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Kaufland Podu de Piatră recunoaște
o grozăvie de zile mari! Un tânăr a
reușit să pună pe jar șefii companiei
germane din cauza unei cutii cu fasole
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Cel mai prost
țepar din istorie
vine de la Iași! A
intrat într-o farmacie
Catena și i-a aplicat
farmacistei
metoda „Brăila”
actualitate 9

Un individ care a încercat să tragă mai multe
țepe a ajuns într-un final să fie condamnat la
pușcărie. Despre el am putea spune că este
cel mai prost țepar din Iași, asta după ce a
păcălit o farmacistă și a încercat să o
păcălească din nou

actualitate 8
Bugetul
Un inginer constructor a fost găsit
Iașului pe 2021 a
mort aseară pe malul lacului Ciric. Avea
fost respins! Detalii pietre legate cu sârmă în jurul brâului
uluitoare despre
Sinucidere macabră la Iași.
Cadavrul unui bărbat a fost
scandalul iscat
găsit pe malul lacului Ciric,
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aproape de intrarea în
comuna Aroneanu. Ieri,
alarma a fost dată de un
trecător care a dat peste
cadavrul aflat parțial în
descompunere
Bugetul Iașului pe anul 2021 a fost respins de
plenul Consiliului Local în cadrul unei ședințe
care a durat câteva ore. Consilierii USR-PLUS
și cei ai PSD au dat un vot negativ bugetului
general al Iașului. Totuși, bugetul va
funcționa pe vechea filă din cursul anului
2020 până la noua avizare a acestuia

social
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La Iași s-au pus bazele
oficiale ale unui nou și important
gimnaziu! Școlarii vor avea
la catedră un grup select
și celebru de profesori

actualitate 8

Se-ngroașă gluma pentru Ioan
Pârău, patronul Totalgaz Industrie! Băncile
vin și golesc depozitele din zona Păcurari!
Ioan Pârău rămâne fără
stocurile din halele de
producție ale companiei
Totalgaz Industrie. Creditorii
au hotărât să scoată la
vânzare toate bunurile
mobile ale societății. Omul
de afaceri nu a explicat dacă
prin vânzarea bunurilor vor fi
acoperite debitele
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Bugetul Ia[ului pe 2021 a fost respins! Detalii
uluitoare despre scandalul iscat `n prim\rie.
Ce se `ntâmpl\ cu proiectele ora[ului?
Situa]ie incredibil` la nivelul Consiliului Local
(CL) al municipiului Ia[i. Dup` mai multe ore de
discu]ii, consilierii locali au ajuns s` resping`
propunerea de buget pe anul 2021. Cu largul
concurs al consilierilor locali PSD [i USR-PLUS,
bugetul general al Ia[ului pe anul \n curs nu a
trecut de votul plenului Consiliului. |n aceste condi]ii,
conducerea municipalit`]ii va trebui s` convoace o
nou` [edin]` a plenului CL pentru a discuta din
nou propunea de buget. Consilierii PSD [i cei ai
USR-PLUS au venit cu zeci de amendamente pentru
a fi prinse \n proiectul de buget, amendamente
care \n mare parte au fost avizate pozitiv. Culmea,
de[i amendamentele lor au fost avizate pozitiv \n
plen, ale[ii celor dou` partide au refuzat s` voteze
bugetul. Prim`ria a prev`zut pentru 2021 un buget
de 1,2 miliarde de lei.

Bugetul Ia[ului pe 2021 a
c`zut dup` 8 ore de scandal
Proiectul de buget a fost votat de cei 11
consilieri PNL [i cei 2 PMP, \ns` cele 13 voturi
nu au fost suficiente pentru adoptarea hot`rârii.
Culmea, dup` ce au stat 8 ore \n sal`, consilierii
PSD au ales s` p`r`seasc` \nc`perea \n momentul
votului pe buget. De cealalt` parte, ale[ii USRPLUS au preferat s` se ab]in` de la vot, \n ciuda
aviz`rii unor amendamente \n timpul discu]iilor.
{edinta a fost una tensionat`, cu acuze \ntre
ale[ii locali [i multe nemul]umiri din cauza
propunerilor formulate de consilieri. Ale[ii partidelor
din CL s-au jucat de-a amendamentele ore \ntregi
ca, la final, propunerea de buget s` nu fie
aprobat`, ceea ce arat` c` scandalul politic este
departe de a se fi stins. Discu]iile din ziua
anterioar` [i chiar \n ziua [edin]ei nu au fost
suficiente pentru ca ale[ii Ia[ului s` poat` c`dea
de acord asupra propunerii de buget. Consilierii
locali au ]inut s` se atace reciproc \n cadrul
[edintei, bugetul fiind trecut uneori \n plan secund.
„Ora[ul intr` sub o alt` er`, sub politica [i cizma
URS [i PSD. Nu am gândit niciodat` ca toate
forma]iunile politice s` nu-[i reg`seasc` proiecte
\n bugetul Ia[ului”, a men]ionat primarul Mihai
Chirica la finalul [edintei. Acesta a precizat c`
\n urma votului ora[ul se poate bloca.

Scandal cu deputatul
Cosette Chichir`u \n sala
de [edin]e a Prim`riei Ia[i
Deputatul USR Cosette Chichir`u s-a asigurat
c` ale[ii forma]iunii nu voteaz` bugetul [i a venit

personal la finalul [edintei s` le impun` acest
lucru. |n plus, deputatul USR Filip Havârneanu a
asistat la aproape toat` [edinta ca s`geat` a acesteia.
„Votul \mpotriva bugetului local nu este \mpotriva
unui partid politic, ci \mpotriva ie[enilor. Ei au
votat pentru o via]` mai bun`, pentru dezvoltare,
pentru atragerea de fonduri europene. USR-PLUS
a dat lovitura de gra]ie [i s-a aliat \mpreun` cu
PSD. Alian]a de la Bucure[ti nu exista la Ia[i.
Ora[ul Ia[i intr` \ntr-o alt` er`, aceea a \ntunericului.
Cu rânjetul pe buze, doamna Cosette Chichir`u
le-a ordonat \ntr-o manier` dictatorial` s` nu voteze
bugetul. Ei sunt cea mai mare otrav` a acestui
stat”, a spus primarul Mihai Chirica.

Reac]ia deputatului Marius
Ostaficiuc, liderul PSD Ia[i,
dup` {edin]a de Consiliu Local
Pe de alt` parte, deputatul PSD Marius
Ostaficiuc, pre[edintele organiza]iei municipale
PSD Ia[i, a ar`tat c` social-democra]ii ie[eni \[i
asum` rolul de partid de opozi]ie \n contrapondere
cu celelalte forma]iuni. „PSD continu` s`-[i asume
rolul de partid de opozi]ie [i s` vegheze la buna
desf`[urare a proiectelor Ia[ului. Primarul PNL
Mihai Chirica trebuie s` negocieze cu partenerii
s`i de la USR-PLUS [i trebuie s`-[i asume
guvernarea local`. Este cazul s` se termine cu
acest circ politic [i cei implica]i \n guvernarea
local` s` se apuce de treab`, spre binele ie[enilor.
Consilierii no[tri au stat mai bine de 7 ore \n
Consiliul Local [i au participat activ la toate
[edin]ele de comisii [i la sesiunea de amendamente.
Concubinajul na]ional dintre PNL [i USR-PLUS
trebuie s` se reg`seasc` [i la nivel local. Dar...
se pare c` [i copiii mai mici de la Ia[i fac acela[i
lucru ca p`rin]ii de Bucure[ti. PNL [i USR-PLUS
se ceart` [i uit` s` mai guverneze, dând vina
tot pe PSD”, a men]ionat Marius Ostaficiuc.

Bugetul Ia[ului pe 2021
nu va fi afectat de votul
negativ! Iat` explica]iile
Cu toate acestea, de[i s-a speculat \n spa]iul
public c` votul negativ dat bugetului va duce la
o blocare total` a Ia[ului, situa]ia este cu totul
alta. Practic, nu conteaz` dac` bugetul a picat la
vot sau nu, asta pentru c` autoritatea local` poate
func]iona dup` vechea fil` de buget, cea de anul
trecut. Se pot efectua pl`]i \n limita sumelor din
anul anterior, cu specifica]ia c` acestea nu pot
cre[te. „Proiectele de buget prev`zute la art. 1

din alineatul 2 al legii privind finan]ele publice
locale se aprob` de autorit`]ile deliberative în
termen de maximum 45 de zile de la data public`rii
Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al
României. Trebuie \ns` precizat c` \n cazul în
care autorit`]ile deliberative nu aprob` proiectele
bugetelor locale în termenul prev`zut, direc]iile
generale ale finan]elor publice dispun sistarea
aliment`rii cu cote. Este vorba de sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat [i cu
transferuri consolidabile, asta pân` la aprobarea
acestora de c`tre autorit`]ile deliberative. În aceast`
situa]ie, din bugetele locale se pot efectua pl`]i
numai în limita celorlalte venituri încasate”, a
ar`tat un expert \n administra]ie public` din Ia[i.

Digitalizarea institu]iilor,
necesar` \n bugetul Ia[ului.
USR a propus diminuarea
salariilor din Prim`rie
O solu]ie necesar` \n administra]ia public`
este legat` de digitalizarea institu]iilor publice.
Prin digitalizare, situa]ia \n Prim`ria Ia[i se poate
schimba radical, iar foarte mul]i angaja]i nu ar
mai avea ce s` caute la serviciu. Activitatea prin
digitalizare presupune [i o monitorizare a activit`]ii
func]ionarilor, lucru pe care ace[tia nu \l doresc.
|n Consiliul Jude]ean [i Prim`ria Ia[i, activitatea
unor func]ionari las` de dorit, iar mul]i dintre
cei cu vechime continu` s`-[i fac` de cap \n
ciuda politicienilor care se perind` la conducere.
De altfel, \n cadrul discu]iilor, cei de la USRPLUS au avut o ini]iativ` bun` legat` de aceste
aspecte. Ace[tia au propus diminuarea cheltuielilor
de personal de la 60 la 50 de milioane de lei
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[i folosirea banilor c`tre alte chestiuni pentru
dezvoltare. Ie[enii pl`tesc din banii lor salarii de
65 de milioane de lei pe an bugetarilor din
institu]iile municipalit`]ii, iar activitatea acestora
las` de dorit. Municipalitarea ie[ean` are nevoie
de cre[terea calit`]ii [i de o eficien]` mai bun`,
iar o digitalizare a sistemului ar fi o variant` de
luat \n calcul. Proiectul USR-PLUS a c`zut \ns`
la vot, semn c` unii politicieni locali nu au sc`pat
de metehnele vechi privind angajarea rudelor,
prietenilor sau alte leg`turi politice \n administra]ie.

Bugetarii fac legea
\n Prim`ria Ia[i
Singura chestiune legat` de votul negativ dat
bugetului este legat` de faptul c` Prim`ria Ia[i
nu mai poate face angaj`ri \n sistem. Trebuie \ns`
specificat faptul c` pân` la acest moment, \n
institu]ie aceste angaj`ri au fost f`cute doar pe
anumite criterii [i numai pe interese. Un exemplu
de angajare ratat` a fost [i cel de la Direc]ia de
Proiecte Europene, unde directorul Beatrice Fotache
a fost promovat` f`r` respectarea legii, ceea ce
a dus la o ac]iune \n instan]` a Agen]iei Na]ionale
a Func]ionarilor Publici. Mai mult, bugetarii din
administra]ia ie[ean` par c` ei sunt cei care
controleaz` institu]iile. Reporterii „BZI” au stat de
vorb` cu o serie de [efi din administra]ia public`,
persoane uimite de situa]ia din institu]iile publice
[i zidul pe care \l fac func]ionarii. Unii dintre
ace[tia se comport` ca factorii decizionali \n
administra]ie \n locul celor ale[i de popula]ie. De[i
func]ionarii sunt simpli executan]i, realitatea din
institu]iile publice este alta.
Vlad ROTARU

3

EVENIMENT

Vineri, 23 aprilie

Lista investi]iilor jude]ului
Ia[i `n anul 2021! Cu ce au
ie[it la `naintare [efii CJ `n
noul buget?

Deputatul PSD
Marius Ostaficiuc:
„Haos urbanistic
la Ia[i”

Lista investi]iilor jude]ului Ia[i \n 2021
prevede aloc`ri de circa 30 la sut` din
noul buget
Investi]ii de câteva zeci de milioane de lei \n s`n`tate, drumuri
sau parcuri industriale. Bugetul general al jude]ului Ia[i pe anul
2021 prevede o alocare de 1,4 miliarde de lei, sum` care va fi
destinat` atât proiectelor de investi]ii, cât [i sec]iunii de func]ionare
a institu]iei. Proiectul de buget a fost avizat cu majoritate de
voturi \n plenul Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i, votul decisiv fiind
acordat de ale[ii PNL [i cei ai PMP. {edin]a de plen s-a desf`[urat
\ns` cu un scandal uria[. Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a
ar`tat [i cum a fost \mp`r]it bugetul pe anul \n curs. „Avem un
buget orientat spre investi]ii. Pe de o parte, Consiliul Jude]ean
aloca peste 30 la sut` din buget pentru sec]iunea de dezvoltare,
iar pe de alt` parte, este pentru prima dat` când UAT-urile primesc
bani în func]ie de proiectele de investi]ii [i nu în func]ie de
culoarea politic`”, a men]ionat Costel Alexe.

Cum arat` proiectul de buget
al CJ Ia[i pe anul 2021?
|n lista de investi]ii, CJ Ia[i a prins [i o serie de parcuri
industriale \n jude]. Cel mai important este cel de la Le]cani,
unde se vor aloca 8 milioane de lei. De asemenea, pentru parcul
industrial de la Holboca, Consiliul Jude]ean Ia[i a prev`zut \n
bugetul pe anul 2021 circa 190 de mii de lei, sum` destinat`
proiect`rii la faza planului urbanistic zonal. |n plus, la capitolul
transporturi apare modernizarea drumului jude]ean DJ 249 A (km
3+100 la km 12+139), pe sectorul cuprins \ntre localit`]ile Holboca
[i Bosia. Proiectul propus de CJ Ia[i are o valoare de 130 de
mii de lei. |n plus, \n proiectul de buget apare [i un proiect
privind construirea [i dotarea Centrului Regional pentru Tratamentul
Infertilit`]ii la[i. Este vorba despre elaborarea documenta]iei
economice, valoarea investi]iei fiind de 1,3 milioane de lei.

Lista investi]iilor \n s`n`tate din jude]
Printre proiectele importante ce se reg`sesc \n proiectul de
buget al CJ Ia[i pe anul 2021 apare [i construirea [i dotarea

Intitutului Regional de Medicin` Cardiovascular` la[i. |n acest caz
este vorba despre documenta]ia tehnico-economic` legat` de studiul
de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, precum [i studiul de
teren. |n calcul intr` [i raportul privind impactul asupra mediului
[i alte studii specifice. Pentru acest lucru, CJ Ia[i va aloca 4
miloane de lei.
CJ a adoptat \n buget [i un proiect privind construirea [i
dotarea Spitalului Clinic Integrat de Boli Respiratorii la[i. |n acest
caz a fost vorba despre documenta]ie tehnico-economic`, inclusiv
studiile aferente [i documenta]ia privind ob]inerea avizelor. Proiectul
are o valoare de 3,9 milioane de lei \n aceast` etap`.

Proiecte pentru institu]iile
subordonate CJ Ia[i
CJ a avizat \n lista investi]iilor jude]ului Ia[i [i proiecte pentru
sectorul cultural. Costel Alexe, [eful CJ Ia[i, a men]ionat c` toate
proiectele vor fi duse la bun sfâr[it. „Avem cele mai mari investi]ii
în infrastructura medical`, peste 7,4 milioane de lei, printre care
se num`r` [i finan]area documenta]iilor tehnice pentru mai multe
proiecte \n s`n`tate. Îmi doresc ca acestea s` fie viziunea [i modul
de lucru pentru întreg mandatul: prioritizarea investi]iilor [i
proiectelor care pot genera plus valoare pentru comunitatea noastr`.
Le mul]umesc colegilor consilieri jude]eni care au votat bugetul
[i au pus mai presus de interesul politic nevoile jude]ului [i ale
ie[enilor. Toate proiectele strategice î[i vor g`si resursele pentru
a fi implementate în acest mandat”, a mai spus Costel Alexe.
Vlad ROTARU

Voluntarii Antibiotice au s\rb\torit ıZiua
P\mântului‰ plantând oxigen în comunitate
Astăzi, cu ocazia zilei internaționale a planetei Pamănt, 50
de angajați Antibiotice au participat voluntar la plantarea a 175
de arțari, în cadrul proiectului de responsabilitate socială “Plantăm
oxigen în comunitate” (ediția a doua). Copacii au fost plantați
într-o zonă liberă de pe platforma de producție a companiei,,acțiunea
desfășurându-se cu respectarea regulilor de siguranță.
“Mă bucur să văd că an de an angajații nostri se implică în
acțiuni de voluntariat care la noi în companie au devenit deja o
tradiție. Responsabilitatea față de mediul înconjurător este o
componentă importantă a strategiei noastre de business iar
acțiunea de plantare de astăzi susține această orientare. Ne pasă
de cei din jurul nostru, de generațiile viitoare și poate nu ne vom
așeza noi la umbra copacilor pe care astăzi i-am plantat însă, cu
siguranță, se vor bucura în viitor de roadele voluntariatului nostru
generațiile următoare de angajați, precum și comunitatea din
împrejurimi” a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iași
Acțiunea de plantare face parte din direcția de dezvoltare
strategică pe termen lung a companiei “Antibiotice, un brand
prietenos și responsabil”. În cadrul aceleiași strategii de
responsabilitate socială care aliniază Antibiotice Iași la mișcarea
pentru protejarea mediului înconjurător, omagiată în fiecare an
pe 22 aprilie, s-au desfășurat până acum cinci ediții ale proiectului
“Livada de la școală”, inițiat de companie în anul 2017, precum
și prima ediție a proiectului “Plantăm oxigen în comunitate”.
În total, peste 900 de pomi fructiferi au prins rădăcini în 10
livezi ale școlilor și centrelor de zi pentru copii cu dizabilități din

Iași și localități limitrofe, iar aproape 400 de arbori și 6000 de
arbuști își trag seva din inima fabricii din Valea Lupului, producând
oxigen pentru comunitatea locală. De-a lungul timpului, aproximativ
500 de angajați au fost angrenați în aceste acțiuni organizate
de Antibiotice pentru protejarea mediului înconjurător.
Copacii sunt o resursă valoroasă a planetei Pământ. Ei absorb
dioxidul de carbon și-l transformă în oxigen, contribuie la reducerea
poluării fonice, acționează ca un scut împotriva vântului, stabilizează
pământul, reduc eroziunea solului, riscul alunecărilor de teren
și efectele inundațiilor și nu în ultimul rând ne oferă roadele lor.
Toate acestea reprezintă tot atâtea motive pentru care Antibiotice
se implică în acțiuni ce asigură un viitor mai bun planetei noastre.

Fantoma PUG-ului bântuie de peste 20 de ani prin dulcele
târg, ora[ în care, în absen]a unui Plan Urbanistic General,
fiecare construie[te dup` cum îl duce capul [i con[tiin]a.De
mai bine de dou` decenii, documentul ce poate reglementa
toate problemele de urbanism din municipiul Ia[i bate pasul
pe loc. Planul Urbanistic General a devenit o piatr` de moar`
pentru autorit`]ile locale. Avem nevoie de acest PUG pentru
a reglementa odat` [i pentru totdeauna situa]ia construc]iilor
din municipiul Ia[i, situa]ie care mereu a stârnit controverse.
De[i pare greu de crezut, reglement`rile dup` care se ghideaz`
administra]ia local` sunt cele din 1998, cu detalii care nu mai
corespund standardelor actuale. Dup` ce Prim`ria Ia[i a lungit
nepermis actualizarea PUG-ului municipiului, ie[enii se confrunt`
cu o alt` situa]ie. Documenta]ia s-a blocat la Ministerul Culturii,
for care a anun]at c`, pentru ca planul sa fie realizat, este
nevoie de un nou set de studii arheologice [i un nou set de
studii istorice. Practic, ne-am întors de unde am plecat, ceea
ce arat` c` problema urbanistic` din municipiul Ia[i va mai
dura cel pu]in 3-4 ani. De ce trebuie ie[enii s` suporte toate
problemele generate de haosul din urbanism? Întârzierea
realiz`rii PUG-ului arat` o lips` clar` de implicare a autorit`]ilor
locale [i centrale [i o pasare premeditat` a r`spunderii. Dac`
cei de la Prim`ria Ia[i nu au fost în stare în atâ]ia ani s` fac`
documenta]iile necesare, acum ne lovim de o nou` problem`.
Nimeni nu contes` faptul c` este nevoie ca aceste studii
arheologice [i istorice s` fie realizate, sunt chestiuni absolut
fire[ti în realizarea unei documenta]ii de asemenea anvergur`.
Îns` nu este normal c` aceste lucruri s` treneze atâta vreme,
iar sutele de mii de locuitori ai ora[ului s` sufere în timp ce
profilul fizic al Ia[ului se modific` de la an la an prin PUZuri acordate de multe ori la limit` [i dincolo de limita legalit`]ii
[i a bunului sim].
Toata aceste deficien]e, aceste situa]ii care au dus la
derapaje grave în urbanism au afectat imaginea municipiului
Ia[i. Ia[ul a ajuns s` se dezvolte într-un ritm ame]itor, îns`
toate aceste etape de dezvoltare trebuie reglementate extrem
de clar. În ultimii 20 de ani s-au încercat tot felul de variante
[i actualiz`ri, îns` nu s-a întâmplat absolut nimic.
PUG-ul trebuie reglementat clar, fiecare zon` a ora[ului
trebuie bine conturat` [i delimitat`. Toate institu]iile implicate,
fie c` vorbim de Prim`ria Ia[i [i de ministerele de resort, ar
trebui s`-[i dea mâna [i s` rezolve problema, nu s` o amâne
la nesfâr[it. Ia[ul are nevoie urgent de un PUG valabil, nu de
noi studii pentru a ne întoarce de unde se pare c` nu am
plecat niciodat`. Municipiul Ia[i se afl` în pragul unui adev`rat
haos urbanistic, aceasta este realitatea. Iar birocra]ia [i a[anumi]ii speciali[ti nu fac altceva decât s` lungeasc` acest
amalgam de probleme din ora[ul celor [apte coline.
Ca deputat al Ia[ului, voi face tot ce îmi st` în putin]`
pentru ca, în perioada imediat urm`toare, blocajul acesta
între]inut artificial de unii s` fie dep`[it. Nu po]i pretinde
modernitate într-un ora[ grevat de practici fanariote...
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Victima din incendiul din Dacia a
decedat la Spitalul ıSf. Spiridon‰ din
Ia[i! Medicii au `ncercat timp de
aproape dou\ s\pt\mâni s\ o salveze
Ie[eanca care a fost g`sit` în stop cardio-respirator \n incendiul
din Dacia a decedat ieri, 22 aprilie 2021. |n vârst` de 76 de ani,
aceasta a fost intoxicat` cu fum. I-au fost aplicate manevre de
resuscitare timp de zeci de minute. Pompierii au intervenit pe
data de 12 aprilie 2021 de urgen]` pentru a salva o persoan`
blocat` \n camer`, care era imobilizat` la pat. Acesteia i s-au
aplicat m`surile de prim-ajutor. Persoana a fost transportat` la
spital. Incendiul a izbucnit la etajul trei dintr-un apartament din
zona sta]iei Bicaz, de pe bulevardul Dacia. De asemenea, o alt`
femeie, de 70 de ani, a fost g`sit` atunci cu atac de panic` [i a
fost preluat` de echipajul medical. „Femeia din incendiu a decedat
dup` ce am ]inut-o \n via]` timp de dou` s`pt`mâni. A fost
resuscitat` dup` o intoxica]ie cu fum, având insuficien]` respiratorie
acut` [i ast`zi (22 aprilie 2021) a decedat. A fost intubat`, dar
nu [i-a revenit nicio clip`”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoe[u,
[efa Unit`]ii de Primiri Urgen]e SMURD Ia[i.

Ie[eanca a fost salvat` de pompieri, fiind
blocat` \n apartament
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]` Jude]ean (ISU) Ia[i
a intervenit cu o autoutilitar` de stingere cu ap` [i spum`, o

autoutilitar` TA [i un echipaj de Terapie Intensiv` Mobil` cu 9
subofi]eri. Cauza probabil` de producere a incendiului a fost de
la o lumânare nesupravegheat`. În urma incendiului a ars
apartamentul în propor]ie de 50 la sut`, sufrageria [i buc`t`ria.
S-au degradat elementele de mobil` [i tâmpl`rie, tencuiala [i a
fost afectat apartamentul de la etajul 2. „Incendiul din cartierul
Dacia a necesitat interven]ia echipajelor de la ISU [i a echipajelor
medicale. Au fost dou` paciente implicate, una g`sit` în stop
cardio-respirator, secundar intoxica]iei cu fum. A fost resuscitat`,
s-a reluat circula]ia spontan`. A fost intubat`, ventilat` [i oxigenat`
cu ventila]ie cu 100 la sut` oxigen. A fost adus` la UPU, de la
Spitalul „Sf. Spiridon”, cu un pronostic îns` rezervat, pentru c`
un stop din intoxica]ie este un stop greu de resuscitat. Cea dea doua pacient`, \n vârst` de 70 de ani, a avut un atac de panic`,
dar stabil`, con[tient`, care dup` evaluare nu a necesitat internare”,
a mai transmis prof. dr. Diana Cimpoe[u.

Dou` incendii mari au izbucnit \n aceea[i zi
Luni, 12 aprilie 2021, au izbucnit dou` incendii puternice care
au provocat pagube materiale semnificative, la care au intervenit

zeci de subofi]eri cu mai multe autospeciale de interven]ie. Unul
dintre ele fiind cel din Dacia, iar cel de-al doilea a fost \n zona
cartierului reziden]ial Green Park. Potrivit declara]iei reprezentan]ilor
ISU Ia[i, în data de 12 aprilie 2021, Deta[amentele 1 [i 2 de
Pompieri Ia[i au intervenit de urgen]` în municipiul Ia[i, pe strada
Fântânilor, în zona T`t`ra[i, la cartierul reziden]ial Green Park,
pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la nivelul balconului
al unui apartament aflat la etajul 8 al unui bloc de locuin]e
colective. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omene[ti, ci
doar pagube materiale. Au ars toate materialele combustibile aflate
în balcon, tâmpl`rie PVC [i u[a de acces la balcon, instala]ia
electric`. S-au degradat elementele de mobilier din living [i
dormitor, aparatele electrocasnice (TV, sistem audio, cuptor
microunde, frigidere [i hota buc`tarie), zugr`veala de pe fa]ada
exterioar` pe o suprafa]` de aproximativ 200 de metri p`tra]i [i
cea de la baie pe o suprafa]` aproximativ` de 20 de metri p`tra]i.
La 10 apartamente au fost degradate balcoanele [i materialele
combustibile aflate la nivelul acestora. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost efectul termic al curentului electric.
Alexandra ABONICESEI
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La Ia[i s-au pus bazele oficiale
ale unui nou [i important
gimnaziu! {colarii vor avea la
catedr\ un grup select [i celebru
de profesori
La Ia[i apare un nou gimnaziu. Acesta
este fondat de Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. Concret, \n [edin]a
Senatului institu]iei a fost aprobat` (ieri,
22 aprilie 2021) decizia de \nfiin]are a
gimnaziului care va func]iona \n cadrul
{colii „Junior”. Este vorba de dou` clase
a V-a, care vor avea la catedr` profesori
celebri din ora[ul Ia[i, precum Mihaela
Lesenciuc la Geografie sau Elvira Rotundu
la Istorie. Ini]iativa apar]ine rectorului de
la „Cuza”, prof. univ. dr. Tudorel Toader.
Entitatea este recunoscut` de Ministerul
Educa]iei [i Cercet`rii [i va avea finan]are
de la bugetul de stat
Ieri, Senatul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) a
aprobat decizia de \nfiin]are a gimnaziului care va func]iona \n
cadrul {colii „Junior”. Este vorba de dou` clase a V-a, care vor
avea la catedr` profesori celebri din ora[ul Ia[i, precum Mihaela
Lesenciuc la Geografie sau Elvira Rotundu la Istorie. Ini]iativa
apar]ine rectorului de la „Cuza”, prof. univ. dr. Tudorel Toader.
Entitatea este recunoscut` de Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii
[i va avea finan]are de la bugetul de stat. „Este primul pas spre
noul nostru liceu care va func]iona plecând de la ceea ce \nseamn`
«{coala Junior». Vom avea, din anul [colar viitor, dou` clase de
gimnaziu. Avem discu]ii cu profesori importan]i din zona \nv`]`mântului
preuniversitar ie[ean care le vor preda [colarilor”, a punctat prof.
univ. dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC.

{coala „Junior” a devenit una din re]eaua
public` de Stat prin aprobarea ob]inut` de
la Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii
Totul face parte din proiectul Universit`]ii „Cuza” de a dezvolta
\nv`]`mântul preuniversitar prin înfiin]area acestei structuri gimnaziale
[i, ulterior, a unui liceu. |n acest context, \ncepând cu anul [colar
2020-2021, {coala Primar` „Junior” a fost inclus` în re]eaua [colar`
a unit`]ilor de înv`]`mânt preuniversitar de stat. Având în vedere
calitatea procesului instructiv-educativ din cadrul {colii Primare

„Junior”, institu]ie care [i-a dobândit un loc binemeritat în ansamblul
înv`]`mântului preuniversitar ie[ean datorit` rezultatelor ob]inute
de la înfiin]are pân` în prezent, s-a constatat c` absolven]ii de
„Junior” doresc s` î[i continue studiile la „Cuza”. În plus, datorit`
num`rului mare de solicit`ri primite din partea p`rin]ilor care
doresc s` î[i înscrie copiii la {coala Primar` „Junior”, s-a decis
constituirea unei noi clase preg`titoare, pe lâng` cea existent`,
în anul [colar 2021-2022. Înscrierile pentru locurile r`mase disponibile
în urma primei etape de selec]ie vor avea loc în perioada 24
martie-2 aprilie 2021. „Absolven]ii primelor promo]ii ai {colii
«Junior» sunt studen]i la UAIC, iar dorin]a deopotriv` a p`rin]ilor
[i elevilor [colii este de a se putea continua studiile gimnaziale
în cadrul acestei institu]ii, dorin]` aflat` în consonan]` cu strategia
de dezvoltare abordat` de conducerea universit`]ii, care î[i dore[te
înfiin]area unei structuri gimnaziale, apoi liceale”, a declarat prof.
univ. dr. Tudorel Toader, rector al Universit`]ii „Cuza”.

educa]ional` a unui individ, de la gr`dini]` [i pân` la studii de
doctorat sau post-doctorat. Acum, c`ut`m [i un spa]iu sau un
nou teren \n care s` func]ioneze toate acestea”, a scost \n eviden]`
prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector de la UAIC din Ia[i. {coala
„Junior” func]iona ca Departament în cadrul Universit`]ii. Este
vorba despre prima [coal` cu clasele I-IV din România, care
func]ioneaz` în cadrul unei institu]ii de \nv`]`mânt superior.
Valentin HU}ANU

{coala „Junior” func]iona ca Departament
în cadrul Universit`]ii „Cuza”
{coala „Junior” func]iona ca Departament în cadrul Universit`]ii
„Cuza”. Este vorba despre prima [coal` cu clasele I-IV din România,
care func]ioneaz` în cadrul unei institu]ii de \nv`]`mânt superior.
„Noi am f`cut toate aceste demersuri [i, iat`, c` un prim rezultat
este tocmai c` am ob]inut avizul de la MEC. Este o dorin]` mai
veche a comunit`]ii academice de la «Cuza» ce se leag` de a
dezvolta [i ciclul gimnazial, respectiv liceal. Practic de a avea un
liceu al nostru, de a completa tot ceea ce \nseamn` preg`tirea
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Kaufland Podu de Piatr\ din Ia[i recunoa[te
o groz\vie de zile mari! Un tân\r a reu[it s\
pun\ pe jar [efii companiei germane din
cauza unei cutii cu fasole. Reac]ia celui
mai mare retailer: ıNe angaj\m s\ return\m
banii pe loc‰
Kaufland Podu de Piatr` din
Ia[i a retras de la
comercializare mai multe
produse cu probleme, aflate pe
rafturi. Este pentru prima dat`
când retailerul admite c` au
ap`rut nereguli
Situa]ie \n premier` la Ia[i, dup` ce compania
Kaufland România a fost reclamat` de clien]i.
Ie[eanul Ionu] Negru a reu[it s` oblige reprezentan]ii
companiei s` retrag` un produs prezent pe
rafturile magazinelor. Totul s-a \ntâmplat pe data
de 18.04.2021, când tân`rul s-a dus la cump`r`turi
la magazinul Kaufland Podu de Piatr`, din Ia[i.
A pus \n co[ul de cump`r`turi 12 cutii cu fasole
„Red Kidney Beans”. A mers la cas` [i a achitat
suma de 27.6 lei, apoi a p`r`sit magazinul [i sa \ndreptat spre domiciliu. |n aceea[i zi, Ionu]
Negru a vrut s` g`teasc` produsele cump`rate,
moment \n care a avut o mare surpriz`. Când
a desf`cut cutiile, \n loc de fasole a g`sit doar
ap`. Clientul nemul]umit a postat fotografiile pe
re]elele de socializare. „Iat` ce am cump`rat din
Kaufland, Podu de Piatr`. Cutii de fasole doar
cu ap`. Eu nu am reu[it s` fac filmare, dar
cineva care a p`]it la fel a filmat [i asta este
dovada”, a ar`tat tân`rul pe o re]ea de socializare.

Kaufland România a fost
oprit` de tân`rul ie[ean,
care a f`cut public` povestea
Reporterii „BZI” au luat leg`tura cu tân`rul
care a sesizat problema de la magazinul Kaufland
Podu de Piatr`. Ionu] Negru a precizat c` nu a
mai apucat s` depun` plângere la Comisariatul
Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC)
Ia[i. „Nu am f`cut plângere la OPC [i nici nu
am fost s` cer banii. Dup` ce am pozat [i postat,
am aruncat toate cutiile [i, din p`cate, cu tot cu
bon. Ideea a fost s` ar`t ce am p`]it eu. A costat

2,30 RON cutia, ori 12 buc`]i. Preventiv, am vrut
s` m` asigur c` nu o vor p`]i [i al]ii”, mai spune
ie[eanul. O alt` client` care a fost \n aceea[i
situa]ie a postat un video pe YouTube, unde se
vede cum desface cutiile sigilate, marca Kaufland,
[i acestea con]in doar ap`.

La Ia[i, \n premier`, Kaufland
România a retras de la
comercializare lotul cu cutiile
de fasole care con]in doar ap`
Reporterii „BZI” au cerut un punct de vedere
oficial din partea reprezentan]ilor Kaufland România.
Ace[tia au recunoscut c` pe rafturile magazinului
se aflau produse neconforme. |n consecin]`, cutiile
cu fasole au fost retrase de la comercializare.
„Am luat leg`tura cu furnizorul produsului Red
Kidney Beans pentru a-i semnala situa]ia [i a
solicita l`muriri. Pân` la clarificarea situa]iei, din
grija pentru clien]i, am dispus retragerea de la
vânzare a lotului în toate magazinele Kaufland.
Conform procedurii în vigoare, la livrarea în
magazin, produsele Red Kidney Beans au venit
înso]ite de declara]ie de conformitate din partea
furnizorului, ce atest` c` erau bune de consum.
Furnizorul ne-a comunicat c` a demarat verific`ri
pentru a afla cum s-ar fi putut întâmpla a[a ceva,
în contextul în care pe linia de produc]ie exist`
un proces automatizat de control al calit`]ii. Linia
este echipat` cu dou` verific`ri de nivel, unul
pentru cantitatea de impulsuri [i unul pentru
cantitatea de sos. Sistemul este setat s` se
opreasc` în cazul în care nivelul de umplere al
unei cutii este sub nivelul standard. Din or` în
or`, prelev`m un num`r mare de cutii pentru
verificarea greut`]ii de umplere. Nu a fost
înregistrat` nicio problem` sau reclama]ie cu
lotul livrat. Pentru a fi siguri c` evit`m astfel
de situa]ii, am efectuat o schimbare pe linie.
Pentru c` satisfac]ia clien]ilor e foarte important`
pentru noi, ne angaj`m s` return`m banii pe loc
în cazul în care un client este nemul]umit,
indiferent de motiv”, sus]in reprezentan]ii Kaufland.

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

Pentru neregulile descoperite
\n magazinele Kaufland,
OPC a aplicat amenzi \n
valoare de 100.000 de lei
Probleme cu produsele vândute \n re]eaua
de supermarketuri Kaufland au fost des întâlnite
în Ia[i, dovada fiind numeroasele reclama]ii ale
clien]ilor depuse atât la Registrul de reclama]ii
al magazinelor Kaufland, cât [i la CJPC Ia[i. Una
dintre reclama]iile depuse de ie[eni \n anul 2020
se refer` la faptul c` un client a g`sit salam
muceg`it pe rafturile magazinului, iar \n momentul
\n care a sesizat situa]ia, nu a primit un r`spuns
din partea angaja]ilor. Mai mult, a fost obligat
s` pl`teasc` pentru produse care nu erau cump`rate
din magazin. Clien]ii din Ia[i au atras aten]ia de
nenum`rate ori asupra problemelor cu care s-au
confruntat \n momentul \n care au achizi]ionat
diverse produse din re]eaua de magazine Kaufland.
|n urma verific`rilor efectuate de comisarii pentru
protec]ia consumatorilor, \n ultima perioad`,
reclama]iile depuse de ie[enii nemul]umi]i s-au
confirmat. De asemenea, controalele tematice
efectuate de CJPC Ia[i au scos la iveal` mai
multe nereguli în magazinele Kaufland. |n urma
acestor verific`ri au fost aplicate amenzi de
100.000 de lei. Clien]ii erau p`c`li]i cu false
promo]ii, erau informa]i gre[it, iar pre]ul de la

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.

casa de marcat era diferit fa]` de cel prezent la
raft.

Unul dintre cei mai mari
angajatori din România
are 600 de angaja]i în
magazinele Kaufland Ia[i
Sunt situa]ii \n care ie[enii au dat \n judecat`
Kaufland [i au reu[it s` ob]in` desp`gubiri, a[a
cum este [i cazul femeii care [i-a rupt mâna \n
timpul cump`r`turilor f`cute \n unul din magazine.
Kaufland este prezent în România din anul 2005,
fiind cel mai mare lan] de hipermarketuri, urmat
de Carrefour [i Metro, dup` valoarea vânz`rilor.
Strategia companiei este diferit` de cea a competitorilor
s`i direc]i: Kaufland este primul lan] de hipermarketuri
care a intrat în ora[ele mici din România, cu
25.000-40.000 de locuitori. |n magazinele Kaufland
Ia[i lucreaz`, în medie, câte 150 de angaja]i. |n
februarie 2008, Kaufland România avea circa 5.650
de angaja]i, la sediul central, în cele 31 de magazine,
precum [i la sediul logistic situat în Parcul Industrial
Ploie[ti. |n prezent, compania a ajuns în topul
angajatorilor priva]i din România, dup` Petrom [i
Dacia, cu un total de 13.500 de salaria]i. |n 2019,
Kaufland România a \nregistrat o cifr` de afaceri
de 2,4 miliarde de euro.
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

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

7

ECONOMIC

Vineri, 23 aprilie

Tinerii din Ia[i investesc fonduri
europene `n valoare de 75.000 de
euro `n ferme de familie. AFIR
demareaz\ pl\]ile `n luna mai 2021
Tinerii din Ia[i vor investi 75.000 de euro
în dezvoltarea unor ferme de familie, bani
nerambursabili acorda]i de Agen]ia pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale. Proiectele
au fost depuse de antreprenori în anul
2019, în subm`sura 6.3- „Dezvoltarea
fermelor mici”
Proiectele pentru dezvoltarea fermelor de familie depuse de
ie[eni în cadrul subm`surii 6.3, \n anul 2019, au fost aprobate la
finan]are. Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) va
pl`ti beneficiarilor din mediul rural suma de 75.000 de euro, fonduri
nerambursabile. Antreprenorii din mediul rural vor investi 15.000
de euro, fiecare, în dezvoltarea unor afaceri de succes în localit`]ile
natale. Astfel, cei 5 antreprenori din Cepleni]a, Bârnova, Comarna,
vor primi banii de la AFIR \ncepând de luna viitoare. Astfel,
Gabriela Socie]i, din comuna Comarna, \[i va dezvolta exploata]ia
agricol` cu cei 15.000 de euro. Alt proiect aprobat din Ia[i este
al lui Petru Mitrea, din comuna Cepleni]a, care va investi banii
europeni tot \n ferma vegetal`. Subm`sura 6.3 este una dintre
cele mai accesate de c`tre fermierii din Ia[i, dar [i din toat` ]ara,
punctajul fiind unul u[or de atins. |n anul 2019 au fost depuse
cele mai multe proiecte în cadrul sesiunii de finan]are deschise
\n subm`sura 6.3, fondurile disponibile fiind epuizate înainte de
termen. Fermierii din Ia[i au ob]inut aproape jum`tate de milion
de euro de la AFIR, pentru finan]area fermelor de familie, în
Programul Na]ional de Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020.

Tinerii din Ia[i investesc fonduri
europene \n valoare de 75.000
de euro \n fermele de familie
Fermele de familie vor fi sus]inute \n acest an prin diverse
programe de finan]are ce vor fi lansate de Ministerul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale (MADR) [i AFIR. Unul dintre acestea este
„Programul de minimis pentru legumele din spa]ii protejate”, care
a fost \nlocuit cu programul „Tomata”, derulat \n anii preceden]i.
Legumicultorii care vor s` ob]in` ajutorul de minimis \n valoare
de 2.000 de euro trebuie s` \ndeplineasc` mai multe condi]ii [i
s` depun` o serie de documente, \ncepând din luna mai 2021.
Astfel, pot solicita ajutorul doar pentru o singur` categorie de

legume, cum sunt ro[iile, [i trebuie s` cultive o suprafa]` de
minimum 3.000 de metri p`tra]i. Sus]inerea fermelor de familie
va fi f`cut` prin finan]area proiectelor integrate „De la ferm` la
consumator”, dar [i prin investi]ii în dezvoltarea capacit`]ilor de
procesare a produselor agro-alimentare care s` conduc` la
echilibrarea balan]ei comerciale. Sectorul zootehnic va fi sprijinit
prin diverse m`suri, având în vedere sc`derea efectivelor de
animale care a determinat cre[terea importurilor de carne.

Tinerii fermieri care au muncit \n
str`in`tate [i vor s` ob]in` banii europeni
trebuie s` îndeplineasc` mai multe condi]ii
Tinerii din Ia[i care s-au \ntors din diaspora vor s` investeasc`
fondurile europene, ob]inute prin intermediul subm`surii 6.1Instalarea tinerilor fermieri, \n afaceri de succes din mediul rural
cum sunt fermele zootehnice. Din cele 29 de proiecte \nscrise
pe site-ul AFIR, 6 sunt din Ia[i. Potrivit ghidului solicitantului,
tinerii fermieri din diaspora care au absolvit în ultimele 60 de
luni, înaintea depunerii cererii de finan]are, un program de studiu
în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrar`,
respectiv postuniversitar, universitar, preuniversitar, în ]`ri membre
ale Uniunii Europene (UE) sau ]`ri ter]e din UE, pot ob]ine banii
de la AFIR. Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru
instalarea tinerilor fermieri este 100 la sut` nerambursabil, în
valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în func]ie de
dimensiunea exploata]iei agricole (dimensiunea exploata]iei agricole

se poate calcula [i prin noua aplica]ie pus` la dispozi]ia publicului
pe pagina de internet a AFIR- http://so.afir.info/). De asemenea,
pragul de calitate porne[te de la 70 de puncte, descrescând lunar
cu 15 puncte. Astfel, în ultima lun` de sesiune, în perioada 5
aprilie-4 mai 2021, pragul lunar de calitate va fi de 25 de puncte.
Raluca COSTIN

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

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Se-ngroa[\ gluma pentru Ioan Pâr\u,
patronul Totalgaz Industrie! B\ncile vin
[i golesc depozitele din zona P\curari!
Afaceristul: ıSunt destul de stresat‰
Ioan Pâr`u r`mâne f`r`
stocurile din halele de
produc]ie ale companiei
Totalgaz Industrie.
Creditorii au hot`rât s`
scoat` la vânzare toate
bunurile mobile ale
societ`]ii. Omul de
afaceri nu a explicat
dac` prin vânzarea
bunurilor vor fi
acoperite debitele
Ioan Pâr`u, patronul Totalgaz Industrie,
companie româneasc` cu sediul în Ia[i,
care furnizeaz` seturi complete de
echipamente pentru gaze naturale, trebuie
s` dea piept cu b`ncile care l-au creditat.
Din cauza datoriilor neachitate, afaceristul
a cerut insolven]a societ`]ii la \nceputul
anului 2020. A pierdut din angaja]i, dar
mai are contracte \n desf`[urare cu
diver[i parteneri de afaceri. Ioan Pâr`u
declara pentru „BZI” c` necazul financiar
a fost declan[at de un contract p`gubos
cu un client din Ucraina, dar f`r` s`
ofere prea multe detalii. Recent, a fost
convocat` o adunare a creditorilor,
ocazie cu care s-a luat hot`rârea ca
bunurile mobile ale societ`]ii s` fie
valoificate prin intermediul unei licita]ii
publice. Este vorba de echipamente,
loturi de ]evi etc. |n urm` cu câteva

luni, afaceristul spunea c` exclude
varianta vânz`rii stocurilor. |ns`, creditorii
au avut alt cuvânt de spus. Din informa]iile
de]inute de reporterii „BZI”, stocurile
nu vor acoperi valoarea total` a debitului.
Adunarea creditorilor a fost convocat`
de administratorul judiciar Consor]iul
KPMG Restructuring SPRL [i Eurobusiness
LRJ SPRL. Licita]iile vor fi anun]ate \n
perioada urm`toare.

B`ncile au de recuperat
sume importante de la
afaceristul Ioan Pâr`u
Conform tabelului preliminar, la
masa credal` s-au \nscris societ`]i cu
urm`toarele sume: Eximbank SA 25.991.077 lei < 31.211.293 lei, Banca
Româneasc` SA - 1.725.628 lei, Credit
Europe Bank SA - 1.292.689 lei, CEC
Bank SA - 11.273.482 lei, Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice
(DGRFP) Ia[i - 17.275.593 lei. Sunt
sumele cele mai mari men]ionate \n
tabel, de aproximativ 10 milioane de
euro. Un raport de activitate \ntocmit
\n ultima perioad` arat` c` Totalgaz
Industrie a derulat mai multe contracte
\n perioada noiembrie 2020 - februarie
2021, \n valoare de aproximativ 1 milion
de euro. Printre partenerii de afaceri
se num`r` SNTGN Transgaz SA, Wartsila
Energy Solutions Finland, Wartsila
Hungary KFT, Delgaz Grid SA, BAT

Media[ SA. Totalgaz a furnizat servicii
de mentenan]` [i repara]ii, echipamente
[i piese de schimb. Contactat telefonic,
Ioan Pâr`u nu a furnizat detalii despre
valoarea stocurilor de]inute. „Nu [tiu
ce s` spun, \n momentul de fa]` avem
destule contracte. Sunt stocurile mele,
nu [tiu. Nu m` stresa]i, pentru c` sunt
destul de stresat”, a spus Ioan Pâr`u.

Din cauza datoriilor,
Ioan Pâr`u s-a trezit cu
vila scoas` la vânzare
Pe data de 14.05.2021, la cererea
creditorilor este organizat` o licita]ie

la sediul executorului judec`toresc
Ciprian S\rbu, pentru vânzarea vilei de
pe strada Ioan Petru Culianu, amplasat`
chiar lâng` hala de produc]ie a Totalgaz
Industrie, de]inut` de Ioan Pâr`u.
Procedura nu are leg`tur` cu dosarul
de insolven]`. Este a doua oar` când
se organizeaz` procedura, dup` ce la
prima tentativ` nu s-au prezentat ofertan]i.
Pre]ul de pornire a fost diminuat cu
25 la sut` [i a ajuns la 2.513.436 lei,
aproximativ 500.000 de euro. La un
moment dat, licita]ia a fost suspendat`,
la cererea creditorului First Bank SA.
|ntre timp, creditorul s-a r`zgândit. |n
pachetul scos la vânzare este men]ionat

un teren de 2.829 metri p`tra]i plus
construc]ia cu regimul de \n`l]ime
D<P<1<M, la care se adaug` un garaj
de 79 de metri p`tra]i. Demisolul este
compus din 12 \nc`peri, cu o suprafa]`
util` de 108,93 metri p`tra]i. Parterul
are o suprafa]` util` de 334,74 metri
p`tra]i, cu un num`r de 4 camere.
Etajul are trei camere cu o suprafa]`
de 136,61 metri p`tra]i. Mansarda are
o suprafa]` de 136,61 metri p`tra]i,
fiind compus` din 3 \nc`peri. {i vila
lui Adrian Coca, fost director \n cadrul
companiei, este scoas` la vânzare. Vila
este situat` tot \n curtea Totalgaz.
Ciprian BOARU

Un inginer constructor a fost g`sit mort asear` pe malul
lacului Ciric. Avea pietre legate cu sârm` \n jurul brâului,
sticle de alcool pe lâng`, iar fa]a \i era mutilat`
Sinucidere macabr` la Ia[i.
Cadavrul unui b`rbat a fost g`sit
pe malul lacului Ciric, aproape de
intrarea \n comuna Aroneanu. Ieri,
alarma a fost dat` de un trec`tor
care a dat peste cadavrul aflat
par]ial \n descompunere. {ocant a
fost faptul c` \n jurul brâului
acestuia au fost g`site sârme de
care erau legate pietre. Indiciile de
pân` acum duc c`tre o sinucidere
pl`nuit` pân` \n cele mai mici
detalii
Un fost inginer a fost g`sit mort ieri seara
pe malul lacului Ciric, aproape de intrarea \n
comuna Aroneanu. Alarma a fost dat` de un
trec`tor care a observat cadavrul [i a sunat imediat
la num`rul unic de urgen]` 112. Imediat poli]i[tii
au ajuns la fa]a locului [i au g`sit cadavrul unui
b`rbat. Lâng` cadavru au fost g`site mai multe
lucruri personale. Un ghiozdan, o geant` cu sticle
cu [i f`r` alcool \n ele, un cu]it [i mai multe
buc`]i de sârm`. Surse din cadrul anchetei au
precizat c` b`rbatul avea legate de brâu mai
multe pietre. Cel mai probabil acesta a vrut s`
se sinucid` [i a pl`nuit asta pas cu pas. Mai

precis, [i-a cump`rat mai multe sticle de alcool.
Pe o parte dintre acestea le-a consumat, cel mai
probabil pentru a-[i face curaj s` se sinucid`.
Apoi [i-a legat cu s`rm` pietrele de brâu [i a
s`rit \n apa lacului Ciric. Zona \n care b`rbatul
s-a aruncat \n ap` nu are o adâncime prea mare,
fiind o zon` plin` de stuf. La un moment dat,
probabil c` a \ncercat s` se salveze [i a ie[it pe
mal. Din cauz` c` era ud, iar temperaturile din
ultima vreme nu au fost prea ridicate, cel mai
probabil a intrat \n [oc hipotermic [i a murit.

Pietre legate cu sârm` \n jurul
cadavrului b`rbatului

au reu[it s` fac` asta, cu toate c` au apelat
Reporterii „BZI” au aflat c` b`rbatul g`sit inclusiv la serviciile de localizare ale telefonului
mort se nume[te Gheorghe Palade [i are 74 de pensionarului. Ieri \ns`, oamenii legii au stabilit
ani. El locuia \mpreun` cu so]ia sa \n cartierul c` b`rbatul g`sit mort este Gheorghe Palade,
ie[ean Mircea cel B`trân. Dispari]ia sa a fost asta dup` ce au g`sit asupra lui un act de
semnalat` de aproximativ o lun`, pe data de 25 identitate. Trebuie precizat faptul c`, \n zona fe]ei,
martie. Fost inginer, Gheorghe Palade obi[nuia acesta avea multiple mu[c`turi. Cel mai probabil,
s` plece cu bani de acas` [i s` se plimbe prin câinii l-au atacat dup` ce a murit. Acum, poli]i[tii
ora[ [i chiar prin ]ar`. De fiecare dat` când a au demarat o anchet` pentru a stabili dac` b`trânul
plecat, s-a \ntors acas`. Nu [i de aceast` dat` a fost sau nu victima vreunei infrac]iuni. „Poli]i[tii
\ns`. Poli]i[tii de la Sec]ia 6 au demarat verific`rile au fost sesiza]i cu privire la faptul c` pe malul
[i au \ncercat s`-l caute pe b`rbatul disp`rut. Nu lacului Ciric a fost g`sit cadavrul unui b`rbat de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

aproximativ 70 de ani. |n cauz` a fost deschis
un dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii
de ucidere din culp` [i s-a dispus efectuarea
necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, a
precizat Anca V\jiac, purt`torul de cuvânt al
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Ieri
trupul ne\nsufle]it a fost transportat la Institutul
de Medicin` Legal`, iar speciali[tii de acolo vor
stabili cum s-a produs moartea acestuia. Gheorghe
Palade se pare c` a fost inginer constructor \n
tinere]e, asta din spusele anchetatorilor.
Drago[ SAVIN
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Cel mai prost ]epar din istorie vine de la
Ia[i! A intrat `ntr-o farmacie Catena [i
i-a aplicat farmacistei metoda ıBr\ila‰.
Dup\ un timp s-a `ntors cu ıre]eta‰ `n
mân\, dar a plecat cu c\tu[e la mâini
Un individ care a
\ncercat s` trag` mai
multe ]epe a ajuns \ntrun final s` fie
condamnat la pu[c`rie.
Despre el am putea
spune c` este cel mai
prost ]epar din Ia[i, asta
dup` ce a p`c`lit o
farmacist` [i a \ncercat
s` o p`c`leasc` din
nou. Nu a reu[it s` fac`
asta [i a plecat cu
c`tu[e pe mâini
Un b`rbat de loc din Gala]i a devenit
poate cel mai prost ]epar din Ia[i, asta
dup` ce a \ncercat s` p`c`leasc` prin
metoda „Br`ila” o farmacist`. Povestea
\ncepe pentru el pe data de 24 aprilie
2019. Atunci, poli]i[tii de la Sec]ia 6 au
fost sesiza]i de o tân`r` farmacist`
despre faptul c` a fost p`c`lit` de un
individ care i-a cerut s` schimbe ni[te
bani. Atunci, Petric` Enache, un b`rbat
de 45 de ani, avea s` intre \n farmacie
cu un teanc de bancnote de 10 lei.
Politicos, i-a cerut farmacistei s`-i schimbe
bancnotele cu unele mai mari, de 50
sau de 100 de lei. Femeia a acceptat,
\ns` nu a observat când barbatul a
sustras din teanc 250 de lei. Ulterior,

pe data de 11 iunie 2019, b`rbatul s-a
\ntors la aceea[i farmacie [i a g`sit
aceea[i femeie de cel`lalt cap`t al
rafturilor. Atunci, farmacista nu a mai
c`zut \n plas` [i a cerut ajutorul poli]i[tilor.
Acum, individul a fost pedepsit de
judec`torii ie[eni. Astfel, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat
pe Petric` Enache la 1 an [i o lun` de
\nchisoare, cu executare, pentru \n[el`ciune.
La aplicarea pedepsei, judec`torii ie[eni
au luat \n calcul [i o alt` condamnare
primit` de individ. „Instan]a admite
ac]iunea formulat` de c`tre partea civil`
Ioana B. [i \l oblig` pe inculpatul Petric`
Enache la plata c`tre partea civil` a
sumei de 250 de lei, cu titlu de daune
materiale”, au men]ionat judec`torii
ie[eni. Sentin]a nu este definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Petric` Enache a ajuns
pe mâna poli]i[tilor
dup` ce a plecat din
farmacie [i a intrat \ntro sal` de pariuri
Procesul lui Petric` Enache a \nceput
pe data de 8 ianuarie 2020. Atunci,
procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis \n
judecat` pe individ sub acuza]ia de
\n[el`ciune. Trebuie precizat faptul c`,
la câteva minute de când au primit
sesizarea, poli]i[tii din cadrul Sec]iei 6

de Poli]ie Ia[i l-au identificat pe b`rbatul
b`nuit [i prins \ntr-o sal` de pariuri.
Ulterior, l-au re]inut pentru 24 de ore,
iar mai apoi b`rbatul a fost plasat sub
control judiciar. Metoda la care a apelat
pentru a o \n[ela pe farmacist` se
nume[te „Br`ila”. Poli]i[tii ie[eni au

mai fost sesizati de-a lungul timpului
despre fapte similare, \ns`, de multe
ori, cei pac`li]i [i-au dat seama foarte
târziu de asta. Infractorii care apeleaz`
la aceast` metod` profit` de neaten]ia
vânz`torilor [i sustrag sume de bani
din teanc atunci când nu sunt v`zu]i.

De multe ori \ns`, nu se ajunge la
asta, pentru c` persoanele v`t`mate
ajung la o \n]elegere cu infractorii. Este
posibil ca acest b`rbat s` mai fi f`cut
victime la Ia[i, iar persoanele v`t`mate
s` nu fi observat.
Drago[ SAVIN

Cum a ajuns o tân\r\ din Ia[i s\ fie [efa prostituatelor! Mai multe
pu[toaice i-au adus bani grei dup\ ce [i-au vândut trupurile pe bani!
Doi ie[eni vor fi nevoi]i s`
dea explica]ii \n instan]`,
dup` ce au fost acuza]i c`
au obligat tinere s`
practice prostitu]ia. Astfel,
procurorii din cadrul
Direc]iei de Investigare a
Infrac]iunilor de
Criminalitate Organizat` [i
Terorism i-au trimis \n
judecat` pe Ionu] Viorel [i
Roxana Andreea Lupu. Cei
doi sunt acuza]i de trafic
de minori
Sex pe bani, cu clien]i str`ini! Mai
multe tinere au trecut prin momente
de groaz`, dup` ce au fost obligate s`
practice prostitu]ia! |n urma pove[tii
horror, doi ie[eni au ajuns \n fa]a
magistra]ilor!
Astfel, procurorii din cadrul Direc]iei
de Investigare a Infrac]iunilor de
Criminalitate Organizat` [i Terorism
(Ia[i) i-au trimis \n judecat` pe Ionu]
Viorel [i Roxana Andreea Lupu, sub
acuza]ia de trafic de minori. Acum,

r`mâne ca Tribunalul Ia[i s` stabileasc`
un prim termen al procesului penal.
Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au
de spus toate p`r]ile implicate, pentru
a putea lua o decizie \n acest caz. De
remarcat este faptul c` dou` tinere sunt
p`r]i v`t`mate \n cadrul dosarului.

Ie[enii Ionu] Viorel [i
Roxana Andreea Lupu,
acuza]i de trafic de
minori

2019-2021, inculpa]ii, profitând de starea
de v`dit` vulnerabilitate (situa]ie familial`
dificil`, f`r` surse de venit [i f`r` nicio
posibilitate de a se între]ine), prin
constrângere, au transportat [i g`zduit
în unit`]i de cazare turistic` sau
apartamente situate în municipiile Ia[i,
Cluj-Napoca, Arad [i Boto[ani, mai
multe p`r]i v`t`mate minore [i majore
pe care le-au exploatat prin obligarea
la practicarea prostitu]iei”, au afirmat
anchetatorii ie[eni.

Ie[enii Ionu] Viorel [i Roxana
Perchezi]ii domiciliare,
Andreea Lupu au intrat \n vizorul
efectuate de
procurorilor DIICOT \n urm` cu câteva
anchetatorii din Ia[i
luni. „Pe data de 4 februarie 2021,
Pe
data de 4 februarie 2021, procurorii
procurorii Direc]iei de Investigare a
Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat` DIICOT - Serviciul Teritorial Ia[i,
[i Terorism - Serviciul Teritorial Ia[i împreun` cu ofi]eri de Poli]ie judiciar`
au dispus re]inerea pe o perioad` de din cadrul BCCO Ia[i, au efectuat 3
24 de ore a unui inculpat [i m`sura perchezi]ii domiciliare, \n municipiile
controlului judiciar fa]` de un alt inculpat, Ia[i [i Boto[ani. |n urma acestor
pentru s`vâr[irea infrac]iunilor de trafic perchezi]ii, au fost ridicate mai multe
de persoane [i trafic de minori. În telefoane mobile si alte bunuri cu valoare
cauz` s-a re]inut faptul c`, în perioada probatorie. „Inculpatul re]inut a fost
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

prezentat Tribunalului Ia[i cu propunere
de arestare preventiv`, pentru o perioad`
de 30 de zile. Suportul de specialitate
a fost asigurat de c`tre Direc]ia Opera]iuni
Speciale. Ac]iunea a beneficiat [i de
sprijinul ofi]erilor de Poli]ie judiciar`
din cadrul SCCO Boto[ani. Facem
precizarea c`, pe parcursul întregului
proces penal, persoanele cercetate
beneficiaz` de drepturile [i garan]iile
procesuale prev`zute de Codul de
procedur` penal`, precum [i de prezum]ia
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de nevinov`]ie”, au \ncheiat procurorii
din cadrul DIICOT Ia[i.
Ulterior, anchetatorii au continuat
audierile, au strâns probe [i au dispus
trimiterea \n judecat` a ie[enilor Ionu]
Viorel [i Roxana Andreea Lupu, acuza]i
de trafic de minori. Acum, r`mâne de
v`zut ce vor decide judec`torii din
cadrul Tribunalului Jude]ean \n privin]a
celor doi ie[eni, acuza]i c` au obligat
mai multe tinere s` se prostitueze.
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.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,

experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.
T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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.
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.

NOTIFICåRI

MARKA’S IPURL, lichidator
judiciar al SC SIGMA SKAL SRL
CUI 28289520, J22 /642 /2011,
cu sediul în Ia[i, b-dul Socola, nr.
2, camera 2, bl. F, sc. D, et. 1,
Tâmplar universal, f`r` studii [i
ap. 3, jud Ia[i, conform Sentin]ei
experien]` precizat`, N.S.B.
civile 262/13.04.2021,
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
pronun]at` de Tribunalul Ia[i în
Rela]ii la: 0720686642;
dosarul 1152/99/2021, format
nsb.office@gmail.com.
vechi 45/2021, v` notific` privind
Tehnician constructor, studii
deschiderea procedurii
tehnice, f`r` experien]`
simplificate a insolven]ei
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
împotriva SC Sigma Skal SRL.
0232.230637; 0232.262800;
Creditorii trebuie s` procedeze la
office@das-instalatii.ro.
înscrierea la masa credal` ]inând
cont de termenele limit`:
Tehnician electrician, f`r` studii [i Termenul pentru depunerea
experien]` precizate, RANCON
cererilor de crean]e 28.05.2021.
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
Nedepunerea cererii de admitere
rancon93@yahoo.com.
a crean]elor pân` la termenul
men]ionat atrage dec`derea din
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r` drepturi privind crean]ele pe care
le de]in împotriva debitorului.
experien]` precizat`, ARCADIS
Termenul pentru verificarea
EXCELLENCE CENTER
crean]elor, întocmirea [i
ROMANIA SA. Rela]ii la:
publicarea tabelului preliminar la
0232/232483;
07.06.2021. Termenul pentru
veronica.lefter@arcadis.com.
definitivarea tabelului
Tinichigiu, [coala profesional`/
30.06.2021. Data primei adun`ri
curs calificare, f`r` experien]`
a creditorilor 14.06.2021, ora
precizat`, DAS SERVICE SRL.
12.00, la sediul lichidatorului
Rela]ii la: 0232/230637;
judiciar din Ia[i, cu urm`toarea
0232/262800; 0744275627;
ordine de zi- Prezentarea
service@das-instalatii.ro.
stadiului procedurii, Alegerea
comitetului creditorilor,
Tinichigiu carosier, studii medii,
desemnarea pre[edintelui
f`r` experien]` precizat`,
acestuia, Confirmarea
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
lichidatorului judiciar [i stabilirea
Rela]ii la: 0742870038;
remunera]iei acestuia. Termenul
simionescu11alexandru@gmail.c
pentru continuarea procedurii
om.
21.09.2021. Adunarea general`
a asocia]ilor debitoarei a fost
Turnator formator, f`r` studii [i
fixat` la data de 27.04.2021,
experien]` precizate, RANCON
respectiv 28.04.2021 ora 12.00
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
având ca ordine de zirancon93@yahoo.com.
Desemnarea administratorului
special al debitoarei.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.

SELEC}II OFERTE
Subscrisa Cabinetul individual de
insolven]` Agafitei Diana, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C. POSTEUCA STIL
CONSTRUCT S.R.L. cu sediul
social \n Mun. Ia[i, sat Lunca
Cet`]uii, comuna Ciurea str.
Copiilor, Nr.11, jude]ul Ia[i,
num`r de ordine \n Registrul
Comer]ului J22/235/2018, Cod
unic \nregistrare 38795605,
desemnat prin Incheierea nr.
20/16.03.2021 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil` Faliment, în dosarul nr.
1184/99/2021 (nr. Vechi
46/2021), prin prezenta, invit`
evaluatorii ANEVAR s` participe
la procedura de selec]ie de
oferte privind evaluarea bunului
proprietatea debitorului SC
POSTEUCA STIL CONSTRUCT
SRL, respectiv auto marca Fiat
Doblo, an fabrica]ie 2007.
Solicit`m ca oferta s` con]in`
elemente cu privire la pre] si
termen de execu]ie.
Comunicarea ofertelor s` fie la
sediu procesual pân` la data de
07.05.2021 din Mun. Ia[i, str. Sf.
Laz`r, nr. 4, Bl. Penes Curcanu,
sc. TR. IV, mezanin, cabinet nr. 5
ori pe adresa de mail
diana_agafitei_31@yahoo.com.
Rela]ii suplimentare la tel:
0745656761.

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

Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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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Alba-neagra cu vaccinarea anti-COVID-19 `n
satele din jude]ul Ia[i! Bolnavi [i speria]i,
erau obliga]i s\ str\bat\ distan]e
chinuitoare. B\trân de 84 de ani: ıOri voi
muri prea devreme, ori voi tr\i mai mult‰
Ieri, 22 aprilie 2021, echipa
mobil` de vaccinare antiCOVID-19 s-a deplasat \n
comuna Hele[teni, jude]ul Ia[i.
Au fost administrate 40 de
doze de vaccin Moderna \n
doar 5 ore. Cei mai dornici au
fost localnicii trecu]i de vârsta
pension`rii, care nu se pot
deplasa pe distan]e mari
pentru a se putea imuniza
\mpotriva coronavirus
Echipa mobil` de vaccinare anti-COVID-19 a
\ncheiat \n doar câteva ore prima zi de activitate,
când au ajuns \n comuna Hele[teni, jude]ul Ia[i.
De la ora 9:00 [i pân` la ora 13:00 au fost
imuniza]i cu serul Moderna 40 de localnici. La
scurt timp dup` ce a ajuns echipa mobil`,
persoanele dornice s` se vaccineze au \nceput
s` se adune \n fa]a centrului. Majoritatea erau
persoane cu vârsta de peste 60 de ani [i cu
probleme grave de s`n`tate. De[i unii au dorit
s` se imunizeze cu mult timp \n urm`, nu au
avut aceast` posibilitate. De când a \nceput
pandemia COVID-19 nu au p`r`sit localitatea,
povestind c` nu au mers mai departe de magazinul
din sat din frica de a nu contracta virusul. Imediat
cum au fost informa]i de reprezentan]ii din
prim`rie, 66 de localnici s-au \nscris pe liste.
Câ]iva dintre ei s-au r`zgândit din diverse motive.
Fie c` au ajuns cu bicicleta, c`ru]a sau cu ma[ina
pus` la dispozi]ie de Prim`rie, s`tenii s-au prezentat
ner`bd`tori la centru.
„La ora 9:00 a \nceput intens activitatea, fiind
deja persoane care au ajuns \n fa]a centrului.
Ne-am bucurat [i, dup` un asemenea start, neam a[teptat la un flux continuu. |n jurul orei
11:00 au fost deja vaccina]i 30 de pacien]i. Am
a[teptat alte 10 persoane pentru a putea deschide
un alt flacon de doze de vaccin Moderna. Pân`
\n acest moment, nimeni nu a avut o contraindica]ie
sau o reac]ie advers` post-vaccinare”, a spus dr.
Elena Filip, medic pediatru [i medicul coordonator
al echipei de vaccinare care s-a deplasat \n
comuna Hele[teni, jude]ul Ia[i.

Din cauza distan]ei fa]` de un
centru de vaccinare, echipa
mobil` a fost solu]ia
salvatoare: „Ori voi muri prea
devreme, ori voi tr`i mai mult”
Comuna Hele[teni este alc`tuit` din \nc` 3
localit`]i: H`rm`neasa, Movileni [i Oboroceni.
Statistic, \n zon` se afl` 2.700 de locuitori, \ns`
mul]i sunt pleca]i \n str`in`tate [i de aceea
num`rul lor scade. Aproximativ 1.200 de persoane
au peste 18 ani [i fac astfel parte din categoria
celor care s-ar putea vaccina anti-COVID-19. Larisa
Moraru [i Jenic` Ivan au fost persoanele cele
mai vârstnice care s-au imunizat, având 84 de
ani. Din localitatea Movileni a ajuns [i Gheorge
Moraru, \n vârst` de 64 de ani, care de frica
de a nu se infecta \n ultimele luni a ie[it numai
la magazinul din sat, dup` ce \n octombrie s-a
infectat [i a trebuit s` \[i reprogrameze o opera]ie

la ochi. Suferind de diabet [i alte afec]iuni grave,
nu a dorit s` se deplaseze la un centru \ndep`rtat.
Ieri a venit momentul mult a[teptat. „Ne-au
anun]at la domiciliu [i m-au ajutat s` m` \nscriu
pe list`. M-au sunat ieri de la Prim`rie c` miau pus ma[in` la dispozi]ie [i a[tept s` m` duc`
[i pe mine acas`. Chiar am vrut s` \l fac de
mult vaccinul, dar nu am avut cum. Fiind comuna
destul de mic`, nu are medic de familie [i noi
trebuie s` comunic`m cu medicul din comuna
Ruginoasa sau Pa[cani. Ducându-te pân` la
Ruginoasa \]i trebuie mijloc de transport, de aici
pân` acolo sunt \n jur de 7 kilometri. Ajuns
acolo, situa]ia mea este foarte dificil` pentru c`
nu pot s` m` descurc, \n astfel de momente nea ajutat c` au adus aici o echip` [i ne vaccineaz`.
Este foarte greu cu mijlocul de transport. De la
domiciliul meu, din satul Movileni [i pân` \n
comuna Hele[teni, sunt peste 3 km, eu trebuie
s` \i fac pe jos, luând cursa \nc` 6 km [i dus,
[i \ntors, iar eu nu [tiu programul lor. Nu le
[tiu denumirile vaccinurilor, dar am auzit la
televizor c` au fost probleme, cu acele coagul`ri
de sânge, dar nu \mi e team`, am \n]eles c`
aici e Moderna. Sunt [i cardiac, diabetic, am
probleme cu ficatul [i m-am gândit c` ori voi
muri prea devreme, ori voi tr`i mai mult”, a
povestit Gheorghe C`rbune.

Gândul c` vaccinul va fi
necesar pentru a putea circula
liberi i-a determinat pe unii
localnici s` se vaccineze
|ntreba]i de reporterii „BZI” despre motivul
pentru care au ales s` se vaccineze, unii localnici
au explicat c` frica de a nu mai putea intra nici
\n magazinul din sat far` dovad` c` sunt imuniza]i
i-a determinat s` nu mai stea pe gânduri. Al]ii
cred c` peste câteva luni vaccinul nu va mai fi
gratuit [i c` vor pl`ti pentru imunizare. „|n primul
rând, trebuie f`cut. |n al doilea rând, peste o
lun`, dou` o s` \]i cear` pe unde te duci s`
dovede[ti c` ai f`cut vaccinul, dac` nu, eu cred
c` nu o s` te lase s` intri nici \n magazin s`
cumperi o pâine [i de asta m-am gândit. M-am
vaccinat [i s` fiu protejat, te po]i a[tepta la orice,
dar nu \mi e fric` de boal`. Eu voiam s` \l fac
mai demult, dar nu aveam unde, trebuia s` merg
pe la Ia[i, pe la Târgu Frumos, Hârl`u, [i nu
am avut cum s` m` duc. Bine c` s-a f`cut aici”,
a explicat Mihai Serediuc.

P`reri pro [i contra \n ceea ce
prive[te vaccinul anti-COVID-19.
Ideea c` vor fi cipa]i \i
determin` pe unii localnici s`
refuze vaccinarea
Constantin Moraru are 59 de ani [i a discutat
cu fiica sa, care este asistent medical \n Italia.
A decis c` e mai bine s` se imunizeze. |ngrijorarea
fa]` de posibilele reac]ii adverse despre care a
tot auzit \n ultimele s`pt`mâni i-a fost alungat`
dup` ce a discutat cu medicul coordonator. „Mam uitat pe Internet, am v`zut [i p`reri pro [i
contra [i am zis c` trebuie s` m` vaccinez, c`
o imunizare e bun`, pentru boal`, pentru c` nu
[tii de unde te po]i infecta [i mai v`d c` [i cu
vaccin tot po]i s` iei virusul. Nu am c`utat s`

m` programez, pentru c` nu am avut interesul,
pentru c` stau doar aici \n comun`. Dac` a ajuns
aici echipa de vaccinare, m-am informat [i am
venit. Poate cu timpul m` \nscriam \n alt` parte.
A[tept [i rapelul, oricum am \n]eles c` \l vom
face ca vaccinul pentru virusul gripal, o dat` pe
an. Nu [tiu ce se va \ntâmpla peste o s`pt`mân`,
dar acum sunt bine, dac` nu am o reac]ie advers`,
voi veni. Mi-a spus doctorul s` iau un Paracetamol
\n caz c` simt ni[te dureri musculare, dar e ca
la orice vaccin pe care eu l-am f`cut când s-a
mai \ntâmplat s` fie [i o reac]ie advers`. De 3040 de ani nu m-am mai vaccinat. Care vor, care
nu vor, lumea se teme s` nu \i pun` cip [i a[a
ajungem s` murim dac` nu suntem noi con[tien]i
de ceea ce se \ntâmpl` \n jurul nostru”, a povestit
Constantin Moraru.

Echipa mobil` de vaccinare se
va \ntoarce la Hele[teni pentru
a administra cea de-a doua
doz` pe data de 20 mai 2021
Primarul din comuna Hele[teni sper` c` cei
care s-au vaccinat ieri, 22 aprilie 2021, vor fi un
exemplu pentru localniciI nehot`râ]i [i reticen]i.
Pân` pe 20 mai, când echipa de vaccinare mobil`
se va \ntoarce \n comun`, persoanele care vor
dori s` se imunizeze cu prima doz` pot anun]a
reprezentan]ii Prim`riei [i vor fi \nscri[i pe liste
care se vor lua \n considerare \n ziua rapelului.
„Pentru \nceput este bine, spre foarte bine. Chiar
dac` ini]ial am avut vreo 66 de doritori pe list`,
pân` acum am avut 40 de persoane vaccinate,
fiind un pic aglomerat mai de diminea]`. Sunt
[i care s-au r`zgândit, dar este un \nceput, sper`m
s` fie bine. Sunt re]inu]i, unii au vrut [i au fost
persoanele care diminea]` erau aici, chiar \ntrun num`r mare, am r`mas surprins. Noi \i
a[tept`m pe cei care doresc s` se vaccineze \n
continuare. Am discutat cu domnul colonel [i
dac` vor fi peste 80 de doritori, reprogram`m
o nou` zi, iar dac` vor fi mai pu]ini, \i vom
\nscrie la rapel [i, dac` vor dori, \[i vor face
atunci vaccinul”, spus [i Constantin H\ra, primarul
comunei Hele[teni.

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

Localnicii din comunele
Criste[ti [i R`chiteni vor avea
ocazia s` se imunizeze \n
aceste zile
Vineri, 23 aprilie 2021, o alt` echip` mobil`
de vaccinare va merge \n comuna Criste[ti.
Sâmb`t`, 24 aprilie 2021, campania continu` \n
comuna R`chiteni. Pentru preg`tirea echipelor
mobile de vaccinare este nevoie de o perioad`
de 72 de ore. Unit`]ile administrativ-teritoriale
din jude] transmit o solicitare pentru o echip`
mobil` de vaccinare c`tre Direc]ia de S`n`tate
Public` Ia[i [i/sau Prefectur`. Este important s`
se transmit` din timp num`rul de persoane care
doresc s` se vaccineze, pentru a dimensiona
echipa mobil` de vaccinare. „Organizarea a \nceput
la Spitalul Militar Ia[i când am f`cut briefing-ul
de diminea]` \nainte de plecarea \n misiune. Am
verificat echipamentele, personalul [i disponibilitatea
echipei de la Prim`ria Hele[teni. Am stabilit
loca]ia, traseul [i modul \n care acesta va putea
s` ne sprijine ca s` \i anun]`m pe cei care doresc
s` se vaccineze. |nc` de la prima or`... chiar ne
a[teptau câ]iva de pe la ora 08:00 - 08:30. Au
fost vaccina]i cu prima doz` 40 dintr-un total de
aproximativ 70 care [i-au exprimat inten]ia de a
se vaccina. Echipa este format` din: medic
coordonator, asistent medical care efectueaz`
vaccinarea, un registrator care verific` identitatea
persoanei [i introduce \n RENV datele persoanei
respective [i un echipaj de suport [i de evaluare
a activit`]ii post-vaccinare, atât de la Spitalul
Militar Ia[i, cât [i de la Inspectoratul pentru
Situa]ii de Urgen]` din localitate. Ne \ntoarcem
la Hele[teni pe 20 mai pentru rapel, iar to]i cei
care s-au vaccinat ast`zi au fost informa]i c` ne
vor \ntâlni \n acela[i loc. |n cazul \n care primarul
identific` un num`r de doritori, putem reorganiza
o alt` misiune sau putem organiza \n aceea[i zi
\n dou` localit`]i care sunt apropiate dac` num`rul
nu este foarte mare”, a declarat Col. Med. Aurelian
Corneliu Moraru, comandant Spitalul Clinic Militar
de Urgen]` Ia[i.
Alexandra ABONICESEI
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Simona Halep, victorie categoric\
în partida cu Marketa Vondrousova.
Românca a f\cut senza]ie pe teren
în primul meci de anul acesta
Simona Halep a câ[tigat meciul cu Marketa Vondrousova,
scor 6-1, 6-3. Este primul meci al sportivei noastre în întrecerea
din Germania, acolo unde a fost calificat` direct în optimi. „Sunt
la Stuttgart, gata s` dau tot ce pot, f`r` emo]ii. Am pasiunea în
suflet”, a spus Simona înainte de meci.

Simona Halep, dup` victoria cu Marketa
Vondrousova: „A fost un meci extraordinar”
La scurt timp dup` câ[tigarea meciului, Simona Halep a f`cut
primele declara]ii. „A fost un meci extraordinar, de fapt îl a[teptam
de câteva zile s`-l joc. Am fost foarte motivat` s` simt terenul,
s` dau totul [i da, a fost un meci mare [i simt c` am jucat
aproape de cel mai bun tenis al meu. Am fost un pic agitat`
înainte de meci, pentru c` am pierdut în fa]a ei de dou` ori,
scurtele ei sunt foarte complicate [i e greu s` ajungi la ele, dar
azi [tiam la ce s` m` a[tept, am [tiut cum s` joc [i am fost un
pic mai agresiv` decât în precedentele meciuri. Serviciul m` ajut`
mult, când îl fac bine, dar nu m-am antrenat prea mult la serviciu,
din cauza accident`rii la um`r, a[a c` am l`sat-o mai moale [i
am servit normal. Sunt de sâmb`t` aici [i abia am a[teptat acest
meci, este extraordinar s` fiu din nou aici, organizatorii fac o
treab` foarte bun` [i este un turneu frumos [i le mul]umesc
tuturor celor care organizeaz` turnee în aceste vremuri, grele
vremuri. Sunt fericit` s` fiu din nou la Stuttgart, este al [aptelea
an, cred, [i voi reveni de fiecare dat` când voi putea”, a spus
Simona Halep, la interviul de pe teren.
La prima ei apari]ie pe zgur` în acest an, Simona Halep a
f`cut unul dintre cele mai bune meciuri din 2021, în partida cu
juc`toarea ceh`. Agresiv`, destul de precis`, cu un atac constant
[i feroce pe reverul stângacei ei adversare, cu mingi lungi,
apropiate de linia de fund a terenului [i cu bru[te schimb`ri de
direc]ie, românca a fost viora întâi a jocului, în spatele unui
serviciu consistent, de nivel ridicat, care nu a permis nicio minge
de break. Halep a mai ratat cu „poarta goal`”, dar în general a
evoluat ofensiv, reu[ind multe puncte spectaculoase (22 de lovituri
câ[tig`toare la 8).

Vondrousova a p`rut rigid`, lent` [i imprecis`, poate [i din
cauza bandajelor pe care le purta pe ambele ei coapse. Arma ei
principal`, scurta, a fost pu]in folosit`, pentru c` rivala nu i-a
oferit mingi pe care s` le „teleghideze” în apropierea fileului. Cu
efort, ea a mai echilibrat meciul în setul secund, dar a trebuit
s` se recunoasc` învins` pentru prima dat` de fostul lider WTA,
în trei întâlniti directe. Meciul a început cu un ghem câ[tigat
u[or de sportiva ceh`, la serviciu, dar a urmat apoi demonsta]ia
de tenis a Simonei Halep, care a durat [apte ghemuri la rând.
Dup` primele [ase [i dup` numai 25 de minute, Halep a câ[tigat
setul cu 6-1. În setul al doilea, cele dou` juc`toare au mers cu
serviciul pân` la 4-3, când Halep a rupt echilibrul [i a f`cut break-

ul. Juc`toarea român` a închis apoi meciul, cu 6-3, dup` 53 de
minute. Halep va evolua în sferturi cu juc`toarea elve]ian` Belinda
Bencic, locul 12 WTA [i cap de serie num`rul 8, sau cu rusoaica
Ekaterina Alexandrova, locul 34 WTA. Simona Halep, fost` campioan`
la Roland Garros, a câ[tigat toate turneele importante pe zgur`
din Europa, cu excep]ia celui de la Stuttgart, unde a reu[it doar
o semifinal` în 2017. Aceasta începe sezonul de zgur` din postura
de „regin` a acestei suprafe]e”, potrivit unei ierarhii pe ultimii
cinci ani care cuprinde cele mai importante rezultate înregistrate
pe zgur`.

Simona Halep a vorbit despre motivul
pentru care a ales s` r`mân` în România
Simona a ales s` tr`iasc` în România, explicând motivul
hot`rârii sale! „Ai posibilitatea s` locuie[ti oriunde în lume, dar
te întorci mereu acolo unde sunt r`d`cinile tale. De ce iube[ti
atât de mult România?”, a întrebat-o Chris Evert pe campioana
de la Wimbledon.
„Prefer s` m` întorc tot timpul în România, pentru c` îmi
place energia acestei ]`ri. Este o ]ar` frumoas`. Chiar dac` suferim
economic, avem locuri frumoase! Îmi place s` ies, s` simt energia
oamenilor, s` v`d locurile frumoase. Acum c` am l`sat în urma
p`r]ile negative, încerc s` ajut copiii un pic s` nu mai fie negativi[ti.
Via]a este atât de frumoas` [i dac` [tim s` o tr`im ne putem
bucura la maxim. Acum îi v`d pe ace[ti copii [i încerc s` fiu o
surs` de inspira]ie pentru ei, s` fie pozitivi. Vreau s` le transmit
asta. Simt c` sunt parte din aceast` ]ar` [i nu voi pleca niciodat`!”,
a r`spuns Simona.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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Bursa bârfelor

Secretul celor doi ale[i ai
poporului. Cine [i cum \i ]ine din
scurt de atâta amar de vreme?
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o trebu[or`
din lumea pulitic` de prin târg. Babetele ]in s` v` povesteasc` o
istorioar` despre Ar`g`zel Pompa, sinatorul de la pezedeu care
\nc` nu s-a \mp`cat cu gândul c` nu mai e [`ful de la cej`u.
Ar`g`zel \i ]ine \n [a pe doi dintre ale[ii giude]eni, recte Mirciulic`
Labolache [i Cretian {panciu, [i le d` ordine la amândoi s` fac`
numai ce zice el. C` numai a[a se explic` de ce la fiecare [edin]`
vorbesc numai `[tia doi [i niciun alt pezedist din cej`u. Acuma,
babetele s-au cr`c`nat pe ele de râs când i-au v`zut zilele trecute
cum doar ei au cuvântat [i cum s-au avântat \n a sus]ine combina]iile
lui Ar`g`zel la cel mai \nalt nivel de poate o s` fraiereasc` pe
careva pe acolo. Treaba e c` toat` lumea s-a prins ce [i cum, a[a
c` ce a vrut s` fac` Ar`g`zel nu a mai ie[it cum trebuie! Ar`g`zel
crede c` mai are prin cej`ul `la ni[te omule]i care \i mai sunt
breteni [i care o s` pun` piedic` la `ia de acuma, numai a[a dea dracu’!

Lovele pentru oamenii lui.
Iat` cum se \mparte
safteaua lâng` târg
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt` treab`
de pe la noi de prin zon`. De data asta e vorba de o chestiune
de la marginea ora[ului, mai precis din dealul de pe lân` haeroport.
Cic` bremarele Beni Mortuzi de la Haroneanu preg`te[te [i el un
buget de combina]ii, pentru oamenii lui de \ncredere. Cum
omu[teanul are de partea lui niscaiva majoritate, treaba nu o s`
fie grea deloc, astfel \ncât o s`-[i fac` lini[tit de cap. Iat` cum
merge treaba \ntr-o comun` ca vai de ea, uitat` de lume [i plin`
de combinatori. Dac` nimeni nu se vait` s`-i bat` obrazul, atunci
Beni \[i face [i el de cap cum poate. O s` vedem zilele urm`toare
cum o s` arate bugetul de la Haroneanu [i cine o s` prind` potul
cel mare la combina]ii.

Politician dat disp`rut.
Ai lui au pus recompens`
c` nu l-au mai v`zut
La final de rubricu]`, babetele v` mai zic una scurt` [i din
lumea pluseri[tilor de prin târg, mai precis dintre `ia cu func]iuni
mari de tot. E vorba de data asta despre sinatorul care [i-a prins
mandatul la must`cioar`, adic`telea Cretinel Berul`, [i care de
ceva vreme \ncoace a fost dat disp`rut, de a devenit o floare rar`
de tot \n târg. Berul` s-a dat de tot la fund, de-l caut` [i ai lui
s`-l \ntrebe de s`n`tate [i ce mai face, ce mai drege, chestii de
astea. De o vreme \ncoace st` numai pe net [i d` semne c` e
s`n`tos [i c` nu trebuie s`-l caute nimeni, c` \i e bine acolo unde
e acuma, c` nu prea \i mai vine lui s` dea pe la sediu [i tot a[a.
Ei, ce s`-i faci, cutume vechi naziste, din trecutul domnului sinator.
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Ie[ean acuzat de tentativ\
de omor, pus \n libertate de
`ndat\! Culmea, decizia vine
dup\ ce agresorul a fost
condamnat! Judec\torii
ie[eni au confiscat de
la individ [i un briceag!

Un individ a fost pus \n libertate de
magistra]i, de[i este acuzat c` a vrut s`
fac` moarte de om. Judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat ieri pe
Mihai Atodiresei la 3 ani de \nchisoare,
dar cu suspendare, pentru tentativ` de
omor. Pe lâng` aceasta, instan]a a
confiscat de la individ [i briceagul folosit
la comiterea infrac]iunii
Un ie[ean acuzat c` a vrut s` fac` moarte de om a fost pus \n
libertate de magistra]i! Culmea, decizia vine dup` ce agresorul a fost
condamnat! Mai mult, judec`torii ie[eni au confiscat de la individ [i
un briceag! Astfel, ieri, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i l-au
condamnat pe Mihai Atodiresei la 3 ani de \nchisoare, dar cu

suspendare, pentru tentativ` de omor. „Instan]a constat` încetat` de
drept m`sura arest`rii preventive dispus` fa]` de inculpatul Mihai
Atodiresei [i dispune punerea sa în libertate, de îndat`, dispozi]ia de
punere în libertate fiind executorie. Dispune confiscarea special`, de
la inculpatul Mihai Atodiresei, a unui cu]it tip briceag, cu buton de
deschidere a lamei cu mâner din lemn (prev`zut cu gard` metalic`
pentru deget [i 4 perfora]ii metalice circulare la cap`tul acestuia),
cu dimensiunea total` de 25 de centimetri, lungimea lamei de 11
centimetri [i l`]imea de 2 centimetri, ce a fost utilizat la comiterea
infrac]iunii”, au precizat judec`torii ie[eni.

Ie[eanul Mihai Atodiresei, acuzat
c` a vrut s` fac` moarte de om
Individul a fost obligat de magistra]i s` presteze o munc`
neremunerat` în folosul comunit`]ii în cadrul Prim`riei comunei
Vl`deni sau la Liceul Tehnologic Vl`deni, din jude]ul Ia[i, pe o
perioad` de 120 de zile lucr`toare. De asemenea, magistra]ii l-au pus
[i la plat` pe Mihai Atodiresei. „Instan]a admite, în parte, ac]iunea
formulat` în cauz` de partea civil` Gabriel P. |l oblig` pe inculpatul
Mihai Atodiresei s`-i pl`teasc` acesteia sumele de 2.000 de euro, cu
titlu de daune morale, precum [i 57 de lei, cu titlu de daune materiale.
Respinge celelalte preten]ii formulate de partea civil`”, au ad`ugat
magistra]ii ie[eni. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.
Procesul ie[eanului Mihai Atodiresei a \nceput pe data de 10
decembrie 2020. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i l-au trimis \n judecat` pe individ sub acuza]ia de
tentativ` de omor. Asta, dup` ce, de pe data de 22 octombrie 2020,
ie[eanul a fost re]inut [i, mai apoi, arestat preventiv. Conform
anchetatorilor, pe data de 17 octombrie 2020, Mihai Atodiresei a fost
implicat \ntr-un conflict spontan cu un cunoscut, moment \n care a
pus mâna pe un briceag, cu care a \njunghiat victima, respectiv pe
Gabriel P.

Victima, transportat` de urgen]`
la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Ia[i
La scurt timp, autorit`]ile au fost alertate despre producerea
incidentului din localitatea Vl`deni printr-un telefon la num`rul unic
pentru apeluri de urgen]` 112. La fa]a locului au ajuns echipaje
medicale [i de Poli]ie. Victima a fost preluat` de un echipaj din
cadrul Serviciului de Ambulan]` Jude]ean [i transportat` la Spitalul
Clinic Jude]ean de Urgen]e „Sfântul Spiridon”, din Ia[i. Medicii care
au tratat-o au concluzionat c` via]a acesteia a fost pus` \n pericol de
leziunile suferite.
Astfel, oamenii legii au pornit \n c`utarea agresorului [i au ajuns
la Mihai Atodiresei. Acesta a fost s`ltat [i dus la Institutul de Psihitrie
„Socola”, pentru efectuarea unei expertize psihiatrice. Speciali[tii au
constatat c` acesta a avut discern`mânt, astfel c` ie[eanul a fost
re]inut [i, mai apoi, arestat preventiv pentru tentativ` de omor.
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