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Pâinea viitorului a fost creată în
laboratoare ale Universității de
Agronomie din Iași. Cât costă aceasta
și ce ingredient fabulos conține
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Pont pentru
El este
toți șoferii!
tânărul care și-a
Un nou pasaj
uitat pistoalele pe
malul râului Nicolina subteran în Iași
actualitate 9

A fost găsit tânărul care și-a uitat armele pe
malul râului Nicolina. La scurt timp după ce
un ieșean a sunat la 112 și a spus că a găsit
două pistoale aruncate, polițiștii au început
să facă verificări, iar într-un timp extrem de
scurt au găsit proprietarul. Polițiștii au primit
un indiciu extrem de important...

Un proiect nou legat de un pasaj subteran în
Iași a fost inclus în proiectul de buget pe anul
2021 al municipalității. Proiectul prevede
realizarea unui pasaj subteran în zona Manta
Roșie, pasaj care poate prelua traficul spre
zona Granit dinspre cartierul Bucium.
Obiectivul a fost trecut în proiectul de buget
alături de alte investiții pentru traficul...
social
4
Medicii veterinari nu mai
au Ivermectină în farmacii și
cabinete din cauza isteriei create în
jurul acestui medicament: „Mai bine
să facă gargară cu apă cu sare”

actualitate 8

Paul Tehuțu, patronul agenției
TNT Imobiliare, vrea să dea lovitura
pe o suprafață mică de teren
Paul Tehuțu, patronul de la TNT
Imobiliare, vrea să construiască
un bloc chiar lângă o casă de pe
stradela Adunați, din Iași, zona
Smârdan. Cele trei etaje vor
acoperi casa cu un singur nivel.
Proprietarul Neculai Mititelu a
spus că a primit oferte financiare,
dar le-a refuzat, nu vrea să vândă
actualitate 8

El este unul dintre cei mai chipeși
vatmani, alături de fratele geamăn! Când
nu conduce tramvaiul, Petru scrie poezii!
Petru Enea are 27 de ani și este
unul dintre cei mai chipeși vatmani
de la CTP. Fetele se uită lung după
el când îl văd prin oraș, dar ce nu
știu ele este că Petru este un poet
desăvârșit. Băiatul s-a angajat la
Compania de Transport Public Iași
în urmă cu aproximativ 2 ani, iar
alături de el lucrează și fratele său
geamăn, Ionuț Enea
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{edin]e pe bugetele CJ [i
ale Prim\riei Ia[i din
2021! Lista proiectelor
discutate de ale[ii ie[eni
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Pont
pentru to]i
[oferii! Un
nou pasaj
subteran
`n Ia[i
Un pasaj subteran \n Manta Ro[ie, al`turi de reabilitarea
str`zii respective [i a altor rute adiacente au fost trecute \n
proiectul de buget de la Prim`ria Ia[i. Proiectul legat de
\ntocmirea studiului de fezabilitate pentru pasajul subteran din
Manta Ro[ie are o valoare de circa 300 de mii de lei, conform
documentului ini]iat de autoritatea local`. |n plus, \n proiect
apare [i reabilitarea str`zii Manta Ro[ie, a str`zii Gr`niceri,
precum [i a str`zii Cronicar Mustea. Noul pasaj subteran a
fost inclus [i \n proiectul Planului Urbanistic General (PUG)
al municipiului Ia[i. Acest document \ns` nu a fost avizat,
hârtiile fiind \ntoarse de Ministerul Culturii.

Pasaj subteran \n Manta Ro[ie
pentru [oferii din Ia[i!

|n cursul acestei s`pt`mâni vor avea loc
dou` [edin]e la Consiliul Jude]ean [i la
Prim`ria Ia[i pentru avizarea bugetelor pe
2021. Ale[ii celor dou` institu]ii publice
ie[ene vor dezbate proiectele de buget pe
anul \n curs \n cadrul unor [edin]e
extraordinare \n cursul acestei s`pt`mâni
Bugete de 1,2 miliarde de lei la Prim`ria Ia[i [i de 1,4 miliarde
de lei la Consiliul Jude]ean Ia[i. Acestea sunt sumele pe care le
vor avea la dispozi]ie cele dou` institu]ii publice ie[ene pe parcursul
anului 2021. |n cursul acestei s`pt`mâni, ale[ii din Consiliul
Jude]ean Ia[i [i cei din Consiliul Local vor avea pe mas` proiectele
de buget pe anul \n curs, listele investi]iilor, dar [i alte detalii
ce ]in de finan]ele din 2021. Consiliul Local Ia[i se va reuni \n
cursul zilei de joi, 22 aprilie 2021, cu \ncepere de la ora 12:00,
pentru a discuta despre proiectul de buget. Plenul Consiliului
Jude]ean Ia[i se va reuni \n cursul zilei de miercuri, 21 aprilie
2021, pentru a analiza proiectul de buget al institu]iei. Listele de
investi]ii ale ambelor institu]ii au fost deja prezentate de executivul
CJ [i cel al Prim`riei Ia[i. Consilierii urmeaz` s` amendeze
proiectele de buget cu noi propuneri, acestea urmând a fi dezb`tute
\n plen.

Bugetul Prim`riei Ia[i pe anul 2021
Plenul Consiliului Local a fost convocat \ntr-o [edin]` extraordinar`
pentru a discuta mai multe proiecte de hot`râre. |n afara proiectului
de buget aferent anului 2021, consilierii locali vor analiza [i o
serie de investi]ii \n municipiu. Un prim proiect de hot`râre
prevede aprobarea documenta]iei tehnico-economice la amenajarea

unor terenuri de sport aferente institu]iilor [colare. Este vorba
despre 21 de terenuri de sport de la mai multe unit`]i de
\nv`]`mânt din municipiul Ia[i. De asemenea, pe ordinea de zi
va fi [i un proiect de hot`râre privind aprobarea bugetului general
al municipiului Ia[i pe anul 2021. |n plus, consilierii locali vor
mai discuta [i un proiect de hot`râre privind aprobarea planului
de m`suri legat de preluarea serviciului public de alimentare cu
energie termic`. Prim`ria va gestiona acest serviciu de la operatorul
Veolia Energie Ia[i S.A., operator care se va retrage de la finalul
lunii aprilie 2021. Astfel, municipalitatea va prelua acest serviciu,
acesta urmând a fi gestionat pentru o vreme de c`tre TermoService SA, direc]ie aflat` \n administrarea autorit`]ii locale.

Bugetul CJ Ia[i pe anul 2021
Miercuri, 21 aprilie 2021, de la ora 10:00, plenul Consiliului
Jude]ean Ia[i va analiza proiectul de buget pe anul 2021. Ale[ii
jude]ului Ia[i vor discuta despre investi]iile derulate de institu]ie
\n cursul acestui an, acesta fiind de altfel [i singurul proiect ce
va fi analizat. Bugetul CJ Ia[i pe 2021 cuprinde o serie de proiecte
\n parcurile industriale, \n infrastructura de drumuri [i nu numai.
S`pt`mâna trecut`, consilierii au avizat alocarea unor fonduri c`tre
prim`riile din jude]ul Ia[i pentru sus]inerea proiectelor locale [i
plata unor datorii. S-au alocat câteva zeci de milioane de lei din
cota de 6 la sut` provenit` din impozitul pe venit estimat a fi
încasat la bugetul de stat. |n plus, s-au alocat [i fonduri din
procentul de 20 la sut` din cotele [i sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
Ale[ii jude]ului au avizat [i alocarea unor fonduri pentru prim`riile
care au proiecte de gaz [i de aduc]iune de ap`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Proiectul pasajului subteran din zona Manta Ro[ie va
conecta artera respectiv` cu zona Granit, scopul fiind acela
de a scoate traficul din Frumoasa - Poitiers \ntr-o zon` mai
pu]in circulat`. Pasajul va trece pe sub calea ferat` \n apropiere
de pasarela pietonal` din zona respectiv`. Deocamdat`
documenta]ia urmeaz` s` fie avizat` odat` cu aprobarea
bugetului. Ulterior se va transforma \ntr-un proiect de hot`râre
separat, care va fi inclus pe ordinea de zi a unei [edin]e
ordinare de Consiliu Local. Zona Manta Ro[ie - Poitiers este
una din cele mai aglomeate din municipiul Ia[i. Cei care vin
din Manta Ro[ie spre Bucium au parte de trafic infernal \n
timpul orele de vârf. Noul pasaj subteran poate degreva traficul
spre Granit, obiectiv aflat la intersec]ia cu strada Bucium [i
bulevardul Socola.

Lista pasajelor rutiere
trecute \n lista prim`riei
Pe lâng` proiectul legat de pasajul subteran din Manta
Ro[ie, municipalitatea ie[ean` a prins \n bugetul pe anul \n
curs [i alte investi]ii asem`n`toare. Un alt exemplu este legat
de execu]ia de lucr`ri de repara]ii capitale la pasajul subteran
din Frumoasa. Pentru acest lucru, municipalitatea va pune
deoparte \n buget suma de 300 de mii de lei. Tot \n bugetul
pe anul 2021, municipalitatea a prins [i 94 de mii de lei
pentru un studiu de fezabilitate privind realizarea unui pasaj
subteran (rutier/tramvai) \n vederea fluidiz`rii traficului \ntre
strada A. Panu [i strada Palat. |n acest proiect se prevede
[i crearea unui aliniament continuu de promenad` dinspre
bulevardul {tefan cel Mare [i Sfânt c`tre Pia]a Palatului
Culturii. Tot 94 de mii de lei cost` [i realizarea unui studiu
de fezabilitate pentru realizarea unui pasaj subteran (rutier)
\n vederea fluidiz`rii traficului \ntre Aleea M. Sadoveanu [i
Bulevardul Carol I, \n zona Universit`]ii de {tiin]e Agricole
[i Medicin` Veterinar` (USAMV) - Rond Agronomie.
Vlad ROTARU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Lista locurilor de la cre[ele din Ia[i.
Iat\ unde sunt cele mai c\utate spa]ii
din tot ora[ul
Prim`ria a stabilit recent lista locurilor de
la cre[ele din Ia[i. Direc]ia Cre[e
gestioneaz` 12 institu]ii cu o capacitate
total` de 1.090 de locuri \n tot municipiul
Ia[i. |n prezent sunt ocupate 826 de locuri
\n spa]iile administrate de municipalitate
Mai multe cre[e de stat cu o capacitate de la 50 la 100 de
locuri func]ioneaz` \n municipiul Ia[i. Prim`ria administreaz` 12
astfel de spa]ii prin Direc]ia Cre[e, autoritate care a prins \n
bugetul pe anul 2021 câteva milioane de lei pentru func]ionarea
acestora. |n lista cre[elor din Ia[i se reg`sesc spa]ii din cartiere
precum Alexandru Cel Bun, P`curari, zona central` sau T`t`ra[i.
Cre[ele din municipiul Ia[i ar urma s` se extind`, municipalitatea
preg`tind o serie de investi]ii \n modernizarea spa]iilor actuale.

Lista locurilor la cre[ele
din Ia[i prinse \n buget
Prim`ria Ia[i a prins un buget de 13,3 milioane de lei pe
anul 2021 pentru cre[ele din municipiu. „În cadrul capitolului
Asisten]` Social` sunt cuprinse cheltuielile necesare finan]`rii
urm`torilor ordonatori secundari [i ter]iari de credite: Direc]ia
Cre[e [i Direc]ia de Asisten]` Social`. La Direc]ia Cre[e se vor
aloca 13,3 milioane de lei pentu cheltuieli de personal din bugetul
de stat [i cel local. Alte 2 milioane de lei sunt pentru bunuri [i
servicii, iar 160 de mii de lei sunt pentru persoanele cu handicap
ne\ncadrate”, se arat` \n proiectul de buget pe 2021. Reprezentan]ii
institu]iei au ar`tat [i cum func]ioneaz` cre[ele din ora[. „Direc]ia
Cre[e Ia[i este o institu]ie public` specializat` în servicii de

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor
Profesionale sub nr.RFO-II-0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală
16605670, în calitate de administrator judiciar al debitoarei
„T.A.G.C.M. DUNĂREA” S.A., în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de
insolvență, coroborat cu prevederile Noului Cod de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, cu Planul de Reorganizare
confirmat prin Sentința Civilă Intermediară nr. 190/30.08.2020,
organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, în data de
26.04.2021, ora 14:00, pentru valorificarea următoarelor bunuri
mobile:
Nr. crt.; Denumirea bunurilor mobile; PREȚ DE PORNIRE a
LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
1 DACIA LOGAN SD/LSDAE,GL-33-ERG,
2.616,00
2 REMORCA INSTALATIE DE FORAJ FA20
1.696,00
la mare adancime,
3 FORD MONDEO,
5.600,00
4 DACIA LOGAN SD/LSDJK,
1.992,00
5 DACIA LOGAN PREFERENCE SD/LSDJ4P,
2.376,00
6 DACIA DUSTER LAUREATE 4*4 1.5DCI,
3.568,00
7 DACIA DUSTER LAUREATE 4*4,
3.168,00
8 DACIA LOGAN PREFERENCE SD/LSDJ4P,
2.376,00
9 DACIA LOGAN LAUREATE 1.5, GL-10-WVO,
4.360,00
10 DACIA DUSTER LAUREATE 4*4 1.5DCI
3.232,00
11 DACIA LOGAN SD/LSDJ4, GL-13-WAT,
2.272,00
12 DACIA LOGAN SD/LSDJ4, GL-14-WAT, nr. identif 2.272,00
13 DACIA DOKKER-CTR RCI 151469,
3.360,00
14 DACIA DOKKER-CTR RCI 151469,
3.360,00
15 RENAULT MASTER AUTOȘASIU
7.248,00
16 RENAULT MASTER AUTOȘASIU,
7.248,00
17 MITSUBISHI LANCER, GL-06-KPJ
960,00
18 TATA TELCOLINE,
750,00
19 SKODA OCTAVIA,
640,00
20 FIAT ALBEA,
400,00
Prețurile nu conțin TVA.
În cazul în care la licitaţia din 26.04.2021, nu se vor valorifica
toate bunurile mobile aparţinând debitoarei, se vor organiza noi

educa]ie timpurie antepre[colar` care ofer` servicii integrate de
îngrijire, supraveghere [i educa]ie timpurie pentru copiii de vârst`
antepre[colar`. Direc]ia Cre[e are în subordine 12 cre[e pe raza
municipiului Ia[i. Cre[ele sunt organizate în regim de program
prelungit”, se mai arat` \n proiectul de buget.

Lista complet` a cre[elor din municipiul Ia[i
Cre[a municipal` de pe bulevardul Independen]ei, de la fostul
Hotel Municipal, are o capacitate de 90 de locuri. De asemenea,
Cre[a „Universul copiilor” (Cre[a nr. 1) din stada }u]ora, nr. 3,
are o capacitate de 100 de locuri. Cresa „Curcubeul veseliei”
(Cre[a nr. 2) din Aleea Nicolina, nr. 9 are o capacitate de 100
de locuri. |n subordinea municipalit`]ii se afl` [i Cre[a „Clopo]elul
magic” (Cre[a nr. 6) din Aleea Decebal, nr.10, unde sunt 50 de
locuri pentru cei mici. Municipalitatea gestioneaz` [i Cre[a „Poieni]a

licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de 06.05.2021, 10.05.2021,
respectiv 17.05.2021, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile ce
urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 25.04.2021,
05.05.2021, 09.05.2021, respectiv 16.05.2021, ora 12:00, la sediul
administratorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.91,
aln.1, din Legea nr.85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie
publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de
valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din 07.02.2021.
Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al
licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în
cadrul Adunării Creditorilor din 07.02.2021. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr.:R014BACX0000004568880000, deschis
la Unicredit Bank. Garanţia de participare va fi depusă în lei la
cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia
se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la
termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Detaliile
privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia
publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse
în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de
organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul
administratorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este
de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul administratorului
judiciar, nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank
Iaşi sau în numerar la sediul administratorului judiciar. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul administratorului judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L.: www.lrj.ro, la tel.: 0733.683.702,
0799.930.007, mail:vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
dragos.cruceanu@lrj.ro.

însorit`” (Cre[a nr. 8), aflat` \n strada Stejar, nr. 27, cre[` cu
100 de locuri. Cre[a Voiniceii” (Cre[a nr. 9) din strada Mu[atini,
nr. 33, are o capacitate de 100 de locuri, \n timp ce Cre[a „Piticii
n`zdr`vani” (Cre[a nr. 10) din strada Decebal, nr. 25 bis, are o
capacitate de 100 de locuri. De asemenea, Cre[a „Primii pa[i”
(Cre[a nr. 14) din strada Toma Cozma, nr. 5A, are la dispozi]ie
100 de locuri pentru micu]ii din municipiul Ia[i.
Alte 100 de locuri sunt [i la „Cre[a Flutura[ii veseli” (Cre[a
nr.15) din strada Mircea cel B`trân, nr. 16.

Noi cre[e \n municipiu.
Iat` ce zone sunt vizate
Prim`ria Ia[i gestioneaz` [i activitatea de la „Cre[a Piticot”
(Cre[a nr. 19) din strada Minervei, nr. 1, obiectiv cu 100 de
locuri. {i la Cre[a „N`zdr`vanii veseli” (Cre[a nr. 24) din strada
Arge[, nr. 5, sunt disponibile 50 de locuri. La „Cre[a Stelu]a
fermecat`” (Cre[a nr. 25) din strada Canta, nr. 3, sunt disponibile
100 de locuri. În prezent sunt înscri[i la cre[` un num`r total
de 826 de copii. |n plus, vor ap`rea [i alte cre[e \n municipiul
Ia[i \n perioada urm`toare. |n luna februarie a anului trecut,
Prim`ria Ia[i a lansat o procedur` pentru servicii de proiectare
pentru cinci cre[e noi. Amplasamentele propuse sunt {oseaua
Voine[ti (3.500 metri p`tra]i), bd. Tudor Vladimirescu, nr. 39 45 (1.415 metri p`tra]i). |n calcul intr` [i o construc]ie de pe
strada Stindardului (988 metri p`tra]i) {oseaua Nicolina - în curtea
{colii nr.19 [i strada George Emil Pallady (3.000 metri p`tra]i).

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

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Medicii veterinari nu mai au Ivermectin\ în
farmacii [i cabinete din cauza isteriei
create de ie[eni în jurul acestui medicament
Medicii veterinari cu zeci de ani de experien]` \n domeniu
au r`mas [oca]i de isteria provocat` \n jurul Ivermectinei. Pentru
mul]i dintre ei, acest medicament are substan]e care, \n cazul
uzului uman, ar provoca inflamarea ficatului [i chiar decesul. Unii
medicii veterinari nu-l mai comercializeaz` [i l-au \nlocuit cu alte
medicamente, unele mai scumpe, pentru a trata animalele de râie,
parazi]i intestinali [i nu numai. |ns` nu mare le-a fost mirarea
când au v`zut c` Ivermectina se comercializeaz` pe Internet, la
pre] dublu. „Noi, atât eu, cât [i al]i colegi de-ai mei, medici
veterinari, nu o aducem, nu mai d`m loc la alte discu]ii cu clien]ii.
Informa]iile vehiculate c` \n Fran]a se folose[te Ivermectin`... ei
bine, aceea este purificat` [i adaptat` omului la fel ca [i o alt`
substan]` antiparazitar` care se folose[te atât la animale, cât [i
la om. Fa]` de Ivermectin`, aceast` substan]` este adaptat` pentru
om [i exist` \n farmaciile umane [i, dac` lua]i parazi]i de la câini
[i de la pisici, lua]i acest medicament pentru uz uman. |n ceea
ce prive[te Ivermectina, \n România nu exist` produs adaptat
pentru om. Din punctul meu de vedere, Ivermectina este foarte
toxic` hepatic [i poate crea multe probleme, inclusiv neurologice.
Dar \n ceea ce ne prive[te pe noi, Ivermectina se elibereaz` doar
pe registru special, cu re]ete speciale, adic` acele re]ete verzi
care sunt eliberate doar prin intermediul Direc]iei de S`n`tate
Public`, parafate, [tampilate [i \nregistrate. Eu nici m`car nu mam mai complicat s` o aduc, s-au auzit tot felul de zvonuri [i \n
momentul \n care a \nceput discu]ia legat` de Ivermectin`, oamenii
mai aveau un pic [i ne b`teau \n farmacii. Am mers la DSP s`
discut`m c` nu e normal a[a ceva. La modul c` dac` le explicam
c` nu avem, clien]ii credeau c` de fapt nu vrem noi s` le-o
vindem. S-a uitat un coleg de-al meu [i a v`zut c` se vinde pe
Internet. Ivermectina este o chestie banal de ieftin`, care cost`
20 de lei/cutia, pe Internet era vreo 50 de lei. Decât Ivermectin`,
mai bine s` fac` gargar` cu ap` cu sare. Eu am pus afi[ mare
pe u[`, nu avem Ivermectin`”, spune Adriana Todiric`, medic
veterinar la farmacia [i cabinetul veterinar PumbaVet din Ia[i.

Adriana Todiric`: „Ne era fric` de faptul c`
va intra cineva, ne va sparge farmacia,
crezând c` avem Ivermectin`”
Medicii veterinari din Ia[i au stabilit de comun acord c` vor
trebui s` utilizeze Ivemectina \n mod strict doar dac` aveau un
câine bolnav \n cabinet [i o administrau personal sau pe baz` de
re]et`. Ace[tia sunt \ns` dezam`gi]i de situa]ia f`r` precedent \n
fa]a c`reia au fost pu[i \n ultimele luni. De[i sunt achizi]ionate
[i alte produse pentru uz uman din farmacia veterinar`, medicii
atrag aten]ia asupra diferen]elor colosale \ntre ele [i Ivermectina.
„Foarte mul]i dintre acei clien]i care au intrat \n farmacie [i pe
care noi nu i-am servit, s-a \ntâmplat s` ne spun` c` nu vor mai
veni niciodat` la noi. Dar ce vin` am avut? Doar pentru c` nu
am vrut s` \i servim cu Ivermectin`, noi avem de suportat
consecin]ele. |n momentul de fa]`, de exemplu, se folose[te
[amponul pentru cai, dar este un [ampon doar din plante, f`r`
parabeni, regenerator de scalp. Mai sunt gelurile cu canfor, care
nu sunt antiinflamatoare, ci au o cantitate mare de canfor, sau
gelul de rostopasc` cu t`t`neas`, dar sunt ni[te lucruri total
diferite, nu au nicio leg`tur`. Pentru cineva care este specialist,
este o diferen]` \ntre acestea [i Ivermectina de la cer la p`mânt.
Lucrez de 20 de ani \n domeniu [i nu am \ntâlnit cazuri \n care
s` se foloseasc` medicament intern de uz veterinar pentru oameni.

Nici nu o s` cre`m un precedent din acest punct de vedere, de
aceea marea majoritate am restric]ionat Ivermectina utilizând alte
produse pentru animalele cu probleme, de exemplu o alt` substan]`.
Inclusiv depozitul, Farmavet, a sistat Ivermectina \n acea perioad`.
Noi ne-am sesizat \n fa]a autorit`]ilor, suntem mai \ntâi medici,
toat` lumea a oprit-o pentru c` era o isterie nejustificat`, nou`
ne era fric` de faptul c` va intra cineva, ne va sparge farmacia,
crezând c` avem Ivermectin` pe rafturi. Pentru c` disperarea
omului care nu cunoa[te anumite situa]ii este mare”, a ad`ugat
medicul veterinar ie[ean.

Ivermectina nu are niciun beneficiu în
tratarea pacien]ilor cu o afectare moderat`
în urma infec]iei cu SARS-CoV-2
Cel mai mare [i cel mai riguros studiu [tiin]ific realizat pân`
acum arat` c` Ivermectina nu are niciun beneficiu în tratarea
pacien]ilor cu o afectare moderat` în urma infec]iei cu SARSCoV-2. Studiul a fost realizat în Columbia, pe 476 de pacien]i,
astfel: un grup de 200 de persoane a primit timp de 5 zile
Ivermectina tablete orale [i alte 200 de persoane au primit un

placebo. Entuziasmul cu privire la descoperirea unui tratament
al COVID-19 centrat în jurul Ivermectinei a ap`rut în luna iulie
a anului trecut, când studii efectuate in vitro, în laborator, pe
celule, ar`t`u c` exist` un poten]ial al medicamentului de a
reduce replicarea viral` a SARS-CoV-2. Doar c` primele studii
riguroase desf`[urate, în urma test`rii pe oameni, arat` c` nu
exist` astfel de beneficii. Studiul pe cei 476 de pacien]i realizat
în Columbia a fost publicat pe 4 martie 2021 în revista de
medicin` JAMA -The Journal of the American Medical Association.
Medicul Ionu] Nistor, de la Spitalul „C.I. Parhon” din Ia[i, a
explicat faptul c` existau unele semne de întrebare dup` primele
studii clinice realizate în laborator asupra posibilit`]ii Ivermectinei
de a avea rezultate în tratarea pacien]ilor. |n lipsa unor studii
cu num`r mai mare de pacien]i, Centers for Disease Control
and Prevention din SUA nu a recomandat utilizarea acestui
medicament în tratamentul pacien]ilor COVID-19 decât în cadrul
unor studii clinice controlate. Ace[tia au considerat c` nu exist`
dovezi suficiente pentru a recomanda utilizarea sau neutilizarea
acestui medicament.
Alexandra ABONICESEI
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In Memoriam! O nou\ figur\ a mediului
cultural [i academic din Ia[i a murit! Este
vorba despre fostul director al Palatului
Culturii, istoricul [i arheologul Vasile Chirica
Vasile Chirica a fost un profesor [i un
cercet`tor exigent, preocupat în
permanen]` de treaba bine f`cut`

Luna aprilie 2021 provoac`, din nou,
triste]e \n cultur`, arheologie [i
cercetarea din Ia[i. Fost director la
Palatul Culturii, cercet`torul [i istoricul
Vasile Chirica a murit
Dup` moartea marelui universitar [i academician Ioan Capro[u,
Facultatea de Istorie a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i, o nou` pierdere provoac` triste]e \n mediul cultural [i
[tiin]ific. Fost director la Palatul Culturii, cercet`torul [i istoricul
Vasile Chirica a murit. Acesta s-a n`scut în anul 1943. Slujba de
înmormântare va avea loc miercuri, 21 aprilie 2021, ora 12:00, la
Biserica „Na[terea Maicii Domnului” - Socola Mic` (Ia[i). Acesta
a absolvit Facultatea de Istorie - Filosofie din Ia[i în 1968. A
devenit Doctor în {tiin]e istorice în 1980 [i cercet`tor la Institutul
de Arheologie, tot din Ia[i. În perioada 1997 - 2000 a fost director
general al Complexului Na]ional Muzeal „Moldova”. De asemenea,
acesta a ocupat func]ia de editor al revistei [tiin]ifice „Bibliotheca
Archaeologica Iassiensis”. În 1986 a primit valorosul premiu „Vasile
Pârvan” al Academiei Române.

Data: 16.04.2021

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii ASAM S.A. cu sediul
în Mun. Iaşi, Str. Aurel Vlaicu nr. 77, Jud. Iaşi convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 26.05.2021 ora 09,00
la sediul societăţii si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
în data de 26.05.2021 ora 12,00 la sediul societăţii. În cazul în
care condiţiile legale nu vor fi îndeplinite, adunarea ordinară va
avea loc la data de 28.05.2021 ora 09,00, iar cea extraordinară
în data de 28.05.2021 la ora 12.00 în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine
de zi.Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe
la adunările generale ordinară şi extraordinară este 17 Mai 2021.
Ordinea de zi pentru AGOA:
1. Discutarea şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie
pentru anul 2020.
2. Discutarea şi aprobarea Raportului Auditorului financiar
extern pentru anul 2020
3. Discutarea şi aprobarea bilanţului, a contului de profit şi
pierderi aferent anului 2020.
4. Revocarea şi alegerea unora sau tuturor membrilor
Consiliului de Administraţie şi stabilirea remuneraţiei
cuvenite. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se
află la Secretariat, putând fi consultată şi completată de
acţionari.

Arheologul Vasile Chirica a luptat pentru
salvarea marilor vestigii ale ora[ului Ia[i
Atât \nainte de 1990, dar mai ales dup` evenimentele din
1989, arheologul Vasile Chirica a luptat pentru salvarea marilor
vestigii ale ora[ului Ia[i. A derulat numeroase activit`]i de studiere
[i investigare a vestigiilor trecutului, de milenii [i milenii, atât
pe teritoriul jude]ului Ia[i, dar [i din Moldova. A fost cel care a
semnalat [i luptat ca monumentele istorice s` fie puse \n valoare
[i protejate. Construc]iile de la vechea Curte Domneasc`, amplasate
\n capitala Moldovei, au fost [i ele \n aten]ia arheologului [i
istoricului Vasile Chirica. Conform lui Mihai Gligor, la aniversarea
legat` de \mplinirea a 70 ani a lui Vasile Chirica, „un proiect de
cercetare de care s-a sim]it ata[at profesorul Chirica a fost
implementarea la Institutul din Ia[i a temei de cercetare «Comunit`]i
umane [i crea]ia lor material` [i spiritual` în preistoria [i protoistoria
spa]iului carpato-nistrean» în cadrul proiectului «{tiin]ele socioumaniste în contextul evolu]iei globalizate - dezvoltarea [i
implementarea programului de studii [i cercetare postdoctoral`
2010-2013». {i-a dorit foarte mult s` transforme oportunitatea
acestui amplu proiect de cercetare într-un succes”, arat` Gligor.

Pe de alt` parte, acesta arat` c`: „Rezultatele [tiin]ifice
cuantificabile ale bursierilor domniei sale dovedesc c` a reu[it
cu prisosin]`. Dincolo de latura profesional` a acestei colabor`ri,
desf`[urat` pe o perioad` de doi ani, a fost impresionant` grija
p`rinteasc` cu care i-a înconjurat pe studen]i. Vasile Chirica a
fost un profesor [i un cercet`tor exigent, preocupat în permanen]`
de treaba bine f`cut`. Dojana din vorbele sale c`p`ta o greutate
aparte tocmai pentru c` întotdeauna avea o acoperire ce se baza
pe argumente”.De reamintit c` Vasile Chirica a fost fondator [i
editor al seriei „Bibliotheca Archaeologica Iassiensis”, membru în
Colegiul de redac]ie a prestigioasei reviste „Arheologia Moldovei”,
ambele apari]ii editoriale sub egida Institutului de Arheologie,
Academia Român`, filiala Ia[i. A coordonat grant-uri [i proiecte
de cercetare importante, cu rezultate de mare impact asupra
deslu[irii tainelor civiliza]iilor preistorice. De[i Vasile Chirica a
fost un neobosit arheolog de teren (s`p`turi la Cucuteni-Cet`]uie;
Ripiceni-Izvor; Mitoc-Malu Galben, Ohaba Ponor; Baia de Fier,
Nandru-Pe[tera Curat`, Pe[tera Spurcat`; Gura Cheii Râ[nov;
Ceahl`u-Dâr]u, Cos`u]i, Molodova V), a fost în egal` m`sur`
preocupat de elementele de spiritualitate, de descifrarea simbolurilor
artei paleolitice, neolitice [i eneolitice, de studiul religiilor preistorice.
Dumnezeu s`-l odihneasc` \n pace!
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

5. Prelungirea sau revocarea şi numirea auditorului financiar
şi stabilirea remuneraţiei cuvenite.
6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
exerciţiul financiar aferent anului 2021.
7. Aprobarea planului de investiţii aferent anului 2021.
8. Aprobarea listei de creanţe ce urmează a fi scoase din
evidenţa contabilă.
9. Diverse.
Ordinea de zi pentru AGEA:
1. Discutarea şi aprobarea prelungirii şi/sau restructurării
creditelor existente, stabilirea bunurilor mobile şi imobile
ce vor fi aduse sau scoase din garanţie, stabilirea persoanelor
împuternicite să semneze toate actele necesare în faţa
funcţionarilor bancari, notarilor publici etc.
2. Diverse.
Începând cu data publicării convocatorului, documentele şi
materialele informative referitoare la problemele incluse în
ordinea de zi se pot procura / consulta la sediul social al ASAM
S.A. în zilele lucrătoare, între orele 1200-1500.
Acţionarii pot acorda procuri speciale unui reprezentant în
adunarea generală în condiţiile legii. Formularele pentru procuri
speciale se găsesc la Secretariatul ASAM SA şi vor fi depuse la
registratură cu cel puţin 48 ore înainte de data fixată pentru
desfăşurarea AGOA, respectiv AGEA.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii,
la tel. 0232/215515 sau la adresa de mail office@asam.ro.
Preşedinte CA
Eugen Dăscăleanu
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Ideea de afaceri a acestei tinere din Ia[i
a impresionat speciali[tii din Europa.
Camelia Cojan [i-a f\cut fabric\
de juc\rii din lemn cu 100.000 de euro
|n ultimii ani au \nceput
s` apar` \n Ia[i
\ntreprinderi sociale de
inser]ie, afaceri locale
unde sunt angajate
persoane din categorii
defavorizate. Una dintre
acestea este de]inut`
de Camelia Cojan, o
tân`r` din Ia[i care a
ob]inut 100.000 de
euro, fonduri europene
pentru \nfiin]area unei
fabrici de juc`rii din
lemn
Antreprenorii din Ia[i au accesat
la sfâr[itul anului 2020 suma de 2,2
milioane de euro, fonduri europene
necesare investi]iilor \n 22 de \ntreprinderi
sociale din mediul rural [i urban. Una
dintre afacerile care au prins contur,
unde se fac juc`rii din lemn, este a
ie[encei Camelia Cojan. Tân`ra
antreprenoare sus]ine c` a depus
proiectul dup` ce a v`zut c` exist`
cerere pe pia]` pentru astfel de produse.
„Am \nceput afacerea dup` ce am v`zut
c` exist` cerere pe pia]`. Noi organiz`m,
\nainte de pandemie, expozi]ii de [tiin]e
interactive, le ar`t`m copiilor fenomene
din [tiin]`, test`m sim]urile olfactive,
auditive [i tactile prin diverse jocuri
captivante. F`ceam diverse experimente
din domeniul fizicii, cum au fost
formarea curcubeelor, puzzle-uri cu
oglinzi. Copiii \nv`]au matematica prin
figurile lui Lissajous (n.r - curbele lui
Lissajous, de la numele matematicianului
francez Jules Antoine Lissajous). Tot
ce am f`cut prin intermediul atelierelor
organizate \n toat` ]ara a stârnit interesul
copiilor [i al p`rin]ilor, de aceea neam gândit s` cre`m chiar noi juc`riile
care s`-i ajute s` se dezvolte [i acas`,
nu doar \n cadrul \ntâlnirilor”, spune

Camelia Cojan, manager \ntreprindere
social` Doti Kuvio SRL.

Camelia Cojan: „Acum
se investe[te mult \n
zona de educa]ie,
copilul vrea s` \[i
dezvolte independen]a”
Astfel, dup` ce proiectul a fost
declarat eligibil la finan]are, Camelia
Cojan a ob]inut banii necesari \nfiin]`rii
unei mici fabrici, unde s` creeze
produsele pentru copiii cu vârsta
cuprins` \ntre 2 [i 9 ani. Produc]ia
se desf`[oar` \ntr-un spa]iu \nchiriat
\n cl`direa Tehnopolis, din zona CUG.
„Juc`riile sunt din lemn, pentru a
dezvolta motricitatea, orientarea \n
spa]iu, dar facem [i seturi tradi]ionale
cu c`su]e, animale, trenule], puzzleuri, pentru copiii mai mici. Cei care
au \ntre 6 [i 9 ani au diverse kit-uri

pe care s` le asambleze. Copiii pot
continua acas` o parte din ceea ce
f`ceam \n \ntâlnirile cu ei. A crescut
pia]a aceasta a obiectelor folosite pentru
cre[terea abilit`]ilor copiilor. Acum se
investe[te mult \n zona de educa]ie,
copilul vrea s` \[i dezvolte independen]a.
Juc`riile noastre au pu]in [i din stilul
Montessori. Vom scoate pe pia]` 20
de tipuri de juc`rii [i, treptat, vrem
s` mai ad`ug`m noi produse. Avem
5 angaja]i, dar vrem s` mai angaj`m
personal anul acesta. Am g`sit persoane
din centrele de plasament, dar [i
angaja]i care vor s` aib` o activitate
creativ`. Noi estim`m, pentru \nceput,
producerea a 200 de juc`rii lunar. Cu
banii primi]i prin program am cump`rat
[i utilaje automatizate, astfel c` munca
angaja]ilor este u[urat`”, explic` Camelia
Cojan.
O alt` afacere de succes, cu juc`rii
inedite, este a ie[encei Silvia Costin,

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

care a investit \n business 35.000 de
euro.

Tân`ra Camelia Cojan
spune c` doi
speciali[ti din Ia[i o
ajut` s` fac` designul
juc`riilor din lemn
Cei care o ajut` la designul produselor
sunt un inginer [i un specialist care se
ocup` de juc`riile tradi]ionale. „Avem
un inginer care a proiectat diversele
tipuri de juc`rii, jocurile, iar specialistul
pe partea de tradi]ie, istorie, care ne
ajut` cu modelele tradi]ionale, va fi
al`turi de noi pe tot parcursul implement`rii
proiectului. Sunt juc`rii care sunt folosite
cu succes [i \n alte ]`ri. Interesul pentru
aceste juc`rii va cre[te \n viitor pentru
c` va fi nevoie de adaptare, gândire
critic` \ntr-o lume \n care copilul va fi
nevoit s` aleag` informa]iile. Pre]urile

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.

pentru juc`rii sunt cuprinse \ntre 50 [i
200 de lei”, mai spune Camelia Cojan.
|n anul 2020 au ob]inut finan]area
european`, \n valoare de 100.000 de
euro pentru fiecare proiect eligibil, 22
de \ntreprinderi sociale, din Ia[i, din
diverse domenii de activitate. Potrivit
Angelei Achi]ei, pre[edinte asocia]ia
„Al`turi de Voi”, prin intermediul c`reia
s-au ob]inut fondurile europene, afacerile
locale de acest fel ajut` persoanele din
categoriile defavorizate. „Sunt afaceri
care pot dezvolta comunit`]ile din mediul
rural, pot reduce [omajul, iar \n spatele
acestor afaceri sunt persoane creative.
Angaja]ii sunt \n special persoane
defavorizate, principalul obiectiv al
proiectului fiind inser]ia social`. Proiectele
sunt \n diverse stadii de implementare,
iar \n aceast` perioad` vom merge \n
vizit` la to]i ace[ti beneficiari din Ia[i”,
sus]ine Angela Achi]ei, pre[edintele ADV.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Salubris SA cump\r\ echipamente de
protec]ie pentru angaja]i! Un afacerist din
Ia[i a câ[tigat contractul de 100.000 de euro
Angaja]ii de la Salubris SA vor beneficia
de noi echipamente de lucru [i protec]ie.
Achizi]ia face parte din programul anual al
companiei. Dou` firme au participat la
procedur`, dar societatea din Ia[i a depus
cea mai bun` ofert`, care s-a \ncadrat \n
prevederea bugetar`
Firma de salubritate din Ia[i a finalizat o nou` licita]ie \n
cadrul campaniei anuale. Recent, Salubris SA a \ncheiat o licita]ie
pentru achizi]ia unui num`r de 3 loturi de echipamente de protec]ie.
Valoarea final` a contractului este de 474.296 lei, f`r` TVA, aproape
100.000 de euro. Oferta a fost depus` de societatea Global Sistem
SRL, din Ia[i, care a ofertat pentru cele 3 loturi. Societatea este
controlat` de Daniela [i Ciprian Ciobanu. |n 2019, cifra de afaceri
a firmei a fost de 3,5 milioane lei, profit de aproape 500.000 lei,
cu un num`r de 6 angaja]i. A mai depus ofert` [i societatea
Armos Services SRL, din Târgu Mure[, doar pentru al doilea lot,
dar a pierdut competi]ia. Contractul se va desf`[ura pe perioada
anului 2021.

Salubris SA cump`r` loturi de pantaloni,
geci sau veste avertizoare
Conform caietului de sarcini, loturile con]in \mbr`c`minte de
protec]ie, accesorii pentru \mbr`c`minte de lucru [i \nc`l]`minte

de protec]ie. Necesarul const` \n 8.000 tricouri de var`, 916
salopete, 590 perechi de pantaloni, 10 costume de var`, 10 costume
de iarn`, 600 geci de iarn`, 2.220 veste avertizoare, 580 [epci,
500 fesuri, m`nu[i de protec]ie etc. „Se solicit` perioada de
garan]ie \n depozitare a produselor ofertate de minimum 12 luni
de la data semn`rii procesului-verbal de recep]ie [i perioada de
garan]ie \n utilizare a produselor ofertate de minimum 12 luni

de la \nceperea utiliz`rii. Ofertele care nu vor prezenta perioada
de garan]ie minimum solicitat` vor fi declarate neconforme.
Achizitorul se oblig` s` recep]ioneze produsele \n termen de
maximum 24 de ore de la data livr`rii produselor, cu condi]ia
\ndeplinirii tuturor clauzelor de recep]ie a produselor. Contractantul
va emite factur` pentru produsele livrate”, se mai arat` \n procedura
achizi]iei. |n trecut, Salubris SA a organizat licita]ii similare.

Firma de salubritate cheltuie 50.000
de euro pentru hrana câinilor de la
padocul din Tome[ti
Totodat`, Salubris SA organizeaz` ast`zi, 20.04.2021, alt` licita]ie
pentru achizi]ia mai multor cantit`]i de hran` pentru câinii de la
padocul din Tome[ti. Valoarea estimat` a contractului este de
236.000 lei, f`r` TVA, aproape 50.000 de euro. Conform necesarului,
contractul prevede furnizarea a 100.000 de kg de hran` uscat`
pentru câini, din care cantitatea de 500 kilograme este destinat`
câinilor juniori. „Livr`rile se vor face e[alonat \n baza comezilor
transmise de autoritatea contractant`. Comenzile de aprovizionare
se vor face \n func]ie de necesit`]i. Autoritatea contractant` nu
are obliga]ia achizi]ion`rii \ntregii cantit`]i de produse contractate.
Autoritatea contractant` poate solicita, iar funizorul are obliga]ia
de a livra o cantitate mai mare de produse dintr-un reper decât
a contractat, dar f`r` a dep`[i valoarea total` a contractului.
Livrarea produselor se va face pe riscul [i cheltuiala contractantului.
Perioada de garan]ie minim` a produselor trebuie s` fie de
minimum 12 luni „, se arat` \n caietul de sarcini. {i \n 2020 a
fost organizat` o licita]ie asem`n`toare.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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El este unul dintre cei mai chipe[i vatmani
din Ia[i, al\turi de fratele geam\n! Când
nu conduce tramvaiul, Petru scrie poezii
de dragoste! Este asaltat de tinerele care
a[teapt\ `n sta]ii
Fra]ii Enea au 27 de ani [i sunt vatmanii
dup` care toate c`l`toarele \ntorc capul. Cei doi
sunt fra]i gemeni [i [i-au ales aceast` meserie
\n urm` cu doi ani, când au plecat din satul natal
pentru o via]` mai bun`. Petru Enea este fratele
mai talentat, iar \n timpul liber scrie poezii. „Sa \ntâmplat pur [i simplu! Mergeam sau st`team,
\mi treceau prin gând versuri. Vedeam ceva la
televizor sau pe strad` [i m` gândeam la acel
lucru, iar \n mintea mea se organizau cuvinte
care rimau. Eu m` consider om normal [i consider
c` oricine poate scrie poezii dac` \[i dore[te. Mie
\mi place foarte mult s` scriu [i, când am pu]in
timp liber, fac asta. Cu ajutorul versurilor sau a
scrisului \n sine m` exteriorizez mai u[or. Când
nu am cu cine s` vorbesc [i nu am cui s` m`
confesez, \mi a[ez gândurile pe o bucat` de hârtie
sau, mai nou, le scriu pe telefon. Dac` sunt pe
traseu [i v`d ceva prin ora[ care \mi atrage
aten]ia, când ajung la cap`tul de linie scriu repede
pe telefon dou`, trei versuri s` nu uit, iar acas`
termin ce am \nceput. Nu am f`cut cursuri speciale
[i nu am fost un elev perfect la literatur`, a[a a
fost s` fie. Nimeni din familia mea nu mai scrie
poezii. M-am gândit s` scot o carte, dar nu cred
c` cineva o va citi. Cele mai multe poezii le-am
scris dup` unele replici din filmele de dragoste”,
a declarat Petru Enea, poet. |ntr-una din edi]iile
anterioare ale „BZI” a fost prezentat` povestea
Lilianei Diaconu, o veche angajat` de la CTP [i
viitoare v`tm`ni]`. Femeia a fost [ofer de troleibuz
[i dispecer, iar \n prezent este controlor.

Ionu] [i Petru Enea au
o rela]ie foarte apropiat`,
locuiesc \mpreun`
[i \[i \mpart bune [i rele
Imediat dup` ce au terminat liceul, cei doi
fra]i au plecat din satul Holboca, jude]ul Ia[i
pentru un trai mai bun. Ionu] [i Petru nu s-au
desp`r]it niciodat`, dintotdeauna au avut o leg`tur`
special`, poate [i pentru c` sunt gemeni. „Ca
toat` lumea, la 18 ani ne-am luat via]a \n piept
[i ne-am mutat \n ora[ s` ne c`ut`m un loc de
munc`. Via]a nu a fost \ntotdeauna dreapt` cu
noi [i am \ntâmpinat numeroase obstacole, dar
mereu ne-am sus]inut unul pe cel`lalt. Din fericire,
nu s-a \ntâmplat niciodat` s` ne cert`m pentru
aceea[i fat`. Suntem mul]umi]i de locul de munc`,
dar se putea mai bine [i mereu vom merge
\mpreun` spre mai bine. Ionu] este fratele mai
mare, s` zic a[a. Suntem foarte apropia]i, locuim
\mpreun`, muncim \mpreun`, dar ne mai [i cert`m,
ca fra]ii. Sunt câteva diferen]e fizice \ntre noi,
dar [i la caracter suntem pu]in diferi]i. Mie \mi
place s` m` exprim prin versuri [i s` ascult
muzic` rap, iar lui nu \i place. Mie \mi place [i
s` cânt, am clipuri \n care cânt propriile versuri
pe negative. Ionu] este diferit din aceste privin]e.
Mi-ar pl`cea s` [tiu s` cânt mai bine, dar am
nevoie de ajutorul unui om cu experien]`. |mi
doresc s` pot cânta pe linie melodic` bun` sau
la un instrument. Cam acesta sunt eu, un om
simplu, cu vise mari. M-a atras muzica rap, pentru
c` m` reg`seam \n versuri când aveam st`ri de

melancolie sau eram trist”, a mai precizat Petru
Enea.

Fetele din sta]iile de
transport public \i fac
ochi dulci când \l v`d
Pe cât de romantice [i frumoase sunt poeziile
lui Petru, nu le-a folosit niciodat` ca o metod`
de cucerire. Petru Enea este un b`iat chipe[, iar
multe fete i-au zâmbit sau l-au privit cu ochi dulci
atunci când l-au observat pe traseu. Ceea ce nu
[tiu ele este c` acest vatman chipe[ este un b`iat
romantic, cu sentimente profunde, exprimate \n
poezii. „Au fost multe situa]ii \n care fetele \mi
zâmbeau din sta]ie sau dup` ce coborau din
tramvai, iar mie \mi pl`cea [i le r`spundeam.
Sunt un b`rbat liber [i au fost cazuri \n care eu

vedeam o fat` frumoas` [i \mi doream s` vorbesc
cu ea, dar nu am reu[it niciodat`. Ne priveam,
ne zâmbeam [i acolo se termina tot. Am mai
auzit cazuri \n care [i-au g`sit sufletul pereche
\n companie [i sper [i eu, doar speran]a moare
ultima, nu? Nu am scris niciodat` o poezie pentru
o fat`. Eu am aceast` \nclinare de mult` vreme,
dar \n urm` cu aproximativ doi ani am \nceput
s` le scriu. Pân` \n prezent am scris peste 100
de poezii, unele mai scurte, altele mai lungi,
depinde de inspira]ie [i timp. Cele mai multe
poezii le-am scris seara, la birou, cu lampa aprins`”,
a spus Petru Enea, poet. |n cadrul Companiei de
Transport Public exist` un [ofer de autobuz
transgender, care poart` tocuri cui [i rochii
provocatoare.
Andreea PåDURESCU

Blocuri `n zona Smârdan din Ia[i, peste casele vecinilor! Paul Tehu]u,
patronul agen]iei TNT Imobiliare, vrea s\ dea lovitura pe o suprafa]\
mic\ de teren. Proprietarii din zon\ au fost momi]i cu sume importante
Proiectele imobiliare din zona Smârdan, din
Ia[i, sunt tot mai numeroase. Fiecare bucat` de
teren este valorificat` de investitorii care vor s`
construiasc` locuin]e colective. Este [i cazul lui
Paul Tehu]u, patronul agen]iei TNT Imobiliare, care
de]ine o suprafa]` de doar 483 de metri p`tra]i,
pe stradela Aduna]i, nr.7, \ntr-o zon` de case.
Importan]a proiectului este dat` [i de pozi]ionarea
terenului fa]` de complexul Palas, la câteva minute
de mers pe jos. De[i terenul se afl` lipit de o
locuin]` individual` cu regimul de \n`l]ime parter,
Paul Tehu]u solicit` avizarea unui Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) pentru construirea unui bloc de locuin]e
colective cu regimul de \n`l]ime S<P<2E<M. Procentul
de ocupare a terenului este de 40 la sut`, \n timp
ce coeficientul de utilizare a terenului este 1,6.
Rezult`, astfel, o suprafa]` desf`[urat` a cl`dirii de
772,8 metri p`tra]i. |n cazul \n care cele 9 apartamente
vor fi vândute, afacerea valoreaz` aproape 1 milion
de euro.

Paul Tehu]u a vrut s` scape
de un vecin, care s-a
\nc`p`]ânat s` nu vând`
Chiar lâng` proprietatea investitorului se afl`
casa lui Neculai Mititelu, prezent \n zon` \nc`
din anii ‚70, când zona Smârdan era o mahala
plin` de magherni]e. B`rbatul a precizat c` a

primit oferte, dar nu a cedat presiunilor. „A vrut
s` cumpere de la mine, dar eu am refuzat. Acum
zicea c` vrea 400 de euro pe metru, au fost
oameni [i s-au interesat, dar au plecat. Mie nu
mi-a cerut niciun acord”, a spus ie[eanul. Paul
Tehu]u a cump`rat terenul \n 2016, moment \n
care erau edificate dou` case din chirpici, d`r`p`nate,
construite \n anul 1901. |ntre timp, cl`dirile au
fost demolate. Acum, afaceristul caut` s` ob]in`
toate avizele necesare pentru demararea proiectului.
Trebuie s` mai scape de o etap`, cea a consult`rii
publice, sesiune organizat` la sediul Prim`riei
Ia[i, pe data de 11.05.2021. Cu aceast` ocazie,
vecinii direct afecta]i pot depune contesta]ii. Zona
Smârdan a fost cuprins` de mai multe scandaluri
\n care au fost implica]i proprietarii de case [i
dezvoltatorii imobiliari.

func]iunilor de tip reziden]ial cu regim mare de
\n`l]ime, dar [i a serviciilor aferente. |n zon`, pe
str`zile Aduna]i, Icoanei, Emil Palade, s-au construit
\n ultima perioad` construc]ii cu regim mediu [i
mare de \n`l]ime (P<3E<M – P<10E<E retras),
având func]iunea principal` reziden]ial` - locuin]e
colective”, se arat` \n descrierea situa]iei actuale.
Subsolul cl`dirii va fi folosit pentru spa]ii tehnice,
iar la parter vor fi amenajate locurile de parcare.
|n total, sunt prev`zute 9 locuri de parcare. Pentru
spa]iile verzi s-au alocat doar 10 procente din
suprafa]a total` a terenului. |n proiect mai apare
ca beneficiar [i Mihaela Tehu]u, so]ia investitorului.

Investitorul spune c` este
singurul care a respectat
indicatorii din zon`

Contactat telefonic, Paul Tehu]u spune c`
proiectul nu va \ncurca proprietarii din vecin`tate.
„Este un aviz din 2019 de la Comisia de Urbanism,
pentru ca acum s` intr`m \n consultarea public`,
Paul Tehu]u a \ncercat s` ob]in` avizele pentru noua form`. Avem deja aviz pentru dou` etaje.
proiect [i la finalul anului 2017. Atunci, regimul Am vecin care are P<6, eu cred c` sunt singurul
de \n`l]ime propus era de S<P<5. Comisia de din zon` care respect`. Spunea [i domnul primar
Urbanism a respins proiectul [i a impus reducerea c` nu po]i construi cu multe etaje pentru c` e
indicatorilor. „Zona \n care se afl` amplasamentul zon` de case, dar al]ii au putut. Este singurul
studiat a suferit o evolu]ie rapid` \n ultimii 10- PUZ care respect` normele. |n ceea ce-l prive[te
15 ani, prezentând un interes pentru dezvoltarea pe domnul Mititelu, nu sunt probleme. Soarele
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Proiectul patronului de la TNT
Imobiliare a fost respins \n
Comisia de Urbanism

vine dinspre partea sudic`, spre proprietatea
dumnealui. Eu sunt \n spatele casei. Deci, nu
v`d de ce ar fi probleme”, a declarat afaceristul.

|n zon`, judec`torii au anulat
autoriza]iile de construire
pentru locuin]e colective
Nu departe de terenul lui Paul Tehu]u, a fost
edificat alt proiect, ce apar]ine dezvoltatorului
Ioan Hatmanu, patron al firmei Marluc - H SRL.
Afaceristul a construit un bloc de locuin]e colective
pe strada Fericirii, nr.2. Conform autoriza]iei
ini]iale, cl`direa de locuin]e colective a fost aprobat`
pe o suprafa]` de doar 464 de metri p`tra]i.
Regimul de \n`l]ime aprobat este de P<3<M. |n
total, erau prev`zute 15 apartamente, din care 6
cu o camer` [i 9 cu dou` camere, dar numai 11
locuri de parcare. Construc]ia este aproape finalizat`,
dar la interven]ia Prefecturii Ia[i, lucr`rile au fost
suspendate pe timpul procesului intentat dezvoltatorului.
Autoriza]ia de construire a fost anulat` de judec`torii
de la Curtea de Apel Ia[i, la finalul anului trecut.
Magistra]ii au ar`tat c` necesarul era de 15 locuri
de parcare, nicidecum 11. |ntre timp, Ioan Hatmanu
a ob]inut un nou certificat de urbanism, pentru
intrare \n legalitate, emis de Prim`ria Ia[i \n luna
martie 2021.
Ciprian BOARU
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Incredibil, dar adev\rat! Pâinea viitorului
a fost creat\ `n laboratoare ale
Universit\]ii de Agronomie din Ia[i. Cât cost\
aceasta [i ce ingredient fabulos con]ine
La Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Medicin` Veterinar` (USAMV) „Ion
Ionescu de la Brad” din Ia[i s-a copt
prima pâine cu f`in` de greier din
România. Ini]iatoarea proiectului este
[ef de lucr`ri dr. Otilia Cristina Murariu,
din cadrul Facult`]ii de Agricultur`.
Aceasta, al`turi de studen]i din anii IV
de la domeniul Ingineria produselor
alimentare, testeaz` re]ete de pâine cu
valori nutritive îmbun`t`]ite, unele dintre
acestea fiind accesibile chiar [i persoanelor
cu diverse intoleran]e. Astfel, în
laboratoarele de microproduc]ie ale
USAMV Ia[i dedicate panifica]iei [i
patiseriei, profesorii [i studen]ii realizeaz`
produse inedite, printre care amintim
pâinea cu afine, cu sfecl` ro[ie [i
morcov, punându-se accentul pe
îmbun`t`]irea produselor de panifica]ie
prin sporirea valorii antioxidante.

La pâinea cu adaos de
f`in` de greier, creat`
\n laboratoarele de la
USAMV, materia prim`
se utilizeaz` într-un
procent de 3 la sut`
La pâinea cu adaos de f`in` de
greier, materia prim` se utilizeaz` întrun procent de 3 la sut` din masa total`
a ingredientelor. Asta înseamn` utilizarea
a aproximativ 70 de greieri m`cina]i.
În urma test`rilor realizate pân` acum,
exper]ii spun c` greierii au un gust
destul de neutru, pâinea având gust
obi[nuit, în schimb valoarea nutri]ional`,

în special con]inutul de proteine fiind
mai ridicate. „Pâinea din f`in` de greier
este reprezentat` de un produs ob]inut
din f`ina alb` de grâu, prin utilizarea
unui adaos de f`in` de greier într-un
procent de 3 la sut` al`turi de maia
natural` ob]inut` din fermenta]ia natural`
a unor fructe. {i, bineîn]eles, ap` [i
sare. F`ina de greier nu con]ine gluten,
iar în combina]ie cu unele materii prime
din aceea[i categorie ar putea fi consumat`
de persoanele care au intoleran]` la
gluten. Punctul de plecare a acestei
idei a avut loc în 2011, când am participat
împreun` cu unii cercet`tori din Italia
la determinarea con]inutului de proteine
[i aminoacizi din unele insecte”, arat`
[ef de lucr`ri dr. Otilia Cristina Murariu,
din cadrul Facult`]ii de Agricultur`.

Prin test`rile actuale
s-a observat c`
produsele rezultate
din f`in` de greieri
au un gust neutru
Mai departe, cadrul didactic arat`
c`: „Prin test`rile actuale am observat
c` produsele rezultate din f`in` de
greieri au un gust neutru, iar singura
modificare pe care o produc asupra
produsului de panifica]ie const` într-o
închidere u[oar` a culorii pâinii. Din
punct de vedere nutritiv, acest produs
este îmbun`t`]it în ceea ce prive[te
con]inutul în proteine, vitamina B12,
fier [i fibre. Pentru popula]ie nu va fi
disponibil`, deocamdat`. Ne afl`m în

faza de testare. Am produs aceast`
pâine în premier` [i are un gust foarte
bun. Acest produs poate reprezenta o
solu]ie pentru alimenta]ia planetei în
viitor, având \n vedere c` proteina
prezent` în f`ina de greieri este complet`,
la fel cum se g`se[te în pe[te, carne,
produse lactate, ou`, deoarece con]ine
to]i aminoacizii esen]iali”, a mai punctat
[ef lucr`ri dr. Otilia Cristina Murariu.
Preparatele din cadrul lucr`rilor de
licen]` ale studen]ilor de la USAMV
Ia[i sunt numai bune de testat. „Produsele
noastre de panifica]ie au caracter inovativ
[i sunt foarte gustoase [i s`n`toase.
Nu este mare diferen]` la gust între
pâinea cu f`in` de greieri [i cea ob]inut`,
merit` gustat`. Noi ne dorim s` intre

pe pia]` [i s` poat` fi consumat` în
mod constant de c`tre persoanele cu
intoleran]` la gluten”, a transmis Larisa
Cozma, student` în anul IV la specializarea
Protec]ia consumatorului [i a mediului.
F`ina de greiere are pre]ul de 23 de
lei kilogramul.

În anii 2000, ONU
anun]a c` insectele
sunt viitorul în
materie de mâncare
În anii 2000, Organiza]ia Na]iunilor
Unite (ONU) anun]a c` insectele sunt
viitorul în materie de mâncare, pentru
c` sunt hr`nitoare [i cre[terea lor
polueaz` mai pu]in. În anul 2017, tocmai

\n Finlanda a început s` se vând` pâinea
cu insecte. Pe de alt` parte, \n anul
2015, Parlamentul European (PE) a
avizat o propunere care prevedea
introducerea \n consum a unor noi
alimente, cum ar fi insectele, algele [i
noi tipuri de ciuperci. Musca de cas`,
care ne deranjeaz` atât de tare vara,
molia de fagure, un d`un`tor pe care
\l g`sim \n fagurii de miere, greierele,
pe care \l recunoa[tem dup` cântecul
s`u, molia de m`tase, câteva specii de
l`custe [i mai multe tipuri de viermi,
acestea sunt insectele cu ajutorul c`rora
speciali[tii \n alimenta]ie au \nceput,
\nc` din 2016, s` produc` noi mânc`ruri.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

El este tân\rul care [i-a uitat pistoalele pe malul râului Nicolina. Poli]i[tii
au ajuns repede la el, pentru c\ lâng\ arme [i-a l\sat buletinul
A fost g`sit tân`rul care [i-a uitat armele pe malul râului
Nicolina. La scurt timp dup` ce un ie[ean a sunat la 112 [i a
spus c` a g`sit dou` pistoale aruncate, poli]i[tii au \nceput s` fac`
verific`ri, iar \ntr-un timp extrem de scurt au g`sit proprietarul.
Poli]i[tii au primit un indiciu extrem de important, care i-a dus
direct la u[a celui care a pierdut pistoalele. Reporterii „BZI” au
aflat c` un tân`r \n vârst` de 20 de ani este cel care a l`sat
armele acolo.
El se nume[te Florin Brânz` [i este din Ia[i. Dac` unul dintre
pistoale era de tip airsoft, cel de-al doilea era cu bile de cauciuc
[i pentru el tân`rul trebuia s` aib` permis de port arm`. „La data
de 18 aprilie anul curent, poli]i[tii Sec]iei 6 Poli]ie au fost sesiza]i
de c`tre un b`rbat despre faptul c` lâng` o ghen` de gunoi este
un rucsac \n care se afl` dou` arme [i alte bunuri. Verific`rile
au fost continuate de poli]i[tii SAESP, fiind identificat tân`rul care
ar fi de]inut aceste pistoale: unul tip airsoft, care nu necesit`
autorizare, iar cel`lalt neletal, supus regimului autoriz`rii - aspect
pe care acesta nu l-ar fi cunoscut. |n cauz` se efectueaz` cercet`ri
pentru nerespectarea regimului armelor [i muni]iilor. Rucsacul cu
bunurile ar fi fost ascunse \n apropierea locului unde au fost
g`site, \n vegeta]ie. Cele dou` arme neletale au fost ridicate \n
vederea continu`rii cercet`rilor”, a precizat Anca V\jiac, purt`torul
de cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

pistolul cu bile. Nu se [tie dac` cele dou` arme au fost folosite
de individ \n trecut. Cert este faptul c` \n ziua \n care au fost
g`site, un tân`r care a ajuns \n zon` ar fi tras dou` focuri cu
pistolul cu bile de cauciuc. Trebuie precizat faptul c` armele nu
pot fi folosite dup` bunul plac, chiar dac` este vorba despre cele
de tip airsoft. Cel mai probabil, pe numele tân`rului va fi deschis
un dosar penal [i va avea de dat explica]ii \n fa]a legii. |n unele
cazuri, pentru \nc`lcarea regimului armelor [i muni]iilor, cei prin[i

pe picior gre[it au primit chiar [i condamn`ri. Oricine \[i poate
achizi]iona o arm` de autoap`rare, neletal`, dac` \ndepline[te
anumite condi]ii. Arme letale nu \[i poate cump`ra oricine. De
exemplu un pistol cu glon] letal nu poate fi cump`rat decât de
Se poate alege cu un dosar penal pentru
magista]i sau de oameni care lucreaz` \n armat`, poli]ie etc. De
\nc`lcarea regimului armelor [i muni]iilor
asemenea, o arm` nu se poate folosi dup` bunul plac. Legile sunt
clare, iar cei care le \ncalc` pot ajunge chiar [i \n spatele gratiilor.
Surse din cadrul anchetei au precizat c` tân`rul le-a spus
Lucian SAVA
poli]i[tilor c` nu [tia c` are nevoie de permis de port arm` pentru
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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MIC A PUB LIC ITATE
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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MIC A PUB LIC ITATE
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
sudor(OL)< muncitor necalificat.
Rela]ii suplimentare la telefon:
0232/230113, 0744614180.

S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.

angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.

Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

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

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.

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

auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

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

Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

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

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

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

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

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

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner ansamblor articole
din textile,8 clase, experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
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SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i de auz [i vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, Delivery distribu]ie, s`
de]in` biciclet` sau ma[in`, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician, scoal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Electromecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu. studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`

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

Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro.

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

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

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

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

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

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

office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Macaragiu pentru macarale,
[coala profesional` atestat
ISCIR, f`r` experien]` precizat`,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manipulant marf`, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
Rela]ii la: 0756813198;
maticbp@gmail.com.
Manipulant marf`, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitori necalifica]i \n gr`din`rit
[i horticultur`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HVIN
CHIONE GROUP SRL. Rela]ii la:
077028359.

Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
0746295847;
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
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.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
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.

Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.
T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, f`r` studii [i
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com.
Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
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.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

MEDIU
SC “ MARLUC H” SRL titulari
PUZ - “CONSTRUIRE LOCUIN}E
COLECTIVE {I AMENAJARE
PARCARE PE TEREN
PROPRIETATE”, amplasat \n Ia[i,
str. Aeroportului FN, NR. CAD.
16108, jude]ul Ia[i, anun]`
publicul interesat asupra deciziei
etapei de \ncadrare – proiectul
de plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesita evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire

la decizia etapei de \ncadrare se
primesc 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), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului .

LICITA}II
Comuna Trife[ti, cu sediul în sat
Trife[ti, comuna Trife[ti, jud. Ia[i,
cod po[tal: 707520, CUI
4540232, tel/fax: 0232 298 033,
e-mail:
primaria_trifesti@yahoo.com,
anun]` organizarea prin licita]ie
public` a închirierii unor suprafe]e
de teren cu destina]ia p`[une
aflate în proprietatea public` a
comunei Trife[ti, situat` în
extravilanul comunei Trife[ti.
Suprafa]a total` este de 103,43
ha. Termenul limit` de depunere
a ofertelor este 11.05.2021 ora
10:00. Documenta]ia de atribuire
se ob]ine de la sediul Prim`riei
Comunei Trife[ti. Pre]ul
documenta]iei de atribuire este
de 50 lei. {edin]a public` de
deschidere a ofertelor va avea
loc în data de 11.05.2021 ora
11:00 la Primaria Comunei
Trife[ti. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la nr de tel: 0232
298033.

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!

Noi controale f\cute de poli]i[tii din Ia[i pentru a vedea
dac\ m\surile luate `n lupta cu COVID-19 sunt respectate
|n fiecare zi, oamenii legii
verific` modul \n care sunt
respectate m`surile impuse de
COVID-19. Astfel, poli]i[tii,
împreun` cu celelalte institu]ii
cu atribu]ii în domeniu, au
ac]ionat, pe raza întregului
jude], ac]iunile vizând, în
special, verific`ri la obiectivele
supuse restric]iilor [i zonele
cu risc epidemiologic ridicat

Poli]i[tii au desf`[urat noi ac]iuni \n jude]ul
Ia[i pentru verificarea modului de respectare a
m`surilor impuse în scopul limit`rii pandemiei
de COVID-19. Astfel, poli]i[tii, împreun` cu celelalte
institu]ii cu atribu]ii în domeniu, au ac]ionat, pe
raza întregului jude], ac]iunile vizând, în special,
verific`ri la obiectivele supuse restric]iilor [i zonele
cu risc epidemiologic ridicat. În acest context,
poli]i[tii au verificat 62 de societ`]i comerciale [i
260 de obiective de interes, fiind legitimate 1.324
de persoane. Ca urmare a abaterilor constatate

în urma acestor controale, au fost aplicate, în
total, 59 de amenzi în valoare de aproximativ
19.000 de lei, cele mai multe fiind pentru nepurtarea
m`[tii de protec]ie. Poli]i[tii [i celelalte institu]ii
cu atribu]ii în domeniu se vor afla în continuare
la datorie pentru a verifica modul în care sunt
respectate m`surile legale stabilite la nivel na]ional
pentru prevenirea [i combaterea r`spândirii
îmboln`virilor provocate de virusul SARS-CoV-2.

Controalele vor continua \n
perioada urm`toare
\n tot jude]ul Ia[i
Poli]i[tii au f`cut [i vor mai face controale
\n toate zonele din jude]. Reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i au transmis câteva
recomand`ri care trebuie respectate \n perioada
aceasta. „Recomand`m cet`]enilor s` respecte
m`surile de protec]ie sanitar` [i de distan]are
fizic` pentru a-[i proteja propria s`n`tate [i via]`,
dar [i pentru a-i proteja pe to]i cei din jur.
Reamintim c`, în conformitate cu prevederile
Hot`rârii Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de
Urgen]` nr.13/31.08.2020, portul m`[tii de protec]ie
este obligatoriu pe raza întregului jude], inclusiv

în spa]iile deschise, sanc]iunea pentru aceast`
abatere fiind cuprins` între 500 [i 2.500 de lei”,
au precizat reprezentan]ii Inspectoratului Jude]ean
de Poli]ie (IPJ) Ia[i.

|n continuare trebuie
respectate m`surile de
distan]are fizic`
|n urma pandemiei de coronavirus, cet`]enii
trebuie s` respecte mai multe reguli, printre care

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

[i distan]area fizic`. |n Ia[i terasele sunt deschise,
iar \n unele cazuri aceste m`suri nu sunt respectate.
De aceea, oamenii legii continu` s` desf`[oare
ac]iuni de control [i \n urm`toarea perioad`. Cei
care sunt prin[i \nc`lcând legea pot primi sanc]iuni
contraven]ionale, iar \n unele cazuri se poate
ajunge pân` la deschiderea unui dosar penal.
Pân` \n acest moment, cele mai bune metode
de a evita infectarea sunt distan]area fizic` [i
igiena.
Drago[ SAVIN
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De senza]ie! Simbolul a mii [i mii de
studen]i din ora[ul Ia[i, schimbat
`ntr-o manier\ spectaculoas\!
Proprietarul investe[te câteva zeci
de mii de euro

De câteva decenii bune, acest
loc este un simbol pentru mii
[i mii de studen]i care aleg s`
studieze la Ia[i! Acum,
proprietarul a decis ca acesta
s` fie schimbat \ntr-o manier`
radical`. Concret,
Universitatea „Cuza” din Ia[i
achizi]ioneaz`, prin cump`rare
direct`, lucr`ri de repara]ii [i
amenajare Cafenea „Erasmus”,
punct de lucru „La Balena”

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i continu` seria investi]iilor \n importante
propriet`]i pe care le de]ine! De data aceasta
este vorba de simbolul a mii [i mii de studen]i
care au \nv`]at, \nva]` sau vor face acest lucru
\n urbea moldav`. Astfel, „Cuza” achizi]ioneaz`,
prin cump`rare direct`, lucr`ri de repara]ii [i
amenajare Cafenea „Erasmus”, punct de lucru
„La Balena”. Aceasta este amplasat` \n Campusul
Studen]esc „Titu Maiorescu” - Copou. Investi]ia
este estimat` la 145.978 lei, f`r` TVA. Anun]ul
ce vizeaz` aceast` construc]ie [i zona din jur a
fost lansat public pe 16 aprilie 2021. De asemenea,

termenul de execu]ie este de 60 de zile lucr`toare
de la ordinul de \ncepere al lucr`rilor. Totul
implic` lucr`ri la fa]ad`, repara]ii la acoperi[,
finisaje exterioare [i un nou paviment, instala]ii
electrice de iluminat, exterior [i interior, respectiv
demol`ri [i decopert`ri.

„La Balena”, locul „boemiei”,
al muzicii folk [i al dep`n`rii
amintirilor, din Campusul
Studen]esc „Titu Maiorescu”
din Copou
Important este c` „La Balena” reprezint` locul
„boemiei”, al muzicii folk [i al dep`n`rii amintirilor,
din Campusul Studen]esc „Titu Maiorescu” din
Copou, pentru studen]i. Aici, genera]ii [i genera]ii
au cântat, dansat, derulat evenimente culturale
sau educa]ionale. Zona se afl` \ntr-un parc
dendrologic, cu arbori proteja]i [i cuprinde o
construc]ie, chiar \n form` de balen`, umplut`
cu ap` [i care are [i o fântân` artezian`. Mai
departe, arealul are [i o teras`, respectiv spa]ii
unde pot fi b`ute o cafea, un suc sau mânca o
gustare. Serile de var`, toamn`, prim`var` sau
iarn` sunt momentele \n care studen]ii de la
UAIC, dar [i colegi de la alte universit`]i de stat
din Ia[i, se \ntâlnesc pentru a socializa sau pune
la punct proiecte comune.

Investi]ii, f`r` precedent, de
milioane de euro bune, la
Universitatea „Cuza”
Pe de alt` parte, Universitatea „Cuza” deruleaz`
[i alte investi]ii, f`r` precedent, de milioane de
euro bune.
Este vorba inclusiv despre construirea a noi
cl`diri \n zone selecte din Ia[i. De aproape 3
ani, „Cuza” reabiliteaz` cl`diri istorice, proiecteaz`
noi imobile, respectiv o baz` sportiv` ultramodern` \n Zona S`r`rie din ora[. Deja, lucr`rile
sunt avansate la Casa Universitarilor (finalizare

preconizat` pentru 2021), Corpul E (finalizare
preconizat` pentru 2021) sau Observatorul
Astronomic din Copou. Pe de alt` parte, lucr`ri
[i investi]ii au loc [i \n Sta]iunile de Cercetare
ale UAIC din România. Nu trebuie uitat c`
celebrul Corp O va fi transformat \n cea mai
modern` bibliotec` din ora[. Nu \n ultimul rând,
a fost realizat` o modern` Sta]iune de Cercetare
Arheologic` \n localitatea ie[ean` B`iceni, dedicat`
faimoasei Culturi Cucuteni.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Student, prins b`ut la volan pe str`zile din Ia[i! Tân`rul
gonea la volanul unui bolid când a fost tras pe dreapta
de poli]i[tii ie[eni! La audieri, tân`rul a recunoscut totul!
Un student a fost prins b`ut \n traficul din
Ia[i! Tân`rul gonea la volanul unui bolid, când
a fost tras pe dreapta de oamenii legii! Dus la
audieri, tân`rul a recunoscut totul!
Acum, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
l-au condamnat pe Constantin Gliga la 9 luni de
\nchisoare, cu amânarea aplic`rii pedepsei, pentru
conducerea unui vehicul pe drumurile publice
sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat` atât de c`tre procurori,
cât [i de studentul de la Facultatea de Construc]ii.

Studentul Constantin Gliga,
acuzat de procurorii ie[eni c`
a [ofat b`ut
Procesul studentului Constantin Gliga a \nceput
pe data de 7 septembrie 2020. Atunci, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i l-au trimis \n judecat` pe tân`rul \n vârst`
de 23 de ani, sub acuza]ia de conducerea unui
vehicul pe drumurile publice sub influen]a alcoolului
sau a altor substan]e.
„Pe data de 16 martie 2020, în jurul orei
00:54, inculpatul a condus autoturismul marca
Volkswagen prin municipiul Ia[i, având în sânge

o îmbiba]ie alcoolic` peste limita legal`, respectiv
de 1,16 grame la mie alcool pur în sânge”, au
men]ionat anchetatorii ie[eni.

La audieri, tân`rul a
recunoscut totul \n fa]a
magistra]ilor ie[eni
|n noaptea respectiv`, tân`rul student Constantin
Gliga a fost tras pe dreapta de un echipaj de
Poli]ie. Oamenii legii au constatat c` acesta
mirosea a alcool, motiv pentru care l-au testat
cu aparatul etilotest. Mai mult, tân`rul student
de la Facultatea de Construc]ii, din cadrul

Universit`]ii Tehnice „Gh. Asachi”, din Ia[i, a
fost dus la spital, pentru prelevarea de probe
biologice, \n vederea stabilirii cu exactitate a
alcoolemiei.
La audieri, tân`rul a recunoscut comiterea
faptei care i-a fost imputat` de oameii legii. De
asemenea, martorii au povestit cum s-a \ntâmplat
totul. „În cauz` au fost audia]i doi martori, care
au declarat faptul c` au o rela]ie de prietenie
cu inculpatul, iar, în seara zilei de 15 iunie 2020,
în jurul orei 22:00 au fost invita]i de acesta la
apartamentul \n care locuie[te cu chirie, pe
bulevardul Nicolae Iorga. Ace[tia au stat în vizit`
pân` în jurul orei 00:30, ocazie cu care au decis
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s` se deplaseze la apartamentul \n care locuie[te
cu chirie unul dintre martori, pe bulevardul
Socola, pentru a lua un sistem de boxe. Cât
timp au stat în apartamentul inculpatului, ace[tia
au consumat împreun` b`uturi alcoolice, respectiv
mai multe sticle de bere de 0,33 ml. S-au deplasat
la apartamentul martorului cu autoturismul marca
Volkswagen, care \i apar]ine [i care a fost condus
de inculpat. S-au deplasat la adresa martorului,
au luat sistemul de boxe, iar, la întoarcere, în
momentul în care se aflau pe bulevardul Nicolae
Iorga, în apropierea blocului în care locuie[te
inculpatul, au fost opri]i de un echipaj de Poli]ie.
Agen]ii au constatat faptul c` inculpatul mirosea
a alcool. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest
marca Drager, rezultând o alcoolemie de 0,47
grame pe litru în aerul expirat, motiv pentru
care, dup` ce [i-a dat consim]`mântul, a fost dus
la Spitalul Clinic de Urgen]` «Prof.dr. Nicolae
Oblu», din Ia[i, unde i-au fost recoltate dou`
probe de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Inculpatul a avut o atitudine sincer`, recunoscând
fapta re]inut` în sarcina sa [i manifestând regret
pentru comiterea acesteia”, au \ncheiat procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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10 miliarde de euro, miza
Super Ligii europene. Noua
lig\ este înfiin]at\ de 12
dintre cele mai mari echipe
Fotbalul european a fost zguduit de anun]ul f`cut azi-noapte
de 12 dintre cele mai tari cluburi din Europa. AC Milan, Arsenal
Londra, Atletico Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Interazionale
Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United,
Real Madrid [i Tottenham au anun]at oficial c` au înfiin]at Super
Liga european`. Aici urmeaz` s` joace 20 dintre cele mai tari
echipe din Europa [i membrii fondatori sus]in c` veniturile generate
sunt mult mai mari fa]` de cele asigurate de UEFA prin Champions
League [i Europa League.

Tot ce trebuie s` [tii despre Super Liga
european`. Când se joac`,
ce format are, cine particip`
Primul pre[edinte al Super Ligii este Florentino Perez, cel
care este conduc`tor [i la Real Madrid. Vicepre[edinte este Joel
Glazer, care este [i co-pre[edinte la Manchester United. De
asemenea, Andrea Agnelii, pre[edintele lui Juventus Torino, va fi
[i el vicepre[edinte al Super Ligii.
Conducerea noii ligi a oferit în comunicatul oficial [i câteva
detalii despre ceea ce va însemna Super Liga european`: când
se vor juca meciurile, ce format va avea, ce echipe vor participa:
-Particip` 20 de cluburi: 15 echipe fondatoare [i 5 cluburi
care vor putea intra în Super Lig` pe baza performan]elor din
sezonul precedent.
-Toate meciurile se vor juca în timpul s`pt`mânii. Cluburile
participante în Super Lig` vor continua s` concureze [i în
campionatele lor.
-Sezonul începe în luna august. Echipele vor fi împ`r]ite în
dou` grupe a câte 10 echipe, care vor juca între ele tur-retur.
Primele trei echipe din fiecare grup` merg în sferturile Super
Ligii. Echipele care termin` pe locurile 4 [i 5 vor juca un playoff pentru ultimele dou` locuri din sferturi.
-Semifinalele se vor juca tur-retur.
-Finala se joac` în luna mai, într-o singur` man[`.
-Cluburile [i-au luat angajamentul c` în curând vor lansa [i
o lig` feminin`, pe acelea[i criterii.

Miza Super Ligii? 10 miliarde de euro
Cele 12 cluburi care au înfiin]at Super Liga sunt nemul]umite
de veniturile pe care le asigur` UEFA [i sunt încrez`toare c`

Super Liga va reu[i s` genereze sume mult mai mari. Membrii
fondatori au anun]at c` ar fi vorba despre o sum` total` de 10
miliarde de euro, bani care vor fi distribui]i c`tre echipele
participante.
Cele 20 de cluburi care ar urma s` participe în Super Liga
european` au primit promisiunea c` vor primi în total 3,5 miliarde
de euro pentru investi]ii în infrastructur` [i pentru a atenua
impactul pe care pandemia de coronavirus l-a avut în finan]ele
echipelor.
Cu toate acestea, sunt câteva echipe mari care au anun]at c`
nu vor lua parte la noua lig`. Printre ele se afl` Bayern Munchen,
PSG [i Borussia Dortmund. O declara]ie dur` a avut [i Jurgen
Klopp, de[i Liverpool se afl` printre cluburile fondatoare:
„Sper c` aceast` Super Lig` nu va avea loc niciodat`. Prin
modul în care Champions League se desf`[oar` acum, fotbalul
are un produs excelent, chiar [i în Europa League. Pentru mine,
Liga Campionilor este Super Liga în care nu ajungi s` joci mereu
contra acelora[i echipe. De ce ar trebui s` cre`m un sistem în
care Liverpool s` întâlneasc` Real Madrid timp de 10 ani consecutivi?
Cine vrea s` vad` asta în fiecare an?”, a spus managerul lui
Liverpool. UEFA [i FIFA au reac]ionat dur dup` ce a fost anun]at`
înfiin]area Super Ligii [i forul continental a amenin]at c` echipele
care vor participa vor fi excluse din campionatele lor [i juc`torii
lor vor fi suspenda]i de la echipele lor na]ionale.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Adrian Mutu nu mai
are contract cu FRF
[i a primit o ofert\
din afara ]\rii

Adrian Mutu (42 de ani), selec]ionerul na]ionalei de tineret,
e dorit de gruparea israelian` Beitar Jerusalim. Tehnicianului
pite[tean i-a expirat contractul cu Federa]ia Român` de Fotbal,
îns` directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichi]`, a dat asigur`ri
la finalul Supercupei României, CFR - FCSB 4-1 (d.l.d.) c`
„Briliantul” va continua pe banca reprezentativei de tineret.
Fost juc`tor de top care [i-a început cariera de antrenor la
FC Voluntari, Adrian Mutu a devenit interesant pentru mai
multe forma]ii din fotbalul european, dup` ce România a jucat
la Budapesta, contra Olandei (1-1), Ungariei (2-1) [i Germaniei
(0-0). Tricolorii au ratat accederea în Final 8, dar Mutu [i-a
sporit capitalul de imagine ca antrenor.

Adrian Mutu, dorit de un club din Israel
Potrivit presei din Israel, Adrian Mutu se afl` pe lista celor
de la Beitar Jerusalim.
„Fostul juc`tor român, care a avut o carier` deosebit de
impresionant` atunci când a jucat la Inter, Juventus, Milano,
Chelsea [i Fiorentina, dar a fost, de asemenea, controversat
când a fost implicat în tot felul de cazuri.
A fost chiar suspendat de dou` ori, o dat` la 9 luni [i o
dat` la 7 luni, pentru utilizarea de substan]e interzise. În acel
moment, el a fost chiar dat afar` din Chelsea [i a fost obligat
s` îi pl`teasc` desp`gubiri”, scrie publica]ia israelian` One,
citat` de ProSport. Dup` încheierea activit`]ii de fotbalist, cel
mai bun marcator român din Serie A a fost pre[edinte la
Dinamo, manager la FRF, antrenor la FC Voluntari [i antrenor
la Al Wahda (Emirate) - echipa de tineret.

Beitar Jerusalim e pe locul 9
Beitar Jerusalim a ratat calificarea în play-off-ul din Israel,
iar acum ocup` locul 9, cu 35 de puncte, la nou` lungimi
deasupra primei pozi]ii retrogradabile. Echipa este condus` de
Yossi Mizrahi (68 de ani), antrenor interimar, numit dup`
plecarea lui Slobodan Drapic, de la mijlocul lunii martie.
Beitar a câ[tigat de [ase ori titlul în Israel, ultima oar`
în sezonul 2007/2008. Forma]ia de pe Teddy Stadium s-a clasat
pe locul 3 în stagiunea 2019/2020, sub comanda lui Ronny
Levy, fostul antrenor de la Unirea Urziceni sau FCSB.
Lotul lui Beitar este evaluat la 9,5 milioane de euro de
site-ul de specialitate transfermarkt.com, iar cel mai valoros
juc`tor este mijloca[ul defensiv Ali Mohamed, din Niger (1,2
milioane de euro). C`pitan este mijloca[ul dreapta israelian
Idan Vered (31 de ani), care de]ine [i pa[aport românesc.
Despre el s-a scris în 2013 c` ar putea juca pentru tricolori,
în mandatul lui Victor Pi]urc`, îns` acesta a preferat s`
reprezinte Israelul, bifând ulterior dou` prezen]e la na]ionala
de seniori.
De-a lungul timpului, la Beitar Jerusalim au evoluat mai
mul]i juc`tori români, precum Corneliu Papur`, D`nu] Perj`,
Liviu Antal sau Vlad Morar.
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Bursa bârfelor

Se d` mare strateg, dar, de fapt, nu o
intereseaz` decât lovelele! I se
preg`te[te o debarcare en-fanfare!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre t`n]ica iduca]iei locale, pre numele ei Lili[oara
Romanciuc, cunoscut` drept „Cum`tra” (pretenii [tiu de ce!). Gurile
rele spun c` madam Lili[oara s-a agiuns con]ilier` pe problemu]e
de iduca]ie pe lâng` prezidentele ]`ri[oarei, numai c` nimeni nu
[tie ce face, dac` face ceva, când face, cum face. Cic` t`n]ica
aiasta face ce vrea mu[chiu’ ei, pleac` atunci când vrea ea [i nu
face altceva decât s` vâneze proiecte pe parale iuropene, cum ar
fi cel privind alitera]ia, care n-a avut niciun rezultat concret. Gurile
rele spun c` t`n]ica se tot laud` c` are parteneri peste Ocean,
dar nimeni nu i-a v`zut la fa]`. Mai mult, cic` Lili[oarei i se
preg`te[te \n curând debarcarea [i o s` r`mân` cu buzele umflate,
chiar dac` ea se crede buricul iduca]iei na]ionale!

Face 13-14 dup` ce a promis ne[te
fonc]ii babane! Acu’ nu [tie
pe unde s` mai scoat` c`me[a!
|n continuarea rubricu]ei de ast`zi, babetele cele hâtre v`
prezint` una nou` despre aceea[i etern` madam` a pulitichiei de
Bahlui, pre numele ei Closet Pipir`u. Cic` madama aiasta e
disperat` r`u di t`t, dup` ce ar fi promis ne[te fonc]ii de dereftori
pren târg. Asta deoarece, acu’, când e gata-gata s` se destrame
actuala guvernare, devine cam greu s` se ]in` de promisiuni.
Gurile rele spun chiar c` Pipir`u ar fi dibuit [i ne[te lovele pentru
sc`unelele alea moi promise [i acu’ face 13-14 pe motiv c` trebuie
s` dea saielele \napoi. Babetele bârfitoare nu [tiu dac` lucrurile
stau chiar a[a, \ns` sunt sigure c` madama Closet Pipir`u \[i cam
face ne[te du[mani destul de \nver[una]i dac` nu se ]ine de cuvânt.
S-a vedea dac` eterna madam` a pulitichiei de Bahlui va [ti cum
[i pe unde s` scoat` c`me[a! |n orice caz, v` vom ]ine la corent
\n edi]iile viitoare cu desf`[urarea evenimentelor!

Patroana a f`cut-o iar`[i de oaie:
a l`sat dezastru pren cas`!
Se preg`te[te o plângere penal`!
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` prezint` una despre
o patroan` de brut`rie de pren târg, pre numele ei Niculeta Bri]cu.
Gurile rele spun c`, dup` ce a plecat cu sc`nd`l`u dintr-o cas`
din zona Popou, unde a stat cu chirie, madam patroana, care are
Aragazul Basarabencei, s-a mutat la Cal Breazu, unde ar fi f`cut
iar`[i dezastru! Cic` propretara locuin]ei din Cal Breazu st` mai
mult pren Bretania Mare [i, când a v`zut ce a f`cut patroana
Niculeta \n locuin]a ei, [i-a pus mâinile-n cap. Mai mult, cic`
proprietara i-a dat ordin urgent de mutare din locuin]` [i, \n plus,
acu’ cic` vrea s` fac` o mic` plângere pe la Puli]ie pe numele
patroanei, pe motiv c` i-a distrus frumuse]e de cas`. Acu’, babetele
bârfitoare [i-au preg`tit popcornu’ [i a[teapt` s` \nceap` [`ul, dup`
ce madama Bri]cu pare s` nu se dezmint`!
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Un ie[ean, obligat s\ `i
pl\teasc\ daune de peste
100.000 de euro unui b\rbat!
Totul, dup\ ce agresorul a vrut
s\ bage victima `n mormânt!
~n plus, scandalagiul
a fost trimis la pu[c\rie!

Magistra]ii l-au trimis la pu[c`rie pe un
ie[ean acuzat c` a \ncercat s` omoare un
b`rbat. Judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i l-au condamnat pe Florin Ovidiu
Pancu la 5 ani [i 10 luni de pu[c`rie,
pentru tentativ` de omor. |n plus, ie[eanul
a fost obligat s` \i achite victimei
desp`gubiri de peste 100.000 de euro.
Totul a izbucnit de la un conflict spontan
care s-a petrecut pe un [antier din Ia[i
Sentin]` extrem de important`, dat` de magistra]ii ie[eni! Un
individ a fost obligat s` \i achite desp`gubiri de peste 100.000 de
euro unui ie[ean care a ajuns \n stare grav` la spital. Totul, dup`
un conflict spontan care a avut loc pe un [antier din Ia[i! Astfel,
judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat recent pe Florin

Ovidiu Pancu la pedeapsa rezultant` de 5 ani [i 10 luni de temni]`,
pentru tentativ` de omor. La aplicarea pedepsei, magistra]ii au luat
\n calcul [i o condamnare anterioar`, pentru ultraj. „Instan]a admite
în parte ac]iunea exercitat` de partea civil` Marcel B. |l oblig` pe
inculpatul Florin Ovidiu Pancu la plata c`tre aceasta a sumei de
100.000 de euro, cu titlu de daune morale, [i a unei presta]ii periodice
lunare, în cuantum de 1.279 de lei, raportat` la nivelul salariului
minim net pe economie pe anul 2019, de la data de 24 noiembrie
2019, pân` la data intervenirii unei modific`ri a capacit`]ii de munc`.
Respinge, ca nefondate, celelalte preten]ii formulate de partea civil`
Marcel B.”, au men]ionat judec`torii ie[eni. Sentin]a nu este definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Florin Ovidiu Pancu, acuzat c` a vrut s`
omoare un ie[ean
Procesul ie[eanului Florin Ovidiu Pancu a \nceput pe data de 16
ianuarie 2020. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i l-au trimis \n judecat` pe individ sub acuza]ia de
tentativ` de omor. Asta, dup` ce ie[eanul fusese re]inut [i, mai apoi,
arestat preventiv de la finele anului 2019.
Conform anchetatorilor, ie[eanul \n vârst` de 42 de ani a intrat
\n vizorul lor la sfâr[itul anului 2019, dup` un conflict spontan care
a degenerat. Oamenii legii au afirmat c` totul a izbunit pe un [antier
din Ia[i.

Victima, transportat` de urgen]` la
Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i
Anchetatorii ie[eni au precizat c`, la finele lunii noiembrie 2019,
Florin Ovidiu Pancu a fost re]inut în urma unui incident extrem de
grav. „Pe data de 24 noiembrie 2019, la solicitarea unei rude, inculpatul
s-a deplasat pe un [antier cu blocuri în construc]ie din zona Bucium.
Acolo, pe fondul unui conflict spontan, cu un cu]it pe care îl avea
asupra sa, a lovit victima la nivelul capului, cauzându-i o plag`
penetrant` cranio-cerebral` care a fost de natur` s` îi pun` via]a în
primejdie”, a afirmat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i. Autorit`]ile ie[ene au fost anun]ate despre
producerea incidentului printr-un telefon la num`rul unic pentru apeluri
de urgen]` 112. La fa]a locului s-au deplasat echipaje medicale [i de
Poli]ie. Victima a beneficiat de primul ajutor, apoi a fost transportat`
de un echipaj al Serviciului de Ambulan]` Jude]ean la Spitalul de
Neurochirurgie „Prof. dr. Nicolae Oblu”, din Ia[i. Medicii care au
avut grij` de victim` au constatat c` leziunile suferite au fost de
natur` s` îi pun` via]a în pericol. Mai apoi, oamenii legii au demarat
ancheta [i au ajuns, astfel, la Florin Ovidiu Pancu. Acesta a fost
s`ltat [i dus la audieri. La scurt timp, ie[eanul a fost re]inut [i,
ulterior, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuza]ia de
tentativ` de omor. Acum, acesta a fost obligat s` \i achite victimei
desp`gubiri considerabile, de peste 100.000 de euro. R`mâne, totu[i,
de v`zut dac` sentin]a va fi sau nu contestat`.
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