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Tun imobiliar pentru afaceriștii Viorel
Cozma și Ioan Melinte! Clădirea Iorga
Business Center din Iași a fost
modificată din pix într-o afacere de
milioane de euro. Zona va fi sufocată
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Un tânăr
primește un picior
în gură pe străzile din
Iași. Doi indivizi l-au
agresat în plină zi
actualitate 9

Bugetul
Iașului pe 2021.
Lista completă
a investițiilor
din tot orașul!
eveniment
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Scene incredibile la Iași. Un adolescent este
lovit cu piciorul în gură în plină stradă, iar
întreaga scenă este surprinsă de camerele de
supraveghere. Imaginile vorbesc de la sine și
arată cât de chinuiți pot fi adolescenții.
Imaginile arată clar un exemplu de bullying,
iar polițiștii ar trebui să intervină

Bugetul Iașului pe 2021 a fost bătut în cuie de
către executivul municipalității. Lista
investițiilor va fi actualizată după ședința
Consiliului Local din această săptămână.
Proiectul de buget cuprinde cheluieli de
1,2 miliarde de lei (240 de milioane de euro)...
social
4
Județul Iași a ajuns pe
locul 10 pe țară ca număr de noi
infectări de coronavirus! Numărul
de locuri libere din secțiile
de terapie intensivă a crescut

actualitate 8

Fotografii incredibile! El este
Bogdan, un șofer de la CTP Iași care
poartă tocuri cui și rochii provocatoare
Bogdan R. are 38 de ani și
este unul dintre cei mai
atipici șoferi de autobuz din
municipiul Iași. Bărbatul a
avut curajul de a-și expune
orientarea sexuală diferită
și greu de înțeles de către
ceilalți. Ținutele lui Bogdan
au iscat discuții între...
actualitate 8

Percheziții fulger, cu noaptea
în cap! Mascații au intrat ieri peste
cei mai tari proxeneți din Iași!
Descinderi fulger la Iași. Ieri,
mascații au intrat în mai multe
locuințe și au ridicat 3 bărbați
bănuiți de proxenetism. Acțiunea
polițiștilor a venit ca urmare a unor
certuri între proxeneți, din cauza
unor prostituate care-și vând
trupurile pe bani în apartamente
închiriate în centru. Prostituatele se
pare că au fost schimbate între
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Bugetul Ia[ului pe 2021. Lista
complet\ a investi]iilor din tot ora[ul!
Bugetul Ia[ului pe 2021 a fost b`tut \n
cuie de c`tre executivul municipalit`]ii.
Lista investi]iilor va fi actualizat` dup`
[edin]a Consiliului Local din aceast`
s`pt`mân`. Proiectul de buget cuprinde
cheluieli de 1,2 miliarde de lei (240 de
milioane de euro), conform documenta]iei.
Iat` [i cum arat` principalele cheltuieli
prognozate de Prim`ria Ia[i prin proiectul
de buget pe anul 2021
Cel mai important document pentru locuitorii municipiului Ia[i
pe anul 2021 va fi luat \n calcul \n cursul acestei s`pt`mâni. Ale[ii
Consiliului Local vor avea \n mape proiectul de buget pe anul
2021, acesta urmând a fi discutat [i avizat \n cursul zilei de joi,
22 aprilie, cu \ncepere de la ora 12:00. Prim`ria Ia[i a stabilit la
sec]iunea de dezvoltare o list` de investi]ii din activitatea proprie.
Lista de investi]ii cuprinde [i obiective care ]in de modernizarea
traficului din municipiul Ia[i. Un exemplu \n acest sens este legat
de proiectare, expertize, actualizare proiecte modernizare str`zi,
trotuare, alei pietonale, poduri asisten]` tehnic`, taxe [i avize.
Vizate sunt zona Copou - }ic`u [i cartierele P`curari [i Canta.
Pentru acest lucru se vor aloca 290 de mii de lei.

Lista complet` a investi]iilor din trafic \n Ia[i
Prim`ria Ia[i va aloca din bugetul pe 2021 circa 540 de mii
de lei pentru proiectarea legat` de modernizarea unor str`zi. |n
aceste caz este vorba despre str`zile Eugen St`tescu, Fermei,
Camil Ressu, {tefan Dimitrescu, Prof. Nicolae Bucur, {ipo]el, Fd.
Olari, Ion Roat`, Islaz sau Fântânilor. |n calcul mai intr` [i str`zile
Movila P`cure], str. [i std. Rediu, P`cure], Fd P`cure], strada
Ursulea, str. Prof. Petru Cujb`, strada [i stradela Ciric, Spital
Pa[canu, Strada Cazaban, Str. Valea Adânc`, Aurel Vlaicu, str.
Ciurchi etc. Municipalitatea a inclus \n buget [i un studiu de
fezabilitate pentru solu]ii alternative \n transportul public aerian/subteran
[i un studiu pentru axa de circula]ie protejat` pentru biciclete,
respectiv 60 de mii de lei. Prim`ria Ia[i a prezentat \nc` de acum
câteva s`pt`mâni proiectul de buget, acesta fiind amendat \ns`
abia acum.

Noi pasaje subterane \n municipiul Ia[i
|n bugetul Ia[ului pe 2021 va fi inclus` [i suma de 59 de
mii de lei pentru poiectarea la faza de proiect tehnic pentru
pasajul pietonal subteran Frumoasa. |n plus va intra [i proiectarea
pentru construirea unei benzi suplimentare de circula]ie pentru
direc]ia Arcu - P`curari, adiacent Pasajului Octav B`ncil`. |n acest
caz se vor aloca 55 de mii de lei.
Municipalitatea va mai aloca [i 33 de mii de lei pentru
proiectare, taxe, avize de repara]ii capitale [i supral`rgire Pasaj
Superior Socola [i al]i 41 de mii de lei pentru acelea[i aspecte
la Pasajul Superior Alexandru cel Bun. Pentru elaborarea documenta]iei
privind finan]area nerambursabil` la parcarea suprateran` din
strada Mu[atini, nr. 57, din cartierul Alexandru cel Bun, se vor

aloca 250 de mii de lei. Primele discu]ii pe buget au avut loc
\nc` de la finalul anului trecut.

Lista complet` a investi]iilor
din bugetul 2021 \n Ia[i
|n bugetul pe 2021, Prim`ria va aloca 159 de mii de lei pentru
proiectarea unor terenuri sport la 21 de unit`]i de înv`]`mânt.
Ulterior, se vor aloca 3 milioane de lei pentru demararea lucr`rilor.
Printre acestea apar Colegiul Agricol „Vasile Adamachi”, Colegiul
Pedagogic „Vasile Lupu”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” sau
Colegiul Tehnic de Electronic` [i Telecomunica]ii „Gheorghe
Mârzescu”. |n bugetul pe 2021 apare [i o machet` digital` 3D a
municipiului Ia[i, pentru care se vor aloca 200 de mii de lei.
Pentru proiectarea [i avizele de la noua gr`dini]` din zona Codrescu
se vor aloca 147 de mii de lei. Pentru excecu]ia lucr`rilor, Prim`ria
Ia[i va aloca 1 milion de lei.

Lista proiectelor propuse de
municipiul Ia[i
|n bugetul pe 2021 apare [i alocarea a 159 de mii de lei
pentru proiectare, studii, taxe pentru c`i de acces [i utilit`]i la
Spitalul Regional de Urgen]` Ia[i. Pentru consolidarea [i
refunc]ionalizarea Palatului „Braunstein” din Pia]a Unirii, municipalitatea
va aloca 2,1 milioane de lei, proiectul fiind \n curs de execu]ie.
Pentru proiectare [i execu]ie lucr`ri a locuin]elor din zona Gr`dinari,
Prim`ria Ia[i va aloca 1 milion de lei. De asemenea, pentru

extinderea re]elelor electrice în municipiul Ia[i, zona Galata, se
vor aloca 2 milioane de lei. Un alt milion de lei se va aloca
pentru lucr`ri pentru asigurare utilit`]i [i sistematizare vertical`
la locuin]ele speciali[tilor din s`n`tate \n strada Gr`dinari. Prim`ria
va aloca [i 55 de mii de lei pentru finalizarea achizi]iei apartamentelor
din blocul-fantom` M2 din zona Cantemir.

Proiect pentru modernizarea
zonei Pia]a Unirii din Ia[i.
Pasarel` pietonal` \n P`curari
Prim`ria va mai aloca [i fonduri pentru proiectarea lucr`rilor
la Cimitirul „Sf. Treime”, dar [i circa 116 mii de lei pentru
documenta]ia privind reabilitarea [i modernizarea zonei Pia]a
Unirii. Pentru planul urbanistic general al Ia[ului se va aloca 1
milion de lei. De asemenea, 100 de mii de lei sunt destina]i
pentru expertiz`, proiectare, taxe, avize, reabilitare teras` circulabil`
din zona spa]iilor comerciale Anastasie Panu. Municipalitatea va
aloca 100 de mii de lei [i pentru \ntocmirea documenta]iei pentru
fonduri nerambursabile care stau la baza consolid`rii versantului
}ic`u. |n lista de investi]ii apare [i alocarea a 150 de mii de lei
pentru lucr`ri de cultur` [i refacerea p`durii în zona Moara de
Vânt [i Cârlig. |n proiect apare [i alocarea a 61 de mii de lei
pentru demararea documenta]iei pentru o pasarel` pietonal` peste
DE58 {oseaua P`curari, nr.138, zona Ideo.

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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~ncep lucr\rile la studiul pentru
tronsonul din A8 Ia[i - Târgu Neam]!
Cum arat\ proiectul din jude]?
Lucr`rile la studiul de
proiectare pentru
tronsonul din
Autostrada A8 \ntre
Ungheni - Ia[i [i Târgu
Neam] vor demara \n
cursul zilei de mâine.
Pentru sectorul montan
pe ruta Târgu Mure[ Ditr`u - Târgu Neam] a
fost depus studiul de
fezabilitate
Proiectul Autostr`zii Unirii A8 a
prins contur. Reprezentan]ii Ministerului
Transporturilor (MT) au ar`tat care
sunt etapele pentru tronsoanele care
compun autostrada A8 [i când vor
\ncepe lucr`rile pe cea mai a[teptat`
autorut` din zona Moldovei. Adrian
Cov`snianu, secretar de stat \n Ministerul
Transporturilor, a men]ionat faptul c`
firma Consitrans SRL, cea care a câ[tigat
procedura pentru proiectarea tronsonului
Ungheni - Ia[i - Târgu Neam], se va
apuca de mâine, 20 aprilie 2021, de
lucr`ri. „Pentru sectorul Ungheni - Ia[i
- Târgu Neamt, pe o distan]` de 100,14
kilometri, contractul de proiectare
complet` este semnat [i ordinul de
\ncepere a lucr`rilor va fi emis \n data
de 20 aprilie 2021. Pentru podul de la
Ungheni, pe o distan]` de 1 kilometru,
s-au rezolvat recent procedurile
administrative [i contractuale, astfel c`
etapele pentru ob]inerea acordului de
mediu continu`. Am convenit cu Agen]ia
de Protec]ie a Mediului Ia[i un calendar
de implementare pe care \l monitoriz`m
periodic”, a spus Adrian Cov`snianu,
secretar de stat \n MT.

Cum arat` proiectul
pentru autostrada A8?
Secretarul de stat \n MT a mai
men]ionat c` \n afara sectorului A8
Ia[i - Târgu Neam], [i sectorul spre
Târgu Mure[ a avansat. Firma Ingenieria
Especializada Obra Civil e Industrial
din Spania a depus documenta]iile
necesare continu`rii proiectului. „|n
cursul zilei de 16 aprilie 2021, proiectantul
general al celor 211 kilometri dintre
Târgu Mure[ - Târgu Neam], sectorul
montan, a depus la CNAIR studiul de
fezabilitate [i memoriul de prezentare
pentru procedura de ob]inere a acordului
de mediu. Cu ace[ti pa[i concre]i,
sectorul montan din autostrada A8
avanseaz` \n etapele de analiz` [i
avizare mai complexe”, a mai spus
Adrian Cov`snianu. Proiectarea a
\ntâmpinat o serie de probleme, \ns`
Ministerul a anun]at c` situa]ia s-a
rezolvat. „|n cadrul [edin]elor de progres
s`pt`mânale de la CNAIR monitoriz`m
fazele [i etapele procedurale ale proiectelor
Moldovei. Precizez faptul c` \n func]ie
de provoc`rile iminente ale acestui
proiect, \n cadrul CNAIR [i MT identific`m
[i aplic`m solu]iile potrivite si legale
care conduc c`tre avansarea proiectului
autostr`zii A8”, a mai spus secretarul
de stat \n Ministerul Transporturilor.

Discu]ii despre
proiectul A8 Ia[i Târgu Neam]
{i [efii administra]iei jude]ene au
men]ionat c` \n aceast` perioad` vor
avea loc discu]ii cu factorii locali pentru
dezvoltarea proiectului. Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i,
a men]ionat c` la nivelul jude]ului va

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
CONSULTANŢĂ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL, în calitate
de lichidator judiciar desemnat în dosarul nr.5583/99/2014
(366/2014) prin sentinţa civilă nr.1080 din data de 04 iunie 2015,
pronunţată de Tribunalul Iaşi -Secţia II civilă -Faliment al debitoarei
S.C. FERMA ROXANA SRL, cu sediul în com. Victoria, jud. Iaşi,
având C.U.I. 5828153 şi J22/1408/1994, organizează saptamanal,
20 de licitații publice cu strigare în vederea vânzarii bunurilor
mobile –echipamente si utilaje, în fiecare zi de luni la ora 15:00,
începând cu data de 26.04.2021- şi până la data de 20.09.2021
la sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. Anastasie Panu nr.27,
bl. Moldova III, et.2, ap.6, jud. Iași.
Bunurile supuse vânzării sunt următoarele:
BUNURILOR MOBILE –COMPONENTE STAȚIE BIOGAZ -situate
in Comuna Victoria, Jud. Iasi, constând în:
DENUMIRE ACTIV; BUC;
Dilution pump VX 136-70Q/pompadiluare
1
Cow manure pump VX 136-70Q/pompagunoivaci
1
QuickmixVX186-92QD
1
Hopper GST0070/cos
1
Depth probe GAS0l40/sandade adancime
1
Ultrasonic sensor SMD.090.Tl
1
add-an-kit breather line GAS010l/kit optional linie aerisire 1
Holder GAS0145
1
Electromagnetic flowmeter SMD.065.Tl/debitmetru
electromagnetic
1

ap`rea un grup de lucru pe aceast`
tem`. „Ca urmare a semn`rii contractului
de proiectare a sectorului Târgu Neam]
- Ia[i - Ungheni, la solicitarea CNAIR,
ne vom implica pentru a sprijini
actualizarea studiului de fezabilitate din
2011, pe baza PUZ-urilor [i PUG-urilor
actualizate ale localit`]ilor. Este un
motiv în plus pentru care vom crea [i
acest grup de lucru interinstitu]ional.
Îmi doresc îns` ca, dincolo de autorit`]i,
ONG-urile [i societatea civil` s` fie
implicate, pentru c` împreun` suntem
o for]`. Fiecare î[i are rolul s`u în

sus]inerea acestui proiect major”, a
spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Lucr`ri pe circa
100 de kilometri
prin jude]ul Ia[i
Contractul cu firma Consitrans a
fost semnat \n urm` cu câteva s`pt`mâni.
Costel Alexe a mai men]ionat [i c`
noul grup de lucru se va \ntruni dup`
Pa[te. „Am stabilit s` ne revedem în
formula complet` a grupului de lucru
dup` Pa[te. Buna comunicare
interinstitu]ional` va fi esen]ial` pentru

Pinch valve DN100 SMD.066/supapa de stranger
1
Over pressure protection SMD.080.Nl/
2
protective supra-presiune
Gas generator set/generator gaz
1
CHP system
1
Pret de evaluare Euro
Pret de pornire Euro-50%
54.190 Euro
27.095 Euro
Preţurile nu contin TVA şi se vor plăti în lei, la cursul BNR
din ziua vînzării.
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
Depunerea la sediul lichidatorului judiciar pana cel tarziu
in preziua licitatiei la ora 16:00 a urmatoarelor documente:
-xerocopie după actele societății/act de identitate, număr
de contact;
-dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 1.500 lei
fara TVA, preț în care este inclusă și contravaloarea achiziționării
regulamentului de valorificare a bunului suspus vânzării;
-dovada depunerii în contul debitoarei a garanţiei de 10%
din pretul de pornire al licitatiei;
-împuternicire scrisă pentru persoana desemnată să reprezinte
societatea.
Pasul de supraofertare este de 500 Euro.
Informații suplimentare se regăsesc în Regulamentul de
valorificare a bunului supus vânzării, precum și în Caietul de
sarcini.

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

a ne asigura c` nu ne bloc`m în
probleme birocratice, iar tot ce înseamn`
avize, acorduri [i documente vor fi
emise cu prioritate, astfel încât s`
acceler`m ritmul de implementare [i
s` ne încadr`m în termenii de livrare.
Fiecare zi în care facem un pas în
plus c`tre realizarea autostr`zilor ne
aduce mai aproape de dezvoltarea
Ia[ului [i a Moldovei”, a mai spus
[eful CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Surprize uria[e, la nivel de note [i rezultate,
pentru elevii din Ia[i care au sus]inut
simularea la Evaluarea Na]ional\ 2021
La nivel de note [i rezultate \ntregistrate,
la simularea examenului de Evaluare
Na]ional` 2021, s-au \ntregistat surprize
uria[e pentru elevii din jude]ul Ia[i.
Acestea arat` o promovabilitate de peste
63 la sut` pentru elevii din jude]ul Ia[i,
fiind cel mai bun procent de
promovabilitate comparativ cu simul`rile
na]ionale din anii [colari trecu]i. Vorbim
de 51.38 la sut` în 2019, 46.35 la sut` \n
2018, 50.34 la sut` \n 2017
Vineri, 16 aprilie, a avut loc centralizarea rezultatelor la
simularea examenului de Evaluare Na]ional` (EN) 2021. Acestea
arat` o promovabilitate de peste 63 la sut` pentru elevii din
jude]ul Ia[i. Este cel mai bun procent de promovabilitate comparativ
cu simul`rile na]ionale din anii [colari trecu]i (51.38 la sut` în
2019, 46.35 la sut` - 2018, 50.34 la sut` - 2017). În anul [colar
trecut, simularea na]ional` nu a avut loc, din cauza St`rii de
Urgen]` declarat` la nivel na]ional. Simularea, organizat` la nivel
na]ional, s-a desf`[urat în perioada 29 - 30 martie 2021, în toate
cele 171 de unit`]i [colare cu elevi în clasa a VIII-a.

La nivelul jude]ului Ia[i sunt \nscri[i în anul
[colar 2020-2021 un num`r de 6.864 de
elevi de clasa a VIII-a
La nivelul jude]ului Ia[i sunt [colariza]i, în anul 2020-2021,
un num`r de 6.864 de elevi de clasa a VIII-a ce pot sus]ine
Evaluarea Na]ional` 2021. O singur` unitate de înv`]`mânt, {coala
Gimnazial` R`deni, comuna Ro[cani, aflat` în carantin` la data
desf`[ur`rii simul`rii, cu un num`r de 19 elevi de clasa a VIIIa, va sus]ine o alt` sesiune de simulare, pân` la data de 15 mai
2021. Prezen]a la simularea examenului de EN a fost foarte bun`,
date fiind atât interesul crescut al candida]ilor, cât [i faptul c`,
spre deosebire de anii anteriori, când se organiza [i o simulare
la nivel jude]ean, aceasta este singura verificare, în condi]ii
asem`n`toare examenului real, la care pot participa elevii de clasa
a VIII-a. Prezen]a elevilor din jude]ul Ia[i, de 93.34 la sut`, a
fost peste media na]ional` de 90.54 la sut`.

Simularea Evalu`rii Na]ionale reprezint` o
radiografie de etap` în preg`tirea tinerilor

care au urmat cursurile înv`]`mântului primar [i gimnazial dup`
noile programe [colare, completate [i de prezen]a manualelor
digitale”, arat` prof. dr. Genoveva Aurelia Farca[., inspector general
ISJ Ia[i.

Pe medii de reziden]` urban/rural se
constat`, ca [i în anii anteriori, o diferen]`
destul de mare între procentul de
promovabilitate al candida]ilor
Evaluarea lucr`rilor a fost realizat` dup` toate rigorile examenelor
na]ionale, având rol de verificare [i autoverificare, de m`surare
a nivelului de preg`tire atins. Pe medii de reziden]` urban/rural
se constat`, ca [i în anii anteriori, o diferen]` destul de mare
între procentul de promovabilitate al candida]ilor. Astfel, pentru
mediul urban al jude]ului (Ia[i, Pa[cani, Târgu Frumos, Hârl`u
[i Podu Iloaiei), procentul mediilor peste 5.00 este de 83.31 la
sut`, în timp ce doar 44.58 la sut` dintre candida]ii provenind
din mediul rural ie[ean au ob]inut, la aceast` simulare, medii de
peste 5.00. Peste 71 la sut` (71.77 la sut`, valoare ce dep`[e[te
media na]ional`) dintre elevii claselor a VIII-a au ob]inut note
peste 5 la proba scris` de Limba [i literatura român`. La Matematic`,
proba considerat` de elevi ca fiind dificil` în fiecare an, procentul
notelor peste 5 este de 57.19 la sut`. Num`rul notelor de 10.00
(zece) este de 83, dintre care 79 sunt la Matematic` [i 4 la
Limba [i literatura român`.

Aceste rezultate urmeaz` s` fie analizate
la nivelul fiec`rei clase, prin discu]ii
individuale cu elevii
În conformitate cu prevederile procedurii privind organizarea
[i desf`[urarea simul`rii probelor scrise ale examenului de Evaluare
Na]ional`, rezultatele nu sunt publice, nu pot fi contestate [i au
fost comunicate direct elevilor la nivelul unit`]ilor de înv`]`mânt
preuniversitar de provenien]`. Aceste rezultate urmeaz` s` fie
analizate la nivelul fiec`rei clase, prin discu]ii individuale cu elevii,
dezbateri la nivelul clasei, [edin]e cu p`rin]ii, precum [i la nivelul
consiliului profesoral din fiecare unitate de înv`]`mânt, în vederea
adopt`rii m`surilor adecvate pentru îmbun`t`]irea performan]elor
[colare ale elevilor. Notele ob]inute la simularea examenului de
Evaluare Na]ional` 2021 nu se trec în catalog, exceptând situa]iile
în care elevii sau p`rin]ii solicit` în scris acest lucru. „Elevii vor
fi sus]inu]i, în urm`toarele dou` luni, pentru o preg`tire cât mai
bun`, prin reluarea unor no]iuni mai pu]in în]elese, recapitularea
con]inuturilor [i lucrul pe teste de antrenament. În ultima perioad`
a crescut semnificativ procentul elevilor din mediul rural cu acces
la activit`]ile on-line [i, de asemenea, numero[i elevi particip` la
orele din cadrul programului remedial, cu desf`[urare în s`lile
de clas`. Acestea sunt premise pentru ob]inerea unor rezultate
mai bune la Evaluarea Na]ional` 2021, ce va avea loc în datele
de 22 [i 24 iunie, examen care contribuie semnificativ în alegerea
viitorului parcurs”, a conchis prof. dr. Genoveva Aurelia Farca[,
inspector general ISJ Ia[i.
Valentin HU}ANU

Simularea Evalu`rii Na]ionale reprezint` o radiografie de etap`
în preg`tirea tinerilor, menit` s` transmit` acestora, dar [i p`rin]ilor
sau cadrelor didactice, din timp, nivelul cuno[tin]elor [i deprinderilor
de lucru acumulate de elevi, în vederea sus]inerii, peste dou`
luni, a unui important examen din via]a lor. „Au fost urm`rite în
egal` m`sur` familiarizarea elevilor cu exigen]ele examenului, dar
[i con[tientizarea acestora privind preg`tirea temeinic` [i importan]a
acces`rii unui traseu profesional potrivit propriilor aspira]ii [i
pasiuni. Structura subiectelor din acest an a constituit un element
de noutate, acestea fiind organizate într-o bro[ur` ce cuprinde 10
pagini, cu redactarea r`spunsurilor în spa]iile aferente fiec`rei
cerin]e în parte. Absolven]ii din acest an sunt primii care au
intrat în înv`]`mântul primar începând cu clasa preg`titoare [i
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Fierbere [i agita]ie maxim\ `n sistemul de
`nv\]\mânt preuniversitar
din Ia[i! ISJ a f\cut anun]ul
Zile pline [i agita]ie mare \n sistemul de
\nv`]`mânt preuniversitar din Ia[i! Pentru
ceea ce se va \ntâmpla, luna viitoare,
Inspectoratul {colar Jude]ean a f`cut
anun]ul care vizeaz` toate colegiile [i
liceele. Este vorba despre calendarul
test`rilor pentru admiterea copiiilor de
clasa a V-a. Sub rezerva evolu]iei
contextului pandemic în municipiul Ia[i,
concursurile vor avea loc pe 15 mai,
respectiv 29 mai 2021
Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i are în vedere cu
prioritate monitorizarea examin`rilor pentru elevii de clasa a IVa, în vederea înscrierii în clasa a V-a. Scopul urm`rit este
respectarea parcursului [colar [i educa]ional specific finalului de
ciclu primar, a principiilor [tiin]ifice [i pedagogice ale evalu`rii,
precum [i a m`surilor de prevenire a riscului epidemiologic în
spa]iul [colii, în context pandemic. Procesul de selec]ie se deruleaz`
în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare
[i func]ionare a unit`]ilor de înv`]`mânt preuniversitar în „unit`]ile
de înv`]`mânt care nu au clase de înv`]`mânt primar, iar num`rul
cererilor de înscriere dep`[e[te num`rul locurilor oferite”.

Calendarul test`rilor prevede dou` date,
sub rezerva evolu]iei contextului pandemic
în municipiul Ia[i: 15 mai [i 29 mai 2021
Conform datelor furnizate de [colile ie[ene aflate în aceast`
situa]ie, calendarul test`rilor prevede dou` date, sub rezerva
evolu]iei contextului pandemic în municipiul Ia[i: 15 mai 2021 colegiile Na]ional, „Costache Negruzzi”, „Mihai Eminescu”, Liceul
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” [i 29 mai 2021 pentru
Colegiul Na]ional „Emil Racovi]`”, Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir” , Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” [i Liceul Teoretic
„Alexandru Ioan Cuza”. Toate informa]iile, condi]ii de înscriere/

Dosar nr. 543/2014
Avand in vedere faptul ca adjudecatarul Ancuta Anca Ramona,
cu domiciliul in Botosani, Str. Dimitrie Negreanu nr. 2, sc. B, et.
2, ap. 10, Jud. Botosani nu a depus in termenul prevazut de disp.
art. 848 (1) C. pr. civ diferenta de pret in cunatum de 264.190,00
lei, retinuta prin procesul verbal de licitatie din 30.09.2020 orele
10.00, pentru recuperarea debitului de 76732.63 Euro retinuta in
sarcina debitorilor SECARA CONSTANTIN si PIRTAC ( SECARA )
TEODORA domiciliati în Str. Unirii nr. 26 sat Valea Lupului, com.Valea
Lupului, jud. Iasi, prin titlu executoriu Contract de credit nr.
200896738/07.03.2008 si contractul de ipoteca autentif. sub nr.
528/2008 / 07.03.2008, creanta la care se vor adauga cheltuieli
de executare, la solicitarea creditoarei EOS CREDIT FUNDING
BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY cu sediul procesual Bucuresti,Bd.
Dimitrie Pompeiu, nr. 10A, Conect Business Park, Cladirea C3,
camera 4, etaj 7, sector 2, potrivit art. 849 (1) N.C.P.C., imobilul
urmarit reprezentat de parcela de teren in suprafata de 138.26
mp pe care se afla amplasat C1 locuinta cu s.c. de 111.15 mp si
s.u. de 88.73 mp si parcela 1A, cu suprafata de 280.89 mp
situat intravilan Sat. Valea Lupului, Com. Valea Lupului, jud.
Iasi inscris in CF 63859 ( provenita in cartea funciara de pe
hartie cu nr. 944) UAT VALEA LUPULUI, nr. cadastral 605/2,
605/2-C1, proprietatea debitorilor , se va scoate din nou in
vanzare, in contul adjudecatarului, acesta fiind obligat la plata
cheltuielilor prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta
de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie
pretul oferit initial, situatie in care va fi obligat numai la plata
cheltuielilor cauzate de noua licitatie.
Fata de acestea, eu Darie Andreea, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Andreea Darie si Cristian Lupu Nicolaita, voi

documente necesare; calendarul selec]iei: înscriere, sus]inerea
probei/probelor, afi[area rezultatelor, depunerea op]iunilor elevilor;
disciplina/disciplinele de concurs [i programa/programele specifice;
modele de subiecte au fost postate pe site-urile unit`]ilor [colare
men]ionate, începând cu data de 20 martie 2021.

ISJ va asigura condi]iile de siguran]` a
copiilor, precum [i dreptul
acestora la [anse egale [i acces
nediscriminatoriu la educa]ie
De[i Inspectoratul {colar Jude]ean nu are atribu]ii în organizarea
[i sus]inerea test`rii elevilor în vederea înscrierii [i admiterii în
clasa a V-a, va monitoriza procesul de selec]ie în toate etapele
derul`rii sale. Asta \n vederea respect`rii Regulamentului-cadru,
a condi]iilor de siguran]` a copiilor, precum [i a a dreptului
acestora la [anse egale [i acces nediscriminatoriu la educa]ie.
„Având în vedere contextul atipic, impus de m`surile de prevenire
a riscului de infectare cu SARS-CoV-2, precum [i profilul psihoemo]ional al copiilor de vârst` [colar` mic`, apreciem c` testarea
acestora trebuie s` reduc`, pe cât posibil, factorii de stres [i
emo]iile negative [i s` realizeze, în climatul [tiin]ific [i educa]ional
al colegiilor [i al liceelor ie[ene, o autentic` selec]ie a elevilor
cu aptitudini deosebite la disciplinele evaluate”, a declarat prof.
dr. Genoveva Aurelia Farca[, inspector [colar general al ISJ Ia[i.

locuri disponibile (3 clase, dintre care dou` intensiv englez`).
Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” avea în oferta
educa]ional` 3 clase.

Elevii se vor înscrie la ambele probe: Limba
[i literatura român`, respectiv Matematic`

|n anul [colar 2020-2021, la Colegiul Na]ional „Costache
Negruzzi”, oferta educa]ional` (la clasa a V-a) cuprindea 5 clase,
dintre care o clas` cu studiul intensiv al limbii engleze, o clas`
cu studiul intensiv al limbii germane, o clas` cu studiul intensiv
al limbii franceze [i dou` clase cu studiul obi[nuit al limbilor
str`ine. Num`rul total de locuri la Admiterea 2020 în clasa a Va a fost de 150. {i Colegiul Na]ional scotea la concurs 150 de
locuri în clasa a V-a. Este vorba de 5 clase, anume dou` clase
cu studiul intensiv al limbii engleze [i 3 clase cu studiul obi[nuit
al limbilor str`ine. Colegiul Na]ional „Emil Racovi]`” avea 90 de

La aceste test`ri (pentru admitere \n licee [i colegii de elit`
din Ia[i, la Limba [i literatura român`, respectiv Matematic`, timpul
de lucru pentru fiecare prob` de concurs este de 60 de minute
(15 minute - familiarizarea cu subiectele, 45 de minute - timpul
efectiv de lucru). Subiectele sunt elaborate în conformitate cu
programa [colar` pentru clasa a IV-a. Rezultatele probelor vor fi
apreciate cu puncte de la 10 la 100, dup` baremele alc`tuite de
Comisia de Evaluare. Ierarhia se stabile[te în ordinea descresc`toare
a punctajelor ob]inute. Sunt considera]i admi[i elevii care ob]in
premii [i men]iuni în clasamentul pentru punctaj cumulat [i cei
care ob]in premii în cele dou` clasamente pentru punctajele ob]inute
la Român` [i Matematic`. Premiile se vor acorda diferit pe cele
3 clasamente (punctaj cumulat, punctaj Român`, punctaj Matematic`).
Se sorteaz` candida]ii în ordinea descresc`toare a punctajului
cumulat. Se acord` premii [i men]iuni pentru minimum 90 la sut`
din num`rul total de locuri disponibile. În situa]ia punctajelor
cumulate egale pentru candida]ii de pe ultimul loc ce primesc
men]iune, se suplimenteaz` num`rul de locuri corespunz`tor.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

proceda la valorificarea bunului imobil urmarit sens in care, va
aduc la cunostinta generala ca, la sediul B.E.J.A. ANDREEA
DARIE si CRISTIAN LUPU NICOLAITA din Str. Grigore Ureche
nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi, in data de
13.05.2021, orele 10.00 se va vinde la licitatie publica imobilul
reprezentat de parcela de teren in suprafata de 138.26 mp pe
care se afla amplasat C1 locuinta cu s.c. de 111.15 mp si s.u. de
88.73 mp si parcela 1A, cu suprafata de 280.89 mp situat
intravilan Sat. Valea Lupului, Com. Valea Lupului, jud. Iasi
inscris in CF 63859 ( provenita in cartea funciara de pe hartie
cu nr. 944) UAT VALEA LUPULUI, nr. cadastral 605/2, 605/2C1 la preţul de 138082.50 lei reprezentand 75 % din pretul de
evaluare, proprietatea debitorilor SECARA CONSTANTIN si PIRTAC
( SECARA ) TEODORA domiciliati în Str. Unirii nr. 26 sat Valea
Lupului, com.Valea Lupului, jud. Iasi.
Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel
putin 2 licitatori, la acest termen, bunul va fi vandut la cel mai
mare pret oferit , dar nu mai putin de 30 % din pretul de pornire
al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca exista o
singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.
Conform extrasului de C.F. imobilul urmărit este grevat de
urmatoarele sarcini: somatie imobiliara pentru suma de 62262.70
euro si 10456.92 ron, inscrisa prin incheierea nr. 130806/24.10.2014
in favoarea BCR SA, cesiunea de creante a ipotecii pentru suma
de 50000 euro, inscrisa prin 20281/10.03.2008 de la BCR SA la
EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY inscrisa
prin incheieirea 58083/26.04.2017.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1lit. l) C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANK cont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare
de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în
sumă de 13808.25 lei. Conform disp. art 843 C. pr. civ., dovada
consemnarii va fi atasata la oferta de cumparare ce va cuprinde
pretul oferit, termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare

insotita de dovada consemnarii fiind fiind ziua premergatoarei
licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu
pretul de incepere al licitatiei, care poi fi depuse inclusiv in ziua
licitatiei. În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. 2 C. pr. civ.,
creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi
şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune
garanţia de participare. Potrivit art. 842 (2) C. pr. Civ, debitorul
nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia
executorului judecatoresc, in termenul de cel mult 30 de zile de
la data vanzarii, tinandu-se seama de garantia depusa in contul
pretului, conf. Art. 848 C. pr. civ.,
Potrivit disp. art. 842 (5) , creditorii urmaritori sau intervenientii
nu pot sa adjudece bunul oferit spre vanzare la o valoare mai
mica de 75% din pretul de pornire a primei licitatii.
Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate
cu dispoziţiile art. 838 C. pr. civ. şi afişată la data de 15.04.2021
la sediul Biroului executorului judecătoresc, al Primăriei Valea
Lupului, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Iasi,
încheindu-se în acest sens procese-verbale ce sunt depuse la
dosarul execuţional.
Potrivit art. 838 alin. 4 C. pr. civ., publicaţii de vânzare în
extras au fost făcute în cotidianul local.
De asemenea, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 188/2000,
republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut şi prin
intermediul Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor
supuse executării silite ţinut de Uniunea Naţională a Executorilor
Judecătoreşti.
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit
silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având
asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte
oferte de cumpărare.

Câte locuri sunt disponibile, la clasa a V-a,
\n unit`]ile de elit` din Ia[i
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Mai mult de jum\tate din ie[enii `nscri[i `n
programul ıCasa eficient\ energetic‰ au
semnat contractele cu Fondul de Mediu.
Beneficiarii primesc pân\ la 15.000 de euro
Mai mult de jum`tate din cei 52 de ie[eni
care s-au \nscris \n programul „Casa
Eficient` Energetic” au semnat deja
contractele pentru \nceperea lucr`rilor.
Potrivit Administra]iei Fondului pentru
Mediu, urm`toarele etape sunt
implementarea proiectului, decontarea
proiectului, depunerea la decontare [i
apoi monitorizarea proiectului.
Beneficiarii primesc pân` la 15.000 de
euro de la stat
O parte dintre ie[enii care au depus proiectele eligibile \n
cadrul programului „Casa Eficient` Energetic” au semnat contractele
de finan]are cu Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM). Cei
30 de beneficiari din Ia[i pot \ncepe implementarea proiectelor.
Cheltuielile eligibile ale programului sunt instalarea de ferestre
izolante, izolarea acoperi[ului, a pere]ilor exteriori, montarea unei
centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventila]ie,
corpuri de iluminat cu LED, senzori de mi[care, robine]i [i
conducte noi. Condi]ia eligibilit`]ii proiectului este ca eficien]a
energetic` a locuin]ei s` creasc`, dup` implementarea acestuia,
cu cel pu]in o clas` energetic`. Cererea pentru prima energetic`
se depune online, înso]it` de un certificat de performan]` energetic`
ini]ial [i un audit energetic al casei unde ie[enii vor s` fac`
lucrarea. Lucr`rile pot începe [i se pot derula într-o perioad` de
maximum 18 luni. La final, AFM deconteaz` 60 la sut` din
investi]ie, dup` un nou audit energetic al casei, suma fiind de
pân` la 15.000 de euro. |n anul 2020, s-au \nregistrat \n aplica]ia
disponibil` pe site-ul AFM, 14.014 de persoane cu proiecte pentru
o valoare disponibil` de finan]are de 110.087.873 lei.

Lista cu cheltuielile eligibile pentru
beneficiarii programului „Casa Eficient`
Energetic” este publicat` pe site-ul AFM
De asemenea, sunt eligibile cheltuielile cu lucr`rile de reabilitare
termic` a elementelor de anvelop` a cl`dirii privind înlocuirea
tâmpl`riei exterioare existente, cu tâmpl`rie termoizolant`, respectiv
izolarea termic` a elementelor de construc]ie exterioare opace
(pere]i exteriori, terase, învelitoarea [arpantei [i alte elemente
similare [i izolarea termic` a plan[eului peste sol [i/sau peste
ultimul nivel al cl`dirii). Alte cheltuieli eligibile sunt cu lucr`rile
de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de înc`lzire [i
de preparare [i utilizare a apei calde de consum, respectiv cazane
cu condensare. Astfel, vor fi înlocuite, reabilitate componentele
instala]iei interioare (corpuri de înc`lzire, conducte, robinete,
boilere, schimb`toare de c`ldur` [i alte elemente similare din
componen]a instala]iei de înc`lzire [i preparare a apei calde de

consum). Cheltuielile pentru achizi]ionarea [i montarea de sisteme
de ventilare mecanic` cu recuperare a c`ldurii sunt eligibile la
finan]are, eficien]a minim` de recuperare a c`ldurii fiind de 75
la sut`. Beneficiarii din Ia[i pot moderniza, cu banii ob]inu]i prin
programul „Casa Eficient` Energetic”, sistemul de iluminat aferent
cl`dirii.

Scopul programului este reducerea
consumului de energie din casele
beneficiarilor [i a emisiilor
de gaze cu efect de ser`
De asemenea, se urm`re[te cre[terea eficien]ei energetice
[i/sau utilizarea energiei din surse regenerabile în locuin]ele
unifamiliale existente, situate într-un imobil-construc]ie, având
regim de în`l]ime de cel mult trei niveluri. Ia[ul este unul din
jude]ele din Moldova cu multe solicit`ri din partea beneficiarilor
care pot încasa sumele acordate în cadrul programului, dup`
Suceava [i Bac`u. Cei mai mul]i ie[eni care au solicitat banii de
la AFM vor s` ob]in` suma maxim` acordat` pentru fiecare proiect
în parte, respectiv 15.000 de euro. Un alt program derulat de
AFM, care a avut succes în rândul ie[enilor care locuiesc în
mediul rural [i au vrut s` reduc` din costurile cu energia electric`
este „Casa Verde Fotovoltaice”. |n perioada 2015-2018 au fost

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

finan]ate 128 de dosare depuse la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
(APM) Ia[i, institu]ia care a verificat dosarele pân` în anul 2019,
ulterior preluând acest program AFM. Beneficiarii acestor fonduri
de la stat au primit 6.000 de lei pentru fiecare proiect aprobat.

Programul „Rabla pentru Electrocasnice”
2021 va fi lansat la sfâr[itul acestei luni
Un alt program derulat de AFM, lansat \n anul 2020 [i care
s-a blocat imediat dup` lansare, este „Rabla pentru electrocasnice”.
Potrivit AFM, programul va fi lansat din nou la sfâr[itul lunii
aprilie 2021. Ie[enii care vor s`-[i schimbe electronicele [i
electrocasnicele cu ajutorul programului derulat de AFM primesc
vouchere \n valoare de 400 de lei pentru televizoare cu eficien]`
energetic`, 400 lei pentru usc`toare de rufe cu eficien]` energetic`
cel pu]in A<<, 200 lei pentru aspiratoare cu un consum de energie
mai mic de 43 kWh/an, 500 lei pentru laptopuri, 300 lei pentru
tablete. Finan]area oferit` prin intermediul programului pentru
firmele care vor fi declarate eligibile nu poate dep`[i 50 la sut`
din valoarea echipamentelor comercializate prin program. Cei 2.459
de ie[eni înscri[i în program în anul 2019 au ob]inut vouchere
de aproape 1 milion de lei, iar în anul 2018 au fost achizi]ionate
12.900 de echipamente electrice [i electronice.
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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Latifundiarii din Ia[i au `nceput depunerea
cererilor unice de plat\ la APIA. Fermierii
care exploateaz\ peste 50 ha de teren
agricol vor s\ ob]in\ subven]iile [i `n 2021
Fermierii din Ia[i care exploateaz`
suprafe]e mari de teren agricol au \nscris
cererile unice de plat` la APIA. |n
campania din acest an s-au \nscris 11.098
de fermieri, pentru o suprafa]` de
42.384,64 hectare. Campania de
depunere a cererilor se \ncheie la data de
17 mai 2021
Agricultorii din Ia[i care exploateaz` peste 50 de hectare de
teren agricol au \nceput depunerea cererilor unice de plat` la
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA), pentru
anul 2021. Latifundiarii din Ia[i au fost programa]i de c`tre
speciali[tii institu]iei pentru ca aplica]ia IPA online, unde trebuie
s` se \nscrie, s` nu se blocheze. Pân` \n prezent au fost depuse
11.098 de cereri, pentru o suprafa]` de 42.384,64 hectare. Potrivit
directorului APIA Ia[i, Sergiu Jit`reanu, se respect` acelea[i reguli
de ob]inere a subven]iilor ca [i \n anul precedent. „Fermierii
completeaz` o singur` cerere unic` de plat`, chiar dac` se utilizeaz`
suprafe]e de teren \n diferite localit`]i sau jude]e. Ca în fiecare
an, func]ionarii APIA sunt al`turi de fermieri pe tot parcursul
campaniei de depunere a cererilor [i vor acorda tot sprijinul

necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare pentru
accesarea fondurilor europene [i na]ionale”, sus]ine Sergiu Jit`reanu,
director al APIA Ia[i.
Informa]iile detaliate pentru accesarea fiec`rei scheme de
plat`/m`suri de sprijin, inclusiv h`r]ile [i listele cu unit`]ile
administrativ-teritoriale (UAT-uri) eligibile pentru m`surile de
dezvoltare rural`, dar [i ghidurile adresate fermierilor, pot fi
consultate la Centrul APIA [i pe site-ul: www.apia.org.ro. Campania
se va \ncheia la data de 17 mai 2021.

Fermierii au depus mai multe
cereri \n aceast` campanie fa]`
de cea din anul precedent
Potrivit speciali[tilor din cadrul APIA, ritmul de depunere a
cererilor unice de plat` este superior celui din campania derulat`
\n anul precedent. Astfel, fermierii au respectat program`rile f`cute
pentru campania din acest an. Documentele care se ata[eaz` la
dosarul cererii unice de plat` sau la modific`rile aduse acesteia
(copie CI/BI/pa[aport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul
de înregistrare fiscal`, dovada cont bancar activ) se transmit prin
mijloace electronice, c`tre centrele APIA de care apar]in fermierii
din jude]. Fermierul se poate \nscrie \n aplica]ia IPA online de
la un computer conectat la Internet, respectiv la domiciliu, la

sediul exploata]iei, la prim`rie, la centrul APIA. IPA online pune
la dispozi]ie lista parcelelor pentru care agricultorul a solicitat
sprijin în anul anterior, cu suprafe]ele determinate în urma
controalelor realizate de speciali[tii Agen]iei, precum [i schi]a
parcelelor agricole. 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
cererea unic` de plat`.

APIA elibereaz` adeverin]ele
pentru fermierii care vor s`
acceseze \n acest an credite
Agricultorii pot solicita adeverin]ele doar dac` au depus cererile
unice de plat`. Pân` \n prezent au fost depuse 33 de solicit`ri
din partea fermierilor care vor s` ob]in` creditele bancare \n
acest an. APIA a încheiat conven]ii cu 20 de institu]ii bancare,
asfel încât un fermier care vine s` depun` cererea unic` de plat`
în câteva zile poate primi adeverin]a pentru a-[i ridica suma în
avans. Aceste documente pot fi eliberate c`tre fermierii care vor
s` fac` împrumuturi bancare doar în baza subven]iilor ce urmeaz`
s` fie încasate de fermierii din Ia[i. |n anul 2020, APIA a eliberat
233 de adeverin]e pentru beneficiarii din jude]. APIA a încheiat
un acord de finan]are cu institu]iile financiare bancare/nebancare
[i cu Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri pentru
acordarea adeverin]elor. Valoarea creditului acordat fermierului
va fi de pân` la 85 la sut` din valoarea sumei totale pe care
fermierul o va primi ca subven]ie.
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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Fotografii incredibile! El este Bogdan, un
[ofer de la CTP Ia[i care poart\ tocuri cui
[i rochii provocatoare. C\l\torii `[i fac
cruce când `l v\d la volan: ıO s\ `mi
schimb numele [i o s\-mi pun silicoane‰
Bogdan R. este travestit [i a avut curajul de
a-[i face public` orientarea sexual`, iar acest lucru
i-a adus numeroase jigniri din partea colegilor.
B`rbatul este [ofer de autobuz la CTP Ia[i, iar
]inutele feminine purtate \n timpul programului
au iscat numeroase discu]ii. „{tiu c` lumea vorbe[te
pe la col]uri, dar este via]a mea personal` [i miam asumat tot din prima zi. Nu [tiu ce \nseamn`
normal pentru unii, dar eu m` \mbrac cum m`
simt eu bine. {tiam de la \nceput c` o s` fie
persoane care o s` discute. Nu m` deranjeaz`
c` vorbesc, \i v`d [i m` fac c` nu-i v`d. Conducerea
companiei CTP a acceptat dup` ce liderul de
sindicat a propus situa]ia mea \ntr-o [edin]`. Unii
colegi, dispeceri sau cei care sunt responsabili
de trafic, nu au dorit s` m` lase s` exercit munca,
pe motiv c` nu am ]inuta corespunz`toare. Am
\ntâmpinat situa]ii [i cu c`l`tori care se uit` urât
când m` v`d. Cei care nu pot accepta [i pentru
care m` comport normal sunt p`rin]ii. Când merg
acas` sunt un om normal, pentru c` ei sunt mai
reticen]i, au probleme de s`n`tate [i \ncerc s`-i
feresc. Nu m` exteriorizez \n fa]a lor, tata este
cardiac. Sunt [i colegii care spun c` m` \n]eleg
[i c` m` sus]in, dar se duc \n spate [i râd.
Oamenii care m` [tiu de mult` vreme au un [oc
acum”, a declarat Bogdan R., [ofer de autobuz
la CTP Ia[i. |n anul 2017, un [ofer de autobuz
a fost surpins având un comportament necorespunz`tor
cu un c`lator. Compania de Transport Public Ia[i
a demarat o anchet` referitoare la incidentul
semnalat \n spa]iul virtual.

Din cauza orient`rii sale
sexuale a fost p`r`sit de so]ie
[i copil, dar acum este fericit
Bogdan a fost c`s`torit [i are un b`iat. Dup`
ce fosta so]ie a aflat c` acesta este travestit, sa hot`rât s`-l p`r`seasc`. A reu[it s` se accepte
[i s` treac` peste toate jignirile dup` ce a mers
la psiholog. Bogdan are acum o alt` rela]ie. „Eu
am f`cut terapie o perioad`, deoarece situa]ia

mea este mai veche. Persoanele \n situa]ia mea
\ncearc` s` ascund` adev`rul din cauza r`ut`]ilor
din jur, dar f`când terapie mi-am dat seama c`
ceea ce simt e mai important. Via]a mea personal`
este mai important`. Nu mi-am schimbat orientarea
sexual`, chiar dac` am f`cut aceast` schimbare,
eu \mi doresc o rela]ie tot cu o femeie. |n prezent
am o prieten` [i m` \n]elege. Eu m` simt bine
când m` \mbrac ca o femeie, cum o femeie se
simte bine s` se \mbrace \n rochie, a[a m` simt
[i eu. Acas` m` \mbrac la fel ca pe strad`, a[a
m` simt bine. Am mai auzit c` circul` poze cu
mine pe internet. Dac` e[ti \n situa]ia mea, trebuie
s` \]i asumi cine e[ti, altfel \]i \ngreunezi via]a.
Nu trebuie s` \]i controleze nimeni via]a. Au fost
[i perioade mai grele. Fosta so]ie nu a fost de
acord [i ne-am desp`r]it, iar copilul nostru a
r`mas cu ea [i nu cunoa[te situa]ia. Eu am locuit
10 ani \n Spania [i acolo oamenii sunt mai deschi[i.
|n occident este altfel concep]ia [i fiecare om \[i
duce via]a lini[tit”, a precizat Bogdan R., [ofer
de autobuz.

Bogdan R. \[i dore[te s`
devin` femeie [i urmeaz` un
tratament hormonal
Bogdan \[i dore[te s` se transforme \n femeie
[i pentru asta a apelat la mai multe tratamente
corporale. Urmeaz` \n viitor s` treac` la o alt`
etap`, aceea de a face opera]ii chirurgicale [i
estetice. „|n prezent, sunt \ntr-o perioad` de trans`.
Fac mai multe tratamente printre care cu laser,
pentru epilare definitiv` [i un tratament pentru
hormoni. O persoan` care te vede pentru prima
dat` [i ajungi la anumite schimb`ri nu \[i d`
seama din prima ce fel de persoan` e[ti sau ce
ai f`cut. M-am gândit ca pe viitor s` fac [i o
schimbare fizic`, s` \mi pun silicoane, dar acest
lucru este \n plan secund. A[tept s` termin
tratamentul hormonal, s` v`d rezultatele. Pe partea
chirurgical` nu sunt \nc` decis. Pe viitor vreau
s` \mi schimb [i numele, care s` fie asem`n`tor

cu cel pe care \l am deja. Pentru unii este greu
s` fii diferit, dar nu vine str`inul s`-]i pun` \n
farfurie, el poate s` râd`, dar nu [tie ce e \n
sufletul t`u. Ei [tiu doar s` judece f`r` s` se
gândeasc` c` poate omul acela sufer` [i poate
nu are ce mânca. Este u[or s` judeci exteriorul.
|n general, la job-ul la care sunt, ei cu asta se
ocup`, s` vad` doar ce face cel`lalt”, a spus
Bogdan R., [ofer CTP Ia[i.

Colegii bârfeau pe la col]uri c`
schimbarea lui a ap`rut dup` o
decep]ie \n dragoste
Colegii de la CTP Ia[i discutau despre situa]ia
lui Bogdan, dar nimeni nu a \ncercat s` vorbeasc`
cu el [i s`-i afle povestea. |n garaj umblau diferite
teorii despre el. „Din ce [tim noi, pentru c` el
nu este prea comunicativ, ar fi suferit din dragoste
[i de aici s-a ajuns \n aceast` situa]ie. Nu are
nimeni nimic cu orientarea lui sexual`, dar nu
ni se pare normal s` vin` \mbr`cat a[a la munc`,
deoarece face firma de râs. Colegele noastre sunt
invidioase c` el poate conduce pe tocuri de 15
centimetri. C`l`torii probabil nu \[i dau seama

c` este travestit, c` poart` masc` [i nici nu pot
vedea c` are rochie sau tocuri. Au fost discu]ii
\ntre colegi [i dispecerul de la garaj s` nu mai
vin` a[a \mbr`cat, iar el amenin]` c` d` compania
\n judecat` pentru discriminare. Cu siguran]` are
nevoie de ajutor, s` discute cu un psiholog sau
ceva, pentru c` nu era a[a \nainte”, a precizat
un angajat CTP. Bogdan nu ia \n seam` r`ut`]ile
[i \[i dore[te s` r`mân` \n companie. „Atâta timp
cât \mi v`d de treab` [i muncesc, nu deranjez
pe nimeni, nu are ce s` \mi fac`. Au fost conflicte
\n care unii dintre dispeceri m-au agresat verbal.
|n urm` cu o s`pt`mân`, un coleg care cred c`
nu a fost informat sau a fost rea-voin]`, mi-a spus
c` nu \mi d` aprobare s` ies la traseu, iar eu
am sunat la dispecerat [i de acolo i s-a comunicat
s` m` lase. M-au amenin]at colegii de multe ori
c` vor s` m` dea afar`, dac` nu pot pe motivul
]inutei, g`sesc altul”, a mai spus [oferul.
|ntr-una din edi]iile anterioare ale BZI a fost
prezentat` povestea Iulianei Henea, singura femeie
[ofer de autobuz din municipiul Ia[i. Femeia sa angajat \n septembrie 2020 [i a fost primit` cu
bra]ele deschise de c`tre colegii din companie.
Andreea PåDURESCU

Perchezi]ii fulger, cu noaptea \n cap! Masca]ii au intrat ieri
peste cei mai tari proxene]i din Ia[i! Prostituatele de lux din
centru au fost \mp`r]ite cu scandal \n plin` strad` \ntre pe[ti
Perchezi]ii fulger la Ia[i. Ieri, poli]i[tii din
Ia[i, sub coordonarea procurorului de caz, au
efectuat mai multe perchezi]ii domiciliare \n
municipiul Ia[i. Totul s-a petrecut \n cadrul unui
dosar penal \ntocmit pentru proxenetism. Astfel,
trei indivizi au fost ridica]i [i du[i la audieri.
Printre cei trei se num`r` [i „Gu]ai”, un individ
cunoscut \n lumea traficului de carne vie din Ia[i.
Câteva adolescente au fost duse la produs de
c`tre ie[ean. Minorele ar fi fost convinse s`-[i
vând` trupurile \n folosul individului, \ns` „Gu]ai”
a fost \nc`tu[at ieri de masca]i!
Astfel, Vasilic` Pascu, zis „Gu]ai”, a fost re]inut
ieri pentru 24 de ore, sub acuza]ia de proxenetism.
Acum, urmeaz` ca magistra]ii s` decid` ce se va
\ntâmpla \n continuare cu individul suspectat c`
era „pe[tele” unor adolescente din Ia[i.

Ie[eanul Vasilic` Pascu,
cercetat pentru proxenetism
Din câte se pare, \n luna ianuarie a anului
2021, Vasilic` Pascu le-a \nlesnit unor minore
activitatea de practicare a prostitu]iei, prin asigurarea
pazei [i protec]iei lor. |n plus, oamenii legii afirm`
c` „Gu]ai” ar fi intervenit \ntr-un conflict pe care
cele dou` minore l-au avut cu alte dou` prostituate,
\n apropierea unui imobil din zona central` a
municipiului Ia[i.
Conform anchetatorilor, ie[eanul le-ar fi intimidat
pe „rivalele” fetelor sale [i l-ar fi agresat pe
„pe[tele” celorlalte tinere. De asemenea, oamenii
legii au sus]inut c`, \n perioada ianuarie - martie
2021, Vasilic` Pascu ar fi determinat-o pe o tân`r`
s` practice prostitu]ia \n folosul lui, \n diverse
imobile \nchiriate \n regim hotelier, \n municipiul

Ia[i. Individul ar fi \nchiriat apartamente, ar fi
dus-o pe tân`r` la clien]i [i ar fi asigurat protec]ia
ei cât timp practica prostitu]ia, ob]inând astfel
beneficii materiale.

Perchezi]ii efectuate de
masca]i la suspec]i de
proxenetism
Oamenii legii au ad`ugat c` Vasilic` Pascu
ar fi \nchiriat, la un moment dat, un apartament
pe strada Vasile Lupu, mai exact \n cartierul
T`t`ra[i. Locuin]a ar fi fost \nchiriat` de c`tre
„Gu]ai”. Individul ar fi amenin]at-o pe una dintre
prostituate s` continue s` practice prostitu]ia,
pentru a putea ob]ine alte sume de bani de pe
urma ei. De asemenea, surse judiciare au afirmat
c` ie[eanul ar fi f`cut acelea[i presiuni asupra

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

tinerei pân` \n luna martie. Totul a ie[it la iveal`
\n urma perchezi]iilor efectuate ieri de masca]i
\n mai multe locuri din municipiul Ia[i. Dup`
aceste descinderi la C`minul Decebal [i \n zona
Târgu Cucu, oamenii legii i-au ridicat pe Vasilic`
Pascu, Florex Costea [i Denis Ionu] C`rare. Cei
trei au fost du[i la audieri. „Poli]i[tii Serviciului
de Investiga]ii Criminale (SIC) au efectuat 10
perchezi]ii \ntr-un dosar penal \ntocmit sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunilor de proxenetism [i tâlh`rie.
Au fost conduse la audieri peste 10 persoane. |n
baza probatoriului administrat \n cauz`, trei
persoane au fost re]inute pentru 24 de ore, fiind
introduse \n arestul IPJ Ia[i”, au precizat reprezentan]ii
IPJ Ia[i. |n cursul zilei de ast`zi, procurorii vor
decide dac` vor propune sau nu aplicarea unei
m`suri preventive \n cazul lor.
Sorin PAVELESCU
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Tun imobiliar pentru afaceri[tii Viorel Cozma
[i Ioan Melinte! Cl\direa Iorga Business
Center a fost modificat\ din pix `ntr-o afacere
de milioane de euro. Zona va fi sufocat\
cu 100 de ma[ini
Afaceri[tii Viorel Cozma [i Ioan Melinte
preg`tesc un tun imobiliar pe bulevardul Nicolae
Iorga, nr. 8F, din municipiul Ia[i. Totul, cu acordul
factorilor deciden]i din Prim`ria Ia[i. |n timp ce
al]i investitori stau cu proiecte blocate chiar [i
ani \n [ir, când vine vorba despre afaceri[tii
men]iona]i, regulile sunt schimbate. De precizat
c` Viorel Cozma este patronul firmei de construc]ii
Conest SA, societate abonat` la contractele de
infrastructur` puse la dispozi]ie de Prim`ria Ia[i,
iar Ioan Melinte conduce societatea Media Rom
Grup SRL. Revenind la proiectul imobiliar, cei
doi asocia]i au ini]iat un Plan Urbanistic Zonal
(PUZ), pentru construirea unei cl`diri de birouri
cu regimul de \n`l]ime 2S<P<8. Suprafa]a de teren
disponibil` este de 1.367 metri p`tra]i [i este
\ncadrat` \n unitatea teritorial` de referin]` CMzona func]iunilor mixte. Conform PUZ, este propus
un procent de ocupare a terenului (POT) de 60
la sut`, cu un coeficient de utilizare a terenului
(CUT) de 4. Rezult` o suprafa]` desf`[urat` a
cl`dirii de 5.468 metri p`tra]i, ceea ce ar presupune
un cost de execu]ie de aproape 3 milioane de
euro. Cl`direa ar putea genera venituri de cel
pu]in 50.000 de euro pe lun`, luând \n calcul
metrul p`trat \nchiriabil de 10 euro, conform
zonei.

Regulamentul urbanistic
a fost \nc`lcat, indicatorii
fiind mult mai mici
|n realitate, regulamentul urbanistic al Planului
Urbanistic General (PUG) al Ia[ului prevede cu
totul al]i indicatori pentru zona CM, unde este
pozi]ionat [i terenul afaceri[tilor Viorel Cozma [i
Ioan Melinte. Astfel, pentru zona amintit` este

prev`zut un POT maxim de 50 la sut`, nicidecum
60 la sut`, [i un CUT maxim de 1.8, nicidecum
4. Prin noua propunere, investitorii au dublat
efectiv suprafa]a cl`dirii. Dac` respectau CUT-ul
de 1.8, cl`direa ar fi avut o suprafa]` desf`[urat`
de doar 2.460 de metri p`tra]i. Contactat telefonic,
arhitectul celor doi beneficiari a explicat c`
indicatorii sunt mai mari pentru c` zona se afl`
\n dezvoltare. „Proiectul a fost avizat \ntr-o comisie
de urbanism (format` din arhitec]i - n.r.) de acum
1 an. Are toate avizele. Conform certificatului de
urbanism, s-a admis un CUT de 4. Zona este \n
dezvoltare”, a spus arhitectul Sebastian S`vescu.
Proiectul are nevoie de avizul Consiliului Local,
etap` premerg`toare celei de autorizare. Viorel
Cozma a fost implicat \ntr-un scandal dup` ce
noii proprietari de la Conest Grand Residence,
din Tudor Vladimirescu, au acuzat calitatea proast`
de execu]ie a apartamentelor.

Cl`direa Iorga Business Center
va fi supus` consult`rii publice
la \nceputul lunii mai 2021.
Zona va fi sufocat` de
num`rul mare de ma[ini
Locuitorii din zona bulevardului Nicolae Iorga,
dac` sunt nemul]umi]i de investi]ia anun]at` \n
zon`, pot participa la o sesiune de consult`ri
publice, programat` pe data de 6.05.2020, la sediul
Prim`riei Ia[i. Conform PUZ, proiectul presupune
alocarea unui procent de doar 10 la sut` din
suprafa]a de teren disponibil` pentru spa]ii verzi.
Asta, \n condi]iile \n care edilii recomandau ca
astfel de investi]ii s` se realizeze cu spa]ii verzi
pe o suprafa]` de minimum 30 la sut`. |n consecin]`,
parcela de teren va fi ocupat` \n mare parte de

alei betonate [i construc]ia propus`. A fost calculat
[i num`rul de locuri de parcare ce vor fi edificate
\n subsolul cl`dirii. „Conform HCL 425/2007, se
vor asigura 1 loc de parcare/50mp pentru construc]ii
cu func]iunea birouri. Asigurarea locurilor de
parcare se va realiza doar \n incinta studiat`,
respectiv HCL 425/2007, \n afara domeniului
public. Se estimeaz` c` se va realiza o suprafa]`
desf`[urat` de 5.468 mp de spa]ii de birouri/servicii,
rezultând un necesar de 110 locuri de parcare,
care se vor asigura \n subsolurile construc]iei
propuse. Calculul num`rului de locuri de parcare
se va face la faza DTAC, respectând prevederile
legale, \n func]ie de rezolvarea func]ional` adoptat`”,
se arat` \n documenta]ia PUZ.

Viorel Cozma a umblat [i la
PUZ-ul pentru blocurile
din P`curari - Dacia
Viorel Cozma preg`te[te alt` investi]ie imobiliar`
\n zona P`curari - Dacia, pe strada Rampei, nr. 9A,
arter` paralel` cu strada Luca Arbore, lâng` linia

de cale ferat`. Proiectul este cel pu]in controversat.
|n luna noiembrie 2020, a fost f`cut primul pas de
investitori. Pe actualul teren este amenajat` o sta]ie
de betoane, propus` pentru demolare. Suprafa]a de
teren vizat` este de 16.504 metri p`tra]i. Ini]ial,
conform Planului Urbanistic Zonal, cele 3 blocuri
cu mai multe tronsoane aveau regimul de \n`l]ime
de 2S<P<6E < Er (etaj retras). Brusc, subsolurile
au disp`rut, iar imobilele s-au transformat \n D<P<6E
< Er. La orice proiect major, subsolurile sunt folosite
exclusiv pentru amenajarea parc`rilor. |n proiect
este specificat un num`r de 280 de locuri \n parcare
suprateran` [i 60 la nivelul solului. Membrii Comisiei
de Urbanism au specificat clar \n ultimii ani c`
proiectele f`r` locuri de parcare \n subsol nu vor
mai fi aprobate. Chiar [i a[a, proiectul a ajuns la
etapa de autorizare. Proiectul imobiliar a fost ini]iat
prin societatea BCC Agregate SRL, unde Conest
SA de]ine 50 la sut` din firm`. Celelalte p`r]i sociale
sunt de]inute de Calcarul SA (20 la sut`), condus`
de afaceristul Nicolae Troa[e din Suceava, [i D`nu]
Andrei Radu (30 la sut`).
Ciprian BOARU

Aten]ie! Imagini cu un puternic impact emo]ional! Iat`
momentul \n care un adolescent prime[te un picior \n gur`
pe str`zile din Ia[i. Doi indivizi l-au agresat \n plin` zi
Imagini incredibile, surprinse la Ia[i. Un
adolescent este lovit cu un picior \n gur` de
c`tre al]i tineri care \l urm`resc. Ciudat este
faptul c` „ac]iunea” se petrece \n plin` zi [i
nimeni nu intervine. |n imagini se observ` cum
doi adolescen]i se apropie de cel de-al treilea [i
\l lovesc de dou` ori, apoi pleac`. Practic, acesta
este clar un exemplu de bullying. Potrivit legii,
bullying-ul (violen]a psihologic` [i fizic`) poate
fi definit ca: „Ac]iunea sau seria de ac]iuni fizice,
verbale, rela]ionale [i/sau cibernetice, într-un
context social dificil de evitat, savâr[ite cu inten]ie,
care implic` un dezechilibru de putere, au drept
consecin]` atingerea demnit`]ii ori crearea unei
atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva
unei persoane sau grup de persoane [i vizeaz`
aspecte de discriminare [i excludere social`, care
pot fi legate de apartenen]a la o anumit` ras`,
na]ionalitate, etnie, religie, categorie social` sau
la o categorie defavorizat` ori de convingerile,
sexul sau orientarea sexual`, caracteristicile
personale, ac]iune sau serie de ac]iuni, comportamente
ce se desf`[oar` în unit`]ile de înv`]amânt [i în

toate spa]iile destinate educa]iei [i form`rii
profesionale”.

Scandalurile \ntre minori nu
lipsesc de la Ia[i.
B`taie cu furci [i topoare,
în Ia[i: un minor de 13 ani
a ajuns la spital!

lua o decizie în acest caz. Ie[enii Ioan Adrian
Ciurc`, Ionu] P`duraru, Vlad Ioni]oaiei, Iulian
Ciurc` [i Mihai Claudiu Stoleru au intrat în vizorul
oamenilor legii la finele lunii ianuarie a acestui
an. Anchetatorii au precizat c` ace[tia au fost
implica]i într-o b`taie cu furci [i topoare. „Pe
data de 24 inuarie 2021, în jurul orei 20:00, ca
urmare a unui conflict anterior, inculpatul I.A.C.,
împreun` cu al]ii, i-a aplicat lovituri de topor (atât
cu partea metalic`, cât [i cu cea de lemn), în
zona capului, a pieptului, a bra]elor [i a spatelui,
numi]ilor C.C. [i M.C.S. Leziunile suferite de
victime ar fi putut duce la decesul acestora”, a
precizat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

De altfel, scandalurile \ntre minori nu lipsesc
de la Ia[i. O b`taie sângeroas` \n care au fost
implica]i minori s-a petrecut acum ceva timp la
Ia[i. În urma incidentului, anchetatorii au trimis
în fa]a instan]ei cinci indivizi. Astfel, la finele
s`pt`mânii trecute, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i i-au trimis în judecat`
pe Ioan Adrian Ciurc`, pentru tentativ` de omor
I-a dat cu furca \n cap
calificat, pe Ionu] P`duraru, pentru tentativ` de
\n mijlocul drumului
omor [i lovire, pe Vlad Ioni]oaiei, Iulian Ciurc`
Potrivit oamenilor legii, în cadrul aceluia[i
[i Mihai Claudiu Stoleru, to]i trei pentru lovire
sau alte violen]e. Acum, urmeaz` ca Tribunalul conflict ce s-a desf`[urat pe un drum s`tesc, din
Ia[i s` stabileasc` un prim termen al procesului jude]ul Ia[i, Ionu] P`duraru l-a lovit cu o furc`
penal. Ulterior, magistra]ii ie[eni vor asculta ce în cap pe S.S.C. [i cu un par pe M.C.S. Procurorii
au de spus toate p`r]ile implicate, pentru a putea ie[eni au mai afirmat c`, în urma incidentului,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

un minor în vârst` de 13 ani a ajuns la spital,
cu diferite leziuni. „În cadrul aceluia[i conflict,
inculpatul V.I. (Vlad Ioni]oaiei) l-a agresat fizic
pe minorul de 13 ani G.P., cauzându-i leziuni ce
au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale, pentru
vindecare. De asemenea, inculpatul M.C.S. (Mihai
Claudiu Stoleru) i-a aplicat lui I.A.C. o lovitur`
cu furca în abdomen, cauzându-i leziuni ce au
necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale, pentru
vindecare, iar lui C.V.P. i-a aplicat o lovitur` cu
furca în zona spatelui, acesta suferind leziuni ce
au necesitat 14-15 zile de îngrijiri medicale, pentru
vindecare”, a ad`ugat prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i. Pe de alt` parte,
Iulian Ciurc` este acuzat de lovire sau alte violen]e.
Conform anchetatorilor ie[eni, individul l-ar fi
lovit cu un topor în zona picioarelor pe C.V.P.
Acesta din urm` a avut nevoie, a[a cum spuneam,
de 14-15 zile de îngrijiri medicale, pentru vindecare.
Acum, urmeaz` ca judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i s` decid` ce se va întâmpla în continuare,
în ceea ce prive[te aceast` b`taie cu furci [i
topoare.
Drago[ SAVIN
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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.

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

Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.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.
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.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.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.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

IOSUB MARIA, cu ultimul
domiciliu în IA{I, str. Luca Arbore
28, bl. 510, sc. C, et. 3, ap. 13,
sunt chema]i la Judecatoria Ia[i,
\n dosarul nr. 22727/245/2020,
Sala 4, în ziua de 18.05.2021,
C17, ora 08:30, \n calitate de
Pârâ]i, în proces cu ASOCIA}IA
DE PROPRIETARI STR.CANTA
NR.31 BL.506 în calitate de
Reclamant, preten]ii.

MEDIU
Dascalescu Serban Catalin [i
Andronic Ruxandra Ioana titulari
ai P.U.Z. [i R.L.U. pentru
trecerea terenului \n intravilan,
amplasat \n Com. Birnova, nr.
cadasatral 70865, jude]ul Ia[i,
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectului de plan/program
propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i – Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
luni-joi (orele 8:00 – 16.30 ) [i
vineri (orele 8:00 – 14.00 ).
Observa]iile publicului se primesc
la sediul APM Ia[i – Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n termen de
15 zile calendaristice de la
publicarea anun]ului.

LICITA}II

S.C. ALLABOUTBUILDING
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT S.R.L.-în faliment, prin ACORD
Sudor, studii medi; cu experien]`
SPRL, Dosar 4578/99/2016
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
min. 3 ani, GREENFIBER
Tribunalul Ia[i/Judec`tor Sindic,
iasidor_construct@yahoo.com.
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
organizeaz` licita]ie public` de
0332/411852; 0332/411853;
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
vânzare cu strigare bunuri mobile
0735606866;
f`r` experien]` precizat`,
în bloc, la data de 07.05.2021,
office@greenfiber.ro.
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
ora 12:00, la sediul din Ia[i, Str.
0232/247751;
Decebal Nr.22A, Bl.Z8, Sc.A,
T`ietor accesorii confec]ii, 8
office@exguisite.ro.
Ap.8, pornind de la pre]uri de
clase, experien]` 5 ani,
strigare f`r` TVA: Presa GrinziMAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
75156 lei, Uscator Cherestea–
la: 0771623993;
experien]` min.3 ani,
45092 lei, Abricht–5432 lei,
gabi.grecu@yahoo.com.
GREENFIBER INTERNATIONAL
Masina debitat–19092 lei, Masina
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
rindeluit 4 fete–10664 lei, Strung
Tâmplar, scoal` profesional`/
0332/411853;
lemn–2824 lei, Instala]ie Pele]i–
curs calificare, f`r` experien]`
office@greenfiber.ro.
10156 lei, în total suma de
precizat`, DAS SERVICE SRL.
168.416
lei. |n caz de
Rela]ii la: 0232/230637;
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
neadjudecare, urm`toarea
0232/262800; 0744275627;
experien]` precizate, RANCON
[edin]`
de
licita]ie public` cu
service@das-instalatii.ro.
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
strigare, se va desf`[ura la data
rancon93@yahoo.com.
Tâmplar universal, studii medii,
de 04.06.2021 ora 12:00, la
experien]` 1 an, DIANA MINI
sediul lichidatorului. Condi]iile de
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
participare la licita]ie se reg`sesc
CITA}II
în Caietul de Sarcini care poate fi
Tâmplar universal, f`r` studii [i
procurat
de la sediul lichidatorului
IOSUB ANDREI VASILE, IOSUB
experien]` precizat`, N.S.B.
judiciar, contravaloarea acestuia
MARIA-CATALINA, cu ultim
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
fiind
de
1.000
lei. Poate participa
domiciliu Ia[i, str. Hlincea 36, bl.
Rela]ii la: 0720686642;
la licita]ie orice persoan` care \[i
1002, sc. C, et. 3, ap. 13 [i
nsb.office@gmail.com.
manifest` în scris inten]ia de
cump`rare [i achit` pân` \n
preziua licita]iei ora 12:00,
cau]iunea reprezentand 10% din
pre]ul de pornire al licita]ie [i face
dovada achizi]ionarii caietului de
sarcini. Nedepunerea tuturor
documentelor în termenul
men]ionat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa
la licita]ie. Orice persoan` care
emite preten]ii asupra bunurilor
mobile care fac obiectul sedin]ei
de licita]ie este rugat` s`-[i
manifeste pozi]ia cu 5 zile \nainte
de data licita]iei aducând la
cuno[tin]a lichidatorului judiciar
orice preten]ie prin acte
doveditoare. Informa]ii
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

suplimentare se pot ob]ine de la
lichidatorul judiciar: fax:
0232261732, e-mail:
office@acordinsol.ro.

CONVOCåRI
Consiliul de Administra]ie al
Societ`]ii ,,ICRTI” S.A., cu sediul
în Ia[i, B-dul Poitiers, nr.14, jud.
Ia[i, înregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i sub nr.
J22/307/1991, cod unic de
înregistrare 1961113,
reprezentat` legal prin
Pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, d-l ec. Diaconu
Mirel, convoac` Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor
pentru data 25 Mai 2021, ora
11:00, la Cabana Bucium, Sat
P`un, Comuna Bârnova, Jude]ul
Ia[i. Sunt îndrept`]i]i s` participe
ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor la data de 23 Aprilie
2021. Adunarea General`
Ordinar` va avea urm`toarea
ordine de zi: 1. Prezentarea [i
aprobarea raportului de gestiune
a Consiliului de Administra]ie
pentru anul financiar 2020. 2.
Prezentarea [i aprobarea
raportului Comisiei de cenzori
pentru anul financiar 2020. 3.
Prezentarea [i aprobarea
situa]iilor financiare anuale la
31.12.2020. 4. Prezentarea [i
aprobarea bugetului de venituri [i
cheltuieli pentru anul 2021. 5.
Desc`rcarea de gestiune a
Consiliului de Administra]ie
pentru anul financiar 2020. 6.
Repartizarea sumei brute de
350.000 RON din rezultatul
reportat reprezentând profit net
nerepartizat înregistrat de
societate pentru acordarea de
dividende ac]ionarilor (fixarea
dividendului).7. Diverse. În cazul
în care nu se îndepline[te
cvorumul în data de 25 Mai
2021, Adunarea General`
Ordinar` se reprogrameaz` în
data de 26 Mai 2021, la Cabana
Bucium, Sat P`un, Comuna
Bârnova, Jude]ul Ia[i, ora 11:00,
cu aceea[i ordine de zi.
Participarea ac]ionarilor se face
în nume propriu sau prin procura
de reprezentare. Procurile se
g`sesc la secretariatul societ`]ii
[i se vor depune la sediul
societ`]ii cu cel pu]in 48 ore
înainte de adunare. Materialele
cu privire la ordinea de zi [i
formularele de procuri speciale
vor fi disponibile la sediul
societ`]ii din Ia[i, B-dul Poitiers
nr. 14, începând cu data de 23
Aprilie 2021.

CONDOLEAN}E

U

Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” Ia[i, î[i
ia la revedere de la unul
dintre mai[trii instructori
remarcabili care le-a \nsuflat
elevilor dragostea pentru {coala
de arte [i meserii, Iura[cu
Neculai. Ne vom aminti mereu cu
respect de erudi]ia domniei sale.
Dumnezeu s`-l odihneasc` \n
pace!
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Jude]ul Ia[i a ajuns pe locul 10 pe ]ar\
ca num\r de noi infect\ri de
coronavirus! Num\rul de locuri libere din
sec]iile de terapie intensiv\ a crescut
Num`rul de cazuri noi confirmate cu coronavirus a
pozi]ionat jude]ul Ia[i pe locul 10 pe ]ar`. Pacien]ii
infecta]i cu coronavirus care ajung \n stare grav`
aveau ieri, 18 aprilie 2021, 12 locuri libere \n
sec]iile de terapie intensiv` din spitale, fiind
diagnosticate 72 de persoane cu COVID-19
Num`rul persoanelor noi diagnosticate
cu coronavirus a sc`zut de la jum`tatea
lunii aprilie 2021, dup` ce timp de
aproximativ o lun` a fost raportat` o
cre[tere \ngrijor`toare, cauzat` de valul
trei de pandemie COVID-19. Ieri, 18
aprilie 2021, jude]ul Ia[i s-a pozi]ionat
pe locul 10 pe ]ar` ca num`r de cazuri
noi depistate. De la debutul pandemiei
COVID-19, pân` ieri, au fost confirmate
40.922 de persoane infectate cu coronavirus,
iar num`rul deceselor au ajuns la 788.
Totodat`, Direc]ia de S`n`tate Public`
(DSP) Ia[i a emis un total 41.276 de
decizii pentru persoanele aflate în izolare
[i 41.930 de decizii pentru persoanele
aflate în carantin`.

12 paturi libere pentru
pacien]ii care au nevoie
de internare \n sec]iile
de terapie intensiv`
Ieri, 18 aprilie 2021, mai erau libere
12 paturi ATI \n unit`]ile medicale din
jude]ul Ia[i: 6 paturi ATI la Spitalul
de Neurochirurgie, 4 la Spitalul „Sf.
Spiridon” [i dou` la Unitatea Mobil`
de la Spitalul de Boli Infec]ioase. În
spitalele suport COVID-19 mai erau
libere 204 paturi: 44 de paturi la Spitalul
de Boli Infec]ioase, 7 la Spitalul de
Pneumoftiziologie, 6 la Spitalul Or`[enesc

Hârl`u, 10 paturi la Spitalul de Recuperare,
59 de paturi la Spitalul C.F. Ia[i, 3 la
Spitalul „Sf. Spiridon”, 27 de paturi la
Spitalul Militar [i 48 de paturi la Spitalul
C.F. Pa[cani. Pe de alt` parte, ieri
erau ocupate 387 de paturi, dintre care
65 de paturi ATI \n spitalele suport
COVID-19. Referitor la num`rul paturilor
ATI ocupate, situa]ia era urm`toarea:
9 paturi ATI la Spitalul Clinic de Boli
Infec]ioase, 8 la Unitatea Mobil` de la
Spitalul de Boli Infec]ioase, 8 paturi
ATI la Spitalul de Pneumoftiziologie,
6 la Spitalul Municipal Pa[cani, 5 la
Spitalul de Recuperare, 7 paturi ATI
la Spitalul C.F. Ia[i, 13 la Spitalul de
Neurochirurgie [i 9 paturi ATI la Spitalul
„Sf. Spiridon”.

Mii de ie[eni sunt
izola]i sau carantina]i la
domiciliu. 5 pacien]i au
decedat pe patul de
terapie intensiv`
Ieri, la nivelul Direc]iei de S`n`tate
Public` Ia[i, s-a raportat un num`r de
1.809 de persoane care se aflau în
izolare, iar 1.253 de persoane erau
carantinate la domiciliu. La Spitalul
Clinic „Dr. C.I. Parhon”, centru suport
COVID-19 pentru bolnavii care au
nevoie de asisten]` medical` de specialitate,

ieri erau ocupate trei paturi ATI. Al]i
4 bolnavi confirma]i pozitiv cu noul
coronavirus urmeaz` tratamentul prin
dializ` în sta]ia din unitatea medical`.
La Spitalul Clinic de Obstetric` [i
Ginecologie „Elena Doamna” Ia[i, centru
suport COVID-19 pentru gravidele care
au nevoie de asisten]` medical` de
specialitate, era ocupat un pat ATI.
De asemenea, \n zona ATI COVID-19
de la Spitalul Clinic de Urgen]` pentru
Copii „Sfânta Maria” Ia[i, erau ocupate
3 paturi. În ceea ce prive[te zona
medical` COVID-19 de la unitatea
medical`, erau ocupate dou` paturi de
c`tre pacien]i pediatrici. |n intervalul

17-18 aprilie 2021, \n jude]ul Ia[i, au
fost raportate 5 decese din cauza
infec]iei cu coronavirus \n jude].

Peste 175.000 de
vaccin`ri \mpotriva
infec]iei cu coronavirus
În ceea ce prive[te solicit`rile de
testare ale pacien]ilor care prezint`
simptomatologie specific` noului
coronavirus, înc`rcate de medicii de
familie pe platforma CAPESARO, \n
perioada 17-18 aprilie 2021, echipajele
mobile au realizat 62 de recolt`ri la
domiciliu. Mai exact, au fost realizate
60 de recolt`ri de DSP Ia[i [i dou`

de Serviciul de Ambulan]` Jude]ean
Ia[i. |n campania de vaccinare împotriva
COVID-19, desf`[urat` la nivelul jude]ului
Ia[i, \n cadrul centrelor pentru imunizarea
popula]iei, a fost efectuate 175.254 de
vaccin`ri. Din acest num`r total de
persoane vaccinate, 102.274 au fost
vaccinate cu prima doz` [i 72.980 cu
cea de-a doua doz`. Pe data de 17
aprilie 2021 au fost vaccinate 2.739 de
persoane, dintre care 2.380 de persoane
au primit prima doz` [i 359 de persoane
au primit cea de-a doua doz`. De la
începutul campaniei de vaccinare s-au
înregistrat 298 de reac]ii adverse u[oare.
Alexandra ABONICESEI

Moment plin de istorie, la Ia[i! Institutul Cultural Francez,
la aniversarea a 30 de ani de la fondare
Echipa Institutului Francez din
România s`rb`tore[te 30 de ani de
existen]` la Ia[i. Totul are loc
ast`zi, 19 aprilie 2021. Momentul
este celebrat cu un program
bogat, care cuprinde o serie de
evenimente on-line, centrate pe
memoria institu]iei, dar [i pe
prezentul acesteia. Acest
eveniment aniversar va fi punctul
de plecare pentru alte manifest`ri
care se vor desf`[ura de-a lungul
întregului an.
Pe data de 19 aprilie 2021 (ast`zi), echipa
Institutului Francez din România sarb`tore[te 30
de ani de existen]` la Ia[i. Asta cu un program
bogat, care cuprinde o serie de evenimente online, centrate pe memoria institu]iei, dar [i pe
prezentul acesteia. Acest eveniment aniversar va
fi punctul de plecare pentru alte manifest`ri care
se vor desf`[ura de-a lungul întregului an.
Programul evenimentelor de pe 19 aprilie cuprinde:
14:00 - 15:30, dialog cu fo[tii directori [i membrii

echipei Institutului Francez din România la Ia[i,
prieteni care au participat activ la via]a Institutului
(via Zoom, live pe Facebook); cuvânt introductiv
al Excelen]ei Sale, Laurence Auer, ambasador al
Fran]ei în România, Mihai Chirica, primarul
Municipiului Ia[i, [i al Helenei Roos, directoarea
Institutului Francez din România.

Eveniment de inaugurare a
S`lii „Maria Carpov”, la
Institutul Francez Ia[i.
Dezvelirea pl`cii inaugurale, în
prezen]a membrilor echipei
Mai departe, de la 17:00 la 17:30, este
programat evenimentul de inaugurare a S`lii
„Maria Carpov”, difuzat live pe Facebook. Dezvelirea
pl`cii inaugurale, în prezen]a membrilor echipei,
a lui Radu Gr`dinaru, consul onorific, [i Elena
Farca, {ef serviciu Rela]ii Interna]ionale în cadrul
Prim`riei Municipiului Ia[i. De la 17:30 la 19:00,
mas` rotund` în memoria Mariei Carpov, cu
participarea: Adriana-Gertruda Romedea - Universitatea

„Vasile Alecsandri” din Bac`u, Simina M`st`can
- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bac`u,
Felicia Dumas - Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i.
În perioada 20 - 24 aprilie se vor difuza online, pe pagina de Facebook a Institutului Francez
din România la Ia[i, m`rturii ale fo[tilor directori
ai institu]iei: Georges Diener în dialog cu Cristina
Iliescu, Guillaume Robert în dialog cu Olivier
Dumas, Vincent Lorenzini în dialog cu Muriel
Augry-Merlino. Vor fi transmise [i mesaje individuale:
Paul Elie Levy, José Maria Queiros, Alain Ramette
\n lectura lui Benoît Vitse. Începând cu data de
26 aprilie, vor urma, de-a lungul întregului an,
alte m`rturii în limbile român` [i francez`, cu
personalit`]i ale lumii culturale [i educa]ionale,
din Ia[i sau din Fran]a.

Actualul Institut Francez din
Ia[i a fost inaugurat în
decembrie 1992
Actualul Institut Francez din Ia[i a fost
inaugurat în decembrie 1992. De atunci, acesta

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

a atras [i atrage un public numeros [i variat
prin intermediul evenimentelor culturale de nivel
înalt [i prin cursurile de limba francez` pe care
le ofer` pentru a satisface o cerere în cre[tere.
El cuprinde o sal` de spectacole [i o sal` de
expozi]ie, un centru de resurse cu acces la
Internet [i o Mediatec` (cu 20.000 de c`r]i [i
mii de documente electronice suplimentare).
Fostul Centru Cultural Francez a fost închis
temporar în primii ani ai regimului comunist în
România, prin denun]area unilateral` la 20 noiembrie
1948 a acordului de cooperare încheiat de România
cu Fran]a la 31 martie 1931. La data de 1 ianuarie
2012, re]eaua cultural` francez` din România sa unificat în mod oficial sub numele de Institutul
Francez, ca urmare a reformei mondiale a re]elei
culturale [i de cooperare ini]iat` de Ministerul
Francez de Afaceri Externe [i Europene. Scopul
principal al Institutului este de a oferi cursuri
[i examene de limba francez` unui public cât
mai larg posibil.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Reac]ia lui Mircea Lucescu
dup\ victoria lui Dinamo Kiev
cu {ahtior Done]k, care
l-a apropiat de un nou titlu
Antrenorul echipei Dinamo Mircea
Lucescu [i-a felicitat juc`torii dup` victoria
ob]inut`, sâmb`t`, în derbiul cu {ahtior
Done]k [i a afirmat c` trofeele se câ[tig`
prin organizare defensiv`, a[a cum au f`cut
elevii s`i. „Mi-a fost greu s` organizez jocul
lui Dinamo într-o perioad` atât de scurt`
[i s` ob]in rezultate, dar am reu[it. Din
punct de vedere uman, îmi este greu s`
joc împotriva lui {ahtior. Aceasta nu este
o r`zbunare, este exclus a[a ceva. Nu a
existat nicio ac]iune spectaculoas`. A existat
un joc între dou` echipe puternice care î[i
rezolvau propriile sarcini, fiecare parte avea
armele sale în ceea ce prive[te conducerea
acestui joc. {tiam c`, într-o oarecare m`sur`,
acesta este un meci foarte important, dar
[i dup` {ahtior avem meciuri foarte grele
în deplasare, împotriva celor de la Mariupol,
Vorskla, Kolos. Este dificil s` nu pierdem
[i s` câ[tig`m fiecare meci, iar {ahtior,
dac` ar fi câ[tigat, ar fi putut s` se apropie
de noi. Vreau s` repet înc` o dat`, azi nu
a existat un joc spectaculos. Ne-am organizat
foarte bine în ap`rare. Pe baza experien]ei
mele, [tiu c` titlul se câ[tig` prin organizare
defensiv`. [i exist` dou` metode de organizare
a jocului defensiv. Unul este printr-o preg`tire
fizic` foarte bun`, prin latur` tactic` [i
printr-o bun` coeren]` între compartimente,
care î]i permite s` blochezi spa]iile, s`
p`strezi distan]a [i s` te apropii în timp
util de juc`torul cu mingea. A doua metod`
de organizare a jocului defensiv, pe care
am folosit-o la {ahtior, este prin posesie,
control foarte bun, atunci când practic nu
dai mingea adversarilor t`i. Ast`zi a fost
un meci în care {ahtior, având juc`tori
foarte abili, puternici individual, a controlat
bine mingea, dar noi am jucat într-un mod

organizat defensiv. {tiam totul despre ei,
le-am spus juc`torilor tot ce vor face. Neam ap`rat foarte bine [i practic nu le-am
permis s`-[i creeze [anse periculoase lâng`
poarta noastr`”, a spus Mircea Lucescu.

Ce mesaj le-a transmis
Mircea Lucescu juc`torilor
lui Dinamo Kiev dup`
victoria cu {ahtior
Mircea Lucescu a dezv`luit ce le-a spus
juc`torilor s`i dup` ce Dinamo Kiev a învins
pe {ahtior [i s-a apropiat de titlu în Ucraina:
„Pur profesional, ca antrenor, le sunt
recunosc`tor b`ie]ilor mei [i în vestiar leam spus c` au respectat tot ce am preg`tit,
tot ce le-am cerut s` fac` în cursul preg`tirii
acestui meci. Dup` meci, i-am felicitat pe
juc`tori [i le-am spus: bravo, v` mul]umesc
pentru jocul defensiv, pentru modul în care
m-a]i ascultat, pentru cât de inteligent a]i

jucat meciul, dar dup` ce a]i câ[tigat mingea,
nu mi-a pl`cut cum a]i continuat. Mai este
de lucru. Încrederea lipse[te uneori, dar
azi a fost din cauza unui anumit stres
provenit din importan]a meciului. Acest
lucru a afectat preg`tirea [i jocul. Au a[teptat
victoria foarte mult [i de foarte mult timp.
Este întotdeauna dificil s` r`mâi pe primul
loc. Individual, nu putem ajunge la tehnica
brazilienilor, ci trebuie s` cre[tem prin
rela]ii, în]elegere reciproc`, prin interac]iune.
Trebuie s` control`m mingea în mod
colectiv”, a declarat Lucescu, potrivit siteului oficial al echipei {ahtior Done]k.
Forma]ia Dinamo Kiev, antrenat` de
Mircea Lucescu, a învins, sâmb`t` sear`,
în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa {ahtior
Done]k, într-un meci din etapa a XXII-a a
campionatului Ucrainei.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Ce s-ar putea întâmpla
cu Dennis Man [i
Valentin Mih\il\, dac\
Parma va retrograda:
ıNu se vor vinde u[or‰

Parma a pierdut dramatic meciul cu Cagliari, 3-4, de[i
conducea cu 3-2 în minutul 91, rezultat în urma c`ruia a c`zut
deja cu un pas în Serie B. În partida cu Cagliari, Dennis Man
a fost din nou unul dintre cei mai activi juc`tori ai Parmei,
reu[ind golul de 3-1 în minutul 59. Cel`lalt român din lot,
Valentin Mih`il`, revenit dup` o accidentare ce nu i-a permis
s` joace runda trecut`, a evoluat pe toat` durata reprizei
secunde, îns` n-a reu[it o presta]ie conving`toare, ratând chiar
[i o [ans` mare în prelungiri, la 3-3.

Ce poate urma pentru Dennis
Man [i Valentin Mih`il` dac`
Parma retrogradeaz`
Având în vedere c` Parma este, practic, aproape retrogradat`,
s-a pus întrebarea ce se va întâmpla cu cei doi juc`tori români
în startul sezonului viitor, când ar putea face obiectul unui
transfer la o forma]ie de Serie A, având în vedere c` evolu]iile
lor au fost peste media echipei în ultimele luni, iar vârstele
pe care le au le ofer` în continuare o marj` de progres
important`.
Ionu] Chiril` consider` c` Dennis Man [i Valentin Mih`il`
vor r`mâne la echip` [i în Serie B, pentru a contribui imediat
la revenirea în primul e[alon, având în vedere [i faptul c`
salariile celor doi [i a altor nume importante din lot nu ar
reprezenta o problem` pentru patronat, chiar [i în liga a doua.
„Serie B e puternic`. Dac` Parma retrogradeaz` [i are
stabilitate financiar`, nu-i va vinde. Va încerca promovarea [i
dac` revine imediat în Serie A, Man [i Mih`il` pot fi protagoni[tii
unor transferuri importante. Dac` vrei s` promovezi, ai nevoie
de ei. Am în]eles c` este un patron american (n.r.- Kyle
Krause), care are o situa]ie foarte solid`, deci nu e o problem`
s`-i ]in`. Eu nu cred c` se vor vinde atât de de u[or [i rapid,
cred c` vor r`mâne pentru continuitate”, a declarat Ionu]
Chiril`.
Dup` înfrângerea cu Cagliari, în care Dennis Man a înscris
al doilea gol din ultimele trei etape, Parma a r`mas pe locul
19 în Serie A, cu 20 de puncte. Forma]ia lui Roberto D’Aversa
este la cinci puncte în spatele echipei la care joac` R`zvan
Marin, de asemenea marcator sâmb`t`, ocupanta pozi]iei a 18a, [i la [apte în spatele lui Torino, ocupanta ultimului loc care
asigur` men]inerea, care are [i dou` meciuri mai pu]in disputate,
cu AS Roma în runda a 31-a [i restan]a cu Lazio.
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Bursa bârfelor

Cum se cerea [p`gu]a pren Brem`rie,
banii curgeau la greu!
Babetele bârfitoare încep în for]` edi]ia de ast`zi, cu una
despre o tanti [`f` pe la Hurbanism, de la o brem`rie din giude],
pre numele ei Ginu]a Agapia. Gurile rele spun c` tanti aiasta e
cunoscut` din vremuri atemporale c` e dorit` de saiele, motiv
pentru care, de-a lungul timpului, ar mai fi solicitat, pe ici, pe
colo, t`t felul de [p`gu]e [i [p`gi, pentru diverse docomente. Cic`
nu puteai s` î]i ridici o ca[carabet`, dac` nu cotizai la madama
[`f` pe la Hurbanism. Acu’, Ginu]a a cam îmbulinat-o, c` au venit
b`e]ii cu ochi alba[tri [i au r`dicat-o, iar, chiar dac` a sc`pat
deocamdat` de pârnaie, asta nu înseamn` deloc c` focul a trecut!
Aceia[i oameni r`i mai spun c`, în trecutul destul de apropiat,
madam Ginu]a i-a cerut unui cet`]ean lovele [i când lucra pe la
brem`rie pe la R`diu, pentru o autoriza]ie f`r` avize. {i cic`
madama nu a avut vreo jen` când i-a transmis cet`]eanului despre
câ]i cr`i]ari era vorba. Acu’, babetele bârfitoare nu [tiu dac`
lucrurile or stat chiar a[a pe atunci, îns` acu’ situa]ia nu pare
deloc roz pentru madam Ginu]a, care o început s` tremure din
t`te balamalele!

Secretul \ngropat de trupa care a
combinat milioane de euro
Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de la \nceputul s`pt`mânii
cu o alt` treab` de pe aici, de data asta legat` de ni[te combina]ii
de la spetalul cel mobilat de la Le]caia. Toat` t`r`[enia asta din
ultimele s`pt`mâni, ba c` merge spetalul, ba c` nu merge [i tot
st` \nchis, a cam bulversat tot poporul. {i pe `la covidat, [i pe
`la s`n`tos. Treaba e c` Alinu]a Pompa, cea cu e[arf` cu burberi,
tot zice c` spetalul e numai bun [i c` trebe musai deschis, c`
tre s` apar` [i ni[te turci s` mai mo[modeasc` pe la instala]ii pe
acolo [i chestii de astea. Numai c` pe turcii `ia nu prea-i mai
vede nimeni, c` se tot chinuie s` ajung` de ceva vreme \ncoace.
Adic` turcul [i-a luat lovea [i [i-a b`gat de tot picioarele \n el
spetal, c` doar mai are [i pe al]ii de fraierit. {i uite a[a se lunge[te
]eapa asta, [i `ia de la Eurovest [i ai lui Ar`g`zel Pompa trag
speran]` s` treac` repede covidu]ul [i s` uite toat` lumea de
combina]ia asta.

A fugit din Ia[i ca s` bea departe de
curio[i! Cic` abia se mai ]inea pe picioare
La final de rubricu]`, babetele vor s` v` mai povesteasc` una
mic` [i despre un alt personagiu de pe a noi de prin târg care
a fugit undeva la f`r` restric]ii ca s` poat` bea lini[tit de ziua
lui. Zilele astea o fost aniversarea lui Cretian {panciu, strategul
cel eronat [i combinator din ga[ca lui Ar`g`zel Pompa. Ca s` nu
dea de b`ut la b`je]ii de la partidoi [i la al]ii, Cretian {panciu a
fugit undeva la munte, unde a b`ut pân` a c`zut sub mas` [i
unde nu-l [tie lumea. Nu e nicio noutate c` `sta bea de stinge
pân` nu mai poate, dar c` fuge departe de breteni e [i mai [i.
Doar se [tie c` {panciu e cel mai zgârcioban dintre zgârciobani,
c` umbl` cu un costum de atâta amar de vreme [i nici nu e
darnic la pung`! Poate prind `ia acuma de la partid [i-i fac rând
la u[` s` a[tepte de b`ut.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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ıS\geata‰ Cordunenilor,
care flutura o sabie `n
centrul Ia[ului, tremur\ de
emo]ii! Procurorii nu vor
s\-l mai vad\ `n libertate!
Belele din trecut `l bântuie!

Unul dintre membrii lumii interlope din
Ia[i va fi nevoit s` dea din nou explica]ii în
instan]`. Procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis în
judecat` pe {tefan Andrei Boncu, pentru
conducere f`r` permis [i refuz sau
sustragere de la prelevarea de probe
biologice. În urm` cu câteva s`pt`mâni,
acesta a fost trimis în fa]a magistra]ilor în
urma unui scandal
Cel mai loial „locotenent” al Cordunenilor st` din nou cu sufletul
la gur`! Procurorii ie[eni îl vor „legat” dup` ce a fost prins [ofând
f`r` permis pe str`zile din jude]! În plus, Stefan Andrei Boncu nu

este la prima lui isprav` de acest gen! Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis în judecat` pe
{tefan Andrei Boncu, pentru conducere f`r` permis [i refuz sau
sustragere de la prelevarea de probe biologice. Acum, urmeaz` ca
Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen al procesului penal.
Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus anchetatorii [i cel mai
loial „locotenent” al Cordunenilor, pentru a putea lua o decizie în
cest caz.

Ie[eanul {tefan Andrei Boncu,
acuzat c` a [ofat f`r` permis
Ie[eanul {tefan Andrei Boncu a intrat în vizorul anchetatorilor
în urm` cu câ]iva ani, dup` un incident în trafic. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i au precizat c`, la finele
anului 2015, cel mai loial „locotenent” al Cordunenilor a fost re]inut
dup` ce a fost prins conducând f`r` permis. De altfel, în urma
incidentului, Boncu (43 de ani) a [i fost re]inut dup` ce a încercat
s` fug` de poli]i[ti când ace[tia i-au f`cut semn pentru a opri.
Potrivit reprezentan]ilor Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i,
Boncu a fost observat la volanului unui Mercedes de c`tre agen]ii
rutieri. Ace[tia au încercat s` îl opreasc`, moment în care ie[eanul
a ap`sat pedala de accelera]ie [i a intrat pe sens interzis. Oamenii
legii au mai spus c` acesta a intrat cu vehiculul într-un gard, dup`
care a abandonat ma[ina [i a încercat s` fug` de agen]i.

Anchetatorii l-au trimis în judecat`
[i dup` ce s-a filmat în centrul
Ia[ului cu o sabie în mân`
Anchetatorii ie[eni au mai sus]inut c` {tefan Andrei Boncu a fost
prins de unul dintre poli]i[ti [i pus la p`mânt, dup` care a fost
înc`tu[at. Mai mult, Boncu ar fi refuzat s` sufle în etilotest, dup` ce
agen]ii au avut suspiciunea c` acesta ar fi consumat alcool înainte
de a urca la volan.
De asemenea, agen]ii au constatat c` {tefan Boncu nu avea
permis de conducere. „Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier au prins
un b`rbat din municipiul Ia[i care conducea un autoturism pe strada
Palat f`r` a avea permis. Acesta a refuzat testarea cu aparatul alcooltest.
Poli]i[tii au efectuat semnal regulamentar de oprire [oferului respectivului
auto, întrucât a înc`lcat semnifica]ia unui indicator rutier. Acesta [ia continuat deplasarea. Într-un final, [oferul a fost imobilizat deoarece
a încercat s` fug`. În urma probatoriului administrat în cauz`, poli]i[tii
ie[eni au luat m`sura re]inerii pentru 24 de ore a conduc`torului
auto, care a fost dus în Arestul Poli]iei”, au precizat atunci reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i. Amintim c` cel mai loial
„locotenent” al Cordunenilor nu e la prima isprav` de acest gen.
{tefan Andrei Boncu a fost trimis recent în judecat` dup` ce s-a
filmat în centrul Ia[ului cu o sabie în mân`, în timp ce î[i provoca
rivalii.
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