public.
Continu`m cercet`rile [i \n cel mai scurt timp
vom lua m`suri cu privire la aceast` situa]ie, nu
mai putem continua a[a”, a declarat Ciprian Grosu,
primarul comunei Rediu.

Aproximativ 20 de câini tr`iesc
printre gunoaie [i fecale \ntrun ]arc improvizat \n mijlocul
câmpului
La marginea str`zii Sorelui din comuna Rediu

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

se afl` un ]arc mic, improvizat din garduri de
plas` [i f`r` acoperi[. }arcul este plin de peturi
[i de fecale. O parte dintre animale sunt legate,
iar celelalte sunt libere \n ]arc [i alearg` disperate
dintr-o parte \n alta. Pe tot parcursul iernii, aceste
animale nu au avut un acoperi[ sau un ad`post
c`lduros [i au trecut cu greu de vremea geroas`
de afar`. Câinii m`nânc` o dat` pe s`pt`mân`,
iar de ap` nu se mai pune problema, fiind \nseta]i
zile la rând. Urletul disperat al animalelor arat`
cât de chinuite sunt. „Oamenii din zon` sunt
dispera]i, le mai arunc` mâncare din când \n
când, dar nu se poate intra la ei. Stau chinui]i
acolo, nu au nici cu[ti [i toat` iarna au \nghe]at,
s`racii. Dac` scap` de acolo, ne m`nânc` de vii.
Nu [tiu ce suflet are omul care \[i bate joc de
aceste animale [i le pune via]a \n pericol. Pe
lâng` lipsa hranei, a apei, a unui acoperi[, aceste
animale nu au parte de tratamente, sunt câini
bolnavi [i b`trâni acolo. Trebuie f`cut ceva neap`rat,
s` intervin` poli]ia animalelor”, a spus un vecin
din zon`. |n edi]iile trecute ale „BZI” a fost
prezentat cazul unei ie[ence de 46 de ani, care
locuie[te al`turi de 55 de câini [i pisici, crescute
\n cele mai bune condi]ii.
Andreea PåDURESCU
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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
Societate comercial` angajeaz`
sudor(OL)< muncitor necalificat.
Rela]ii suplimentare la telefon:
0232/230113, 0744614180.

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.

angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
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.

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.

Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
SC angajeaz` inginer service
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
cu/f`r` experien]`, permis
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
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.

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.
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.

Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.

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.

Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.

Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.

Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.

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

Agent de vânz`ri,studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL.
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Agent de vânz`ri, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
INTERFOOD PROCESSING SRL.
Rela]ii la: 0751888511,
dan@mado.ro.
Agent dezinfec]ie, deratizare,
dezinsec]ie, studii liceale
agricole, f`r` experien]`
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner ansamblor articole
din textile,8 clase, experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
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SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i de auz [i vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, Delivery distribu]ie, s`
de]in` biciclet` sau ma[in`, 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.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
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, scoal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Electromecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.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. studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`

min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inc`rc`tor desc`rc`tor, f`r`
studii [i experien]` precizate,
IRAL TRADING SRL. Rela]ii la:
0723536827;
moldova_general@yahoo.com.
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 construc]ii CCIA, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.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.

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 SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
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,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro.

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

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.

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

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

Inginer geodez, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, FLAMARION SRL.
Rela]ii la: 0744540663;
flamarion_iasi@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
0744540663;
adi_bvtyaly@yahoo.com.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.

office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Macaragiu pentru macarale,
[coala profesional` atestat
ISCIR, f`r` experien]` precizat`,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manipulant marf`, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
Rela]ii la: 0756813198;
maticbp@gmail.com.
Manipulant marf`, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@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, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
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
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitori necalifica]i \n gr`din`rit
[i horticultur`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HVIN
CHIONE GROUP SRL. Rela]ii la:
077028359.

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:
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
0746295847;
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.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`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
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.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.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.
{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.

precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.

MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

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

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

Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.

Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, f`r` studii [i
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com.
Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.

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.

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

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

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

Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.

Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`

T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,

Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
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 în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

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

CITA}II
Numitul PRISECARIU CATALIN
DANUT, cu ultimul domiciliu în
municipiul IASI este citat în dosar
nr. 22573/245/2020 al
Judecatoriei Ia[i - Sec]ia civila,
camera Sala 1, Completul C13,
ora 08:30, în ziua de
28.04.2021, \n calitate de
Intimat, în proces cu ASOCIATIA
DE PROPRIETARI SARARIE
187A prin reprezentant IORDAN
DANELIUC RATA în calitate de
Contestator, contesta]ie la
procesul verbal de distribuire a
pre]ului (Art. 570 C.p.c.)
Numita PRISECARIU MIHAELA,
cu ultimul domiciliu în IASI este
citat` în dosar nr.
22573/245/2020 al Judec`toriei
Ia[i - Sec]ia civil`, camera Sala
1, în ziua de 28.04.2021,
Completul C13, ora 08:30, \n
calitate de Intimat, în proces cu
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
SARARIE 187A PRIN
REPREZENTANT IORDAN
DANELIUC RATA în calitate de
Contestator, contesta]ie la
procesul verbal de distribuire a
pre]ului (Art. 570 C.p.c.)

CONCURSURI
Prim`ria {cheia, jude]ul Ia[i
organizeaz` concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post
contractual vacant din cadrul
aparatului de specialitate: Referent cultural, treapt`
profesional` I, în cadrul
compartimentului cultur`.
Probele stabilite pentru concurs:
- selec]ia de dosare; - prob`
scris`; - interviu; Condi]ii de
desf`[urare a concursului: data pân` la care se pot depune
dosarele de înscriere: în termen
de 10 de zile lucr`toare de la
data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial al României,

Partea a III-a; - data [i ora
organiz`rii probei scrise: 12 mai
2021, ora 9.00; - locul organiz`rii
probei scrise: sediul Prim`riei
{cheia, jude]ul Ia[i. - Interviul va
avea loc în termen de 4 zile
lucr`toare de la data probei
scrise. Condi]iile de participare la
concurs: - Condi]ii de vechime 2
ani în specialitatea studiilor; Condi]ii de studii: studii medii
absolvite cu diplom` de
bacalaureat. Bibliografia de
concurs este afi[at` la sediul
Prim`riei {cheia, jude]ul Ia[i [i pe
site-ul www.scheia.ro.

LICITA}II
QUESTEASTERN S.R.L. prin
lichidator judiciar ARGO IPURL \n
dosar nr.
2756/99/2018(136/2018)–
Tribunalul Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` de vânzare, cu
strigare \n temeiul Legii 85/2006
pentru proprietate imobiliar`
agricol`, situat` \n localitatea
Cilibiul, comuna Golaesti, jude]ul
Ia[i, intabulat \n Cartea Funciara
nr.60280 a localit`]ii Golaesti, cu
denumirea “Ferma vaci lapte”,
compus` din: -grajd vaci
lapte=1.567,40 mp;-camera
pompare <bazin dejectii-1 bucvolum interior 22,5mc;-platform`
siloz-170mp;-bazin stocare
dejec]ii-Ac=301,70 mp; Teren:
suprafa]a pe care se afl`
construc]iile este de 5.000 mp,
de 180.000 euro f`r` TVA.
Licita]iile vor avea loc \n datele
de 28.04.2021, 05.05.2021 [i
12.05.2021 ora 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, bdul.Chimiei, nr.2, bl.C1, Spa]iu
comercial 3, Birou 3, Jud.Ia[i.
Persoana ce pretinde vreun drept
asupra bunului scos la vânzare,
este obligat` s` fac`
lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pân` \n ziua
anterioara datei licita]iei, ora
16.00. Orice informa]ie
suplimentar` se poate ob]ine de
la lichidatorul judiciar la telefon
0744 787 274. Lichidator
judiciar, ARGO IPURL, prin
asociat Nechifor Oana Maria.

Autorit\]ile au desf\[urat noi controale `n jude]ul Ia[i. Regulile impuse `n
lupta cu COVID-19 nu se respect\ pe deplin
Poli]i[tii au desf`[urat noi ac]iuni
\n jude]ul Ia[i pentru verificarea modului
de respectare a m`surilor impuse în
scopul limit`rii pandemiei de COVID19. Astfel, poli]i[tii, împreun` cu celelalte
institu]ii cu atribu]ii în domeniu, au
ac]ionat \n întregul jude], ac]iunile
vizând, în special, verific`ri la obiectivele
supuse restric]iilor [i zonele cu risc
epidemiologic ridicat. În acest context,
poli]i[tii au verificat 51 de societ`]i
comerciale [i 443 de obiective [i loca]ii
de interes, fiind legitimate 1.436 de
persoane. Ca urmare a abaterilor
constatate în urma acestor controale,
au fost date, în total, 57 de amenzi în
valoare de aproximativ 19.000 de lei,
toate pentru nepurtarea m`[tii de
protec]ie. Poli]i[tii [i celelalte institu]ii
cu atribu]ii în domeniu se vor afla în
continuare la datorie pentru a verifica

modul în care sunt respectate m`surile
legale stabilite la nivel na]ional pentru
prevenirea [i combaterea r`spândirii
îmboln`virilor provocate de virusul
SARS-CoV-2.

Controalele vor
continua \n perioada
urm`toare \n tot
jude]ul Ia[i
Poli]i[tii au f`cut [i vor mai face
controale \n toate zonele din jude].
Reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i au transmis câteva
recomand`ri care trebuie respectate \n
perioada aceasta. „Recomand`m cet`]enilor
s` respecte m`surile de protec]ie sanitar`
[i de distan]are fizic` pentru a-[i proteja
propria s`n`tate [i via]`, dar [i pentru
a-i proteja pe to]i cei din jur. Reamintim

c`, în conformitate cu prevederile
Hot`rârii Comitetului Jude]ean pentru
Situa]ii de Urgen]` nr.13/31.08.2020,
portul m`[tii de protec]ie este obligatoriu
pe raza întregului jude], inclusiv în
spa]iile deschise, sanc]iunea pentru
aceast` abatere fiind cuprins` între 500
[i 2.500 de lei”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie (IPJ)
Ia[i.

|n continuare trebuie
respectate m`surile de
distan]are fizic`
|n urma pandemiei de coronavirus,
cet`]enii trebuie s` respecte mai multe
reguli, printre care [i distan]area fizic`.
|n Ia[i terasele sunt deschise, iar \n
unele cazuri aceste m`suri nu sunt
respectate. De aceea, oamenii legii

continu` s` desf`[oare ac]iuni de control
[i \n urm`toarea perioad`. Cei care
sunt prin[i \nc`lcând legea pot primi
sanc]iuni contraven]ionale, iar \n unele
cazuri se poate ajunge pân` la deschiderea
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unui dosar penal. Pân` \n acest moment,
cele mai bune metode de a evita
infectarea sunt distan]area fizic` [i
igiena.
Drago[ SAVIN
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Personalul administrativ intervine 24 din
24 `n cazul unei defec]iuni la sec]iile de
terapie intensiv\. Cadrele medicale
sunt instruite pentru a ajuta `n situa]ii
`n care aparatura medical\ cedeaz\
Stocuri de oxigen de rezerv`
pentru fiecare compartiment
de terapie intensiv`

Aparatura medical` din sec]iile
de terapie intensiv` unde sunt
\ngriji]i de peste un an
pacien]ii infecta]i cu
coronavirus ar putea ceda \n
orice moment. Personalul
medical [i cel administrativ
sunt preg`tite s` intervin` \n
situa]ia \n care o defec]iune la
echipamente ar pune \n pericol
via]a pacien]ilor
Trei femei în vârst` de 84, 74 [i 63 de ani
au fost g`site decedate în interiorul Unita]ii de
Terapie Intensiv` Mobil` de la Spitalul „Victor
Babe[„ din Bucure[ti. |n data de 12 aprilie 2021,
se pare c` ventilatoarele montate în aceast` unitate
mobil` au suferit o disfunc]ionalitate, iar alimentarea
cu oxigen a fost întrerupt`. |n regiunea Moldovei,
singura unitate de terapie intensiv` mobil` unde
sunt interna]i pacien]ii infecta]i cu coronavirus
este la Ia[i. Cu trei zile \naintea producerii tragediei
de la Spitalul „Victor Babe[„, pe 9 aprilie, au fost
interna]i primii pacien]i \n unitatea mobil` aflat`
\n curtea Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.
Ieri, 14 aprilie 2021, erau deja interna]i 10 pacien]i
pe cele 12 paturi disponibile. Dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i,
spune c` de verificarea, mentenan]a [i interven]ia
\n cazul unei eventuale defec]iuni a aparaturii
medicale se ocup` departamentul administrativ
cu program 24 din 24 de ore [i un inginer de
aparatur` medical` foarte bine calificat.

Dr. Florin Ro[u: „Din
nefericire, evenimentul
se poate \ntâmpla inclusiv
la sec]iile fixe de
terapie intensiv`”
Probleme la aparatura medical` care ajut` la
salvarea vie]ilor bolnavilor COVID-19 din sec]iile
de terapie intensiv` pot ap`rea \n orice moment.
„Din nefericire, evenimentul se poate \ntâmpla
inclusiv la sec]iile fixe de terapie intensiv`.
Discut`m despre aparatura medical` care \ngrije[te
pacien]i de terapie intensiv`, dar care de un an
[i trei luni func]ioneaz` non-stop, nu a avut un
moment de r`gaz, \n care s` fie \n stand-by.

Oricând poate s` apar` o defec]iune care nu
poate fi prev`zut`, important este s` ac]ion`m
cât mai repede, astfel \ncât pacientul s` nu aib`
de suferit. Se face un instructaj cu personalul
medical \n cazul \n care exist` o situa]ie de acest
gen, cum trebuie s` ac]ion`m [i \ncerc`m s`
prevenim. Aceast` aparatur` este \n func]iune de
atât timp [i \ncepe sigur s` dea semne de oboseal`.
Ne dorim s` nu se mai \ntâmple nic`ieri aceste
evenimente cum au fost [i cele la Spitalul „Victor
Babe[„. Sunt situa]ii care nu pot fi prevenite. Nu
am conectat unitatea mobil` la sistemul de
distribuire a oxigenului, sta]ia de oxigen care
deserve[te spitalul”, a precizat dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Unitatea Mobil` de Terapie Intensiv` de la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i unde sunt
interna]i pacien]i, care este la fel ca cea de la
Spitalul „Victor Babe[”, nu a fost conectat` la
sta]ia de oxigen a spitalului, ci la dou` stocatoare
separate. Fiecare sec]ie de terapie intensiv` are
[i o rezerv`, butelii de oxigen, care poate fi
utilizat` \n cazul unei defec]iuni la sursa principal`.
„Avem o sta]ie de oxigen care deserve[te Spitalul
de Boli Infec]ioase [i la Spitalul de Pneumoftiziologie.
Fiecare sec]ie de terapie intensiv` din cele dou`
spitale mai are \nc` o sta]ie de back-up, care
este la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i pe
baz` de butelii. Dac` se \ntâmpl` ceva cu sta]ia
principal`, tot timpul trebuie s` existe back-upuri. La fel am f`cut [i la unitatea mobil`, nu am
conectat-o la instala]ia mare care deserve[te
spitalul, \n schimb pacien]ii sunt ventila]i cu
oxigen din dou` stocatoare. Mai mult decât atât,
mai avem o sta]ie pe baz` de butelii care este
back-up \n cazul \n care se \ntâmpl` ceva cu
stocatoarele utilizate. A trecut un an [i trei luni
de când aparatura func]ioneaz` non-stop, exact
cum se \ntâmpl` când un calculator func]ioneaz`
\n continuu de doi ani de zile. |n primul rând
este o tragedie atât pentru pacien]i [i apar]in`tori,
cât [i pentru cadrele medicale, pentru c` dup`
ce \l \ngrije[ti [i \l aju]i s` ias` din situa]ia \n
care este \n momentul respectiv, apare [i o
situa]ie de acest fel”, \ncheie managerul unit`]ii
medicale ie[ene.
Alexandra ABONICESEI

Medicii de la Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i le spun
r`mas-bun cvadruple]ilor! De mai bine de o lun`, mama
fr`]iorilor a visat la ziua mult a[teptat`. |n premier` pentru
România, a n`scut dup` ce s-a infectat cu noul coronavirus
Medicii de la Maternitatea „Cuza
Vod`” din Ia[i [i-au luat r`mas-bun
de la doi dintre cei patru fra]i
n`scu]i din mama confirmat`
pozitiv cu coronavirus. Dup` o lun`
[i câteva zile, bebelu[ii ob]in
greutatea necesar` pentru
externare, iar pân` la finalul lunii
aprilie 2021 vor fi cu to]ii acas`
Doi dintre cei patru fr`]iori n`scu]i pe 9
martie 2021 au fost externa]i de la Sec]ia de
Neonatologie de la Maternitatea „Cuz` Vod`” din
Ia[i. |n aceste s`pt`mâni au avut o evolu]ie bun`,
f`r` complica]ii, atât ei, cât [i mama lor. Alexandru,
Robert, Lucian [i Luca au ap`rut pe lume la 34
de s`pt`mâni, la Maternitatea „Elena Doamna”
din Ia[i, cu greutatea corporal` cuprins` \ntre
1.480 [i 1.820 de grame. |n mod normal, la
na[tere, copiii au o greutate cuprins` \ntre 2.3002.400 de grame. |n cazul prematurilor, ace[tia

pot fi externa]i atunci când ob]in o greutate de
2.500 de grame, ceea ce s-a [i \ntâmplat deja
pentru doi dintre ei, spre bucuria tuturor. Fr`]iorii
vor fi monitoriza]i \n cadrul maternit`]ii pân` la
vârsta de 2 ani.

Mama cvadruple]ilor i-a luat
fericit` de la maternitate.
S`pt`mâna viitoare li
se vor al`tura [i ceilal]i
doi membri ai familiei
Alexandru, Robert, Lucian [i Luca au avut
o evolu]ie foarte bun`. |n mai pu]in de dou`
luni, cei patru fr`]iori reu[esc s` ajung` la
greutatea de 2.500 de grame, cea ideal` pentru
a putea fi externa]i. Astfel, pe data de 13 aprilie
2021, la o lun` [i patru zile de la na[tere, doi
dintre ei au fost externa]i [i s-au \ntors acas`
\n bra]ele mamei lor. Cei patru micu]i au avut
la na[tere 1.489, 1.520, 1.600 [i 1820 de grame.

Medicii de la Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i
au anun]at c`, s`pt`mâna viitoare, [i ceilal]i doi
vor putea ajunge \n sânul familiei. Ini]ial, cadrele
medicale se a[teptau ca externarea lor s` fie
posibil` dup` dou` luni de spitalizare. „Nu au
ap`rut complica]ii [i au luat \n greutate. Doi
dintre ei au fost externa]i dup` ce au ajuns la
greutatea de 2.500 de grame. S`pt`m`na viitoare
\i vom externa [i pe ceilal]i doi”, spune prof. dr.
Maria Stamatin, medic primar pediatrie-neonatologie,
[ef sec]ie Neonatologie II \n cadrul Maternit`]ii
„Cuza Vod`” din Ia[i.

Evolu]ia mamei dup` na[tere
a fost la fel de bun`! Venirea
pe lume a micu]ilor a fost
o premier` \n România
Na[terea celor patru fr`]iori a fost o premier`
medical` na]ional`, fiind primul caz de cvadruple]i
n`scu]i de mam` COVID-19 pozitiv`. Liliana B`lan,
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mama de 37 de ani, a fost diagnosticat` pe 8
martie 2021 cu coronavirus, iar a doua zi a
n`scut la Maternitatea „Elena Doamna” din Ia[i.
Cvadruple]ii au avut rezultatul testului negativ,
dar fiind n`scu]i prematur, au avut nevoie de
\ngrijire \n sec]ia de Terapie Intensiv` la Maternitatea
„Cuz` Vod`” din Ia[i. A fost internat` pentru a
primi \ngrijirile necesare pentru infec]ia cu SARSCoV-2 [i la Spitalul de Boli Infec]ioase. „Evolu]ia
post-operatorie a mamei a fost una bun`. Dup`
ce a n`scut, a fost supravegheat` pân` pe 14
martie 2021 \n cadrul Maternit`]ii «Elena Doamna»,
iar pentru aproximativ 10 zile, din cauza infec]iei
cu coronavirus, a fost sub \ngrijirile medicilor
de la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i. Urmeaz`
s` se prezinte la un control de rutin` dup` ce
\i va lua acas` pe to]i cei patru fra]i”, au anun]at
medicii de la Maternitatea „Elena Doamna” din
Ia[i.
Alexandra ABONICESEI
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Câ]i sportivi români sunt
califica]i la Jocurile Olimpice,
cu 100 de zile `naintea
startului competi]iei din Tokyo
Pre[edintele Comitetului Olimpic [i Sportiv Român, Mihai
Covaliu, a transmis un mesaj sportivilor, cu 100 de zile înaintea
începerii Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, în care afirm` c` „tot
ce conteaz` este lupta, echipa [i puterea de a uni”.
„100 de zile [i un singur vis, sus]inut de milioane de clipe
de antrenament [i mult` dorin]`. Tot ce conteaz` este lupta,
echipa [i puterea de a uni. Cei mai buni dintre noi vor fi acolo.
Jocurile Olimpice Tokyo 2020 înseamn` pentru mine încredere [i
mândrie. Ne vedem la Tokyo, [i eu sunt Team România”, a spus
Covaliu în mesajul publicat pe pagina oficial` de Facebook a
Comitetului Olimpic [i Sportiv Român.

România are 60 de sportivi califica]i
la JO 2020 (nominal sau
locuri cot`) la 13 discipline sportive
|n acest moment, România are 60 de sportivi califica]i la JO
2020 (nominal sau locuri cot`) la 13 discipline sportive: înot,
atletism, canotaj, fotbal, gimnastic` artistic`, baschet 3x3, ciclism,
lupte, tir sportiv, canoe, tenis de mas`, box [i scrim`:
Atletism (5): Florentina Iu[co (s`ritura în lungime), Alina
Rotaru (s`ritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela
Stanciu (s`ritura în în`l]ime), Alin Firfiric` (aruncarea discului);
Baschet (4): (echipa feminin` 3x3);
Box (1): Cosmin-Petre Gîrleanu (cat. 52 kg);
Canotaj (18): patru rame masculin, dublu vâsle feminin categorie u[oar`, patru rame feminin, dublu vâsle masculin, dublu
vâsle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin;
Ciclism (2): Vlad Dasc`lu (mountain bike), (ciclism pe [osea);
Fotbal (18): echipa na]ional` olimpic`;
Gimnastic` artistic` (2): Maria Holbur` (individual compus),
Marian Dr`gulescu (s`rituri);
Înot (2): Robert Glin]` (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate);
Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m;
Lupte (1): Alina Vuc (cat. 50 kg);
Scrim` (1): Ana-Maria Popescu (spad`);
Tenis de mas` (3): echipa feminin` (3 juc`toare);
Tir sportiv (1): Laura Ilie (pu[c` aer comprimat 10 m).
Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru intervalul
23 iulie-8 august 2021, dup` ce ini]ial erau programate în perioada
24 iulie-9 august 2020.

Fix 100 de zile înainte de startul Jocurilor Olimpice de la
Tokyo, pre[edintele Asocia]iei Medicale a anun]at c` organizarea
competi]iei va fi foarte dificil`.
Jocurile Olimpice au fost amânate pentru vara acestui an [i
vor p`stra denumirea de JO 2020, dar niponii se tem de uria[ul
eveniment.

Anun]ul îngrijor`tor f`cut de Japonia
cu 100 de zile înainte de startul
Jocurilor Olimpice de la Tokyo
Haruo Ozaki, pre[edintele Asocia]iei Medicale din Tokyo, a
spus c` va fi dificil de organizat aceast` edi]ie a Olimpiadei \n
plin` pandemie. „Dac` vor continua s` creasc` num`rul infect`rilor,
va fi dificil s` se organizeze Jocurile Olimpice în forma actual`,
cu sportivi venind din toate ]`rile, chiar dac` nu este public”, a
spus Ozaki, citat de News.ro.
Jocurile Olimpice, amânate pentru un an din cauza pandemiei
de coronavirus, urmeaz` s` aib` loc în perioada 23 iulie - 8
august, în capitala Japoniei. Jocurile paralimpice sunt programate
în perioada 24 august - 5 septembrie.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Lauren]iu Br\nescu
a vorbit deschis
despre situa]ia de la
Poli Ia[i: ıDoar unii
juc\tori sunt pl\ti]i,
pot s\ scriu o carte‰
Portarul echipei de fotbal CSM Poli Ia[i, Lauren]iu Br`nescu,
a declarat, într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului
moldovean, c` are oferte de transfer de la grup`ri din str`in`tate,
îns` o decizie va lua la sfâr[itul actualei edi]ii de campionat.
„Din România nu [tiu de oferte, dar din str`in`tate [tiu de
ceva discu]ii. Eu îns` vreau s`-mi fac treaba pân` la cap`t
cât voi fi aici. Ce va fi, va fi. Sunt cluburi din str`in`tate care
m` vor pentru c` sunt un juc`tor care a evoluat mai mult
afar`. În România doar la Dinamo am jucat doi ani [i aici.
Iar atunci când ai evolu]ii apreciate, cineva tot timpul se uit`
la tine. Dar nu vreau s` m` gândesc acum la ce voi face
mai departe, m` concentrez doar pe meciul care urmeaz`”,
a spus portarul.

Lauren]iu Br`nescu: „Nu cred
c` a fost o zi de când
am venit la Poli Ia[i s` nu
fie un moment greu”
Lauren]iu Br`nescu a men]ionat c` din luna ianuarie, de
când a venit la CSM Poli Ia[i, nu a fost zi f`r` un moment
greu. „Nu cred c` a fost o zi de când am venit la Poli Ia[i
s` nu fie un moment greu. Ar trebui s` scriu o carte ca s`
le enum`r pe toate. Tocmai de asta trebuie s` ne bucur`m
pentru fiecare victorie, pentru c` nu am întâmpinat o situa]ie
u[oar` la Ia[i. Momentele cele mai grele au fost când am
fost egala]i sau am pierdut în ultimele minute ale partidelor.
Era frustrant c` nu reu[eam s` ]inem de scor”, a explicat el.
Portarul sus]ine c` echipa moldovean` are [anse de a se
salva de la retrogradare, chiar dac` începe play-out-ul de pe
ultimul loc al clasamentului. „Era important s` ne leg`m de
celelalte echipe pentru începutul acesta de play-out. Ne a[teapt`
9 meciuri de foc, dar trebuie s` mergem încrez`tori s` adun`m
multe puncte. Fiecare punct [i moment în joc va fi foarte
dificil. Sunt pu]ine puncte [i cu dou` victorii po]i s` te ridici,
iar cu dou` înfrângeri po]i s` spui la revedere. Nimeni nu e
favorit, fiecare poate câ[tiga cu fiecare. Ar fi p`cat ca Ia[i s`
nu mai aib` echip` în Liga I, pentru c` e un ora[ foarte
mare. }inând cont de ce poten]ial financiar are acest ora[,
aceast` echip` n-ar avea voie s` lipseasc` din play-off în fiecare
an. Când te ui]i [i vezi o gr`mad` de firme în ora[... ar trebui
s` sus]in` sportul, nu numai fotbalul”, a precizat fotbalistul.

Lauren]iu Br`nescu a jucat în
13 partide pentru CSM Poli Ia[i
Lauren]iu Br`nescu face un apel la colegii lui s` r`mân`
uni]i. „Trebuie s` r`mânem uni]i. Dar avem nevoie de ajutor
[i din afar` pentru a r`mâne uni]i... pentru c` s-a întâmplat
ceva aici ce nu credeam c` voi vedea în fotbal vreodat`. S`
fie pl`ti]i doar unii juc`tori. {i nu e normal pentru ceilal]i.
Sper s` se rezolve situa]ia pentru c` unitatea grupului a reu[it
s` adune aceste 9 puncte în ultimele 4 meciuri”, a ad`ugat
Br`nescu.
Transferat la 13 ianuarie 2021, Lauren]iu Br`nescu a jucat
în 13 partide pentru CSM Poli Ia[i. Conform datelor publicate
de club, el a ap`rat 69 de [uturi ale adversarilor, având 26
de parade decisive.
Contractul juc`torului cu CSM Poli Ia[i este valabil pân`
în var`, cu op]iune de prelungire pe înc` un sezon.
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Bursa bârfelor

|l caut` b`e]ii blonzi de peste râu,
pentru ne[te datorii mai vechi!
Oare pe unde o s` scoat` c`me[a?!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre un [`f de pe la asocia]iunea pentru imemeuri, pre
numele s`u Nelu Vi]`lu. Gurile rele spun c` nenea aista f`cea
foarte des conferin]e pren Basarabia \nainte de pandemia de Guvid19 [i, cu acele ocazii, obi[nuia s` mai \mprumute câte o sum`
sau alta de pe acolo, de pe la biznismanii locali. Cic`, acu’, pe
vreme de pandemie, oamenii [i-au adus aminte c` i-au dat parale
cu \mprumut lui Vi]`lu [i \l tot caut` s` le returneze paralele.
Problema e c` Nelu cic` nu prea mai are lovele pren buzunare,
pe motiv c` enstetu]ia pe care o p`store[te nu are activitate,
biznisu’ cu afine de pe numele fiicei e \n c`dere liber`, iar spa]iile
pe care le mai \nchiria sunt cam goale, tot pe motiv de Guvid19. Babetele bârfitoare abia a[teapt` s` vad` cum se va \ntâmpla
telenovela cu Nelu [i afaceri[tii de peste râu!

ıDr\cu[orul‰ de la volan!
La 15 ani se crede
Schumacher de Ia[i [i
gone[te f\r\ permis cu
poli]i[tii pe urme! Cum
sfideaz\ legea [i cu ce
pedeaps\ a fost alintat?

Architecta care stric` pia]a la [p`gu]e!
T`]i colegii \s invidio[i!

Un adolescent a sc`pat de pu[c`rie, dup`
ce a fost acuzat c` a urcat la volanul unui
autoturism. Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Pa[cani au luat \n cazul
minorului Robert S. m`sura educativ` a
stagiului de formare civic` pe o perioad`
de 4 luni. La audieri, copilul \n vârst` de
numai 15 ani a recunoscut totul

|n continuarea rubricu]ei, babetele cele hâtre v` prezint` una
tare de t`t despre o tanti architect` de pren târg, pre numele ei
Anu]a M`riu]a Zdup. Gurile rele spun c`, de[i are cartea de vizit`
u[or p`tat`, tanti architecta cere pre]uri de vreo 3 ori mai mari
decât se solicit` \n mod normal pentru anumite proiecte. Mai mult,
cic` Zdup se apuc` [i se laud` pe la poten]ialii clien]i cum c`
numai semn`tura ei valoreaz` cât t`t auru’ din lumea aiasta, pe
motiv c` ea a fost \n sistem, [i [tie t`t, [i rezolv` ea t`t. Acu’,
babetele bârfitoare \s s`tule de personagii dintr-aiestea, care se
cred buricu’ P`mântului [i se laud` peste t`t c` fac [i dreg ele
t`ti celea. R`mâne doar de v`zut dac` lumea e atât de proast`
\ncât s` mai pun` botu’ la vr`jeli dintr-aiestea, ieftine!

„Dr`cu[orul” [mecherilor! La 15 ani se crede Schumacher de
Ia[i [i gone[te f`r` permis cu poli]i[tii pe urme! Poli]i[tii ie[eni au
avut o surpriz` de propor]ii când au tras o ma[in` pe dreapta!
Incidentul s-a petrecut pe o strad` din localitatea Lungani! La audieri,
minorul a recunoscut totul!
|n urma p`]aniei, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Pa[cani l-au
pedepsit pe Robert S. „Instan]a admite acordul de recunoa[tere a
vinov`]iei încheiat între Parchetul de pe lâng` Judec`toria Pa[cani [i
inculpatul Robert S. |i aplic` inculpatului m`sura educativ` a stagiului
de formare civic` pe o perioad` de 4 luni, pentru conducerea unui
vehicul f`r` permis”, au precizat judec`torii ie[eni. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Mâna dreapt` a Morticiei \nc` lucreaz`!
Nu pentru mult timp \ns`!
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una despre
un nene de la Hoper`, pre numele s`u Ciprinel Teodorflascu. Cic`
nenea aista, un soi de mân` dreapt` a Morticiei, zis` [i Betty cea
Urât`, continu` s` [pioneze pentru t`n]ica aiasta, care, de curând,
[i-a luat boccelu]a [i a plecat spre alte meleaguri, dup` ce a fost
s`ltat` de procorori. Gurile rele spun c` Ciprinel s-a apucat de
b`gat zâzanie pe la Hoper`, \[i a]â]` colegii s` spun` ceva despre
Morticia, \i \nregistreaz` [i, mai apoi, \i trimite raportul lui Betty.
Numai c` mai mul]i colegi s-au prins de t`t` vr`jeala „mâinii
drepte” [i, acu’, \i cam dau cu flit. Mai mult, unii i-au promis deja
o b`taie bun`, \nainte de a fi pus pe f`ra[ din enstetu]iune. Pe
de alt` parte, Ciprinel tot sper` c` Morticia va reveni, de asta o
[i pup` \n continuare, dar speran]ele lui sunt de[arte. |n plus,
babetele au auzit c` [i b`etanul ista e pe cale s` fie trimis acas`
cu coada-ntre picioru[e, mai ales c` el continu` cu tertipuri ieftine.
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Minorul, prins gonind la volanul unui bolid,
pe o strad` din Ia[i
Procesul minorului ie[ean Robert S. a \nceput pe 6 noiembrie
2020. Atunci, procurorii au trimis la instan]` acordul de recunoa[tere

a vinov`]iei \ncheiat cu Robert S. „În fapt, se re]ine c`, pe data de
5 iunie 2017, inculpatul minor, în vârst` de 15 ani [i 2 luni, a fost
surprins de poli]i[ti conducând vehiculul, proprietate a tat`lui s`u,
pe drumul public din localitatea Lungani”, au men]ionat procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Pa[cani.
Dus la audieri, copilul \n vârst` de numai 15 ani a recunoscut
comiterea faptei. „Avându-se în vedere starea de minorat a inculpatului,
pozi]ia sa sincer`, de recunoa[tere a s`vâr[irii faptei, precum [i
concluziile referatului de evaluare, din care rezult` c` inculpatul este
integrat [colar [i familial, reiterarea unui comportament infrac]ional
fiind minim`, instan]a apreciaz` oportun` aplicarea m`surii educative
a stagiului de formare civic` pe o perioad` de 4 luni. Instan]a \i va
impune inculpatului ca, pe durata execut`rii m`surii educative a
supravegherii, s` se prezinte la Serviciul de Proba]iune Ia[i la datele
fixate de acesta”, au subliniat magistra]ii ie[eni.

Cazuri destul de rare, \n jude]ul Ia[i
Astfel de situa]ii, \n care minorii sunt prin[i la volanul unor
autoturisme, sunt destul de rar \ntâlnite \n jude]ul Ia[i. Totu[i, de-a
lungul ultimilor ani, au mai existat asemenea situa]ii. A[adar, anul
trecut, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat pe Florin
Gabriel Crap la 8 luni de închisoare, cu amânarea aplic`rii pedepsei.
Acesta era acuzat de încredin]area unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea de]inerii permisului pe drumurile publice unei
persoane despre care [tie c` nu are carnet. La rândul s`u, cel care
a urcat la volan, un minor, a fost condamnat de judec`torii ie[eni.
„Instan]a îi aplic` inculpatului minor Eusebiu A. m`sura educativ`
neprivativ` de libertate a supravegherii, pe o durat` de 4 luni, sub
coordonarea Serviciului de Proba]iune Ia[i, pentru conducere a unui
vehicul f`r` permis”, au spus judec`torii.
Pe lâng` pedeapsa de 8 luni de închisoare, cu amânare, Florin
Gabriel Crap a fost obligat de judec`torii ie[eni s` munceasc`.
„Inculpatul Florin Gabriel Crap va presta, pe o perioad` de 40 de
zile, o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, în cadrul Direc]iei
de Asisten]` Comunitar` sau Direc]iei Fond Locativ”, au ad`ugat
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i. Pe de alt` parte, conform
anchetatorilor, pe 4 aprilie 2019 [i, mai apoi, pe 14 septembrie 2019,
minorul Eusebiu A. a fost prins conducând un autoturism pe str`zile
din Ia[i, de[i nu are permis.

Ciprian NEDELCU
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