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Concurs cu dedicație la Primăria Lespezi din
Iași pentru un fost polițist! Primarul Ioan
Lazăr și-a angajat fiul pe post de consilier.
Mort de beat, Alexandru Lazăr a făcut
scandal într-un bar și a scos legitimația
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O tupeistă
cu BMW a vrut
să-i tragă pe
polițiștii rutieri în
piept fluturând
un permis fals
actualitate 9

O tânără din Iași s-a ales cu un dosar penal
după o oprire de rutină în trafic. Astfel,
procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași au trimis-o în judecată pe
Roxana Andreea Băetu. Ieșeanca este
acuzată că a urcat la volanul unui autoturism
cu un permis fals

Un afacerist
din Iași a readus
gustul din cămara
bunicilor în
farfuriile bogaților
economic

6

Bogdan Beceru, un fermier în vârstă de 37 de
ani, din comuna Ion Neculce, a scos pe piață
tochitura de Mangalița, un produs inedit,
obținut după o rețetă de pe vremea bunicilor.
Tânărul fermier spune că cei mai mulți clienți
sunt persoane care au diverse probleme de
sănătate și medicii le recomandă să...
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Municipiul Pașcani și
orașul Tg. Frumos din județul Iași,
fruntașe la numărul de doze de
vaccin anti-COVID-19
administrate populației

actualitate 8

Un copil de 13 ani din Iași a făcut o
descoperire unică în curtea bunicii! Ce a
găsit adolescentul i-a uimit pe specialiști
Descoperire de senzație,
făcută de un copil care are
doar 13 ani! Aceasta a fost
făcută la doar câțiva zeci de
kilometri lângă orașul Iași.
Specialiștii au rămas uimiți
când au văzut totul. Așa
ceva nu s-a mai întâmplat în
întreaga zonă a Moldovei
expres
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Dacă nici el nu este diavolul, cine
ar putea fi? A violat o tânără mamă de
mai multe ori și a obligat-o să facă avort
Un individ din județul Iași a ajuns
după gratii, în urma unor
agresiuni de neimaginat,
exercitate asupra unei femei.
Magistrații din cadrul
Judecătoriei Hârlău au dispus
ieri arestarea preventivă a lui
Andrei Mihai Bădici. Ieșeanul
este suspectat de viol, lovire sau
alte violențe, amenințare și...
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R\zboi politic pe bugetul CJ
Ia[i. Scandal colosal `ntre
PNL [i PSD `n [edin]a care a
vizat investi]iile jude]ului
Bugetul CJ Ia[i a fost aprobat \n urma
unei [edin]e care s-a l`sat cu un scandal
uria[. Consilierii jude]eni ai PSD au
ree[apat o serie de amendamente
propuse \n trecut de liberali. Cei de la
USR-PLUS au refuzat s` aprobe proiectul
de buget. Majoritatea PNL - PMP a reu[it
s` aprobe noul buget al CJ Ia[i pe 2021.
Proiectul are o valoare de 1,4 miliarde de
lei \n acest an
Consilierii jude]eni au avizat \n cursul zilei de ieri, 21 aprilie
2021, proiectul de buget pe anul \n curs. Plenul Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i a discutat vreme de câteva ore propunerea
de buget pe 2021, valoarea total` a acestuia fiind de circa 1,4
miliarde de lei. Proiectul de buget a trecut cu votul ale[ilor
PNL - PMP din CJ. Consilierii jude]eni PSD [i cei ai USRPLUS au preferat s` se ab]in` de la votul pe bugetul jude]ului.
Consilierii celor dou` partide s-au ar`tat nemul]umi]i de faptul
c` amendamentele propuse la bugetul pe 2021 au fost respinse
pe capete, astfel \ncât nu au dorit s` aprobe documenta]ia.
Bugetul CJ Ia[i a fost prezentat \n dezbatere public` de acum
câteva s`pt`mâni.

Scandal pe bugetul CJ Ia[i. PSD
a copiat amendamente vechi
Un moment penibil \n timpul [edin]ei a fost legat de propunerile
de amendamente ale celor de la PSD. Acestea au fost prezentate
de Cristian Stanciu, liderul grupului de consilieri jude]eni socialdemocra]i. O parte a acestor amendamente prezentate de PSD
au fost \ns` plagiate dup` cele propuse de PNL \n urm` cu mai
mul]i ani. Printre acestea se reg`seau proiecte precum o platform`
digital` privind calitatea serviciilor de transport public. Un alt
amendament a vizat dotarea mijloacelor de transport public jude]ene
cu camere video [i aparate GPS. Un alt amendament a vizat
construc]ia a 200 de sta]ii de autobuz de-a lungul drumurilor
jude]ene. Majoritarea PNL - PMP a respins \ns` aceste amendamente
propuse de PSD [i pentru c` acestea au fost furate din anii
anteriori.

Cum arat` bugetul CJ Ia[i pe 2021?
Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i a men]ionat c` din
bugetul pe anul \n curs, circa 30 la sut` se va duce pe sec]iunea
de dezvoltare. Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a precizat c`
cei mai mul]i bani sunt aloca]i institu]iilor subordonate. „A[a cum
ne-am asumat înc` de la începutul mandatului, ne dorim ca în
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ApaVital monteaz\
hidran]i subterani
`n municipiul Ia[i!
Contractul are
o valoare de
70.000 de euro
Compania de ap`-canal continu` investi]iile din jude]ul Ia[i.
Pe data de 05.05.2021 este programat` o licita]ie pentru achizi]ia
mai multor loturi de hidran]i subterani. Valoarea estimat` a
contractului este de 364.320 lei, f`r` TVA, aproape 70.000 de
euro. „Necesitatea achizi]ion`rii acestor hidran]i subterani,
pentru asigurarea interven]iei operative de limitarea [i stingerea
incendiilor, igienizarea [i desc`rcarea re]elelor de distribu]ie
\n urma interven]iilor din sistemul de alimentare ApaVital, a
fost creat` de motiva]ia protej`rii bunurilor [i mediului \mpotriva
efectelor situa]iilor de urgen]` [i men]inerii instala]iilor de ap`
potabil` \n parametrii optimi”, se arat` \n caietul de sarcini.
Comisia de evaluare va alege oferta furnizorilor cu pre]ul cel
mai mic. Perioada de garan]ie a produselor trebuie s` fie de
minimum 24 de luni. |n anul 2020, contractul pentru furnizarea
hidran]ilor a fost câ[tigat de c`tre o firm` din Boto[ani.

Compania de ap`-canal
a stabilit lista de cantit`]i
jude]ul nostru s` nu mai existe drumuri neasfaltate, dezvoltarea
infrastructurii rutiere fiind o prioritate pentru administra]ia liberal`.
Noutatea fa]` de anii trecu]i privind aprobarea bugetului general
al Consiliului Jude]ean const` în investi]iile majore dedicate
institu]iilor din subordine, fie c` vorbim de spitale sau de sectorul
cultural. }in s` men]ionez c` este pentru prima dat` când toate
localit`]ile primesc bani din bugetul de stat în func]ie de proiectele
de investi]ii [i nu de culoarea politic`. Îmi doresc ca acestea s`
fie viziunea [i modul de lucru pentru întreg mandatul”, a spus
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Amendament PMP la bugetul CJ Ia[i
{i cei de la PMP Ia[i au ar`tat c` proiectul de buget trebuie
sus]inut pentru ca jude]ul s` se poat` dezvolta. Petru Movil`,
pre[edintele PMP Ia[i, a precizat c` forma]iunea pe care o conduce
va continua parteneriatul cu liberalii la vârful jude]ului. „Este
importat c` s-a adoptat bugetul CJ Ia[i. Este un buget care prevede
aloc`ri de sume pentru proiecte importante, de drumuri, s`n`tate
sau cultur`. Sunt obiective realizabile, pentru c` ie[enii le doresc.
De asemenea, sume consistente din buget trebuie s` fie folosite
pentru pl`]ile privind proiectele realizate \n anii anteriori. Acest
lucru arat` seriozitate, cât timp acestea sunt necesare pentru
ie[eni. PMP este \ntr-o alian]` la guvernare \n CJ Ia[i cu PNL.
Noi am votat proiectele jude]ului [i când eram \n opozi]ie”, a
men]ionat Petru Movil`, pre[edintele organiza]iei jude]ene PMP
Ia[i. PMP a propus un amendament pentru alocarea a 300 de
mii de lei privind \nfiin]area unui ansamblu folcloric pentru copii,
sursa de finan]are fiind bugetul de la drumuri jude]ene.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

|n total, vor fi achizi]iona]i 160 de hidran]i subterani.
Adâncimea de instalare este de 1.25 metri. Pe lista de achizi]ii
se afl` [i 160 de cutii de protec]ie. „Toate cheltuielile legate
de rezolvarea defectelor ap`rute [i dovedite a fi urmare a
neconformit`]ii produselor, inclusiv cheltuielile de transport,
cad automat \n sarcina ofertantului. Furnizorul r`spunde \n
perioada de garan]ie tehnic` pentru calitatea produselor, \n
conformitate cu standardele [i normativele legale. Transportul
produselor va fi asigurat de furnizor [i va fi \nso]it de documente
de certificare a calit`]ii produselor, fiind inclus \n pre]ul ofertei.
Pre]ul ofertat de candidatul desemnat câ[tig`tor va r`mâne
ferm pe toat` durata derul`rii contractului. Termenul de livrare
a produselor va fi de maximum 10 zile de la data transmiterii
comenzii emise de beneficiar”, se mai arat` \n documenta]ia
procedurii.

ApaVital SA a alocat 800.000 de euro
pentru serviciile de paz`
Nu \n ultimul rând, compania de ap`-canal a lansat [i
procedura pentru achizi]ia serviciilor de paz` a obiectivelor,
bunurilor, valorilor [i protec]ie a persoanelor ce apar]in societ`]ii.
Valoarea estimat` a contractului este de 3.657.923 lei, f`r` TVA,
aproape 800.000 de euro. Procedura este \mp`r]it` \n dou` loturi:
obiectivele din jude]ul Ia[i [i din jude]ul Neam]. Agen]ii de paz`
vor fi dota]i cu câini de patrulare, sta]ie radio [i mijloace de
ap`rare etc. Obiectivele din zona Timi[e[ti se \ntind de pe o
suprafa]` de 5.620 de metri, \n zona satelor Pl`ie[u - Tmi[e[ti
- Zvorone[ti. |n privin]a lotului din jude]ul Ia[i, necesarul const`
\n 25 de posturi de paz`. Continuarea articolului pe bzi.ro.
Ciprian BOARU

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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~nc\ un contract de
5 milioane de euro pentru
Danlin XXL, firm\ care a f\cut
pr\p\d pe [oselele din Ia[i!
fost cel legat de atribuirea unui contract
de pietruire pe sectorul de drum jude]ean
de la Glodenii Gândului, comuna }ib`ne[ti.
|n cursul anului trecut, Consiliul Jude]ean,
condus la vremea respectiv` de Maricel
Popa, a derulat dou` proceduri similare
pentru acela[i drum. Danlin XXL a luat 370
de mii de lei din bugetul CJ Ia[i pentru
pietruirea a 2,4 kilometri din DJ 248 A de
la Glodenii Gândului. Pe por]iunea respectiv`
de drum s-au f`cut lucr`ri de între]inere
prin scarificare (scormonirea [i dislocarea
materialului de la suprafa]`). Ulterior, plenul
CJ a avizat o lucrare de 4,3 milioane lei
pentru \ntre]inerea aceluia[i drum.

Un nou contract pentru
reabilitarea drumurilor a
fost luat de c`tre o
societate care a l`sat
dezastru pe [oselele din
Ia[i. Refacerea unui drum
din zona de Est a jude]ului
a fost atribuit` firmei
Danlin XXL Neam], abonat`
\n ultimii ani la fondurile
jude]ului. Firma din jude]ul
vecin a prins un pot de
circa 5 milioane de euro
din banii ie[enilor
O b`t`lie pe circa 5 milioane de euro,
privind asfaltarea a 7,3 kilometri din drumul
jude]ean DJ 244 D limita jude]ului Vaslui
– Dolhe[ti – Ciorte[ti – Coropceni, a ajuns
la un afacerist controversat din jude]ul
Neam]. Licita]ia derulat` de Direc]ia Jude]ean`
de Administrare a Drumurilor [i Podurilor

(DJADP) Ia[i a fost atribuit` firmei Danlin
XXL Neam], societate gestionat` de Dan
Amur`ri]ei. Aceast` firm` nu se afl` la
prima lucrare \n jude]ul Ia[i, \ns` acest
proiect este unul din cele mai mari pe care
le prinde societatea \n cauz`. La licita]ie
au depus oferte 8 firme [i asocieri de firme,
printre care Eky-Sam SRL, asocierea Enviro
Construct (în care intra si Citadin SA),
Strabag, Viacons Rutier, Alpenside, Danlin
XXL, Conest SA si asocierea Transmir-Con
Ted Company.

Licita]ie uria[`, derulat`
de Drumurile Jude]ene Ia[i
Firma din jude]ul Neam] a câ[tigat
procedura \nc` de acum câteva zile, \ns`
a fost nevoit` s` a[tepte cele 10 zile de
eventuale contesta]ii. Cum nu s-au depus
contesta]ii, DJADP Ia[i a atribuit licita]ia
c`tre societatea patronat` de Dan Amur`ri]ei.
Firma \n cauz` nu se afl` la prima lucrare
din jude]ul Ia[i, afacerile fiind derulate \n
special \n perioada mandatului anterior. Un
alt scandal din jurul firmei Danlin XXL a

Dosar de executare nr. 2604/189/2013
Nr. A_EIS _3037/19.04.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
06.05.2021, ora 11.00, LICITAŢIE III, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului RUJOIU P GHEORGHE,
Autoturism marca DACIA SD LSDAA LOGAN, BERLINA, an
fabricatie 2006 culoare ALBASTRU, seria sasiu UU1LLSDAAH36138060
nr. Inmatriculare IS-30-YVE, benzina, km. parcursi 99.127,
certificat de inmatriculare carte de identitate, una cheie. Preţul
de vânzare este de 3168 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul
nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte
DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

Dezastru l`sat \n urm` de
firma din jude]ul Neam]
Societatea care a prins contracte peste
contracte pe [oselele din Ia[i a fost \n
mijlocul unui alt scandal \n toamna anului
trecut dup` o lucrare de la Scobâl]eni din
Podu Iloaiei. La finalul lunii octombrie 2020,
ie[enii din zona Scobâl]eni s-au trezit cu
acumul`ri mari de ap` în fa]a caselor. Asta
dup` ce echipele de muncitori [i utilajele
companiei Danlin XXL au acoperit cu un
covor de asfalt gurile de canal [i scurgerile
de ap` aflate de-a lungul drumurilor reparate.
Compania din Neam] este cunoscut` c` a
prins numeroase contracte în timpul mandatului
fostului pre[edinte al CJ Ia[i, Maricel Popa.
Patronul Danlin XXL, Dan Amur`ri]ei, este
[i un apropiat al baronului nem]ean Ionel
Arsene. În afara contractelor din jude]ul
vecin, firma a luat [i multe contracte \n
jude]ul din Ia[i, \n special la prim`riile
social-democrate.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Un nou scandal pe
spitalul mobil de la
Le]cani! Paturile
nefolosite,
mutate la fosta
firm` Avicola?
Spitalul mobil de la Le]cani s-a aflat \n
mijlocul unui nou scandal politic. Consilierii
jude]eni PSD au devenit avoca]ii celor de la
Asocia]ia Euronest, proprietarul unit`]ii
medicale care a r`mas cu u[ile \nchise. {efii
jude]ului cer ca Euronest s`-[i asume \n scris
redeschiderea spitalului. |ntre timp, mai multe
paturi din cele nefolosite de la Le]cani au fost
mutate. Conducerea Euronest neag` acest
lucru
Un nou scandal pe tema spitalului mobil pentru bolnavii
de COVID-19 de la Le]cani. Conducerea Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar` (ADI) Euronest a ajuns s` se foloseasc` de
consilierii jude]eni PSD pentru a cere redeschiderea unit`]ii
medicale.
De[i situa]ia de la spitalul mobil nu este nici acum clar`,
cei de la Euronest sus]in c` totul este \n regul`. Instala]iile
electrice [i cele termice nu au fost verificate nici dup` trei
luni de la \nchiderea unit`]ii medicale. La ultima \ntâlnire a
factorilor de decizie de la nivel jude]ean, conducerea Euronest
a sus]inut c` \[i asum` r`spunderea pentru redeschiderea
spitalului. Astfel, reprezentan]ii Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sf. Parascheva” au solicitat la rândul lor ca acest lucru s`
fie trecut \n documente, iar Euronest s`-[i asume totul \n scris
pentru a nu mai fi probleme.

Scandal \n plenul CJ Ia[i
pe spitalul mobil
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, a ar`tat
c` Alina Popa, directorul Euronest, nu a discutat niciodat` cu
cei de la Spitalul de Boli Infec]ioase despre unitatea mobil`
de la Le]cani.
{eful CJ s-a contrat cu Mircea Manolache, consilier PSD,
portavocea lui Maricel Popa, fostul [ef al jude]ului. „Interesul
nostru este s` deschidem acel spital, cu speran]a s` nu mai
fim nevoi]i s` intern`m pacien]i acolo. Sunt multe caren]e \n
spitalul mobil de la Le]cani. A]i fi \n]eles c` poate un vehicul
de taximetrie din India nu se potrive[te pe str`zile Ia[ului.
Nu a[ vrea s` mai avem polemici pe subiectul de la Le]cani.
Euronest, prin Alina Popa, a fost de multe ori la spital. Problema
administrativ` e c` ea a fost cu probleme personale acolo. Nu
a fost niciodat` s` discute cu managerul Florin Ro[u cu hârtiile
pe mas`. Nu au discutat despre deficien]e. Ea a spus mereu
c` s-au transmis, dar echipa de la Boli Infec]ioase nu le-a
primit niciodat`”, a sus]inut Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i.

S-au mutat paturi
de la spitalul din Le]cani?
Ieri, \n curtea fostei societ`]ii Avicola de la Le]cani au
ap`rut mai multe paturi medicale care seam`n` cu cele de la
spitalul mobil. Din cele 256 de paturi achizi]ionate de la firma
SDI Global, au fost folosite doar 118, pentru care s-a primit
aviz de la Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP). Restul de paturi
au r`mas \n depozitul de la Parcul Transagropolis. Cu toate
acestea, câteva dintre aceste paturi au ajuns, se pare, \n curtea
Avicola. Cu toate acestea, Alina Popa a negat acest lucru. „Nu
[tiu nimic de acest lucru”, a sus]inut Alina Popa, directorul
ADI Euronest.
Pe de alt` parte, Costel Alexe a men]ionat c` Euronest
trebuie s`-[i asume r`spunderea tehnic` pentru ca spitalul s`
poat` fi redeschis.”Propietarul trebuie s`-[i asume sub semn`tur`
c` unitatea corespunde din punct de vedere tehnic. Iar DSP
s`-[i asume c` acesta corespunde din punct de vedere medical.
Euronest a \ncercat s` fac` acel proiect al instala]iei electrice.
Nici acum nu au ajuns \n stadiul \n care s`-l poat` face. Cine
r`spunde dac`, Doamne fere[te, se \ntâmpl` ceva acolo?”, a
mai spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
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Municipiul Pa[cani [i ora[ul Tg. Frumos din
jude]ul Ia[i, frunta[e la num\rul de doze de
vaccin anti-COVID-19 administrate popula]iei.
La polul opus se afl\ comunele Voine[ti [i
Grajduri, unde sunt comunit\]i mari de ]igani
Campania de vaccinare anti-COVID-19 s-a
desf`[urat pân` \n prezent \n 16 centre
de vaccinare din municipiul Ia[i [i 19
centre din jude]. Diferen]ele privind
vaccinarea popula]iei din mediul urban [i
rural sunt imense. Pân` pe 21 aprilie
2021, din cele peste 184.000 de doze
administrate, circa 157.000 au fost
utilizate \n mediul urban
De la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, 27
decembrie 2020, [i pân` pe 21 aprilie 2021, un num`r de 27.699
de doze de Pfizer, Moderna [i AstraZeneca au fost administrate
\n mediul rural, \n timp ce 157.295 de vaccin`ri au fost efectuate
\n mediul urban. Astfel, \n centrele de vaccinare din municipiul
Ia[i s-au administrat cele mai multe doze, mai exact 131.494. |n
jude], pe primul loc se pozi]ioneaz` municipiul Pa[cani cu 7.110
de doze efectuate, urmat de ora[ul Târgu Frumos cu 6.909, Podu

Iloaiei cu 6.215 [i Hârl`u cu 5.567 de vaccin`ri. Serul administrat
\n aceste centre este cel produs de Pfizer-BioNTech.

La Centrul de vaccinare anti-COVID-19
din comuna Tome[ti s-au
administrat 6.047 de doze
|n ceea ce prive[te activitatea de vaccinare din comunele
jude]ului Ia[i, num`rul de doze administrate scade considerabil.
Este vorba despre 15 localit`]i din jude]ul Ia[i unde s-au organizat
fluxuri de vaccinare anti-COVID-19. Dac` \n mediul urban num`rul
de doze efectuate \n centrele de vaccinare nu scade sub 5.500,
\n cele din mediul rural se reg`sesc centre \n care nu s-au
efectuat nici m`c`r o mie de vaccin`ri. Singura localitate care
surprinde printr-un num`r foarte mare de vaccin`ri este comuna
Tome[ti, acolo unde s-au administrat 6.047 de doze. La polul opus
se afl` comunele Grajduri [i Voine[ti, unde au fost administrate
278, respectiv 50 de doze de vaccin anti-COVID-19. |ntr-o ordine
descresc`tore privind num`rul vaccin`rilor efectuate, celelalte
comune din jude]ul Ia[i se pozi]ioneaz` astfel: Deleni - 3.296,
R`duc`neni - 3.259, Bivolari - 2.997, Belce[ti - 2.735, Rediu - 2.679,
Ciurea - 1.655, }ib`ne[ti - 1.110, Vl`deni - 1.029, Valea Lupului
- 882, Popricani - 599, Miroslava - 585 [i Mirce[ti - 499.

20 aprilie 2021, ziua cu cele mai multe doze
de vaccin anti-COVID-19 administrate la Ia[i
Recordul dozelor de vaccin împotriva COVID-19 administrate
în jude]ul Ia[i s-a înregistrat pe 20 aprilie 2021, când au fost
utilizate 3.377 de doze. |n acea zi, 2.853 persoane au primit prima
doz`, iar 524 de persoane au fost vaccinate cu a doua doz`. În
toate centrele de vaccinare din jude]ul Ia[i s-au administrat 184.137
de doze de vaccin împotriva COVID-19 de la începutul campaniei,
respectiv 27 decembrie 2020, pân` pe 21 aprilie 2021. Cu prima
doz` s-au vaccinat 109.807 de oameni, iar 74.330 persoane au
primit [i cea de-a doua doz` a vaccinului. S-au administrat
vaccinurile Pfizer [i Moderna, iar începând cu 15 februarie [i
vaccinul AstraZeneca. |n centrele din comuna Ciurea, Vl`deni [i
}ib`ne[ti se administreaz` serul Moderna. |n municipiul Ia[i sunt

trei centre de vaccinare unde se utilizeaz` doze de AstraZeneca,
iar \n jude] sunt alte trei, respectiv \n comuna Rediu, Voine[ti [i
\n ora[ul Târgu Frumos. Restul centrelor de vaccinare au serul
de la Pfizer BioNTech.

Vaccinul anti-COVID-19 ar putea fi administrat
sezonier, asemenea celui \mpotriva gripei
Reprezentan]ii serului anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech [i cei
ai companiei Moderna sus]in c` vaccinurile au o eficien]` de 90
la sut` împotriva coronavirus chiar [i la 6 luni dup` rapel. Moderna
lucreaz` la noi versiuni ale vaccinului pentru tulpina sud-african`,
dup` ce riscul infect`rii cu aceast` nou` tulpin` cre[te. Rata de
eficien]` a vaccinurilor este de 90 la sut` împotriva tuturor formelor
de COVID-19 [i de 95 la sut` împotriva cazurilor severe. |n ceea
ce prive[te riscul de infectare cu coronavirus dup` prima doz`,
potrivit unui studiu din Statele Unite ale Americii (SUA), vaccinurile
anti-COVID-19 create de Pfizer [i compania Moderna \l scad cu
pân` la 80 la sut` la dou` s`pt`mâni dup` administrare. Un alt
studiu realizat \n SUA a ar`tat c` vaccinul AstraZeneca are o
eficien]` de 76 la sut` în prevenirea bolii simptomatice [i de 100
la sut` împotriva celei severe [i a spitaliz`rii.
Alexandra ABONICESEI
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Cinci mari colegii din Ia[i, `ntr-o
list\ select\ la nivel na]ional! Totul
implic\ schimb\ri radicale la nivel
de educa]ie
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii a
dezvoltat 100 de Baze de Practic`
Pedagogic`! Astfel, cinci mari colegii
din Ia[i se afl` \n aceast` list`, la nivel
na]ional. Este vorba de Pedagogic
„Vasile Lupu”, Na]ional „Costache
Negruzzi”, Na]ional, „Mihai Eminescu”
[i Tehnic „Ioan C. {tef`nescu”.
Documentul a fost publicat în
Monitorul Oficial. Ordinul 3.654, care
prevede înfiin]area acestor baze,
stipuleaz` c` ele vor func]iona cu
„statut de consor]ii [colare pentru
practic` pedagogic` [i pentru
mentoratul didactic”
Cinci mari colegii din Ia[i, \ntr-o list` select` la nivel na]ional!
Este vorba de cele 100 de Baze de Practic` Pedagogic` (BPP),
care vor coordona la rândul lor între 4 [i 6 unit`]i de înv`]`mânt.
|n aceasta se reg`sesc unit`]ile de \nv`]`mânt preuniversitar:
Pedagogic „Vasile Lupu”, Na]ional „Costache Negruzzi”, Na]ional,
„Mihai Eminescu” [i Tehnic „Ioan C. {tef`nescu”. Documentul a
fost publicat în Monitorul Oficial. Ordinul 3.654, care prevede
înfiin]area acestor baze, stipuleaz` c` ele vor func]iona cu „statut
de consor]ii [colare pentru practic` pedagogic` [i pentru mentoratul
didactic”.

BPP se constituie în jurul unei unit`]i de
înv`]`mânt preuniversitar liceal cu statut
de [coal` de aplica]ie
BPP se constituie în jurul unei unit`]i de înv`]`mânt preuniversitar
liceal cu statut de [coal` de aplica]ie, denumit` [coal` de aplica]ie
coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unit`]i
de înv`]`mânt, în scopul organiz`rii [i desf`[ur`rii activit`]ilor de
practic` pedagogic` [i de mentorat didactic, constituind un consor]iu
[colar. Bazele func]ioneaz` pe o durat` cel pu]in egal` cu durata
de implementare [i de sustenabilitate a proiectului PROF Profesionalizarea carierei didactice. {colile de aplica]ie coordonatoare
pentru BPP sunt de fapt unit`]ile prev`zute [i în ordinul de
înfiin]are a [colilor cu statut de unit`]i-pilot, experimentale [i de
aplica]ie.

Caracteristicile unei [coli de aplica]ie din
Baza de Practic` Pedagogic`
Caracteristicile unei [coli de aplica]ie din Baza de Practic`
Pedagogic` sunt: au profil pedagogic; au un alt profil decât profilul
pedagogic [i fac dovada: a) existen]ei unor cadre didactice cu
statut de profesori mentori [i/sau profesori cu experien]` didactic`
[i cu activitate metodic`; b) existen]a unei baze materiale adecvate
organiz`rii [i desf`[ur`rii stagiilor practice pedagogice din cadrul
programelor de formare ini]ial` [i continu`; c) accesibilit`]ii [i
versatilit`]ii instrumentelor, resurselor [i mijloacelor educa]ionale;
d) particip`rii la programe/proiecte educa]ionale interna]ionale de
mobilitate a elevilor [i a cadrelor didactice, de tip Erasmus,
eTwinning, alte proiecte [i programe organizate de organisme
interna]ionale cu profil educa]ional, [tiin]ific sau cultural.

primar [i gimnazial; d) unitate de înv`]`mânt de tip voca]ional.
Bazele care cuprind mai mult de 4 unit`]i pot fi formate prin
asocierea [colii de aplica]ie coordonatoare [i cu unit`]i de înv`]`mânt
din mediul rural [i/sau cu unit`]i care au structuri pentru educa]ie
timpurie [i/sau cu alte unit`]i de înv`]`mânt de acela[i tip (unit`]i
de înv`]`mânt liceal teoretic, voca]ional, tehnologic), aflate în
acela[i jude] sau în jude]e învecinate.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Care sunt caracteristicile unei [coli de
aplica]ie din Baza de Practic` Pedagogic`
Bazele de Practic` Pedagogic` nu sunt doar aceste [coli de
aplica]ie, ci mai multe [coli coordonate de aceast` unitate. Ordinul
prevede c` num`rul unit`]ilor de înv`]`mânt preuniversitar constituite
într-o baz` de practic` pedagogic` este minimum 4 [i nu mai
mare de 6. Consor]iul include obligatoriu urm`toarele tipuri de
unit`]i de înv`]`mânt preuniversitar: a) [coala de aplica]ie
coordonatoare - unitatea de înv`]`mânt liceal dup` care se va
identifica [i va fi denumit` BPP; b) o unitate de înv`]`mânt care
[colarizeaz` elevi care provin din medii vulnerabile pe criteriul
social/medical ([coal` de spital)/de ras`/etnie/economic/geografic;
c) o unitate de înv`]`mânt care [colarizeaz` pentru nivelurile
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Se g\sea `n casa oric\rui român odinioar\,
dar acum a devenit unul dintre cele mai
de lux produse tradi]ionale.
Un afacerist din Ia[i a readus gustul din
c\mara bunicilor `n farfuriile boga]ilor
Bogdan Beceru, un
fermier \n vârst` de 37
de ani, din comuna Ion
Neculce, a scos pe pia]`
tochitura de Mangali]a,
un produs inedit,
ob]inut dup` o re]et` de
pe vremea bunicilor.
Tân`rul fermier spune
c` cei mai mul]i clien]i
sunt persoane care au
diverse probleme de
s`n`tate [i medicii le
recomand` s` le
consume
Bogdan Beceru a produs primele
borcane cu tochitur` de Mangali]a \n
urm` cu an, dup` ce s-a gândit s`
valorifice carnea din rasa autohton`.
Primii pa[i \n domeniul agricol i-a f`cut
\n urm` cu 10 ani, când a \nfiin]at o
ferm` mixt`. Locuia \n ora[ul Ia[i,
unde se ocupa de o shaormerie, \ns`
a renun]at la aceast` afacere [i a decis
s` se mute la ]ar`, \n comuna Ion
Neculce, dup` ce s-au n`scut cei doi
copii, pentru c` a vrut s` le ofere o
via]` s`n`toas`. Ini]ial a \nceput cu o
ferm` mixt`, \n anul 2011, iar \n anul
2014 a adus \n exploata]ie [i 150 de
porci din rasa Mangali]a. Cu timpul,
a redus efectivul [i a ajuns la 60 de
porci, din cauza lipsei for]ei de munc`.
Acum se ocup` cu familia de ferm`
[i, fiind pasionat de cre[terea porcilor
din aceast` ras`, s-a gândit s` valorifice
carnea de porc [i s` aduc` \n casele
clien]ilor o re]et` str`veche de tochitur`
moldoveneasc`, sub form` de produs
semipreparat. Astfel, a ie[it pe pia]`
\n anul 2020 cu un produs finit din

produsele la domiciliul clientului sau
le trimite prin curier. „Termenul de
valabilitate este un 1 an. Chiar zilele
trecute am desf`cut un borcan f`cut
acum un an [i s-a p`strat foarte bine”,
spune fermierul din comuna Ion Neculce.
Mangali]a este una dintre cele mai
apreciate specii de porci din \ntreaga
Europ` datorit` c`rnii gustoase [i
s`n`toase. Este o ras` care a ap`rut
\n Ungaria [i \nseamn` „porc cu mult`
untur`”.

Fermierii care cresc
Bazna [i Mangali]a pot
s` ob]in` un ajutor
de minimis de la
Direc]ia Agricol`
ferma sa, tochitura de porc Mangali]a,
la borcan, f`cut` dup` re]eta bunicii.
„Catinca Florici este bunica mea, \n
vârst` de 88 de ani, care ne-a ajutat
s` ob]inem aceast` tochitur`, dup` o
re]et` veche, cu tradi]ie \n familie. Nea pus câteva condi]ii precum amenajarea
\n aer liber a cadrului pentru fierbere.
Am pus un cazan mare [i am adus
lemne de brad [i ea ne-a ar`tat cum
s` facem tochitura, iar noi am \nv`]at
re]eta de la ea. Am vrut s` vin cu
ceva nou pe pia]`, pentru c` lumea
c`uta mâncare rapid`, fiind \n epoca
aceasta a vitezei, când nu avem timp
s` g`tim. Am zis s` vin cu ceva folositor
pentru oameni”, sus]ine Bogdan Beceru.

Bogdan Beceru,
fermier: „Mul]i clien]i
care m` sun`, m`
\ntreab` dac` este
Mangali]a pentru
colesterol”
Tân`rul fermier a terminat Facultatea
de Zootehnie din Ia[i [i astfel a reu[it

s` \[i foloseasc` cuno[tin]ele pentru a
dezvolta afacerea din mediul rural. „La
Mangali]a ritmul de cre[tere este mai
mare [i rasa este recunoscut` pentru
c` are mai multe calit`]i, precum acizi
gra[i nesatura]i, Omega 3. Mul]i clien]i
care m` sun`, m` \ntreab` dac` este
Mangali]a pentru colesterol. Nivelul
sc`zut de colesterol este principalul
avantaj al acestei rase care este crescut`
pentru gr`simea bun`. Nu am mai dat
la reproduc]ie, pentru c` este greu cu
for]a de munc`. De aceea am mai
redus [i din efectivul de porci. Cu
pia]a de desfacere este mai greu, pentru
c` am observat c` lumea e mai comod`.
A \nceput s` m`nânce s`n`tos, \ns`
nu sunt suficient de informa]i cu privire
la avantajele consumului produselor
din carne de Mangali]a. M-am gândit
s` caut colaboratori [i s` vând ce
produc, pentru c` e dificil s` cre[ti [i
animalele, s` vinzi [i produsul finit.
M` ocup [i de cre[terea p`s`rilor de
ras`, sunt [i columbofil, cresc [i capre,
vaci [i vând produsele ob]inute”, spune
Bogdan Beceru, care se gânde[te s`

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

ob]in` [i atestatul de produc`tor
tradi]ional, acum regulile fiind mai clare
pentru cei care vor s` vând` produsele
cu aceast` denumire.

Fermierul din Ia[i
sus]ine c` tochitura la
borcan preg`tit` de el
este u[or de preparat
Ie[eanul spune c` dintr-un porc de
150 de kilograme face \ntre 30 [i 40
de borcane de tochitur` de Mangali]a.
Acestea se vând cu 40 de lei borcanul
de 800 de grame [i 100 de lei borcanul
de 1,7 kilograme. „Carnea este preg`tit`
ca pe vremea bunicilor. Nu con]ine
conservan]i sau aditivi, fiind condimentat`
numai cu sare. Fiecare borcan con]ine
cotlet, pulp`, costi]`, p`r]i ale corpului
pe care le reg`sim [i \n tochitura
servit` \n restaurantele cu specific
tradi]ional. Tochitura o pui la \nc`lzit,
faci m`m`liga [i e gata mâncarea”,
explic` ie[eanul care vinde produsele
prin intermediul paginii de facebook
„Valea lui Bogdan”. Acesta livreaz`

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.

Porcii din rasa Mangali]a se
diferen]iaz` de alte rase prin faptul
c` au mult p`r, ceea ce \i face s`
semene cu o oaie. Blana poate fi
neagr` sau ro[ie, dar adesea este
blond`. Speciali[tii recomand` consumul
de produse din carne de Mangali]a
persoanelor care sufer` de boli
cardiovasculare sau diabet, iar procentul
de acizi gra[i nesatura]i din aceast`
carne ajunge la 70 la sut`, similar cu
cel \ntâlnit \n uleiul de m`sline sau
somon. Sl`nina de mangali]a este la
fel de gustoas` ca a altor rase, \ns`
mult mai s`n`toas`. Mangali]a este o
ras` rezistent` la boli [i la condi]ii
climatice mai pu]in favorabile, porcii
fiind crescu]i mai ales \n aer liber.
Carnea [i produsele de Mangali]a sunt
foarte apreciate pe pia]a Uniunii
Europene, Japonia [i SUA. Pentru a
veni \n sprijinul cresc`torilor de porci
din rasele Bazna [i Mangali]a, statul
ofer` un ajutor financiar \n valoare
de 1.200 de lei. Fermierii se pot \nscrie
\n acest program la Direc]ia Agricol`.
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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Ie[enii arunc\ la gunoi 46.000 de tone
de mâncare! Managerii firmei de
salubrizare se a[teapt\ la mun]i de
gunoaie imediat dup\ S\rb\torile Pascale
Ie[enii arunc` sute de kilograme de
alimente an de an la ghenele de gunoi. |n
medie, un ie[ean arunc` \ntre 85 [i 115
kilograme de alimente pe an. Multe dintre
alimente sunt \nc` intacte, cu ambalajul
nedesf`cut
|n municipiul Ia[i ia amploare o mare problem`! |n medie,
un ie[ean arunc` aproximativ 115 kilograme de alimente pe an.
Printr-un calcul simplu ne putem da seama c` cei aproape 400.000
de locuitori ai municipiului Ia[i risipesc peste 46.000 tone alimente
\n fiecare an. „|n jur de o treime din alimentele produse la nivel
global se pierd sau se depoziteaz` ca de[euri. Este o risip`
incredibil` de resurse [i un prejudiciu masiv adus climei. Când
peste un milion de oameni se duc la culcare \nfometa]i, este
imposibil s` nu ne \ntreb`m ce se poate face. De[eurile alimentare
reprezint` nu numai o oportunitate pierdut` de a-i hr`ni pe cei
fl`mânzi, dar [i o pierdere substan]ial` de alte resurse precum
solul, apa, energia [i for]a de munc`. Peste 4 miliarde de oameni
depind de trei tipuri de culturi de baz` - orez, porumb [i grâu.
O mare parte din vin` o are lipsa unei infrastructuri agricole
adecvate, precum tehnologia post-colectare. La noi, fiind [i un
ora[ \n curs de dezvoltare, se face risip` de 85 - 115 kilograme
de diferite alimente pe an. Aceast` problem` este \ntr-o etap`
incipient` [i \n continu` dezvoltare la noi. Popula]ia trebuie educat`
s` nu arunce, ci s` recicleze [i alimentele. Noi avem un procent
de 55 la sut` de[eu organic, care con]ine aproape 20 la sut`
de[euri din alimente expirate sau degradate”, a declarat C`t`lin
Neculau, director Salubris Ia[i. Parlamentul European vrea s`
reduc` cu 50 la sut` risipa de alimente.

Cum putem preveni irosirea alimentelor
Cel mai des sunt aruncate legumele, mâncarea preparat`,
alimentele semi-preparate. Din nefericire, marile supermarketuri
[i restaurante arunc` cantit`]i record de alimente nevândute. Acest
lucru duce la producerea unor biode[euri, care nu pot fi valorificate
la Centrul Municipal de Colectare din Ia[i. „Nu este \ntotdeauna
posibil s` prevenim irosirea alimentelor \nainte de a se \ntâmpla
acest lucru, a[a c` dac` se \ntâmpl`, cel mai bine ar fi s` \ncerci
s` le refolose[ti. Exist` o a[a-numit` piramid` a de[eurilor
alimentare, prin care se indic` metodele de a te dispensa de
hrana care \n mod normal ar ajunge la gunoi. Refolosind hrana

\n diverse moduri, putem salva resursele pre]ioase ale naturii.
Fermierii, restaurantele [i supermarketurile pot oferi b`ncilor de
alimente produse pe care nu le vând. {tiai c` produsele alimentare
pot fi folosite la fertilizarea solului sau pentru a genera electricitate?
Potrivit estim`rilor Organiza]iei pentru Alimenta]ie [i Agricultur`
(FAO), \n Europa se arunc` la gunoi anual, \n medie, 95 de
kilograme de alimente pe cap de locuitor. Companiile produc`toare
de sucuri au cel mai mare consum de gaze cu efect de ser` prin
faptul c` alimentele lichide sunt cele mai aruncate. Astfel de
de[euri, prin procesul de fermenta]ie, produc un amestec care,
ajungând la celelalte de[euri, produce biogaz. Biogazul poate fi
captat [i valorificat ca atare, deoarece este precum gazul metan”,
a precizat C`t`lin Neculau, director Salubris.

Dup` s`rb`tori, tomberoanele
vor fi pline de mâncare
|n mai pu]in de dou` s`pt`mâni, românii vor s`rb`tori Pa[tele.
|n zona Moldovei, femeile preg`tesc mese bogate pentru S`rb`torile
Pascale, dar, din nefericire, o mare parte dintre aceste bun`t`]i
vor ajunge la gunoi. Angaja]ii Salubris spun c`, la dou` zile dup`
s`rb`tori, 80 la sut` dintre de[euri sunt alimentare [i atrag foarte
mul]i oameni ai str`zii care le consum`. Cozonaci, ou` ro[ii sau
salata de boeuf vor ajunge la gunoi dac` nu au fost consumate
\n zilele de Pa[te. Toate de[eurile adunate din municipiul Ia[i
ajung la Centrul Municipal de Colectare, unde sunt selectate [i

valorificate. Mul]i ie[eni nu [tiu c` pot depozita toate de[eurile
reciclabile la punctele de colectare din municipiu sau direct la
centru.
Andreea PåDURESCU

SC CREATIVE GREEN SRL
Bârnova, comuna Bârnova, județul Iași,
nr. cad 63159J22/3227/24.12.2020CUI 43493131

ANUNŢ
CERERE DE OFERTĂ
SC CREATIVE GREEN SRL, cu sediul în
Bârnova, comuna Bârnova, județul Iași, nr. cad 63159,
vă invită să transmiteți o propunere financiară
pentru furnizarea de AUTOUTILITARĂ DE
3,5 T CU BENĂ BASCULABILĂ ȘI ROȚI
DUBLE.Termen de depunere a ofertelor: 27.04.2021,
ora 14. Ofertele se depun la adresa de e-mail:
unpicdeverde@gmail.com
Toate detaliile despre caracteristicile tehnice,
contractare, livrare etc. pot fi solicitate la adresa de
e-mail: unpicdeverde@gmail.com

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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Un copil de 13 ani din Ia[i a f\cut o
descoperire unic\ `n curtea bunicii!
Ceea ce a g\sit adolescentul i-a uimit
pe speciali[tii care investigheaz\ cazul
Descoperire de
senza]ie, f`cut` de un
copil care are doar 13
ani! Aceasta a fost
f`cut` la doar câ]iva
zeci de kilometri lâng`
ora[ul Ia[i. Speciali[tii
au r`mas uimi]i când au
v`zut totul. A[a ceva nu
s-a mai \ntâmplat \n
\ntreaga zon` a
Moldovei. În cursul zilei
de 20 aprilie 2021,
Alexandru Nicolae
Mânc` a g`sit, \n curtea
bunicii sale (din satul
Perieni, comuna
Probota), o statuet` de
bronz reprezentând
zei]a roman` Venus.
Istoricii arat` c` este o
descoperire extrem de
rar` [i foarte valoroas`.
Artefactul dateaz` de
acum aproape 2 mii de
ani [i provine din
Imperiul Roman
În cursul zilei de 20 aprilie 2021,
Alexandru Nicolae Mânc`, minor în
vârst` de 13 ani, înso]it de unchiul s`u
Andrei Hrib, a predat la Direc]ia
Jude]ean` pentru Cultur` Ia[i o statuet`
de bronz reprezentând zei]a roman`
Venus. Alexandru Nicolae Mânc` a
descoperit aceast` statuet` în curtea
casei bunicii sale, Rodica Hrib, din
satul Perieni, comuna Probota - jude]ul
Ia[i, în timpul lucr`rilor agricole de
prim`var`. Speciali[tii [i istoricii arat`
c` este o descoperire extrem de rar`
[i foarte valoroas`. Artefactul dateaz`
de acum aproape 2 mii de ani. O
asemenea statuet`, conform colec]ionarilor
sau caselor de licita]ie, trece de 6.000
de lire sterline, dar poate ajunge [i la
sume mai mari. Conform legii,
descoperitorul va primi o important`
sum` pentru descoperirea sa, având \n
vedere c` a predat-o, \n 72 de ore,
autorit`]ilor.

Povestea lui Alexandru
Nicolae Mânc`, b`iatul
de 13 ani care a f`cut
fabuloasa descoperire
Reporterii Cotidianului „BZI” au
dialogat, \n exclusivitate, cu Alexandru
Nicolae Mânc`, b`iatul de 13 ani care
a f`cut fabuloasa descoperire. „|n timp
ce era \n gr`din` [i f`cea lucr`ri agricole
de prim`var`, bunica mea a scos din
p`mânt statueta. A vrut s` o arunce,
dar când m-a chemat s` o v`d, i-am
spus c` nu se poate asta. Mi-am imaginat

c` e ceva special, deosebit... Am cur`]ato [i, \n mai pu]in de 72 de ore, a[a
cum spune Legea, am mers la Ia[i [i
am predat-o la Direc]ia Jude]ean` pentru
Cultur`. Asta pentru c` statueta trebuie
pus` \n valoare, evaluat` de speciali[ti
[i expus` pentru a fi admirat`”, a
m`rturisit Alexandru Nicolae Mânc`,
b`iatul de 13 ani care a f`cut fabuloasa
descoperire. Acesta este \n clasa a VIIa [i \[i dore[te s` devin` IT-ist. De[i
nu este pasionat de istorie, copilul
transmite c` este important s` ne
respect`m trecutul [i istoria. „Eu nu
pot s` spun c` sunt pasionat de istorie,
dar \mi place s` fiu informat, s` fiu
corect [i m` bucur c`, chiar dac` a
fost o pur` \ntâmplare, am putut s`
«salvez» aceast` statuet` special` ce o
reprezint` pe zei]a Venus. Acum m`
preg`tesc pentru Evaluarea Na]ional`.
Eu \mi doresc s` devin IT-ist deoarece
\mi plac calculatoarele, m` descurc bine
la Informatic`. Repet, sunt bucuros [i
mândru de ceea ce am f`cut [i le
transmit tuturor s` predea obiectele
istorice c`tre autorit`]i dac` le g`sesc.
Este vorba de Istoria noastr`, de valorile
noastre [i tocmai de aceea trebuie s`
protej`m [i s` respect`m asta”, a conchis,
entuziasmat, Alexandru Nicolae Mânc`.

|n satul Perieni au mai
fost descoperite
fragmente de amfore
romane, iar pe raza
comunei Probota au
fost reperate monede
romane emise de
Hadrian [i Crispina

sau de construire”, a transmis [i istoricul,
respectiv arheologul Bobi Ap`v`loaei,
consilier superior al Direc]iei Jude]ene
pentru Cultur` (DJC) Ia[i.

Statueta este o apari]ie
mai mult decât stranie,
pentru c` zona
Moldovei se afla, \n
timpul Imperiului
Roman, \n Barbaricum

Aici, arheologii [i istoricii arat` c`
este vorba despre o descoperire unic`
[i senza]ional`. „Statueta este o apari]ie
În conformitate cu Repertoriul mai mult decât stranie pentru c` zona
Arheologic al Jude]ului Ia[i, realizat Moldovei se afla, \n timpul Imperiului
sub coordonarea regretatului arheolog Roman, \n Barbaricum. Practic, grani]a
Vasile Chirica, în satul Perieni au mai Imperiului Roman era undeva \n teritoriul
fost descoperite fragmente de amfore actualului jude] Gala]i. Dar noi suntem
romane, iar pe raza comunei Probota aproape de râul Prut, care era o cale
au fost reperate monede romane emise de comunica]ie important` la acele
de Hadrian [i Crispina. De asemenea, vremuri. Ne afl`m \n perioada când
pe raza satului Perieni au mai fost Dacia era provincie roman`, iar piese
identificate a[ez`ri istorice din perioada de acest gen proveneau din mediul
culturii Precucuteni [i Cucuteni, Hallstatt roman. Acum vorbim de o pies` de
timpuriu, sec. VIII-IX, XIV, XIV-XV [i cult ce ]ine de marele Cult al zei]ei
XVIII. Statueta de bronz, reprezentând Venus, care era public si privat. Aceast`
zei]a roman` Venus, datat` larg în zeitate era venerat`, atât \n lumea
secolul II-III, a fost predat` Muzeului roman` dar [i \n cea a provinciilor.
de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Venus era prototipul femeii imperiale
Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i în romane. Piesa care a ajuns la noi este
vederea expertiz`rii, restaur`rii [i foarte bine f`cut` la un atelier roman,
valorific`rii muzeistice. „|l felicit`m pe \n jurul secolului al II-lea. Asemenea
tân`rul Alexandru Nicolae Mânc` pentru descoperiri sunt rarisime pe teritoriul
descoperirea realizat`, pentru spiritul României [i cu atât mai pu]in \n Moldova,
de observa]ie ascu]it [i pentru decizia unde erau dacii liberi”, a m`rturisit dr.
de a preda o pies` arheologic` important` Senica }urcanu - muzeograf, [ef al
care ilustreaz` leg`turile spirituale/culturale Muzeului de Istorie a Moldovei din
ale vechilor popula]ii de pe valea Prutului cadrul CMNM Ia[i. Pe de alt` parte,
cu lumea roman`. Avem convingerea aceasta spune c` vorbim de un artefact
c` exemplul acestui tân`r de nici 14 original realizat \n Imperiul Roman.
ani va fi urmat [i de al]i iubitori de „Am consultat o lucrare pe aceast`
Istorie care vor fi mult mai aten]i la tem`, de acum câ]iva ani, [i avem doar
artefacte în timpul lucr`rilor agricole 56 de statuete \n toat` ]ara. Nu este
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

copie aceast` statuet` [i este o realizare
artistic` de excep]ie. E clar c` a ajuns
din lumea roman`, \n aceast` zon`, fie
adus` de o femeie care s-a c`s`torit
cu un barbar, fie ca prad` de r`zboi.
Repet, este o descoperire stranie [i
special` \n acela[i timp. Are o valoare
excep]ional` istoric` [i va fi expertizat`,
respectiv restaurat` [i apoi expus` la
muzeul nostru de la Palatul Culturii.
Ne bucur`m, chiar e o stare de entuziasm
deosebit`, pentru faptul c` anul 2021
este unul unic pentru noi. Dup` cele
dou` coifuri [i o alt` descoperire
arheologic`, acum avem [i aceast`
statuet` care ne \mbog`]e[te patrimoniul”,
a completat dr. Senica }urcanu, [ef al
Muzeului de Istorie a Moldovei.

Este o pies` foarte rar`
[i foarte frumoas`. E
spectaculos c` a fost
g`sit` \n jude]ul Ia[i
Mai departe, prof. univ. dr. Lucre]iuIon B\rliba, reputat arheolog pe Epoca
roman`, istoric [i decan al Facult`]ii
de Istorie din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i,
confirm` valoarea [i importan]a acestei
descoperiri. „Este o statuet` roman`,
de secol II, dup` Hristos. Este o pies`
foarte rar` [i foarte frumoas`. E
spectaculos c` a fost g`sit` \n jude]ul
Ia[i. Aceasta o reprezint` pe zei]a Venus
[i este foarte bine p`strat`. Ca analogii,
a[a ceva g`sim [i \n Dobrogea [i \n
Italia. Ca provenien]`, originea acesteia
ar fi zona nordic` a Pontului, anume
din Crimeea \n urma unor schimburi.
Este extraordinar c` a fost g`sit` de
un copil [i c` a fost recuperat`. Gestului
lui este admirabil [i trebuie respectat.
Din p`cate, când vine vorba de patrimoniu,
acesta nu este \ngrijit [i recuperat sau
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

pus \n valoare”, a precizat prof. univ.
dr. Lucre]iu-Ion B\rliba, reputat arheolog
pe Epoca roman`, istoric [i decan al
Facult`]ii de Istorie din cadrul Universit`]ii
„Cuza” din Ia[i

Considera]ii generale
asupra statuetelor
antropomorfe
de bronz din Dacia
În decursul vremii, bronzurile romane
din Dacia au fost analizate mai ales
din punctul de vedere al iconografiei
[i func]ionalit`]ii.
„Prima dificultate cu care se confrunt`
cercet`torii statuetelor de bronz romane
din Dacia este aceea c` la foarte pu]ine
dintre ele se cunosc condi]iile de
descoperire [i c` pân` acum nu este
atestat în mod cert vreun lararium sau
complex închis cu statuete de bronz.
Acest fapt face ca autenticitatea unor
piese aflate în patrimoniul muzeelor din
]ara noastr`, cu loc de descoperire
necunoscut sau incert, provenind din
comer]ul de antichit`]i, s` fie pus` sub
semnul întreb`rii. Repertoriul iconografic
al statuetelor de bronz din Dacia corespunde
caracterului eterogen al coloniz`rii,
coloni[ti adu[i «ex toto orbe Romano»
dup` cum se exprim` Eutropius, variet`]ii
credin]elor din lumea roman` în sec. II
si III p. Chr. [i diversit`]ii de etnie a
militarilor cantona]i în Dacia. Trebuie
subliniat, de asemenea, faptul c` imaginile
în bronz corespund nu numai cultelor
oficiale, ci mai ales credin]elor individuale,
de unde frecven]a reprezent`rilor lui
Venus sau ale lui Mercurius”, arat` [i
specialistul Lucia }eposu-Marinescu \n
articolul [tiin]ific intitulat „Statuete
antropomorfe de bronz din Dacia”.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Concurs cu dedica]ie la Prim\ria Lespezi din
Ia[i pentru un fost poli]ist! Primarul Ioan
Laz\r [i-a angajat fiul pe post de consilier.
Mort de beat, Alexandru Laz\r a f\cut
scandal `ntr-un bar [i a scos legitima]ia
Alexandru Laz`r a fost
dat afar` din Poli]ie,
dup` ce a f`cut un
scandal imens \ntr-un
bar din Ia[i. A pierdut
locul de munc` [i s-a
angajat la Prim`ria
Sire]el. Pentru c` nu se
putea acomoda, tat`l
acestuia, primarul
comunei Lespezi, i-a
preg`tit un post c`ldu]
\n institu]ie. S`pt`mâna
trecut` i-a fost servit un
post de consilier, prin
organizarea unei
f`c`turi. La concurs,
tân`rul a fost singurul
participant
Schimbare de carier` pentru Alexandru
Laz`r, \n vârst` de 32 de ani, fost
poli]ist din Ia[i, care a fost destituit
din func]ie dup` ce a f`cut scandal
\ntr-un bar din Tudor Vladimirescu.
Evenimentul s-a petrecut \n 2017. A
contestat decizia Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i, dar a pierdut
\n instan]`. Nu a avut de ales [i a g`sit
un loc de munc` la Prim`ria Sire]el,
jude]ul Ia[i, condus` atunci de liberali.
Dar, la alegerile locale din 2020, Prim`ria
a fost preluat` de PSD. |n aceste condi]ii,
a fost nevoit s` p`r`seasc` institu]ia.
Salvarea pentru fostul poli]ist a venit
de la primarul PNL al comunei Lespezi,
Ioan Laz`r, tat`l acestuia. Cum s-a
preg`tit terenul? Pe data de 15 martie

2021 a fost scoas` la concurs func]ia
de consilier, clasa I, grad profesional
asistent \n cadrul Compartimentului
Resurse Umane din aparatul de specialitate
al primarului Comunei Lespezi. Din
avion se vedea c` postul este deja
rezervat. Pe data de 15.04.2021, Alexandru
Laz`r s-a prezentat la concurs, fiind
singurul care a participat la proba scris`.
A trecut proba, dup` care a sus]inut
[i un interviu. La final, Alexandru Laz`r
a fost declarat admis, iar de acum poate
lucra cot la cot cu tat`l s`u. |n edi]iile
trecute ale Cotidianului „BZI” s-au ar`tat
problemele legate de organizarea
concursurilor pentru posturile de conducere
\n cadrul companiei ApaVital.

Secretarul Consiliului
Local nu a v`zut cu
ochi buni angajarea cu
dedica]ie
Reporterii „BZI” au verificat dac`
noul angajat se afl` la serviciu. Nu
mare a fost mirarea când au constatat
c` Alexandru Laz`r nu se afla la locul
de munc`. Tân`rul se afla la domiciliu,
un autoturism marca Mitsubishi fiind
parcat \n fa]a casei din comun`. La
sediul institu]iei se afla secretarul
comunei, Corina Gherman, care a
comentat angajarea. „{tiu c` pare ciudat,
dar s-ar putea s` fie bine. Are experien]`
\n domeniu, a f`cut Facultatea de Drept.
Mâine (ast`zi- n.r.) ar trebui s` vin`
la serviciu. De resurse umane m`
ocupam eu. Nu are birou, trebuie s`i g`sim un loc. Nu prea avem spa]iu.
Salariul este de 4.000 lei brut, dar are
[i vechime, poate s` mai creasc`”, a
spus secretarul Consiliului Local Lespezi.

Angaja]ii din prim`rie au l`sat de \n]eles
c` primarul Ioan Laz`r nu putea fi
contactat \n cursul zilei de ieri. De
fapt, primarul comunei se afla \n curtea
institu]iei.

Primarul, despre
angajarea lui Alexandru
Laz`r la institu]ia din
comuna Lespezi
|ntrebat despre modul \n care a
fost angajat fostul poli]ist, primarul Ioan
Laz`r sus]ine c` nu s-a comis o ilegalitate.
„Nu este nimic ilegal. Putea s` participe
oricine. Nu este un post de contabil
sau de secretar. Eu [tiu de unde i sa tras (despre destituirea din Poli]ie)”,
a spus primarul PNL, cu un ton misterios.
Ulterior, liberalul a schimbat vorba [i
a \nceput s` povesteasc` despre nevoile
comunei. „Mai avem nevoie de bani \n
comun`, am cerut actualei conduceri
a Consiliului Jude]ean. |n mandatul

trecut am primit mai mul]i bani. Vom
vedea ce proiecte mai pot fi accesate.
Eu am 60 de ani [i nu mai vreau s`
candidez. |n comun` a venit o firm`
care ne-a montat o sta]ie de \nc`rcare
electric`. Sunt câteva ma[ini electrice
\n comun`”, a spus Ioan Laz`r, trecând
\n revist` câteva dintre problemele
localit`]ii. Miza acestei angaj`ri ar fi
alta, conform surselor din Prim`ria
Lespezi. Alexandru Laz`r caut` o metod`
s` se reangajeze \n structurile IPJ.
R`mâne de v`zut dac` va reu[i s` fac`
acest pas.

Cum s-a petrecut
evenimentul care i-a
schimbat via]a lui
Alexandru Laz`r
Pe data de 19.04.2017, \n jurul orei
24:00, Alexandru Laz`r se afla \ntr-un
bar din Tudor Vladimirescu, \ntr-o stare
avansat` de ebrietate. |n acel moment,

afectat vizbil, a \nceput s` deranjeze
clien]ii localului [i a \ncercat s` p`trund`
\n spatele barului. A \nceput s` danseze
pe mese [i s` vorbeasc` incoerent.
Responsabilii barului au \ncercat s`-l
lini[teasc`, dar Alexandru Laz`r nu [tia
de vorb` bun`. La un moment dat a
scos legitima]ia [i s-a l`udat c` este
poli]ist. Angaja]ii barului au chemat
agen]ii de paz`, care l-au condus pe
poli]ist afar` din local. Aici, Alexandru
Laz`r flutura \n continuare legitima]ia
de serviciu. |n acel moment, agen]ii
au chemat un echipaj de Poli]ie.
Alexandrul Laz`r a devenit din ce \n
ce mai violent chiar cu colegii de
serviciu. A fost \nc`tu[at [i condus la
sec]ia de Poli]ie. Atunci a agresat alt
poli]ist. Toate aceste fapte au condus
la destituirea din structurile IPJ. Alexandru
Laz`r nu a putut fi contactat pentru a
oferi un punct de vedere.
Ciprian BOARU

O tupeist\ cu BMW a vrut s\-i trag\ pe poli]i[tii rutieri `n piept
fluturând un permis fals, cump\rat probabil cu câteva sute de euro,
pe la nasul acestora. Ie[eanca nu a reu[it s\ fac\ ce vrea
O tân`r` din Ia[i s-a ales cu un
dosar penal dup` o oprire de
rutin` \n trafic. Astfel, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i au trimis-o \n
judecat` pe Roxana Andreea
B`etu. Ie[eanca este acuzat` c` a
urcat la volanul unui autoturism cu
un permis fals
O „prin]es`” i-a l`sat masc` pe oamenii legii
din Ia[i! Practic, poli]i[tii au amu]it când au tras
pe dreapta BMW-ul condus de tân`r`! |ns`, la
final, totul s-a l`sat cu un dosar penal! Astfel,
procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i au trimis-o recent \n judecat` pe
Roxana Andreea B`etu.
Tân`ra de 29 de ani, din Ia[i, este acuzat`
de conducere a unui vehicul f`r` permis [i uz
de fals. Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s`

stabileasc` un prim termen al procesului penal.
Ulterior, magistra]ii ie[eni vor asculta ce au de
spus anchetatorii [i tân`ra, pentru a putea lua o
decizie \n acest caz.

Ie[eanca Roxana Andreea
B`etu, acuzat` c` a urcat la
volanul unui BMW cu un
permis fals

petrece S`rb`torile de Iarn`. În dup`-amiaza zilei
de 21 decembrie 2018, în jurul orei 16:50, inculpata
a urcat la volanul autoturismului marca BMW,
conducându-l pe raza localit`]ii Bro[teni, pe
comunica]ia DC4. Un echipaj din cadrul Sec]iei
III de Poli]ie Popricani a oprit autoturismul, iar
inculpata le-a prezentat agen]ilor un permis de
conducere emis de autorit`]ile din Republica
Lituania”, a declarat Drago[ Bordianu, primprocurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.

Anchetatorii ie[eni spun c` „prin]esa” a intrat
\n vizorul lor \n urm` cu aproximativ 2 ani.
Oamenii legii afirm` c` Roxana Andreea B`etu
Tân`ra tupeist` a refuzat s`
a fost prins` \n „ofsaid” dup` o oprire \n traficul
dea declara]ii \n fa]a
din Ia[i.
anchetatorilor ie[eni
„În cauz` s-a re]inut c` inculpata din satul
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Bro[teni, comuna Vl`deni, jude]ul Ia[i, lucreaz`
[i locuie[te în Germania. |n luna decembrie a Judec`toria Ia[i au mai afirmat c`, de fapt,
anului 2018, aceasta a revenit în ]ar` pentru a documentul prezentat de „prin]esa” din BMW
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

este unul falsificat. „În urma verific`rilor efectuate,
s-a stabilit c` permisul prezentat de inculpat` este
contraf`cut. |n fapt, inculpata nu avea permis de
conducere pentru vreo categorie de vehicule.
Fiindu-i adus` la cuno[tin]` acuza]ia [i posibilitatea
de a da declara]ie în cauz`, inculpata s-a prevalat
de dreptul la t`cere. Preciz`m c` toate persoanele
beneficiaz` de prezum]ia de nevinov`]ie pân` la
pronun]area unei hot`râri judec`tore[ti definitive”,
a ad`ugat prim-procurorul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i.
Acum, r`mâne de v`zut ce decizie vor lua
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i \n ceea
ce o prive[te pe Roxana Andreea B`etu. Astfel
de situa]ii au fost din ce \n ce mai \ntâlnite pe
str`zile din jude]ul Ia[i. Totu[i, \n multe dintre
aceste cazuri, conduc`torii auto prin[i \n neregul`
de oamenii legii sunt b`rba]i, nicidecum femei.
Ciprian NEDELCU
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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.

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

Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.

Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

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.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.

Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.

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

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[ 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.

MEDIU
S.C. TEHNICONF CONFEC}II
S.R.L. anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ”Extinderea
capacit`]ii de produc]ie,
diversificarea proceselor de
fabrica]ie prin reabilitare [i
modernizare hal` de produc]ie”
amplasat în mun. Ia[i, bld.
Poitiers nr. 10, înscris în CF nr.
165216, jud. Ia[i. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la APM Ia[i din Str.

Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i, [i la
sediul S.C. TEHNICONF
CONFEC}II S.R.L. cu sediul în
municipiul Ia[i, str. Pantelimon
nr. 21, bl. D6, TR 1, et. 1, ap. 3,
jud. Ia[i, în zilele de L-J, între
orele 8-16:30 [i V orele 8-14.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Ia[i din Str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i.
SC M-CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
Construire parcare subteran` [i
suprateran`, imobil locuin]e
colective, spa]ii comerciale [i
birouri pe teren proprietate [i
teren concesionat” propus a fi
implementat în mun. Ia[i, strada
Elena Doamna nr. 21/25, Strada
P`durii, nr. 7, numere cadastrale
158837, 155432, 157989,
anun]` publicul interesat asupra
disponibiliz`rii proiectului de PUZ
[i a finaliz`rii Raportului de mediu
pentru acesta. Documentele pot
fi consultate la sediul APM IA{I
din Ia[i, str. Calea Chi[in`ului nr.
43, mun. Ia[i, în zilele de luni-joi,
între orele 9.00-12.00 [i vineri
între orele 9.00-12.00. |n data de
10.06.2021, ora 14:00 la sediul
titularului din Ia[i, str. Anastasie
Panu nr. 46 (Hala Central`), se
va desf`[ura {EDIN}A DE
DEZBATERE PUBLICå a
proiectului de plan[i a
RAPORTULUI DE MEDIU pentru
planul de mai sus. Publicul poate
trimite comentarii [i propuneri
scrise la sediul APM IA{I, Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i [i la
sediul titularului, pân` la data de
10.06.2021. În situa]ia în care se
va prelungi starea de alert`
instituit` pe teritoriul României,
pentru a preveni r`spândirea
infec]iei cu Coronavirus SARSCoV-2, consultarea publicului
interesat se va face electronic.
Publicul interesat poate transmite
în scris,
comentarii/opinii/observatii
privind documentele mentionate,
la sediul titularului [i la sediul
APM Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, [i pe adresele de mail:
econovaiasi@gmail.com [i
office@apmis.anpm.ro pân` la
data 10.06.2021.

NOTIFICåRI

Lichidatorul judiciar desemnat de
Tribunalul Ia[i -Judec`tor sindic
notific` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei [i
intrarea \n faliment a SC GIUSCA
SERV SRL, cu sediul \n
Ia[i,str.Tatara[i nr.66,parter C1C1/0,jud. Ia[i, num`r de
înregistrare în Registrul
Comer]ului-J22-947/2000,
Cui:13606549. Cererea de
admitere a crean]elor se va
depune la Tribunalul Ia[i, str.
El.Doamna nr.1A pân` data de
21.05.2021. La cerere vor fi
anexate documentele
justificative, dovada taxei de
timbru de 200 lei. Termenul de
publicare a tabelului preliminar
este 31.05.2021.Contesta]iile
\mpotriva tabelului preliminar se
vor depune \n termen de 7 zile
de la data public`rii tabelului
preliminar \n Buletinul
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

procedurilor de insolven]`.
Termenul de verificare a
definitiv`rii tabelului de crean]e [i
publicare \n BPI -25.05.2021.
Adunarea creditorilor va avea loc
la data de 04.06.2021, ora 10 la
sediul lichidatorului judiciar-Ia[i,
Sos.Nationala nr.47,bl.C4, sc.B,
et.1, ap.7, jud.Iasi, cu
urm`toarea ordine de zi:
prezentarea situa]iei debitorului;
desemnarea Comitetulului
creditorilor [i a pre[edintelui
acestuia, confirmarea (înlocuirea)
[i stabilirea remunera]iei
lichidatorului judiciar judiciar;
propuneri concrete privind
continuarea procedurii, cu
obliga]ia avans`rii cheltuielilor de
procedura prevazute de lege sau
\nchiderea procedurii, premisele
antren`rii r`spunderii personale a
persoanelor vinovate de intrarea
debitorului în insolven]` [i
desemnarea titularului ac]iunii
privind r`spunderea personal`.
Relatii suplimentare:
0742.148.886

CONDOLEAN}E

U

Florin [i Claudiu
Asimionesei sunt al`turi
de Modoranu Florin, \n
aceste momente cumplite
pricinuite de moartea mamei,
Modoranu Eugenia. Dumnezeu
s` o ierte [i s` o odihneasc` \n
pace! Sincere condolean]e
familiei \ndoliate!

U

Colegii de la
departamentul
contabilitate sunt al`turi
de colegul lor, Modoranu Florin,
[i \i transmit gânduri de alinare [i
întreaga compasiune în aceste
momente grele, cauzate de
pierderea mamei, Modoranu
Eugenia. Dumnezeu s` o ]in` \n
lumin`!

U

Colectivul cotidianului BZI
este al`turi de colegul lor,
Modoranu Florin, în
aceste momente grele, cauzate
de pierderea mamei, Modoranu
Eugenia. Sincere condolean]e
familiei îndurerate!

U

Colegii de la tipografie
sunt al`turi de colegul lor
Modoranu Florin [i
transmit sincere condolean]e în
greaua pierdere suferit` prin
dispari]ia mamei, doamna
Modoranu Eugenia. Dumnezeu
s` o odihneasc`!

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!

U

Colectivul Scolii
Gimnaziale „Alexandru cel
Bun” Ia[i este al`turi de
doamna bibliotecar Andreia
Averescu în aceste clipe de
adânc` triste]e pricinuite de
decesul bunicului. Dumnezeu s`l odihneasc`!
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Adev\rul din spatele cazului care a uimit
`ntreaga ]ar\! Dup\ ce [i-a `ngropat fiul
[i au trecut 40 de zile, a aflat dintr-o
prostie c\ acesta tr\ie[te. Minune
sau blestem pentru o familie din Ia[i?
Motivare: m`rturia mortului-viu
din R`duc`neni! Judec`torii
ie[eni [i-au f`cut cruce când
au auzit povestea! Noroc c`
mama lui a vrut s` strâng`
bani pentru praznicul de 40 de
zile!
Un b`rbat declarat mort din gre[eal` de
autorit`]i [i-a rec`p`tat identitatea \n instan]`.
Recent, magistra]ii din cadrul Judec`toriei R`duc`neni
au admis ac]iunea formulat` de Gabriel Constantin
Luca. Acum, judec`torii ie[eni au f`cut public`
[i motivarea sentin]ei emise \n cazul „mortuluiviu”
Ce a spus „mortul-viu” din R`duc`neni \n
fa]a judec`torilor! Magistra]ii ie[eni [i-au f`cut
cruce când au auzit povestea! Pân` [i cei de la
Starea Civil` au cerut admiterea ac]iunii depuse
de b`rbat! Acum, ace[tia au f`cut public` motivarea
\n cazul lui Constantin Gabriel Luca.
Amintim c`, \n urm` cu câteva s`pt`mâni,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei R`duc`neni
au admis ac]iunea acestuia. „Admite cererea
formulat` de reclamantul Gabriel Constantin Luca
în contradictoriu cu pârâta Prim`ria comunei
R`duc`neni. Dispune anularea ambelor exemplare
ale actului de deces din 10 noiembrie 2020,
privindu-l pe reclamant, înregistrat la Prim`ria
Comunei R`duc`neni, precum [i a certificatului
de deces eliberat pe 10 noiembrie 2020 de
Serviciul Public Comunitar Local de Eviden]` a
Persoanelor R`duc`neni - Starea Civil`”, au
men]ionat judec`torii.

M`rturia „mortului-viu” din
R`duc`neni: „A[a am aflat c`
am fost declarat mort
[i c` am fost \ngropat!”
|n urm` cu câteva s`pt`mâni, Constantin
Gabriel Luca a dat \n judecat` Prim`ria comunei
R`duc`neni. Acesta le-a solicitat magistra]ilor s`

dispun` anularea certificatelor prin care a fost
declarat decedat. „Am plecat de acas` pe data
de 25 octombrie 2020, în satul Suhule], pentru
a munci la ferma unei persoane. Nu mi-am
anun]at rudele despre acest lucru. |n plus, miam uitat acas` cartea de identitate. La data de
29 octombrie 2020, rudele mele au mers la Poli]ie
[i m-au declarat disp`rut, întrucât nu m` mai
v`zuser` de câteva zile [i nu au putut s` m`
contacteze în vreun fel. Dup` aproximativ o
s`pt`mân`, la data de 6 noiembrie 2020, a fost
descoperit în zon`, în râul Jijia, un cadavru care
ar fi avut semnalmentele mele. Poli]i[tii i-au
anun]at pe membrii familiei mele, spunându-le
c` a[ putea fi eu [i chemându-i la morg`, s`
m` identifice. De[i acel cadavru nu era îmbr`cat
cu hainele cu care rudele mele m` declaraser`
disp`rut [i era [i umflat, din cauza faptului c`
st`tuse în ap`, rudele mele nu au putut fi sigure
c` sunt eu. Totu[i, pân` la urm`, a fost eliberat
pe numele meu certificatul constatator al decesului
[i s-a eliberat [i certificatul de deces”, a afirmat
„mortul-viu” din R`duc`neni.
Constantin Gabriel Luca a ad`ugat c`, pe 17
decembrie 2020, mama sa a luat leg`tura cu
persoana la care a mers s` munceasc`. „Având
în vedere c` mai lucrasem la acea persoan`,
mama mea a luat leg`tura cu ea pentru a o ajuta
cu bani, în vederea preg`tirii praznicului de 40
de zile pentru pomenirea mea. |n acest fel am
aflat eu c` fusesem declarat mort [i îngropat,
astfel c` m-am întors acas`, pentru a l`muri
situa]ia”, a subliniat Constantin Gabriel Luca.

Culmea, [i cei de la Starea
Civil` au cerut admiterea
ac]iunii ie[eanului!
La rândul lor, reprezentan]ii St`rii Civile au
cerut \n fa]a judec`torilor s` \i fie admis` ac]iunea
lui Constantin Gabriel Luca. „Pe 10 noiembrie
2020 a fost întocmit actul de deces nr. 94 privindul pe reclamant, în care se men]ioneaz` c` acesta
a decedat la data de 6 noiembrie 2020. |n baza
actului de deces s-a eliberat, la aceea[i dat`,

certificatul de deces. |ntocmirea actului de deces
nr. 94 s-a dispus de c`tre ofi]erul de Stare Civil`
din cadrul SPCLEP R`duc`neni cu respectarea
dispozi]iilor din Legea nr. 119/1996, respectiv
pe baza certificatului medical constatator al
decesului eliberat de IML Ia[i, a adresei Parchetului
de pe lâng` Judec`toria R`duc`neni, prin care
a fost autorizat` înregistrarea tardiv` a decesului
reclamantului, precum [i a dovezii emise de
aceea[i unitate de Parchet. Este cunoscut faptul
c` cele relatate de c`tre reclamant prin cererea
de chemare în judecat` sunt conforme cu realitatea.
Ulterior, s-a aflat faptul c` acel cadavru identificat
ca fiind al reclamantului nu este al acestuia, fiind
declarat decedat dintr-o eroare, [i c`, de fapt,
reclamantul este în via]`”, au afirmat cei de la
Prim`ria comunei R`duc`neni.
La rândul lor, judec`torii au motivat admiterea
ac]iunii „mortului-viu”. „În conformitate cu legisla]ia,
anularea, completarea sau modificarea actelor de
stare civil` [i a men]iunilor înscrise pe acestea
se poate face numai în temeiul unei hot`râri
judec`tore[ti definitive. În cauza de fa]`, instan]a
re]ine c` actul de deces nr. 94 din 10 noiembrie
2020 [i certificatul de deces eliberat la data de
10 noiembrie 2020 de Serviciul Public Comunitar

Local de Eviden]` a Persoanelor R`duc`neni Starea Civil` constat` un fapt care, în realitate,
nu exist`”, au concluzionat judec`torii ie[eni.

A fost identificat b`rbatul
care a fost \ngropat
Medicii legi[ti ie[eni au elucidat recent
misterul b`rbatului înmormântat în localitatea
Costuleni! Speciali[tii au descoperit c` b`rbatul
care i-a luat locul în groap` „mortului-viu” este
Marius Artene! Totul a ie[it la iveal` dup` analiza
ADN!
Speciali[tii de la Institutul de Medicin` Legal`
Ia[i au finalizat ancheta în cazul b`rbatului
înmormântat în urm` cu câteva luni la Costuleni.
Atunci, autorit`]ile [i familia au crezut c` este
vorba despre Constantin Gabriel Luca. Dar acesta
din urm` s-a întors acas`, viu [i nev`t`mat, la
exact 40 de zile de la înmormântare. Atunci,
anchetatorii s-au axat pe o alt` sesizare, venit`
din partea rudelor unui alt b`rbat. Au fost preluate
probe ADN [i medicii legi[ti au constatat c`, de
fapt, cel îngropat este Marius Artene, a[a cum
afirmaser` rudele acestuia din urm`.
Ciprian NEDELCU

Noi amenzi, `mp\r]ite de poli]i[tii din Ia[i pentru nerespectarea m\surilor
impuse `n lupta cu COVID-19. Peste 1.000 de persoane au fost verificate
|n fiecare zi, oamenii legii verific` modul \n care
sunt respectate m`surile impuse de COVID-19.
În acest context, poli]i[tii au verificat 48 de
societ`]i comerciale [i 288 de obiective [i loca]ii
de interes, fiind legitimate 1.334 de persoane.
Ca urmare a abaterilor constatate în urma
acestor controale, au fost date, în total, 32 de
amenzi în valoare de aproximativ 7.000 de lei,
toate pentru nepurtarea m`[tii de protec]ie
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 48 de societ`]i comerciale [i 288 de
obiective [i spa]ii de interes, fiind legitimate 1.334 de persoane.

Ca urmare a abaterilor constatate în urma acestor controale, au
fost date, în total, 32 de amenzi în valoare de aproximativ 7.000
de lei, toate pentru nepurtarea m`[tii de protec]ie. Poli]i[tii [i
celelalte institu]ii cu atribu]ii în domeniu se vor afla în continuare
la datorie pentru a verifica modul în care sunt respectate m`surile
legale stabilite la nivel na]ional pentru prevenirea [i combaterea
r`spândirii îmboln`virilor provocate de virusul SARS-CoV-2.

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

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

|n continuare trebuie respectate m`surile
de distan]are fizic`
|n urma pandemiei de coronavirus, cet`]enii trebuie s` respecte
mai multe reguli, printre care [i distan]area fizic`. |n Ia[i, terasele
sunt deschise, iar \n unele cazuri aceste m`suri nu sunt respectate.
De aceea, oamenii legii continu` s` desf`[oare ac]iuni de control [i
\n urm`toarea perioad`. Cei care sunt prin[i \nc`lcând legea pot primi
sanc]iuni contraven]ionale, iar \n unele cazuri se poate ajunge pân`
la deschiderea 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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O echip\ mobil\ de vaccinare
anti-COVID-19 se va deplasa
`n localit\]ile din jude]ul Ia[i
pentru imunizarea popula]iei
de la sate
|ncepând de ast`zi, 22 aprilie 2021, o echip` de vaccinare
mobil` se va deplasa \n comunele din jude]ul Ia[i unde nu exist`
un centru fix de vaccinare. Autorit`]ile sper` ca, astfel, num`rul
dozelor de vaccin administrate s` fie mult mai mare. Acest flux
de vaccinare este organizat cu ajutorul unei echipe care este
alc`tuit` din medic, asistent, paramedic [i registrator. Personalul
medico-sanitar este desemnat de la Spitalul Clinic Militar de
Urgen]` „Dr. Iacob Czihac” din Ia[i [i va deservi [i jude]ele
Neam], Suceava [i Boto[ani. |n prima zi de activitate, echipa
mobil` de vaccinare va fi prezent` în comuna Hele[teni, jude]ul
Ia[i. Vor fi vaccinate persoanele care nu au avut pân` acum
posibilitatea de a se deplasa la un centru de vaccinare din diverse
motive. Vaccinul administrat \n mediul rural este Moderna, datorit`
faptului c` poate fi p`strat la temperaturi obi[nuite, de plus 2,
minus 8 grade Celsius, pentru 30 de zile, anun]` autorit`]ile.

Prim`riile din jude] trebuie s` pun`
la dispozi]ia medicilor spa]iul
unde se va administra vaccinul
Echipa de vaccinare mobil` va fi sprijinit` de angaja]ii Prim`riei.
Ace[tia au întocmit o list` cu persoanele care doresc s` se imunizeze
[i vor amenaja spa]iul unde se va efectua vaccinarea popula]iei.
Vineri, 23 aprilie 2021, echipa mobil` de vaccinare \[i va continua
traseul [i va ajunge \n comuna Criste[ti, jude]ul Ia[i. Primarul
comunei a anun]at [i reprezentan]i din localit`]i \nvecinate pentru
a veni cât mai multe persoane dornice s` se imunizeze. Acesta a
pus la dispozi]ie Sala Polivalent` pentru desf`[urarea activit`]ii.
„De la noi din comun` sunt \nscrise pe list` aproximativ 30 de
persoane [i, pentru c` ne dorim s` se imunizeze cât mai multe
persoane \n ziua respectiv`, am anun]at autorit`]ile din localit`]ile
\nvecinate: T`t`ru[i, Valea Seac`, Mo]ca, Timi[e[ti. Voi anun]a [i
autorit`]ile din Dr`gu[eni, astfel \ncât s` [tim c` va cre[te num`rul
celor care vor fi vaccina]i. Noi am pus la dispozi]ie spa]iul [i tot
ceea ce au nevoie pentru buna func]ionare: frigidere, scaune,
internet [i nu numai. |n acest timp, majoritatea locuitorilor din
comuna Criste[ti au mers s` se imunizeze la centrul din Pa[cani.

Unii au fost [i la F`lticeni, Dorohoi, Hârl`u, Târgu Frumos”, a
declarat Mihai Vlad Pintili, primarul comunei Criste[ti, jude]ul Ia[i.

Informa]ii despre
admitere [i pre`nscriere
la Universitatea de
Agronomie din Ia[i
Universitatea de Agronomie din Ia[i a
lansat campania de preînscriere pentru
Admiterea 2021. Astfel, viitorilor
candida]i le este permis` completarea
informa]iilor necesare pentru
preînscrierea la Admitere, oferind un
acces mai bun la oferta educa]ional`...
Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
(USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i, în curând
Universitatea pentru {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad”,
vine în ajutorul viitorilor candida]i permi]ându-le completarea
informa]iilor necesare pentru preînscrierea la Admitere. Asta
oferind un acces mai bun la oferta educa]ional` [i la familiarizarea
cu procedurile de admitere on-line. USAMV Ia[i pune la
dispozi]ia elevilor de clasa a XII-a [i absolven]ilor de liceu
interesa]i posibilitatea de preînscriere on-line începând de pe
20 aprilie [i pân` pe 30 iunie 2021. Astfel, candida]ii care
doresc s` participe la concursul de Admitere organizat de
cele 4 facult`]i ale USAMV Ia[i, atât pentru programele de
studii de licen]`, cât [i de masterat, au posibilitatea complet`rii
on-line a fi[ei de preînscriere.

Pe link-ului https://admitere.uaiasi.ro/
unde se reg`sesc toate informa]iile
incluse în fi[a de înscriere
la concursul de Admitere

Ie[enii care doresc s` se vaccineze
cu ajutorul echipelor mobile
nu au nevoie de programare
|n ceea ce prive[te activitatea echipelor mobile de vaccinare,
acestea vor asigura, la nevoie, inclusiv imunizarea persoanelor
nedeplasabile la domiciliu. S`tenii se pot prezenta la vaccin f`r`
programare. Primarii vor preciza \ns` un num`r minim de oameni
care s-au \ncris pân` la acea dat` pe listele de a[teptare pentru
imunizare, astfel \ncât s` se poat` face o estimare a num`rului
de doze ale serului Moderna care trebuie transportate \n zon`.
Pân` pe 21 aprilie 2021, \n cadrul Campaniei de vaccinare împotriva
COVID-19, desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i, conform datelor
centralizate, au fost efectuate 184.137 de vaccin`ri. Din acest
num`r total de persoane vaccinate, 109.807 au fost vaccinate cu
prima doz` [i 74.330 cu a doua doz`. Pe data de 20 aprilie 2021
au fost vaccinate 3.377 de persoane, dintre care 2.853 de persoane
au primit prima doz` [i 524 de persoane au primit cea de-a doua
doz`. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 304
reac]ii adverse u[oare.
Alexandra ABONICESEI

Concret, acest lucru poate fi realizat prin accesarea linkului https://admitere.uaiasi.ro/ unde se reg`sesc toate informa]iile
incluse în fi[a de înscriere la concursul de admitere, dar [i
toate detaliile despre condi]iile de admitere, înmatricularea
olimpicilor [i num`rul locurilor propuse pentru admiterea
programat` în intervalul 12 - 23 iulie 2021. Prin preînscriere
se urm`re[te reducerea eforturilor implicate de deplasarea
pân` la sediul facult`]ilor a candida]ilor, dar [i oferirea de
informa]ii importante în ceea ce prive[te oferta educa]ional`.
Informa]ii complete despre admiterea din acest an, de la
USAMV Ia[i, pot fi consultate pe site-ul www.uaiasi.ro/admiteresi,
pe facebook la https://www.facebook.com/uaiasi/. „De asemenea,
v` inform`m c` USAMV Ia[i va organiza «Zilele Por]ilor
Deschise» pe 28 [i 29 aprilie, eveniment dedicat liceenilor
care doresc s` devin` studen]i la Agronomie. Tinerii vor avea
astfel posibilitatea vizion`rii de clipuri cu loca]iile principale,
biblioteca, amfiteatrele, laboratoarele, serele, Institutul de
Cercet`ri pentru Agricultur` [i Mediu, dar [i a Spitalului
veterinar, a camerelor de c`min, a cantinei [i a bazei sportive.
Doritorii vor avea posibilitatea de a beneficia de asisten]` online cu întreb`ri [i r`spunsuri live de la studen]i [i profesori.
Scopul principal al evenimentului este ca elevii s` î[i poat`
creiona, din on-line, o idee despre cum va ar`ta via]a de
student la USAMV Ia[i, condi]iile de studiu, de cazare, dar
[i de practic`”, au precizat oficialii de la Universitatea de
Agronomie din Ia[i.

Cum se va face Admiterea
la USAMV Ia[i în anul 2021
Admiterea candida]ilor la USAMV din Ia[i se face pe baza
notelor ob]inute la probele de Bacalaureat (Nota de la proba
scris` de Limba [i literatura român` - 50 la sut`, nota de la
o alt` prob` scris`, la alegerea candidatului - 50 la sut`.
Num`rul total de locuri solicitate Ministerului Educa]iei [i
Cercet`rii (MEC) de c`tre USAMV Ia[i este de 1.315, dintre
care 850 de locuri sunt propuse a fi cu finan]are de la bugetul
de stat. Universitatea de Agronomie din Ia[i va oferi posibilitatea
candida]ilor de a se înscrie [i on-line, pe platforma
http://admitere.uaiasi.ro/, dar [i la sediile facult`]ilor cu
respectarea m`surilor pentru evitarea transmiterii virusului
COVID-19. Este important de precizat faptul c` studen]ii
USAMV Ia[i beneficiaz` de burse, de cazare în campusul
studen]esc format din c`mine dotate cu s`li de buc`t`rie [i
cu sp`l`torie, de condi]ii moderne de studiu, de baze de
practic` proprii situate în mai multe regiuni ale ]`rii, precum
[i de o baz` sportiv` complet`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Bursa bârfelor

Profesora[ul del la Cuza
[i-a luat-o pe cocoa[`
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre Hadrian
Muianu, prefesora[ pe la facultatea de filfizonofie de pe la
universitatea din dealul târgului. Cic` omu’ `sta e razna r`u. De
când a \nceput pandemia de covidu], nu a vrut \n ruptu’ capului
s` fac` ore cu studen]ii pe unda internetului. El zicea c` numai
fa]`-n fa]` se poate preda. {i uite a[a, profesora[ul a \ncasat lovele
lun` de lun`, \n condi]iile \n care a frecat-o la greu. Numa’ c` a
venit [i timpul decont`rilor. De ceva timp, a fost supus evalu`rii
atât de conducere, cât [i de studen]ime. Muianu s-a ales cu o
not` de tot râsu’, nici m`car de trecere. Pân` [i studen]ii i-au dat
o not` mic`, c` nici nu mai [tiau ce fa]` are profesora[ul. Babele
au auzit c` sunt ceva mi[c`ri prin universitate [i c` oricând poate
fi zburat din func]ie. Pân` atunci, babele bârfitoare mai sap` dup`
al]i profesora[i de pe la alte institu]ii.

|n ce club se vinde
b`utur` contraf`cut`
Babele bârfitoare continu` rubrica cu o informa]ie din zona
bahic`. Tot mai multe s`ge]i s-au plâns babelor din cauza unei
crâ[me de prin târg. Este vorba de clubul And`rgraund din centrul
târgului, condus de ]epara Esmeralda. Cic` \n toat` pandemia,
atunci când s-a putut, s-au vândut la tejghea spirtoase de cea mai
proast` calitate. Fraierii pl`teau pentru b`utura original`, dar, de
fapt, rachiurile erau f`cute undeva prin c`zi insalubre. Unii s-au
mai prins de schem` [i au trecut pe bere, al]ii au dat la ra]e zile
\ntregi. Din ce [tiu babele, ar fi [i ceva reclama]ii pe la institu]iile
de control, dar care nu au mi[cat prea mult \n front. Babele se
vor interesa cu seriozitate, pentru c` nu e normal s` bei toate
spurc`ciunile [i s` le mai [i pl`te[ti. De asta babele nu consum`
de la oricine, merg la surs` sigur`.

Hopa! Leg`tura dintre
taximetri[ti [i spitalul
apentru covida]i
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una din zona
politicii. Revine \n aten]ia rubricii un client mai vechi, un descreierat
cu probleme reale la mansard`. Da, bine\n]eles, este vorba despre
pesedistul Mirciulic` Labolache, consilierul jude]ean de la Pesedeu.
Mai nou, Labolache intervine de fiecare dat` când este certat`
Alinu]a Pompa, gagica aia de la Euro Vest care a preluat spitalul
mobil pentru covidu]. {i Labolache o tot laud`, o tot mângâie, c`
nu ea a furat la spital, [i tot a[a. Babele au aflat de unde vine
atâta dr`g`l`[enie. Ei bine, Labolache se bazeaz` pe afacerea cu
taximetre din târg. {i dac` \i las` riviuri bune Alinu]ei Pompa,
este posibil s` prind` un contr`c]el tocmai cu spitalul pentru
covidu]. Uite-a[a, poate s` fac` un b`nu] cinstit cu c`ratul personalului
sau externa]ilor din spital. Babele vor sta atente [i vor urm`ri
firul acestei combina]ii care \ncepe deja s` put`.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,
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Dac\ nici el nu este diavolul,
cine ar putea fi? A violat o
tân\r\ mam\ de mai multe
ori, a obligat-o s\ fac\
avort, iar dup\ ce a snopit-o
`n b\taie s-a preg\tit intens
s\ o omoare
Un individ din jude]ul Ia[i a ajuns dup`
gratii, \n urma unor agresiuni de
neimaginat, exercitate asupra unei femei.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u
au dispus ieri arestarea preventiv` a lui
Andrei Mihai B`dici
Caz [ocant, de o violen]` rar \ntâlnit`, \n jude]ul Ia[i! O femeie
din satul {ipote a trecut printr-un adev`rat calvar, dup` ce a fost
agresat`, timp de mai multe s`pt`mâni, de c`tre un individ. Chiar [i
dup` ce a ob]inut un ordin de protec]ie \mpotriva individului, femeia
nu a fost \n siguran]`!
Ieri, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Hârl`u au cerut arestarea preventiv` a lui Andrei Mihai B`dici, pentru
s`vâr[irea infrac]iunilor de viol, lovire sau alte violen]e, amenin]are,
înc`lcarea de c`tre persoana împotriva c`reia a fost emis un ordin
de protec]ie.
„Instan]a admite propunerea Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Hârl`u. Dispune arestarea preventiv` a inculpatului pentru 30 de zile”,
au precizat ieri magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u. De remarcat
este faptul c` decizia nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Andrei Mihai B`dici,
acuzat c` a batjocorit o fat`
Ie[eanul Andrei Mihai B`dici a intrat \n vizorul lor \n urm` cu
câteva luni. „În perioada 22 decembrie 2020 - 2/3 ianuarie 2021,
inculpatul A.M.B. a între]inut raporturi sexuale normale [i anale cu
persoana v`t`mat` Simona C., împotriva voin]ei acesteia, folosind for]a
[i prin amenin]`ri”, a declarat ieri procurorul Teona Alexandra Sava,
purt`torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng` Judec`toria Hârl`u.

Conform anchetatorilor, individul a mai comis o agresiune virulent`
chiar la \nceputul acestui an. „|n noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2021,
inculpatul a lovit-o pe persoana v`t`mat` S.C. cu pumnii [i picioarele,
provocându-i multiple leziuni. Totodat`, începând cu data de 9 martie
2021, dup` emiterea unui ordin de protec]ie, inculpatul A.M.B. o
amenin]` cu moartea [i cu acte de violen]` zilnic pe numita Simona
C., telefonic [i prin intermediul re]elelor de socializare, înc`lcând astfel
m`surile impuse prin respectivul ordin. Magistratul de drepturi [i
libert`]i din cadrul Judec`toriei Hârl`u a admis propunerea de arestare
preventiv` pe o perioad` de 30 de zile a inculpatului. Preciz`m c`
punerea în mi[care a ac]iunii penale, re]inerea [i arestarea preventiv`
reprezint` etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedur`
penal`, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a
probatoriului, activit`]i care nu pot, în nicio situa]ie, s` înfrâng` principiul
constitu]ional al prezum]iei de nevinov`]ie”, a ad`ugat purt`torul de
cuvânt al Parchetului de pe lâng` Judec`toria Hârl`u.

Un ordin de protec]ie care nu
a salvat-o pe ie[eanc` din ghearele
agresorului: a f`cut avort dup` viol
Pe 9 martie 2021, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u au
admis cererea formulat` de Simona C. [i au emis un ordin de protec]ie
pe numele lui Andrei Mihai B`dici. Femeia li s-a plâns judec`torilor
c` individul o amenin]a aproape zilnic cu b`taia, iar, în ianuarie 2021,
a fost b`tut` [i violat` de c`tre acesta, r`mânând [i îns`rcinat`, îns`
a f`cut avort. „Pârâtul m-a amenin]at inclusiv cu cu]itul la gât. Acesta
este violent [i cu copilul nostru (pârâtul este tat`l copilului meu)”,
a povestit femeia, cu lacrimi \n ochi, \n fa]a judec`torilor ie[eni. |n
plus, ie[eanca a depus la instan]` un stick USB con]inând printscreen-uri de pe conversa]iile prin mesagerie dintre ei doi, dar [i
fi[iere audio cu convorbirile purtate de ei, acestea (atât mesajele
scrise, cât [i discu]iile telefonice) con]inând amenin]`ri cu moartea
[i cu acte de agresiune extrem` la adresa femeii.
La rândul lui, individul nu a depus întâmpinare [i nu s-a prezentat
în fa]a instan]ei, de[i a fost legal citat. Magistra]ii au constatat c`
ie[eanca [i agresorul au avut o rela]ie, din care a rezultat un copil,
care, acum, are 3 ani [i 8 luni. În prezent, cei doi sunt desp`r]i]i,
individul locuind în municipiul Bucure[ti. Scandalurile ar fi zbucnit
deoarece individul este nemul]umit de modalitatea [i frecven]a contact`rii
minorului (din cauza nepermisiunii acestui fapt de c`tre femeie). „|n
preajma S`rb`torilor de Iarn` 2020 - 2021, pârâtul a venit s`-[i viziteze
copilul, locuind la imobilul reclamantei, f`r` acordul expres al acesteia,
unde p`r]ile au între]inut rela]ii sexuale, contrar voin]ei reclamantei
(potrivit propriilor sus]ineri), care a r`mas îns`rcinat` [i a f`cut
întrerupere de sarcin`. Tot în acea perioad`, pârâtul a lovit-o pe
reclamant` peste fa]` [i corp, provocându-i leziuni vizibile. Ulterior,
pârâtul i-a trimis reclamantei mesaje [i a sunat-o la telefon, amenin]ândo c` va reveni la locuin]a acesteia, unde o va lovi sau o va omorî:
«Te mierlesc, de nu te mai g`se[te nimeni!», «|mi aduc tovar`[ii, s`
te fac` po[t`!», «|]i rup oasele, î]i dau 20 de r`ngi în cap (dac` m`
mai chemi în instan]`), crezi c`, dac` vreau, nu te omor acum?!...
Copilul r`mâne orfan!»”, au constatat magistra]ii ie[eni.
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