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Un cunoscut psiholog din Iași
s-a spânzurat în cabinet în a
treia zi de Paște! Drama din
spatele sinuciderii tragice!

SOCIAL Pag. 14

După ce a
provocat un
accident și a plecat
de la fața locului,
tânăra avocată a
vrut să scape de
orice acuzație
EXPRES

16

Trei fete de
la CTP Iași,
rezervate pentru
primar și
președinte!
actualitate 15

Ansamblul folcloric "Busuioc Moldovenesc" al
Sindicatului Liber RATP Iași a fost înființat în
anul 1980 și rezistă și în prezent. În cei peste
40 de ani de activitate, ansamblul a încântat
sute de spectatori din țară, dar și din
străinătate. Costel Dăscălița, fost lăcătuș...
eveniment 3
După 35 de ani de la
accidentul nuclear de la Cernobîl a
ieșit la iveală documentul care
privește direct Iașul. Ce a ordonat
dictatorul Nicolae Ceaușescu

actualitate 8

Moartea mezzosopranei Maria
Macsim Nicoară este anchetată de
profilerul din cazul Mădălinei Manole
Profilerul Mihaela Brooks, femeia
care s-a implicat în cazul morții
Mădălinei Manole, a preluat și cazul
mezzosopranei Maria Macsim
Nicoară. Femeia a analizat mai
multe probe din dosar și a vizionat
mai multe imagini, iar în cele din
urmă a concluzionat că sunt șanse
mari ca artista să fi fost ucisă
economic
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Trei prieteni din Iași care au
muncit în străinătate au pariat pe
succes cu hectare întregi de flori mov
Veronica, Andrei și Gabriel sunt 3
tineri din Iași care au investit
într-o plantație cu lavandă toți
banii câștigați în străinătate.
Localnicii din satul Stornești,
comuna Sinești, s-au implicat în
noua afacere și s-au lăudat cu
asta și pe facebook. Investiția în
afacerea cu o valoare de 80.000
de euro a fost amortizată
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Miercuri, 5 mai

Dezvoltatorii imobiliari
din Ia[i au probleme
financiare! Afaceristul
Radu Apintei a b\gat
firma `n insolven]\
Probleme financiare pentru dezvoltatorul imobiliar Radu
Cristian Apintei. Firma de construc]ii Resident Est Com SRL,
unde are calitatea de administrator [i de unic asociat, a intrat
\n insolven]` la \nceputul lunii martie 2021. Asta, din cauza
imposibilit`]ii de achitare a obliga]iilor fiscale. Conform tabelului
preliminar al crean]elor, societatea trebuie s` achite c`tre
First Bank SA suma de 312.617 lei, Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i - 103.650 lei, Ia[isting Grup
SRL - 403.531 lei, Intesa Sanpaolo România SA - 1.947.425
lei. Dac` prin planul de redresare nu vor fi achitate debitele,
administratorul judiciar va identifica bunurile societ`]ii ce pot
fi valorificate. Conform ultimelor date financiare ale societ`]ii,
din anul 2019, a fost declarat` o cifr` de afaceri de 5,3
milioane de lei, profit de 1.128 lei, datorii de 2,8 milioane de
lei [i un singur angajat. Radu Apintei este cunoscut pentru
interesele imobiliare din zona Aurel Vlaicu, din Ia[i, unde a
ini]iat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru edificarea unor
blocuri de locuin]e colective. Apelat telefonic, Radu Apintei
nu a r`spuns pentru a oferi detalii despre planul de reorganizare
a societ`]ii.

Adunarea Creditorilor a stabilit
administratorul judiciar
Recent, \n cadrul Adun`rii Creditorilor a fost stabilit
onorariul administratorului judiciar pe perioada insolven]ei.
„First Bank SA (anterior denumit` Piraeus Bank România
SA), creditor cu un procent de 38,11 la sut` din totalul masei
credale, prin punctul de vedere în scris înregistrat sub
nr.17559/27.04.2021, cu privire la ordinea de zi, voteaz`: 1.
Aprob` administratorul judiciar Alfa & Omega Insolv IPURL
desemnat de instan]a de judecat` cu un onorariu pentru
\ntreaga procedur` de 5.000 RON f`r` TVA - onorariu fix [i
3 la sut` din recuper`ri crean]e [i vânz`ri bunuri, f`r` TVA
- onorariu succes. 2. Propune constituirea unui Comitet al
Creditorilor din 3 membri, având urm`toarea component`:
First Bank - pre[edinte, DGRFP la[i - membru [i Ia[isting
Grup SRL - membru”, se arat` \n procesul-verbal \ncheiat la
finalul Adun`rii Creditorilor. {i afaceristul Ion Ioniche a anun]at
c` inten]ioneaz` s` investeasc` \n proiecte cu locuin]e colective.

Finan]ele ie[ene au \ncasat sume mai
mari \n pandemie de la dezvoltatorii
imobiliari [i al]i afaceri[ti
|n anul 2020, \n ciuda pandemiei de COVID-19, Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i a \ncasat
sume importante. |n condi]iile \n care multe afaceri au fost
suspendate, angaja]ii au fost disponibiliza]i, \ncas`rile Finan]elor
ie[ene sunt mai mari decât cele \nregistrate \n 2019, perioad`
neafectat` de pandemie. Continuarea pe BZI.ro
Ciprian BOARU
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Orarul zborurilor cu plecare de
pe Aeroportul Ia[i `n vara 2021.
Lista complet\ a curselor
spre destina]iile din Europa
|n perioada \nceputului verii lui 2021, Aeroportul Ia[i [i-a
completat orarul de zbor cu o serie de destina]ii c`tre ora[e
europene, dar [i cu unele curse estivale c`tre sta]iuni cunoscute.
Conform orarului celor de la Aeroportul Ia[i, la capitolul plec`ri
sunt trecute o serie de zboruri externe, c`tre destina]ii din Europa,
dar [i curse estivale spre sta]iuni cunoscute. Astfel, de la Ia[i
este programat zborul spre Billund (Danemarca), curs` operat`
de Wizz Air \n zilele de mar]i [i sâmb`t`. Cursa Ia[i –ParisBeauvois (Fran]a), operat` de Wizz Air, vine cu dou` frecven]e
pe s`pt`mân`, respectiv \n zilele de mar]i [i sâmb`t`. |n plus,
de la Ia[i este programat [i zborul spre Roma- Ciampino (Italia),
tot cu o aeronav` Wizz Air. De asemenea, cursa spre capitala
Italiei are dou` frecven]e pe s`pt`mân`, \n zilele de mar]i [i
sâmb`t`. Pasagerii mai pot zbura de la Ia[i c`tre Londra- Lutton
(Marea Britanie) cu aeronave de la Wizz Air cu o frecven]` de
4 curse s`pt`mânale \n zilele de mar]i, joi, sâmb`t` [i duminic`.

Noi modific`ri \n orarul
de la Aeroportul Ia[i
|n orarul curselor cu plecare de la Aeroportul Ia[i apare [i
zborul c`tre Barcelona (Spania), zbor operat de Wizz Air, cu o
frecven]` de dou` curse pe s`pt`mân` \n zilele de miercuri [i
duminic`. |n orar apare [i cursa spre Dortmund (Germania),
curs` operat` de Wizz Air, cu o frecven]` de 3 curse s`pt`mânale,
respectiv luni, miercuri [i vineri. |n orar, apare [i cursa spre
Viena, zbor operat de Austrian Airlines. Compania austriac` are
o frecven]` de 3 curse pe s`pt`mân`, \n zilele de luni, miercuri
[i vineri cu acest zbor de la Ia[i. Compania HiSky din Republica
Moldova a dechis [i cursa Ia[i – Dublin (Irlanda), zbor operat
cu o frecven]` de dou` curse pe s`pt`mân`, respectiv \n zilele
de luni [i joi.
|n calcul mai intr` [i cursa spre Bergamo (Italia)- Wizz Air,
cu o frecven]` de dou` curse s`pt`mânale \n zilele de luni [i
vineri. O alt` curs` extern` este cea spre Eindhoven (Olanda),
zbor operat de Wizz Air \n cursul zilei de sâmb`t`. Cu toate
acestea, zborul nu apare \n orar \n fiecare s`pt`mân`.

Noi zboruri cu plecare de la Ia[i
Ie[enii pot zbura spre Liverpool (Marea Britanie), curs` operat`
de Wizz Air, cu o frecven]` de un zbor s`pt`mânal, programat
pentru ziua de sâmb`t`. De asemenea, se poate zbura [i spre
Bruxelles de la Ia[i, zborul fiind programat \n ziua de duminic`.
Conform orarului de la Aeroportul Ia[i, \n list` mai este trecut`
[i cursa spre Londra, operat` de Blue Air, curs` spre aerogara
Heatrow, zbor operat \n cursul zilelor de sâmb`t` [i mar]i. De
la Ia[i se poate pleca spre Tel Aviv (Israel) \n perioada urm`toare.
Conform program`rilor, zborul va fi programat \n ziua de joi [i
va fi operat de Wizz Air din data de 20 mai 2021. Din 21 mai

urma s` fie operat` [i cursa Ia[i – Frankfurt (Germania), \ns`
zborul a fost amânat pentru 2 iulie. Cursa aceasta este operat`
de compania Lufthansa.

Curse estivale de la Aeroportul Ia[i
{i cei care pleac` \n vacan]e au parte de curse estivale cu
plecare de la Aeroportul Ia[i. De la Ia[i sunt operate curse c`tre
Sharm el-Sheih (Egipt), zbor operat de Animawings, \n cursul
zilei de mar]i. Tot Animawings are curs` spre Hurghada (Egipt),
curs` operat` \n cursul zilei de luni. {i TAROM opereaz` curs`
spre Hurghada (Egipt), \n zilele de vineri [i duminic`. Din 11
iunie 2021, Animawings opereaz` cursa Ia[i – Antalya (Turcia),
curs` ce va fi programat` pentru ziua de vineri. De asemenea,
Wizz Air va opera Ia[i – Santorini (Grecia), din 13 iunie 2021,
curs` cu o frecven]` de dou` zboruri s`pt`mânale (miercuri [i
duminic`). Aerogara urm`re[te s` se extind` \n viitor, \n calcul
fiind luat un proiect de circa 75 de milioane de euro din fonduri
europene.

Orarul curselor interne
de la Aeroportul Ia[i
|n perioada urm`toare, Aeroportul Ia[i va derula [i o serie
de investi]ii \n modernizarea sistemelor de securitate. |n orarul
aerog`rii apar [i curse interne \n aceast` perioad`. De la Ia[i se
poate zbura [i spre destina]ii interne. |n orarul zborurilor de la
Aeroportul Ia[i apare cursa spre Otopeni, curs` operat` de TAROM
cu o frecven]` zilnic`. Tot compania TAROM are [i zbor spre
Cluj-Napoca de la Ia[i, curs` operat` \n ziua de luni. De miercuri,
19 mai 2021, apare [i cursa Blue Air spre Otopeni. Toate acestea
au cursele retur cu o frecven]` similar` cu cele de plecare de
la Aeroportul Interna]ional Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Dup\ 35 de ani de la accidentul nuclear
de la Cernobâl a ie[it la iveal\
documentul care prive[te direct Ia[ul. Ce
a ordonat dictatorul Nicolae Ceau[escu
pentru securi[tii de la vârful jude]ului?
Stenograme aflate \n dosarele Arhivelor Na]ionale au scos la
iveal` o serie de detalii legate de situa]ia din România \n urma
exploziei centralei nucleare de la Cernob\l, Ucraina, \n 1986. O
[edin]` ce a avut loc \n 1 mai 1986, prezidat` de Nicolae Ceau[escu,
arat` toate aspectele ce au ]inut de m`surile impuse pentru
limitarea propor]iilor dezastrului. La [edin]a Comitetului Central
al Partidului Comunist Român s-a luat \n calcul inclusiv situa]ia
Ia[ului, unde se impunea stare de alert`, dup` ce m`sur`torile
au ar`tat dep`[iri ale normelor. |n timp ce oamenii erau trata]i
cu iod dat de la serviciu, iar spitalul de copii era plin, situa]ia
p`rea sc`pat` de sub control. Asta \n ciuda optimismului afi[at
de autorit`]ile vremii.

Stenograme dup` explozia de la Cernob\l
Situa]ia de dup` explozia care a zguduit estul Europei era
destul de sumbr`. Nicolae Ceau[escu a cerut autorit`]ilor s` se
impun` luarea unor m`suri, radia]iile fiind purtate de vânt c`tre
mai multe zone din ]ar`. „Tovar`[i, am convocat aceast` [edin]`
\n leg`tur` cu avaria de la Centrala atomoelectric` de la Cernob\l,
de la sovietici. |ncepând din noaptea aceasta (30 aprilie/1 mai
1986), s-a creat o situa]ie proast` pentru ]ara noastr`. Prin
schimbarea direc]iei vântului, au crescut mult, \n diferite zone,
radia]iile”, a sus]inut Nicolae Ceau[escu la [edin]a CC al PCR
din vremea respectiv`. Situa]ia nu era una deloc bun`, mai ales
dup` evacuarea celor afla]i \n apropierea centralei care a explodat.

Dezastru deasupra Ia[ului,
dup` explozia de la Cernob\l
La [edin]a CC a PCR s-a pezentat [i situa]ia radia]ilor (sistemul
de m`surare Pico Curie). Ia[ul \nregistra printre cele mai mari la
vremea respectiv`, situa]ie pe care doar autorit`]ile o [tiau. „Dup`
miezul nop]ii, adic` la 30 aprilie spre 1 mai, sta]iile care efectueaz`
m`surarea radioactivit`]ii au comunicat c` au ap`rut la noi \n ]ar`
valori dep`[ite ale nivelului de radioactivitate Beta global m`surate.
Astfel, la Ia[i s-au \nregistrat 54.581 Pico Curie m.p. zi, la Suceava20.467 Pico Curie m.p./zi, la T\rgu Mure[- 11.461 Pico Curie m.p.
zi. Aceasta este situa]ia la sol. De asemenea, vreau s` v` informez
c` la sol nivelul de aten]ionare este de 5.000 Pico Curie m.p. zi,
nivelul de artizare este de 10.000 pe zi, iar nivelul de alarmare
este de 50.000 pe zi”, sus]inea fizicianul Ion Ursu, coordonator al
programului nuclear al României, la [edin]a respectiv`.

Alarmare total` pentru Ia[i.
Avioanele Armatei erau preg`tite
Mai mult, \n timp ce popula]ia ]`rii \nc` nu era informat` pe
deplin despre situa]ia de la Cernob\l, autorit`]ile \nc` discutau
toate m`surile ce puteau fi luate. „Fa]` de aceast` situa]ie, \n
cele 4 cazuri- Suceava, Ia[i, Tulcea, T\rgu Mure[, cu excep]ia
Gala]iului, valorile dep`[ite \n aer ale nivelului de radioactivitate
sunt la nivel de alarmare. Aceste valori s-au datorat schimb`rii
bru[te a direc]iei vântului, care ac]ioneaz` din zona Kiev c`tre
]ara noastr` [i a precipita]iilor antrenate de acesta. S-au luat
m`suri pentru urm`rirea \n continuare a radioactivit`]ii \n aer [i
la sol”, sus]inea acela[i Ion Ursu. Ulterior, Ceau[escu a \ntrebat
[i despre m`surile luate de Armat` \n aceste condi]ii. „Tovar`[e
secretar general, permite]i-mi s` v` raportez: Noi am chemat toate
garnizoanele, s\nt grupate \n comandamente. Am preg`tit dou`
avioane cu tot ce este necesar, care s\nt puse la dispozi]ia
Comandamentului pentru speciali[tii din Ia[i [i Suceava”, ar`ta
generalul Vasile Milea, [ef al Marelui Stat Major al Armatei
Române [i ministru al Ap`r`rii Na]ionale.

Nicio veste de la Ambasada URSS
despre dezastrul nuclear
Românii au a[teptat \n zadar ve[ti de la sovietici, pentru c`
reprezentan]ii Ambasadei respective au fost extem de re]inu]i \n

detalii. „Tovar`[e secretar general, Ministerul S`n`t`]ii dispune
de 20 de sta]ii de supraveghere [i pot intra imediat \n func]iune.
V` raportez, de asemenea, c` am dat dispozi]ie ca toate persoanele
care vin de la Ungheni s` fie controlate pentru evitarea radioactivit`]ii.
Eventualele cazuri s` fie internate \n sec]iile de care dispunem”,
sus]inea Victor Ciobanu, ministru al S`n`t`]ii la vremea respectiv`.
Acela[i ministru al S`n`t`]ii a ar`tat c` s-a dispus ca [i la
Ia[i s` fie folosit` doar apa provenit` din sursele subterane, cea
de suprafa]` fiind folosit` doar la situa]ii industriale. „A[ solicita
aprobarea ca sta]iile mobile, care exist` \n dotarea armatei, s`
fie folosite [i de Ministerul S`n`t`]ii pentru verficarea situa]iei
din celelalte jude]e”, a mai spus ministrul S`n`t`]ii, conform
stenogramelor. Ulterior, Nicolae Ceau[escu a cerut ca cele 40 de
sta]ii mobile s` fie duse \n zonele cu risc, printre care se num`ra
[i jude]ul Ia[i. Anul trecut, zona de la Cenob\l a fost din nou \n
centrul aten]iei, din cauza unor incendii de vegeta]ie puternice.

Ceau[escu a cerut m`suri
speciale pentru Ia[i
Speriate de ceea ce s-a \ntâmplat, autorit`]ile vremii au trimis
[i speciali[ti \n teritoriu, printre zonele vizate fiind [i Ia[ul. „Am
luat m`suri [i la Pite[ti, [i la M`gurele pentru m`sur`torile
necesare, pentru verificarea compozi]iilor radioactivit`]ii. Se fac
\n permanen]`. Pentru Ia[i am deplasat o echip` special` de
speciali[ti”, sus]inea Cornel Mihulecea, pre[edintele Comitetului
de Stat pentru Energie Nuclear`. Nicolae Ceau[escu a cerut chiar
ca la Ia[i s` ajung` [i oameni din Ministerul S`n`t`]ii, pentru a
fi luate m`suri clare. „|n 2-3 ore s` avem planul [i s` fim informa]i
neap`rat. Pentru Ia[i, unde este o situa]ie special`, s` se deplaseze
cineva [i pe linia aceasta a fizicii, a Ministerului S`n`t`]ii, din
conducerea ministerului, cu m`surile pe care le cunoa[tem acum
[i ce m`suri trebuie luate \n continuare acolo. De asemenea, va
trebui s` se discute cu primii secretari pe linie de partid, s` se
ia m`surile necesare”, sus]inea Nicolae Ceau[escu.

Cum a fost tratat incidentul de la
Cernob\l ? Popula]ia a aflat mai târziu
Comuni[tii nu au spus de la bun \nceput despre ceea ce sa \ntâmplat la Cernob\l. Conf. univ. dr. Silviu Gurlui, de la
Facultatea de Fizic` a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, a ar`tat cum a fost tratat` explozia nuclear` \n presa vremii.
„Pe 3 mai 1986 eram acas`, la p`rin]i, \n satul Her]ioana de Jos
(comuna Traian, Bac`u). |n acea zi ap`rea \n pres` un comunicat
scurt c` pe 1 [i 2 mai s-ar fi dep`[it nivelul radia]iilor provenite
de la accidentul nuclear din Cernob\l, asta dup` ce pe 30 aprilie
era dat un comunicat, la diverse, c` a fost un incident. Accidentul
era a[adar prima dat` prezentat \n pres` abia la 4 zile dup`

producerea lui. |n presa din str`in`tate acest lucru se cuno[tea
de dou` zile, dar [i acolo descoperit târziu”, a spus Silviu Gurlui.
Presa vremii a fost cenzurat` \n primele zile de la incident.
„|n România, \n pres`, evenimentul era foarte marginalizat.
De altfel, popula]ia a fost informat` [i \ndrumat` s` ia m`suri
abia pe 3 mai, dup` ce \n ]ar` se semnalaser` cre[teri semnificative
ale radioactivit`]ii \n zilele de 1 [i 2 mai. Acest eveniment a
coincis [i cu ziua dedicat` de 1 Mai, care avea un impact foarte
mare \n pres`”, a mai spus Silviu Gurlui.
Acesta a ar`tat si faptul c`, ulterior, autorit`]ile au ordonat
acoperirea fântânilor, folosirea apei de la pu]uri foarte adânci,
sp`larea fructelor. De asemenea, popula]ia trebuia s` se ad`posteasc`,
s` r`mân` izolat` \n locuin]` [i s` nu stea \n aer liber. Cu toate
acestea, era cam târziu!

Dezastrul din urma exploziei de la Cernob\l
Silviu Gurlui a explicat [i care au fost urm`rile exploziei de
la centrala ucrainean`. „Accidentul nuclear de la Cernob\l din
1986 a r`spândit \n atmosfer` radionuclizi (Cs137) care au urmat
traiectorii diferite spre ]`ri aflate la distan]e foarte mari. Aerosolii
care con]in particulele radioactive s-au redepus la sol sau pe
vegeta]ie. Mai aprope de reactor au fost r`spândite particulele
mai mari, \n timp ce acelea mai mici au fost r`spândite pe distan]e
mai mari [i au c`l`torit prin spa]iu un timp mai mare. Aerosolii
pot p`trunde diferit \n sol, se redepun diferit pe frunze, pe copaci,
se acumuleaz` diferit [i se reactiveaz` prin eliberarea lor \n aer
prin mecanisme complexe”, a spus profesorul ie[ean.

Silviu Gurlui: „Terenurile
agricole au fost afectate”
Profesorul ie[ean a mai explicat [i faptul c` inclusiv terenurile
arabile au avut de suferit de pe urma situa]iei ap`rute la Cernob\l.
„În sol, Cs137 poate rezista multe decenii, rata de migrare a
acestuia este doar de câ]iva centimetri. Timpul de reducere al
Cs137 depinde puternic de parametrii de mediu. Aceste particule
au p`truns mai greu \n anumite soluri din vecin`tatea centralei
Cernob\l, cum ar fi regiunea Novozybkov. Aici, rata redepunerii
este foarte mare, pe când \n zona de plaj` Pripyat, de[i aceast`
zon` are cea mai mare contaminare de suprafa]`, rata redepunerii
este redus`. |n general, concentra]ia aerosolilor radioactivi
reactiva]i din activit`]ile agricole este mai mare cu cât dimensiunea
lor este mai mare”, a mai explicat Silviu Gurlui. Profesorul
ie[ean a men]ionat [i faptul c` zonele \mp`durite au acumulat
cantit`]i mult mai mari de radionuclizi, fie direct, prin expunerea
la aerul contaminat a frunzelor, a ramurilor sau a trunchiurilor
copacilor, fie indirect, prin absorb]ia compu[ilor radioactivi
redepu[i \n sol.
Vlad ROTARU
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Femeie din Ia[i, amenin]at\ de fostul
iubit pe Facebook! Individul avea
emis un ordin de protec]ie pe numele
s\u! ıTe mierlesc, târf\ mic\!‰
O ie[eanc` a trecut prin clipe de groaz`
dup` ce fostul iubit a devenit agresiv. Pe
numele individului a fost emis un ordin de
protec]ie, dar acesta nu l-a respectat. |n
cele din urm`, Iulian R`ducu Marciuc a
fost iertat pentru amenin]are, \ns` a fost
condamnat la un an de \nchisoare, cu
suspendare, de magistra]ii ie[eni pentru
nerespectarea hot`rârilor judec`tore[ti

O femeie din municipiul Ia[i a fost amenin]at` de fostul iubit
pe Facebook! Ie[eanul avea emis un ordin de protec]ie pe numele
s`u! Procurorii ie[eni sus]in c` individul nu a respectat acel ordin.
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au constatat
\ncetat procesul penal \n cazul lui Iulian R`ducu Marciuc (37 de
ani) pentru acuza]ia de amenin]are, dup` ce fosta iubit` [i-a retras
plângerea prealabil`. |n schimb, magistra]ii l-au condamnat pe
individ la un an de \nchisoare, cu suspendare, pentru nerespectarea
hot`rârilor judec`tore[ti. „Instan]a oblig` inculpatul s` presteze o
munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe o perioad` de 60
de zile, fie în cadrul unei institu]ii a Prim`riei Municipiului Ia[i,
fie în cadrul unei institu]ii a Consiliului Local Ia[i”, au men]ionat
judec`torii. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Iulian R`ducu Marciuc, acuzat c`
a devenit agresiv cu fosta iubit`
Procesul ie[eanului Iulian R`ducu Marciuc a \nceput pe 8
februarie 2021. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i l-au acuzat pe individ de amenin]are [i
nerespectarea hot`rârilor judec`tore[ti.
„Pe data de 6 ianuarie 2021, în jurul orei 15:00, inculpatul a
înc`lcat cu inten]ie ordinul de protec]ie emis pe 7 octombrie 2020
de c`tre Judec`toria Ia[i, prin aceea c` nu a p`strat o distan]`
minim` de 100 de metri fa]` de domiciliul persoanei v`t`mate,
în sensul c` s-a deplasat la domiciliul acesteia, unde se afla [i
fiul minor al ei, [i a p`truns în locuin]`. Pe 7 ianuarie 2021,
inculpatul a înc`lcat din nou cu inten]ie acela[i ordin de protec]ie,
prin aceea c` i-a transmis mai multe mesaje de tip SMS de
amenin]are cu moartea [i cu acte de violen]`, de pe num`rul
personal de telefon, pe num`rul de telefon al persoanei v`t`mate,
cauzându-i acestei o stare de temere, de[i i-a fost interzis orice
contact. Pe 12 ianuarie 2021, inculpatul a înc`lcat din nou m`surile
din ordinul de protec]ie anterior men]ionat prin aceea c` a trimis
mai multe mesaje persoanei v`t`mate, prin intermediul aplica]iei
Messenger-Facebook, de pe contul R.R., dup` care s-a apropiat
la o distan]` de mai pu]in 100 de metri fa]` de domiciliul acesteia,
fiind prins în flagrant de patrula de siguran]` public` din cadrul
Sec]iei I de Poli]ie Ia[i”, au men]ionat procurorii ie[eni.

Mesaje de amenin]are, trimise pe
Facebook: „|]i rup picioarele!”
Anchetatorii ie[eni au sus]inut c` Iulian R`ducu Marciuc a
\nceput o rela]ie cu femeia \n urm` cu aproximativ 2 ani. Cei
doi s-au mutat \mpreun`, ei locuind al`turi de fiul minor al femeii
\ntr-un apartament din municipiul Ia[i ce \i apar]ine tat`lui tinerei.
În timpul rela]iei, între cei doi au avut loc frecvent certuri, astfel
c`, pe 16 ianuarie 2020, femeia a sunat la Poli]ie [i a reclamat
individul, sus]inând c` acesta are un comportament agresiv. |n
aceea[i zi, a fost emis un ordin de protec]ie provizoriu, pentru
o perioad` de 5 zile, împotriva lui Iulian R`ducu Marciuc. Ulterior,
judec`torii ie[eni au emis un ordin de protec]ie pe numele
individului.
Pe 7 ianuarie 2021, la ora 13:07, femeia a sesizat din nou
Poli]ia, de data aceasta cu privire la faptul c` individul nu respect`
prevederile ordinului de protec]ie, întrucât i-a trimis mai multe

mesaje SMS pe num`rul de telefon în care o amenin]` cu moartea
[i cu acte de violen]` [i se afl` în apropierea blocului \n care
st` ea. De altfel, anchetatorii au sus]inut c` femeia a fost amenin]at`
[i pe Facebook. Partea v`t`mat` a pus la dispozi]ia oamenilor
legii mesajele primite de la fostul iubit. „Con]inutul mesajelor a
creat o stare real` de temere persoanei v`t`mate, exemplificând
o parte dintre acestea: «Te bat de-]i sar f`lcile, c...! Stau la u[`!
Vezi ce-]i-o ei, târfo! |]i rup picioarele! Te cr`p în 2! De ce ai
chemat garda?! Le-am zis c` te bat, c...! Te cr`p, haito! C..., te
bat când te prind! Fac pu[c`rie! |]i rup un picior, râmo! Pu[c`rie
scrie pe mine, dar te h`cui, c...! Jur c` te f`râm, fac o istorie!
Te mierlesc, târf` mic`! Te cr`p! S` mor dac` azi nu m` duc la
Socola sau la pu[c`rie! C..., cu banii mei te f`râm, v` bat pe to]i:
tac’tu, m`-ta, f`râm geamuri, u[a, v` dau foc!”, au afirmat procurorii
ie[eni. |n fa]a judec`torilor, ie[eanul a recunoscut comiterea faptei.
Ciprian NEDELCU
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Fermierii din Ia[i au solicitat de la APIA
subven]ii de peste 20 de milioane de euro.
Mai au termen pân\ la jum\tatea lunii s\
depun\ documentele
Campania de depunere a
cererilor unice de plat` se
deruleaz` pân` la data de 17
mai 2021, iar pân` \n prezent
agricultorii au solicitat
subven]ii \n valoare de peste
20 de milioane de euro, pentru
terenurile agricole

Depunerea cererilor la Agen]ia de Pl`]i [i
Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) se deruleaz`
\n aceast` ultim` etap` f`r` probleme, conform
program`rilor f`cute, sus]in reprezentan]ii institu]iei,
termenul limit` de depunere fiind 17 mai 2021.
Fermierii din Ia[i pot solicita subven]iile pentru
terenurile agricole exploatate, dar [i pentru fermele
zootehnice. Fermierii din Ia[i pot accesa ajutoarele
financiare acordate prin intermediul APIA doar
dac` se înscriu în aplica]ia IPA online. La fel ca
[i în anul 2020, campania ce se deruleaz` [i \n
acest an va fi doar online, în contextul pandemiei
de COVID-19. Speciali[tii se a[teapt` ca 20.000
de agricultori care administreaz` 280.000 de
hectare de teren agricol în Ia[i [i au depus
cererile în anul precedent s` le depun` [i în
acest an. Jum`tate din num`rul total de fermieri

din Ia[i care s-au \nscris anul trecut la APIA au
depus deja cererile prin care solicit` subven]iile
pe terenuri agricole [i ferme zootehnice.

Jum`tate din num`rul de
fermieri \nscri[i \n 2020 la
APIA au depus cererile [i \n
acest an
Campania de depunere a cererilor unice de
plat` a demarat la data de 1 martie 2021 [i se
va derula f`r` penaliz`ri pân` la jum`tatea acestei
luni. Pân` la data de 17 mai 2021, fermierii pot
accesa fondurile europene \n cadrul schemei 15.1Servicii de silvomediu, servicii climatice [i
conservarea p`durilor. Pân` \n prezent nu a fost
depus` nicio solicitare la APIA Ia[i. Data de 17
mai reprezint` anul acesta [i termenul limit` de
înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultur`
ecologic`, conform art.2, alin. (1) din Ordinul
ministrului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale nr.
1253/2013 pentru anul 2021. Aceast` înregistrare
se face la Direc]ia pentru Agricultur` Jude]ean`
Ia[i. Excep]ie de la termenul de 17 mai 2021 fac
fermierii care se înregistreaz` pentru prima dat`
în sistemul ecologic. Astfel, ace[ti operatori care
se înregistreaz` pentru prima dat` în sistem [i
nu solicit` sprijin financiar pe M`sura 11- agricultura

ecologic`, î[i pot înregistra activitatea pân` la
data de 15 noiembrie 2021. Tot \n aceast` lun`,
fermierii a[teapt` aprobarea a trei noi scheme
de plat` care se vor derula prin APIA. Acestea
sunt ajutorul de minimis la legume \n spa]ii
protejate, ajutorul de COVID-19 pentru bovine,
dar [i ajutorul de minimis pentru plantele aromatice.
Fermierii din Ia[i care au solicitat subven]iile
de la APIA pentru anul 2021 pot cere [i adeverin]ele
pentru creditele bancare. Pân` \n prezent, aproximativ
60 de ie[eni au cerut acest document care poate
fi eliberat de APIA imediat dup` depunerea cererii
unice de plat`. APIA a încheiat un acord de
finan]are cu institu]iile financiare bancare/nebancare
[i cu Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor
pentru IMM-uri (FNGCIMM). Valoarea creditului

Incendii devastatoare \n pline S`rb`tori
Pascale 2021, \n jude]ul Ia[i!
Interven]ii la limit` ale pompierilor ISU
O serie de incendii au izbucnit \n jude]ul Ia[i
chiar \n perioada S`rb`torilor Pascale 2021
O serie de incendii ap`rute \n localit`]ile din jude]ul Ia[i au
dat serioase b`t`i de cap pompierilor din cadrul Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU). Pompierii au intervenit \n perioada
S`rb`torilor Pascale 2021 \n diferite zone din jude] pentru a stinge
incendii atât la locuin]e, cât [i de vegeta]ie. Un astfel de incendiu
la care au intervenit cei de la ISU Ia[i a avut loc \n zona
metropolitan`, \n comuna Holboca. „În data de 29 aprilie 2021,
echipaje din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i au intervenit
în localitatea Criste[ti, comuna Holboca, pentru stingerea unui
incendiu produs la o locuin]` individual`. În urma incendiului au
ars obiecte de mobilier, alimente diverse, u[i [i geamuri. Au mai
ars [i instala]ia electric` din mansard`, acoperi[ul tip [arpant` cu
învelitoarea din ]igl` pe o suprafa]` de aproximativ de 150 de
metri p`tra]i”, au spus cei de la ISU Ia[i. Cauza probabil` de
producere a incendiului a fost de la un cablu electric defect,
neizolat corespunz`tor sau cu izola]ia deteriorat`. De la \nceputul
anului 2021, angaja]ii ISU au fost solicita]i \n zeci de astfel de
interven]ii.

Troi]`, cuprins` de fl`c`ri \n jude]ul Ia[i

Noi incendii \n pline S`rb`tori Pascale
2021, \n localit`]ile din jude]ul Ia[i
|n prima zi a lunii mai 2021, angaja]ii ISU au intervenit \n
comuna Erbiceni, pentru stingerea unui incendiu produs la o
locuin]` individual`. „În urma incendiului au ars acoperi[ul tip
[arpant` din lemn cu învelitoare din tabl` pe o suprafa]` aproximativ`
de 150 de metri p`tra]i, bunurile din [ase camere, diverse u[i [i
ferestre, actele de proprietate [i identitate, central` pe lemne [i
s-a deteriorat zugr`veala interioar` [i exterioar` pe o suprafa]`
de aproximativ 400 de metri p`tra]i. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost focul deschis în spa]ii deschise”, au precizat
cei de la ISU Ia[i. |n prima zi de Pa[te 2021, respectiv 2 mai,
pompierii au intervenit \n municipiul Ia[i, pe strada Pictorului,
cartierul T`t`ra[i, pentru stingerea unui incendiu produs la un
apartament. „În urma incendiului a ars un frigider [i s-au deteriorat
un aparat electrocasnic, zugr`veala pe aproximativ 150 de metri
p`tra]i, diverse bunuri din interiorul apartamentului [i o fereastr`
din PVC. Cauza probabil` de producere a incendiului a fost de
la un aparat electrocasnic l`sat nesupravegheat”, au ar`tat cei de
la ISU Ia[i.

Locuin]`, cuprins` de fl`c`ri

{i alte incendii au avut loc de Pa[te \n jude]ul Ia[i. Astfel,
la marginea ora[ului
pompierii din cadrul ISU Ia[i au intervenit [i \n alte localit`]i din
|n cursul zilei de 3 mai 2021, un echipaj de la Deta[amentul
zona metropolitan` Ia[i. Echipaje din cadrul Deta[amentului 2 de
Pompieri Ia[i au intervenit \n comuma Ciurea pentru stingerea 1 de Pompieri Ia[i a intervenit în colaborare cu Serviciul Voluntar
unui incendiu de vegeta]ie uscat` \n zona Hlincea. Un alt incendiu pentru Situa]ii de Urgen]` al comunei Miroslava, în satul Valea
a avut loc \n comuna Hele[teni, la o construc]ie de locuit. Mai Adânc`. Pompierii au fost solicita]i s` intervin` la un incendiu
mult, pompierii au intervenit [i \n ora[ul Hârl`u, pentru stingerea produs la o locuin]` individual`. „În urma incendiului au ars un
unui incendiu produs la o troi]`. „În urma incendiului au ars dulap de buc`t`rie, dar [i aproximativ 2 kilograme de textile. Stroi]a din lemn masiv [i incinta în care se afla aceast` construc]ie. au deteriorat un geam din PVC, un calorifer, zugr`veala locuin]ei
Cauza probabil` de producere a incendiului a fost de la un cablu pe o suprafa]` de aproximativ 100 de metri p`tra]i. Cauza probabil`
electric defect, neizolat corespunz`tor sau cu izola]ia deteriorat` de producere a incendiului a fost focul deschis în spa]ii închise”,
în urma unei ac]iuni mecanice ori fizice”, au mai spus cei de la au mai men]ionat cei de la ISU Ia[i.
Vlad ROTARU
ISU Ia[i. |n ultima perioad`, cei de al ISU Ia[i au avut parte de
vlad.rotaru@bzi.ro
mai multe interven]ii similare.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

acordat beneficiarilor de subven]ii a crescut anul
acesta de la 85 la sut` din valoarea sumei calculate
conform adeverin]ei eliberate de APIA pân` la
90 la sut` din aceast` valoare. APIA a simplificat
procedura de eliberare a adeverin]elor, tot fluxul
de lucru mutându-se în mediul electronic. Potrivit
conven]iilor, la solicitarea scris` a fermierului,
APIA elibereaz` o adeverin]` prin care confirm`
c` acesta a depus cererea unic` de plat` pentru
anul 2021, solicitând sprijin pentru schema de
plat` unic` pe suprafa]`, plata redistributiv`, plata
pentru practici agricole benefice pentru clim` [i
mediu [i/sau pentru m`surile de mediu [i clim`
- M10, M11, M13. |n anul 2020 au fost eliberate
233 de adeverin]e pentru fermierii din jude].
Raluca COSTIN
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Trei prieteni din Ia[i care au muncit `n
str\in\tate au pariat pe succes cu hectare
`ntregi de flori mov. To]i s\tenii vor s\ lucreze
pe planta]ia tinerilor. Un câmp mare cât
vezi cu ochii, plin [i un miros care te `mbat\
Veronica, Andrei [i Gabriel
sunt 3 tineri din Ia[i care au
investit \ntr-o planta]ie cu
lavand` to]i banii câ[tiga]i \n
str`in`tate. Localnicii din satul
Storne[ti, comuna Sine[ti, s-au
implicat \n noua afacere [i sau l`udat cu asta [i pe
facebook. Investi]ia \n
afacerea cu o valoare de
80.000 de euro a fost
amortizat`
Veronica [i Andrei Dr`ghici, \mpreun` cu
Gabriel Zubcu, au \nfiin]at planta]ia cu lavand`
pe 5 hectare \n satul Storne[ti, comuna Sine[ti,
din Ia[i, [i alte 5 \n Bac`u. Decizia de a avea
o afacere cu lavand` a venit \n momentul \n
care cei trei asocia]i [i prieteni, care au fost
pleca]i s` munceasc` \n str`in`tate pentru o
perioad` de aproximativ 10 ani, au vrut s` se
\ntoarc` \n ]ar`. „Noi am \nceput probabil ca [i
mul]i al]ii, cu reportajele de la televizor, [i am
plantat cu lavand` o suprafa]` de 1.000 de metri
p`tra]i. Când Gabi [i-a dat seama ce trebuie
f`cut, noi fiind \nc` \n str`in`tate, am plantat pe
1 hectar lavanda. Am avut a[tept`ri foarte mari
\ntr-un timp foarte scurt. Dar dup` aceea ne-am
dat seama c` agricultura nu e chiar atât de
simpl`. A[ putea s`-]i ar`t mâinile, ca s` vezi
trecerea de la munca de la birou, la cea de
agricultor. La sfâr[itul zilei ai o satisfac]ie mai
bun` fa]` de cea din momentul \n care ie[i pe
u[a biroului. De[i ziua de munc` este mai lung`.
Nu ne-am descurajat [i momentan pot zice c`
suntem la un nivel ok. Mai avem mult de muncit,
e o cale lung`, dar bun`. Aici avem fix 60 de
sere, capacitate undeva la 6-7 hectare. Noi
producem de la A la Z. O parte din buta[i ajunge
la clien]i [i o parte o replant`m”, sus]ine Andrei
Dr`ghici, unul dintre asocia]ii afacerii cu lavand`,
\nfiin]at` \n anul 2015.

Cea mai bun` pia]` de
desfacere pentru uleiul
de lavand` este Bulgaria,
ie[enii ob]inând anul
trecut 100 de euro pe litru
Uleiul de lavand` produs la Sine[ti ajunge
\n Bulgaria, iar celelalte produse pe baz` de
lavand` sunt vândute pe pia]a din Ia[i.
„Ini]ial am f`cut planta]ia strict pentru ulei
esen]ial, plantând soiul Lavandin, care este folosit
\n special pentru producerea uleiului de lavand`.
Am vrut s` vindem uleiul de lavand` \n afara
]`rii, de exemplu, pentru c` aici nu era ulei, la
vremea respectiv`, foarte popular. Prima dat` am
f`cut ulei esen]ial de pe primul hectar [i l-am
vândut. Apoi am vrut s` vedem cât producem,
ca s` putem s` ne facem un plan de business,
de aceea am testat mai multe variante. Partenera
de afaceri, Veronica, cea care este pasionat` de
produsele cosmetice, s-a jucat cu mai multe re]ete
[i, \n cele din urm`, am scos produsele cosmetice
pe pia]`. Deci mai \ntâi am vândut ulei esen]ial,
ne-am dezvoltat pe partea de buta[i [i apoi

produsele finite. Uleiul se ob]ine dup` al treilea
an de la plantare. Deci, am vândut 150 de litri
angro, \n Bulgaria, [i 50 de litri sunt \n laboratorul
nostru”, spune Gabriel Zubcu.

Produsele pe baz` de lavand`
ob]inute \n laboratorul din
Sine[ti au un termen de
valabilitate de 2 ani
Veronica Dr`ghici se ocup` de partea creativ`
a afacerii cu lavand`, fiind cosmeticiana care face
produsele \n laboratorul din satul Storne[ti.
„Pasiunea pentru produsele naturale a \nceput
\n urm` cu 8 ani, când \nc` lucram \n Londra.
Am ajuns la aceste produse naturale din cauza
problemelor pe care le aveam cu tenul [i c`utam
solu]ii pentru a atenua aceste probleme, f`r` a
apela la produsele chimice, la diferite medicamente
pe care medicii mi le-au prescris. Am studiat tot
ce ]ine de s`punuri [i am decis s` \ncerc s` fac
unul. Cât de greu poate s` fie? Am cump`rat o
carte, pentru c` la momentul respectiv informa]iile
pe internet nu erau atât de multe precum g`sim
ast`zi. Am ales re]eta cea mai simpl`, am respectato cu stricte]e. Am respectat cele 24 de ore pentru
a usca s`punul [i entuziasmul meu era foarte
mare pentru c` nu [tiam cum o s` arate \n
interior. Am a[teptat apoi 4-6 s`pt`mâni pentru
a se usca, iar dup` primele utiliz`ri, pielea mea
a fost clar mai fin` la atingere, se vedeau
\mbun`t`]iri”, a explicat Veronica Dr`ghici.

Localnicii din satul
Storne[ti au f`cut celebr`
planta]ia cu lavand`
postând \poze pe facebook
Pe planta]ia \ntins` pe 5 hectare lucreaz`, \n
sezonul cultiv`rii sau recolt`rii, \ntre 6 [i 8 oameni,
pe un singur hectar cu lavand`. Gabriel spune c`
nu a fost o problem` s` g`seasc` for]` de munc`,
primind solicit`ri chiar [i din satele vecine. „Norocul
nostru a fost c` am creat o emula]ie \n jurul
culturii. De la \nceput, s`tenilor li s-a p`rut
interesant, ei cultivând grâu, porumb. Acum, ei
cumva sunt parte integrat` a business-ului nostru.
Dac` o s` merge]i prin sat, s` \ntreba]i pe cineva
de cultura de lavand`, o s` v` spun` foarte mul]i:
da, eu am fost acolo, eu am plantat-o, e cultura
mea. To]i au f`cut poze aici, le-au pus pe facebook.
Deci, cumva, acum, chiar noi primim acas` solicit`ri.
Când \ncepem? Mai ales c` anul acesta am \ntârziat
lucr`rile agricole din cauza ploii, foarte mul]i neau \ntrebat când vine echipa, când \ncepem treaba.
Din punctul acesta de vedere, a[ spune c` suntem
noroco[i. |n primii ani am muncit doar noi aici,
cei 3 asocia]i”, explic` Gabriel Zubcu, cel care se
ocup` de promovarea afacerii.

Pre]urile cu care se vând
produsele Veera sunt
cuprinse \ntre 20 [i 80 de lei

vizavi de cantitatea de ulei rezultat` dintr-un
hectar cu lavand`. Conteaz` foarte mult clima,
cum e lucrat`, \ntre]inut` planta]ia, ce tratament
se aplic`, dac` se aplic`. Noi nu am scos mai
mult de 60 - 70 de litri de ulei esen]ial, pe
hectar, pe an. Nu [tiu dac` informa]iile sunt
realiste. Probabil cu \ngr`[`mânt chimic putem
ajunge la cantit`]i mari, care apar pe internet.
Dar noi, optând pentru agricultura ecologic`,
fiind \n reconversie ecologic`, cât ne ofer`
p`mântul, atât recolt`m. Deci noi nu putem
controla cantitatea recoltat`.
Noi, ini]ial, am lucrat ecologic pentru c` nu
[tiam cum se cultiv` altfel [i nu cuno[team o
schem` de tratament pe care s` o aplic`m. Dup`
aceea am v`zut beneficiile unui produs ecologic
[i am zis c` vom lucra a[a”, explic` Gabriel.
Ie[enii mai pot ob]ine certificatele ecologice de
la Direc]ia Agricol` pân` \n luna septembrie 2021,
num`rul solicitan]ilor fiind unul mare pân` \n
prezent.

Gabriel Zubcu: „Am vândut pe
10 decembrie 100 de pachete
[i câteva sute \n martie”
Volumul vânz`rilor a crescut mai ales \n
ultimii 2 ani, iar cei trei tineri au a[tept`ri mari

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.

de la aceast` afacere, de aceea vor s` dubleze
suprafa]a cultivat` cu lavand`. „Vânz`ri mari au
fost de s`rb`tori, anul trecut. Am vândut pe 10
decembrie 100 de pachete [i câteva sute \n
martie. S-a vândut foarte bine siropul de lavand`
\n diverse cafenele din Ia[i. Noi mai vindem [i
\n câteva b`c`nii, [i pe pagina de facebook. Cifra
de afaceri de 25.000 de euro, de anul trecut,
este numai din vânzarea uleiului esen]ial. Profit
opera]ional nu avem, pentru c` reinvestim totul
\n dezvoltarea produselor cosmetice [i \nfiin]area
noilor culturi.
Dac` ne-a]i fi \ntrebat acum 10 ani, nu [tiam
nimic despre aceast` cultur`. Primii 3 ani au
fost crun]i, pentru c` nu [tiam nimic despre
agricultur`, noi venind din domenii total paralele
cu horticultura sau agricultura. |n aceast` perioad`
am \nv`]at, am stat pe la Facultatea de Agronomie
[i ne-am rugat de to]i speciali[tii s` ne ajute s`
dezvolt`m aceast` cultur`. Ast`zi avem aici 5
hectare [i 5 \n Bac`u, urmând ca la finalul acestui
an s` plant`m alte 10 hectare \n Bac`u”, mai
spune Gabriel. Una dintre afacerile cu lavand`
din Ia[i este a Laurei [i Andrei Ign`toaie, care
au \nfiin]at-o \n anul 2015.
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

Costurile cu analizele produselor \ncep de la
1.000 de euro, pân` la 5.000 de euro, pl`tite
anual, \n func]ie de produse. Gabriel spune c`
a fost indus \n eroare din cauza unor informa]ii
de pe internet [i planul de afaceri a fost dat
peste cap dup` primul an de produc]ie. „Sunt
foarte multe informa]ii pe internet sau la produc`tori,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Cire[ele de mai vor fi pe tarabele din pie]ele
ie[ene abia la sfâr[itul lunii. Produc\torii
din celebra localitate Comarna spun c\ vremea
rece le-a dat planurile peste cap. Produc\tor:
ıPe 4-5 mai erau coapte `n anii trecu]i‰
Produc`torii de cire[e din
localitatea Comarna, din Ia[i,
vor scoate pe pia]` prima
produc]ie abia la sfâr[itul lunii
mai, nu mai devreme, cum
erau obi[nui]i \n anii
preceden]i. Vremea din acest
an a schimbat planurile
pomicultorilor, care spun c`
fructele se vor coace cu o
\ntârziere de dou` s`pt`mâni
Pomicultorii din comuna Comarna, din Ia[i,
localitate cu tradi]ie \n cultivarea cire[elor, sus]in
c` anul acesta vor vinde primele cire[e abia la
sfâr[itul lunii mai. Din cauza vremii nefavorabile
din acest an, cire[ele se vor coace mai greu fa]`
de anii preceden]i. Astfel, primele cire[e de mai,
care de obicei erau coapte \n aceast` perioad`,
vor fi bune pentru cules abia la sfâr[itul lunii.
Produc`torii dau vina pe schimb`rile climatice
care \n ultimii ani le-au dat b`t`i de cap. Astfel,
fie ploile le-au distrus produc]ia, fie au ie[it mai
târziu pe pia]`. Pomicultorii estimeaz` anul acesta
o produc]ie bun`, \ns` vor culege mai târziu
roadele. Fructele de sezon vor fi vândute cu
pre]uri cuprinse între 12 [i 15 lei kilogramul,
pre]ul cu care au vândut [i anul trecut cire[ele
de Comarna. Produc`torii de cire[e din Ia[i vor
culege sute de tone de fructe de sezon de pe
aproximativ 600 de hectare, din localitatea Comarna.
Ace[tia aten]ioneaz` clien]ii c` cei care vând
acum cire[ele ca fiind de Comarna spun minciuni.

Relu Acatrinei, produc`tor
de cire[e: „Pe 4-5 mai erau
coapte \n anii trecu]i [i
ie[eam la pia]` cu ele”
Produc`torii de cire[e din comuna Comarna,
din Ia[i, sus]in c` \n aceast` perioad` cire[ele

erau coapte [i se preg`teau s` le scoat` la
vânzare la pia]`. Anul acesta, vremea le-a dat
planurile peste cap. Unul dintre pomicultorii din
localitatea ie[ean`, care are 3 hectare cu livezi,
spune c` nu va avea probleme cu produc]ia, dar
va culege mai târziu cire[ele de mai. „Noi avem
soiurile Boambe de Cotnari, Stella. Pe 4-5 mai
erau coapte \n anii trecu]i [i ie[eam la pia]` cu
ele pe la jum`tatea lunii sau chiar mai devreme,
pe 10 mai. Anul acesta, abia pe 20 mai dac` vor
fi coapte. Vedem cum se prezint` copacii. Acum
totul e bine, au \nflorit, s-a f`cut polenizarea
când a trebuit. Florile arat` bine [i cred c` [i
produc]ia va fi una bun`. Nu avem probleme cu
produc]ia din cauza gerului. |ntr-un an bun putem
scoate 8 tone de cire[e de pe un hectar. Anul
trecut a fost bun, dar nu foarte bun. A fost greu
cu oamenii la cules. Nu prea se g`seau [i i-am
pl`tit bine ca s` culeag` cire[ele pe cei pe care
i-am g`sit. Cred c` au câ[tigat mai bine ca mine
(n.r.- râde). La supermarket nu putem da, pentru
c` nu suntem mai mul]i \ntr-o asocia]ie, ca s`
avem asigurat` cantitatea cât e sezonul cire[elor.
Ei vor \n fiecare zi m`car 500 de kilograme. De
unde s` scot doar eu? Trebuie s` m` asociez,
s` ne asociem ca s` scoatem un pre] bun. Altfel,
mergem la pia]` [i vindem”, spune Relu Acatrinei,
pomicultor cu tradi]ie din comuna Comarna.

Produc`tor de cire[e din Ia[i:
„Nu aveam nicio baz` \n zilieri”
Produc`torii de cire[e spun c` problema
zilierilor nu va fi solu]ionat` nici \n acest an,
de[i fermierii pl`tesc mai bine zilierii [i \ncearc`
s` \i atrag` s` munceasc` \n livezile lor. „Noi
am pl`tit mai mult zilierii anul trecut pentru c`
am zis c` altfel nu g`sim pe nimeni s` ne ajute.
Veneau câteva zile la cules, apoi plecau la birt.
Dup` câteva zile, iar veneau la cules. Nu aveam
nicio baz` \n ei. Erau oameni care nu au mai
plecat \n str`in`tate [i pentru c` s-au \ntors acas`,

c`utau de munc` \n sat. Oricum facem tot ce
putem, dar nu e bine pentru ei. O s` adun`m
toat` familia s` ne ajute la cules, ca s` nu mai
avem grija asta cu zilierii. Noi, dac` nu le culegem
repede, pierdem o gr`mad` de bani \ntr-o zi. P`i
dac` trag linie, eu am ie[it \n pierdere cu zilierii”,
spune Ionu] Todera[, produc`tor de cire[e care
are o suprafa]` de aproximativ 2 hectare de livezi
cu cire[i [i alte 2 hectare, livad` mixt`. Produc`torii
au fost nevoi]i s` vând` cire[ele \n anii trecu]i,
la poarta fermei, la pre]uri de nimic. Samsarii
din pie]e au fost cei care au câ[tigat de pe urma
produc`torilor de cire[e.

Din cele 4.700 de hectare
\nregistrate la registrul agricol
din comuna Comarna, \n jur de
600 de hectare sunt cu livezi
Constantin Gr`dinaru, primarul comunei, care
de]ine aproximativ 1 hectar cu cire[i, spune c`
anul acesta fructele vor fi mai mari [i mai

c`rnoase. „Momentan, livezile se prezint` foarte
bine pentru vremea asta. Anul acesta vor fi
cire[ele coapte un pic mai târziu din cauza vremii,
care a fost mai rece \n ultima perioad`. Vor
ap`rea cire[ele la sfâr[itul lunii mai, \nceputul
lui iunie. De regul`, aveam pe 10 mai cire[e de
mai, a[a cum era lumea obi[nuit`. Dar acum,
cu schimb`rile climatice, s-a schimbat [i la cire[e
totul.
La caise au fost probleme, dar asta e [i la
noi, [i la nivel na]ional. Noi nu avem probleme
cu produc]ia, nu a afectat gerul floarea de cire[.
Dac` vremea ]ine cu noi, o s` avem cire[e mai
c`rnoase, mai mari”, spune Constantin Gr`dinaru,
primarul comunei Comarna, care sus]ine c` nu
exist` \n comuna Comarna s`tean care s` nu aib`
cire[e \n livad`. Mul]i dintre ace[tia tr`iesc din
comercializarea fructelor, astfel c`, pentru ei,
perioada aceasta a anului este cea mai bogat`. O
parte din pomicultorii din Ia[i vor avea o produc]ie
mai mic` din cauza gerului din luna aprilie 2021.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Moartea mezzosopranei Maria Macsim
Nicoar\ este anchetat\ de profilerul din
cazul M\d\linei Manole. Mihaela
Brooks lanseaz\ o pist\ halucinant\
Profilerul Mihaela Brooks,
femeia care s-a implicat \n
cazul mor]ii M`d`linei Manole,
a preluat [i cazul
mezzosopranei Maria Macsim
Nicoar`

A fost mezzosoprana Maria Macsim Nicoar`
omorât`? La aceast` \ntrebare caut` r`spunsuri
profilerul român Mihaela Brooks, stabilit \n Canada,
femeia care s-a implicat \n dosarul mor]ii M`d`linei
Manole [i \n dosarul Colectiv. Dup` ce a analizat
mai multe probe, Brooks a postat un videoclip
pe Youtube \n care vorbe[te despre moartea
artistei. „Vreau s` \ncep cu imaginea victimei. |n
primul rând s` ne amintim ca victima a avut un
istoric. A fost iubit` de familie, [i-a iubit familia,
prietenii, colegii. Este mai mult decât o investiga]ie,
pentru c` trebuie s` lu`m \n calcul [i durerea
familiei. C`derea pe sc`ri poate fi de dou` feluri:
autopropulsie, te-ai \mpiedicat, ai alunecat sau teai dezechilibrat. Heteropropulsia este atunci când
te \mpinge cineva. Pentru analiz` trebuie s` lua]i
\n calcul mai mul]i factori: tipul de scar`, modul
de a c`dea, \nc`l]`mintea celui care a c`zut etc.

|n cazul nostru avem o scar` de 15 trepte, iar
victima era descul]`. Atunci când intervine
heteropropulsia pe sc`ri exist` o for]` exterioara
care apas` asupra centrului de greutate al persoanei
respective”, a spus Mihaela Brooks.

C`teva leziuni de pe trupul
artistei dau de b`nuit
Profilerul a constatat c` o parte dintre leziuni
nu se leag`. „Conform diagnosticelor primite \n
spital, mezzosoprana avea [i o serie de echimoze.
Spre exemplu, echimoza latero-cervical` stânga,
sub forma unor degete, care nu putea fi cauzat`
de c`derea pe sc`ri, lucru precizat [i de medicul
legist. |n c`derea de pe sc`ri se poate determina
[i treapta de pe care s-a plecat, lucru care poate
determina [i gravitatea loviturilor. Cu cât c`z`tura
este mai de sus, cu atât r`nile [i traumatismele
sunt mai grave, \nso]ite de foarte multe echimoze.
|n cazul Mariei Nicoar` se presupune c` ar fi
c`zut chiar din cap`tul de sus al sc`rilor pân`
la ultima treapt` de jos. Totu[i, victima nu a avut
echimoze la coate, la omopla]i, la genunchi, deci
s-a rostogolit. Ultima urm` biologic` a fost g`sit`
pe a treia treapt`, deci se exclude varianta c`derii

pân` pe prima treapt` de jos. |n rechizitoriu,
medicul legist nu exclude heteropropulsia”, a
conchis Mihaela Brooks.

Codrin Nicoar`, [otul
mezzosopranei, a devenit
inculpat \n dosarul
mor]ii acesteia
Recent, procurorii ie[eni au schimbat calitatea
pe care pianistul Codrin Constantin Nicoar` o
avea în dosarul mor]ii so]iei sale. Anchetatorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i îl consider` acum inculpat pe pianist, dup`
decesul mezzosopranei Maria Macsim Nicoar`.
La finele anului trecut, îndr`gita artist` a murit,
dup` mai multe luni petrecute prin spitalele din
Ia[i. Acum, Codrin Nicoar` este cercetat pentru
l`sarea f`r` ajutor a unei persoane aflate în
dificultate.
Procurorii ie[eni au decis recent trimiterea
\n judecat` a pianistului Codrin Constantin Nicoar`,
sub acuza]ia de l`sarea f`r` ajutor a unei persoane
aflate în dificultate. „A fost \ntocmit rechizitoriul
[i inculpatul a fost trimis \n judecat`. Ini]ial, \n
acest caz fusese \ntocmit un dosar penal pentru
tentativ` de omor, dar solu]ia a fost de clasare
acolo. Ulterior, s-a dispus extinderea urm`ririi
penale sub acuza]ia de l`sarea f`r` ajutor a unei
persoane aflate în dificultate. Recent, a fost finalizat
rechizitoriul [i a fost trimis la instan]`”, a declarat
ieri Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i. Astfel, dosarul a
ajuns zilele trecute pe rolul Judec`toriei Ia[i.
Acum, urmeaz` ca instan]a s` stabileasc` un prim
termen al procesului penal. Mai apoi, magistra]ii
ie[eni vor asculta ce au de spus anchetatorii [i
pianistul Codrin Constantin Nicoar`, pentru a
putea lua o decizie \n acest caz. De remarcat
este faptul c` patru rude ale mezzosopranei Maria
Macsim Nicoar` s-au constituit p`r]i civile \n
cadrul procesului penal ce \l prive[te pe pianistul
ie[ean Codrin Nicoar`.

Mezzosoprana ie[ean` a murit
la finele anului trecut
La sfâr[itul lunii decembrie 2020, mezzosoprana
Maria Macsim Nicoar` s-a stins din via]`. Artista
s-a chinuit vreme de câteva luni, dup` ce a ajuns
la spital în com`. La începutul lunii mai 2020,
artista a fost dus` la spital. „Pacienta în vârst`
de 52 de ani avea un traumatism cranio-cerebral,
fiind în com`, cu scor de com` Glasgow 5, cu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

hematom temporal stâng. Aceasta a fost preluat`
de echipajul SMURD, care a intubat-o [i a
transportat-o la Sec]ia de Neurochirurgie, în sala
de opera]ie. Rudele au declarat c` pacienta a
c`zut pe scar` seara [i s-a lovit la cap”, au spus
atunci reprezentan]ii SMURD Ia[i.
Ulterior, procurorii au declan[at o anchet`,
pentru a vedea dac` a fost vorba sau nu despre
un accident. A[adar, au fost audia]i mai mul]i
martori, rude ale artistei, îns`, pentru c` Maria
Macsim Nicoar` nu a putut vorbi, cercet`rile au
b`tut pasul pe loc. Dup` decesul îndr`gitei artiste,
cercet`rile nu au fost finalizate. Procurorii încearc`
s` afle dac` mezzosoprana a fost victima unui
accident casnic sau dac`, în acest caz, a fost
vorba despre altceva.

Maria Macsim Nicoar` fusese
dat` în grija unei surori
În urma posibilului accident suferit, mezzosoprana
Maria Macsim Nicoar` a fost dat` în grija unei
surori, în dauna so]ului artistei, Codrin Constantin
Nicoar`. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
au admis cererea formulat` de E.H., sora artistei.
Procesul intentat de sora artistei Maria Macsim
Nicoar` so]ului acesteia, pianistul Codrin Constantin
Nicoar`, a început pe 1 iulie 2020. Femeia, care
locuie[te în jude]ul Bac`u, le-a cerut judec`torilor
s` o lase pe artist` în grija ei. Pe 12 octombrie
2020, dou` rude de-ale mezzosopranei Maria
Macsim Nicoar` l-au dat în judecat` pe so]ul
artistei. Cele dou` rude, respectiv mama M.M.
[i sora E.H., cea care a ob]inut custodia artistei,
le-au cerut judec`torilor s` emit` un ordin de
protec]ie împotriva pianistului Codrin Constantin
Nicoar`. „Cerem obligarea pârâtului la p`strarea
unei distan]e minime de 100 de metri fa]` de
victim`, fa]` de re[edin]a actual`, din jude]ul
Bac`u, fa]` de Spitalul Clinic de Urgen]` «Prof.dr.
Nicolae Oblu», din Ia[i, [i fa]` de centrul medical
în care va fi transferat` pentru recuperare, precum
[i interzicerea oric`rui contact”, au afirmat cele
dou` rude ale artistei. Dar judec`torii au respins
cererea de emitere a unui ordin de protec]ie
împotriva pianistului Codrin Constantin Nicoar`,
pentru lipsa calit`]ii procesual active a reclamantelor.
De remarcat este faptul c`, pentru l`sarea f`r`
ajutor a unei persoane aflate în dificultate, Codul
Penal prevede o pedeaps` cuprins` între 3 luni
[i un an de închisoare sau cu o amend`. Astfel,
în legisla]ie nu se prevede luarea vreunei m`suri
preventive în astfel de situa]ii.
Drago[ SAVIN
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Iat\-i! Ei sunt tinerii care s-au
sinucis la Ia[i `n pandemie. Pove[ti
dureroase, terminate brusc prin
moarte [i multe `ntreb\ri f\r\
r\spuns, r\mase `n urma lor
|n ultimele luni, la Ia[i, mul]i
tineri [i-au pus cap`t zilelor.
Nu este clar dac` pandemia a
jucat un rol important sau nu,
dar cert este c` sinuciderile sau ]inut lan]. Zilele trecute, o
tân`r` student` [i-a pus cap`t
zilelor, iar acum câteva
s`pt`mâni o alt` fat` a ales s`
plece de pe p`mânt. Nu doar
cele dou` fete au ales s`
recurg` la un asemenea gest

|n ultimele luni, la Ia[i, mai mul]i tineri s-au
sinucis. Nu este clar dac` pandemia a jucat un
rol important sau nu, dar sinuciderile s-au ]inut
lan]. Poate una dintre cele mai halucinante sinucideri
de la Ia[i a fost a unui tân`r care a transmis totul
pe Facebook. B`rbatul s-a spânzurat, iar tragedia
a fost transmis` live pe re]eaua de socializare
Facebook. Irinel a decis s`-[i pun` cap`t zilelor.
B`rbatul de 33 de ani, din comuna Ion Neculce,
a luat o funie, a legat-o de o grind` [i a plecat
de pe aceast` lume. Totu[i, ie[eanul a vrut ca
rudele [i apropia]ii s`i s`-l vad` pentru ultima dat`.
Astfel, participan]ii la live-ul transmis pe re]eaua
de socializare Facebook au r`mas uimi]i [i [oca]i
în fa]a imaginilor transmise. Printre cei care au
v`zut imaginile de groaz` a fost [i sora sa. Astfel,
a fost sunat de urgen]` proprietarul unei stâne de
oi la care acesta lucra. B`rbatul s-a deplasat la
fa]a locului [i i-a t`iat funia. Din p`cate, când a
ajuns era prea târziu, Irinel era mort.

O alt` sinucidere care a
cutremurat Ia[ul: Studenta de
la UMF, g`sit` moart` \n Copou
Maria Andreea Albu era o tân`r` student`
de la UMF. Ea [i-a pus cap`t zilelor lâng` pârtia
de schi, legându-[i mai multe coliere de plastic
\n jurul gâtului. |nainte de tragedie a postat pe
contul s`u de Facebook un mesaj cutremur`tor.
Asta se \ntâmpla cu câteva luni înainte de a
recurge la gestul de neîn]eles. Postarea studentei
de la UMF, Maria Andreea Albu, a fost f`cut`
pe 10 septembrie 2020, de Ziua Mondial` de
Prevenire a Suicidului. „În fiecare an, aproape
800.000 de oameni manifest` tulbur`ri mintale,
ce pot conduce la tentative de suicid. Sinuciderea
reprezint` o tragedie care afecteaz` familiile [i
întreaga comunitate, având efecte de lung` durat`
asupra oamenilor r`ma[i în urm`. O tentativ`
anterioar` de suicid reprezint` un factor de risc
pentru repetarea [i s`vâr[irea ulterioar` a acestui
act. În ultimii anii, s-a constatat faptul c` actul
de sinucidere reprezint` a treia cauz` principal`
de deces în rândul adolescen]ilor între 15 [i 19
ani. Sinuciderea nu apare doar în ]`rile dezvoltate,
ci reprezint` un fenomen global, afectând toate
regiunile lumii. Depresia major` sau alte tulbur`ri
înso]ite de tendin]e autolitice sunt probleme grave
de s`n`tate public`; cu toate acestea, pot fi

prevenite prin intermediul câtorva m`suri de
precau]ie”, se arat` în postarea f`cut` pe contul
de Facebook al tinerei.

Student, [ef de grup` la FEAA,
g`sit spânzurat dup` ce a fost
c`utat de colegi [i prieteni

dar, din p`cate, a recurs la un asemenea gest.
Am în]eles c` mama lui este bolnav`, iar problemele
pe care le-a avut în ultimele zile l-au m`cinat.
P`cat de el [i de tinere]ea lui. Era un om tare
bun [i un coleg a[a cum [i-ar dori oricine”, a
spus un apropiat de-al tân`rului.

Tân`r`, g`sit` spânzurat` \n

Un tân`r, angajat la Leroy Merlin [i [ef de
dulap dup` ce s-a mutat la Ia[i
grup` la FEAA, s-a spânzurat în p`dure la Voine[ti
O tân`r` de 20 de ani a fost g`sit` spânzurat`
\n prim`vara aceasta. Nu a l`sat bilet de adio,
îns` evenimentele din ultimele zile din via]a lui pe 15 martie, înainte de prânz. Povestea începe
ar putea explica totul. Angajat la Leroy Merlin undeva în jurul orei 10:30, când un b`rbat anun]a
[i [ef de grup` la FEAA, Iulian Nechifor a trecut, c` a g`sit-o spânzurat` pe tân`ra c`reia îi închiriase
se pare, printr-o perioad` mai dificil`. Iulian un apartament. Imediat, un echipaj medical a
Nechifor era angajat al Leroy Merlin [i unul ajuns la fa]a locului, împreun` cu poli]i[tii. Medicii
dintre cei mai buni studen]i de la FEAA. Pe 11 nu au putut decât s` constate decesul. Din spusele
aprilie, pu]in dup` ora 8:30, acesta a fost g`sit acestora, femeia era moart` de câteva ore. Poli]i[tii
spânzurat. Zeci de persoane au plecat în c`utarea criminali[ti au împânzit zona [i au f`cut verific`ri.
lui, dup` ce, de joi, acesta a disp`rut. Povestea Laura Alexandroaia a fost g`sit` de proprietar
începe joi, pe 8 aprilie, când Iulian i-a spus mamei atârnând într-un dulap, fiind spânzurat` de bara
sale c` ar vrea s` mearg` pân` în p`dure s` se pentru haine. Poli]i[tii au audiat mai multe persoane
lini[teasc`. Acesta s-a dus spre p`durea din pentru a afla ce s-a întâmplat. Laura Ionela
Voine[ti [i nu s-a mai întors. Timpul a trecut, Alexandroaia era de loc din localitatea Slatina,
din jude]ul Suceava. Ea a lucrat o perioad` întriar mama acestuia a început s`-[i fac` griji.
un club din zon`, iar vestea mor]ii ei a c`zut ca
Dup` mai multe ore, dispari]ia lui Iulian a
un tr`snet peste familia [i prietenii acesteia.
fost semnalat`. Alarma s-a dat rapid, iar poza
tân`rului a împânzit re]elele de socializare. Pân`
Ultima sinucidere. Studenta
[i poli]i[tii au cerut sprijinul cet`]enilor pentru
g`sit` \n c`minul T18 din
ca Iulian s` fie g`sit. S-au f`cut mai multe verific`ri
Tudor Vladimirescu
[i c`ut`ri vineri [i sâmb`t` (pe 9 [i 10 aprilie),
îns` f`r` niciun rezultat. Duminic`, pe 11 aprilie,
Carmen Macovei era o tân`r` simpl`, plin`
la baza p`durii din Voine[ti s-au adunat mai mul]i de via]`, vesel` [i nu p`rea s` ascund` vreo
colegi de facultate de-ai tân`rului, jandarmi, poli]i[ti, dram`. Totu[i, aparen]ele \n[al`, iar Carmen
medici [i mai mul]i pasiona]i de ma[ini de teren. ascundea probabil \n sufletul ei o adev`rat` dram`.
Reporterii „BZI” au discutat cu surse din cadrul Nimeni nu va [ti niciodat` de ce a ales s` se
anchetei [i au aflat c` Iulian Nechifor trecea sinucid` tân`ra suceveanc`. Cert este c` povestea
printr-o perioad` mai dificil`. Recent, a f`cut tragic` \ncepe undeva pe 1 mai, când p`rin]ii fetei
câteva gre[eli la locul de munc`, gre[eli care nu au intrat \n panic` pentru c` aceasta nu mai
erau atât de grave. Câteva calcule ar fi fost r`spundea la telefon. Au luat leg`tura cu angaja]ii
încurcate, îns` problemele puteau fi rezolvate. c`minului T18, acolo unde tân`ra era cazat`, iar
Tot în urm` cu câteva zile, Iulian î[i lovise ma[ina, paznicul a mers la ea \n camer` s` vad` dac`
un Renault Laguna. {i asta l-ar fi sup`rat. „Au este acolo. Atunci a fost f`cut` descoperirea
fost mai multe probleme, cumulate. Nu putem macabr`. Tân`ra p`rea lipsit` de via]`. Imediat svorbi doar despre una. Toate se puteau rezolva, a sunat la 112, iar un echipaj medical a ajuns \n
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

zon`. Din p`cate, nu a putut decât s` declare
decesul. Ulterior, pe fir au intrat poli]i[tii. Din
primele verific`ri efectuate de oamenii legii a
rezultat c` tân`ra s-ar fi sinucis ingerând mai
multe medicamente. Din câte se pare, \n camera
ei nu a fost g`sit vreun mesaj de adio. Poli]i[tii
au deschis un dosar penal pentru ucidere din
culp` [i fac verific`ri pentru a stabili ce s-a
\ntâmplat. Totodat`, poli]i[tii \ncearc` s` afle motivul
sinuciderii, cu toate c` uneori asta este imposibil.
Carmen Macovei avea 19 ani [i era student` în
anul I, la Facultatea de Inginerie Electric`, Energetic`
[i Informatic` Aplicat` din cadrul Universit`]ii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Ia[i. Cea mai
bun` prieten` a ei a postat un mesaj emo]ionant
pe re]elele de socializare, un mesaj prin care
aceasta î[i exprim` cele mai sincere regrete.

Câteva m`suri la îndemâna
oricui pot salva via]a unui om
ajuns în pragul disper`rii
Medicii ie[eni trag un semnal de alarm`.
„Tentativele de sinucidere din aceast` perioad`
sunt caracterizate prin gravitate extrem` [i utilizarea
toxicelor folosite în gospod`rie, adesea insecticid
sau substan]e de cur`]at corozive [i caustice sau
pl`gi autoprovocate [i au loc pe fondul condi]iilor
socio-economice precare [i a conflictelor casnice.
Recomand`m o aten]ie sporit` din partea familiei
pentru cei care trec printr-o perioad` dificil` [i
apelarea de urgen]` la psiholog sau psihiatru
pentru a preveni actele extreme. În cazurile de
intoxica]ie, primele m`suri de eliminare a toxicelor
constau în provocarea v`rs`turii [i prezentarea
de urgen]` la spital, dar avertiz`m asupra riscurilor
provoc`rii emezei atunci când nu [tim tipul de
toxic, pentru c` leziunile se pot agrava. De
exemplu, în cazul substan]elor corozive [i a
administr`rii de «antidoturi», precum laptele sau
albu[ul de ou, f`r` indica]ie medical`, ele pot
cre[te absorb]ia toxicelor, ducând la forme severe
de intoxica]ii”, au precizat medicii ie[eni. |n ultimul
an, pe lâng` ace[ti tineri, zeci de ie[eni [i-au pus
cap`t zilelor apelând la diferite metode.
Drago[ SAVIN
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial

nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.

nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
notariat. Telefon: 0729921577.
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
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FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

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.

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.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.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 marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`

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

Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

NOTIFICåRI
Lichidatorul judiciar, SOLVENS
SPRL, notific` tuturor creditorilor
debitoarei Cocoveic` Lavinia II cu
sediul social în Sat Dumesti,
com. Dumesti, jud Iasi, CIF:
37336329, F22/344/2017 c` prin
Sentin]a civil` nr.
317/28.04.2021, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
711/99/2021, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate de faliment împotriva

debitoarei [i s-a desemnat
lichidatorul judiciar. - Termenul
limit` pentru înregistrarea
crean]elor asupra averii
debitoarei este 11.06.2021. În
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea
nr.85/2014 privind procedura
insolven]ei, nedepunerea cererii
de admitere a crean]ei pân` la
termenul men]ionat atrage, în
ceea ce prive[te
crean]a/crean]ele pe care le
de]ine]i împotriva debitorului,
dec`derea din dreptul de a fi
înscris în tabelul creditorilor [i
pierderea calit`]ii de creditor
îndrept`]it s` participe la
procedur`. - Termenul de
verificare a crean]elor,
întocmirea, publicarea si
comunicarea tabelului preliminar
este 22.06.2021. - Termenul de
formulare a contesta]iilor la
tabelul preliminar este de 7 zile
de la data public`rii în Buletinul
procedurilor de insolven]` a
tabelului preliminar. - Termenul
pentru afi[area tabelului definitiv
al crean]elor este la data de
16.07.2021 - Termenul pentru
continuarea procedurii este
22.09.2021. Adunarea
creditorilor: - Se notific` faptul c`
prima Adunare a creditorilor va
avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Armean`, nr. 11, jud.
Ia[i; Data: 28.06.2021, Ora:
10.00; - Ordinea de zi: 1.
Alegerea Comitetului creditorilor
[i desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2. Confirmarea sau
înlocuirea lichidatorului judiciar [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Rela]ii suplimentare la tel/fax:
0232/433.533, email:
solvens.iasi@gmail.com [i mobil:
0744/609310.

Ie[enii vor primi 3 milioane de euro, fonduri europene, pentru
\nfiin]area livezilor. Fermierii au investit deja banii de la UE \n
planta]ii cu nuci, meri sau cire[i
Proiectele ie[enilor depuse \n
anul 2020, r`mase f`r`
finan]are din cauza lipsei
fondurilor, vor intra la plat` \n
acest an. |n anul 2020 au fost
depuse 100 de proiecte la
AFIR, din toat` ]ara, care sunt
\n a[teptare pentru finan]are.
Suma alocat` pentru perioada
2021-2022 pentru proiectele
eligibile la finan]are este de
122 de milioane de euro
Fermierii din Ia[i care au depus proiectele
pentru pomicultur` \n anul 2020 [i nu au ob]inut
finan]area din cauza fondurilor indisponibile, vor
primi banii solicita]i \n acest an. Ie[enii care au
solicitat de la Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor
Rurale (AFIR) 3 milioane de euro pentru investi]iile
\n livezi vor primi banii. Proiectele depuse de
c`tre ace[tia au fost eligibile, dar au r`mas f`r`
finan]are din cauza lipsei fondurilor, fiind alocat`
doar o anumit` sum` pentru aceast` component`,
pomicultura. |n anul 2020 au fost depuse cereri
\n valoare de 4 milioane de euro, un sfert din
aceast` sum` fiind achitat` beneficiarilor din Ia[i.

Scopurile investi]iilor în domeniul pomicol sunt:
cre[terea competitivit`]ii exploata]iilor pomicole
prin dotarea cu utilaje [i echipamente, înfiin]area,
modernizarea [i/sau extinderea unit`]ilor de
procesare, înfiin]area sau modernizarea unit`]ilor
de procesare. Beneficiarii din Ia[i pot primi banii
europeni [i pentru reconversia planta]iilor existente
[i cre[terea suprafe]elor ocupate cu pepiniere
pomicole.

Fermierii din Ia[i care au avut
proiecte eligibile \n
pomicultur` vor investi
3 milioane de euro,
fonduri europene
Fermierii din Ia[i au primit \n primul trimestru
din acest an fonduri europene \n valoare de 3
milioane de euro, bani pe care i-au investit mai
ales \n sectorul pomicol [i \n utilaje agricole.
Fermierii din Ia[i au investit pân` acum 1,6
milioane de euro în planta]iile pomicole. Cu banii
ob]inu]i de la Uniunea European`, beneficiarii
din Ia[i vor înfiin]a planta]ii pomicole în comunele
Criste[ti, Bârnova [i B`l]a]i, pe aproximativ 20
de hectare. Ace[tia vor investi \ntre 300.000 [i
800.000 de euro \n livezi cu cire[i, cu nuci sau
mixte. |n ultimii ani a crescut num`rul beneficiarilor

interesa]i de investi]iile în acest domeniu, fiind
deja înfiin]ate planta]ii pomicole pe o suprafa]`
de 16 hectare. |n anul 2020 au fost depuse 100
de proiecte la AFIR, din toat` ]ara, care sunt \n
a[teptare pentru finan]are. Acestea vor fi finan]ate
\n perioada 2021-2022, suma disponibil` fiind \n
valoare de 122 de milioane de euro.

Ie[enii au investit 13 milioane
de euro în afacerile din mediul
rural, bani ob]inu]i prin
intermediul grupurilor
de ac]iune local`
GAL-urile sunt parteneriate de tip publicprivat cu rol important în mediul rural, contribuind
la dezvoltarea zonei de pe raza teritoriului de
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activitate (mai multe comune grupate), având
propriile bugete de finan]are a proiectelor. |n
jude]ul Ia[i sunt 12 GAL-uri. Acestea sunt: GAL
Codrii Pa[canilor, GAL Ia[i-Sud Vest, GAL SiretMoldova, GAL Microregiunea Belce[ti-Focuri,
GAL Stejarul, GAL Stejarii Argintii, GAL Colinele
Ia[ilor, GAL Valea Prutului, GAL Poiana Vl`dic`i,
GAL {tefan cel Mare [i GAL Dealurile Bohotinului.
Ie[enii au dezvoltat afaceri în mediul rural cu
13 milioane de euro, fonduri europene ob]inute
prin intermediul grupurilor de ac]iune local`. De
asemenea, \n aceast` perioad`, tinerii care s-au
\ntors din diaspora au solicitat fonduri europene
\n valoare de aproximativ 200.000 de euro pentru
investi]iile \n ferme zootehnice, apicole sau
vegetale.
Raluca COSTIN
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Un cunoscut psiholog din Ia[i s-a spânzurat
`n cabinet `n a treia zi de Pa[te! Drama din
spatele sinuciderii tragice! ıCred c\
suferea din cauza problemelor cu copiii!‰
Un cunoscut psiholog din Ia[i a decis
s`-[i pun` cap`t zilelor. Trupul
ne\nsufle]it al lui Cristian Petrescu a
fost descoperit ieri de un coleg de
breasl`, care a anun]at imediat Poli]ia.
Psihologul a fost g`sit spânzurat \n
biroul din cadrul Centrului de S`n`tate
Mintal` de pe strada Lasc`r Catargi, din
municipiul Ia[i
Tragedie f`r` margini, \n Ia[i! Un cunoscut psiholog, Cristian
Petrescu, a fost g`sit spânzurat ieri dup`-amiaz` la Centrul de
S`n`tate Mintal` de pe strada Lasc`r Catargi. Macabra descoperire
a fost f`cut` de un coleg de breasl`, care a alertat imediat
autorit`]ile. La scurt timp, la fa]a locului au sosit echipaje medicale,
dar [i de Poli]ie. Din p`cate, nu s-a mai putut face nimic pentru
salvarea psihologului Cristian Petrescu (50 de ani), decât s` se
declare decesul.

Un ie[ean i-a scos ochiul
propriului tat\! L-a l\sat
orb strivindu-i globul
ocular cu degetul, dup\
o ceart\ `n familie!
Agresorul a primit peste
un deceniu de temni]\!
Un ie[ean care i-a scos ochiul propriului tat` a fost pedepsit
de c`tre magistra]i! Ie[eanul era acuzat c` l-a l`sat orb pe
propriul tat`, dup` o ceart` \n familie! Acum, judec`torii din
cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au respins apelul formulat de Lucian
Bugaenco \mpotriva sentin]ei emise ini]ial \n cazul s`u. „Instan]a
respinge ca nefondate apelurile. Definitiv`”, au precizat magistra]ii
ie[eni.
Amintim c`, ini]ial, individul \n vârst` de 47 de ani a fost
condamnat de Judec`toria Ia[i la 9 ani, 6 luni [i 513 zile de
închisoare, pentru influen]area declara]iilor, amenin]are, port
f`r` drept de obiecte periculoase [i tulburarea ordinii [i lini[tii
publice. Acest proces al individului a început pe 12 noiembrie
2018, partea v`t`mat` fiind tot tat`l s`u, care, între timp, a
murit.

Ie[eanul Lucian Bugaenco, pedepsit
pentru un atac asupra propriului tat`
Procurorii ie[eni au afirmat c` tat`l lui Lucian Bugaenco,
un b`rbat de 75 de ani la acea dat`, a r`mas f`r` vedere
dup` ce fiul s`u i-a spart unul dintre ochi cu mâinile goale.
Victima a agonizat mai bine de o s`pt`mân` în propria cas`,
întrucât, când ambulan]a a venit s` îi acorde îngrijiri, agresorul
i-a amenin]at pe medici cu un cu]it.
Potrivit anchetatorilor, \n plus, agresorul a intrat cu un
cu]it în spital [i [i-a amenin]at tat`l. Abia la dou` s`pt`mâni
de la fapt` acesta a fost arestat preventiv. Ie[eanul a fost
arestat, fiind acuzat c` [i-a agresat tat`l într-un mod cumplit,
l`sându-l f`r` vedere. Lucian Bugaenco a fost cercetat, trimis
în judecat` [i condamnat pentru violen]` în familie. Acesta
fusese liberat condi]ionat de aproximativ un an, dup` ce
executase o alt` pedeaps`.
Continuarea pe www.Bzi.ro
Ciprian NEDELCU

Psihologul Cristian Petrescu,
g`sit spânzurat \n cabinet
De altfel, autorit`]ile ie[ene au [i precizat ieri c` a fost declarat
decesul psihologului Cristian Petrescu. „Un b`rbat \n vârst` de
aproximativ 50 de ani a fost g`sit spânzurat \n cabinet de c`tre
medicul psihiatru din cabinetul al`turat. Echipajul TIM SMURD
a constatat decesul. Criminali[tii vor prelua cazul”, au precizat
ieri reprezentan]ii SMURD Ia[i.
De altfel, la fa]a locului au sosit, a[a cum aminteam, atât
echipaje de Poli]ie, cât [i criminali[tii. Ace[tia au preluat probe
de la fa]a locului, pentru a putea stabili cu exactitate cum s-a
petrecut tragedia. Totu[i, anchetatorii merg pe pista suicidului,
având \n vedere ceea ce au g`sit \n cabinetul respectiv.

Un om care suferea [i care
era apreciat de to]i colegii s`i
Psihoterapeutul Cristian Petrescu lucra la Centrul de S`n`tate
Mintal` de pe strada Lasc`r Catargi. Acesta avea doi copii, cu
unele probleme medicale. Colegii doctorului nu [tiau c` el sufer`
din acest motiv. |n cursul zilei de ieri, pacien]ii s-au adunat la
u[a cabinetului lui Cristian Petrescu, \ns` acesta nu a r`spuns
nici la u[`, nici la telefon. |n cele din urm`, un coleg de breasl`
a reu[it s` intre \n cabinet, unde a f`cut descoperirea macabr`.
Pe de alt` parte, colegii lui Cristian Petrescu spun c` acesta era
un profesionist des`vâr[it, el fiind foarte apreciat \n comunitatea
psihologilor din Ia[i.
Reporterii „BZI” au luat ieri leg`tura cu unul dintre colegii
b`rbatului. „Este greu s` vorbesc despre asta... Este un [oc pentru
noi to]i. Nu [tiu ce s-a \ntâmplat! {tiu c` avea ceva probleme cu
cei doi copii ai s`i, probleme de natur` medical`, dar nu p`rea
s` sufere din cauza aceasta - sau cel pu]in nu se ar`ta. Era un
profesionist, un om bun, sufletist! Nu am cuvinte... Cred c` suferea
din cauza problemelor acestora...”, a precizat un coleg de-al lui
Cristian Petrescu.

Cine a fost Cristian Petrescu
Cristian Petrescu activa ca psiholog clinician principal \n cadrul
Institutului de Psihiatrie „Socola”, din Ia[i. |n acela[i timp, el
activa ca psihoterapeut / trainer la Asocia]ia de Terapie [i Consiliere
Familial`. De asemenea, acesta a activat ca formator \n psihoterapie
sistemic` de familie [i cuplu, dar [i ca psiholog principal clinician,
psihoterapeut \n cadrul Cabinetului Individual de Psihologie.
Ie[eanul a fost pre[edinte al Asocia]iei de Consiliere [i Terapie
a Familiei România, vicepre[edinte al Asocia]iei de Psihoterapie
a Familiei [i Cuplului Ia[i, membru al Comisiei de Acreditare din
cadrul Asocia]iei de Psihoterapie a Familiei [i Cuplului Ia[i, dar
[i vicepre[edinte / formator \n cadrul Asocia]iei de Psihoterapie
Integrativ` [i Psihologie Clinic`. |n plus, Cristian Petrescu a fost
absolvent (promo]ia 1996) al Facult`]ii de Psihologie [i {tiin]e
ale Educa]iei, de la Universitatea „Al.I. Cuza”, din Ia[i. |n perioada
1997-2021, cunoscutul psiholog ie[ean a participat la diferite cursuri
de formare, de specializare [i la evenimente legate de meseria
pe care o practica, inclusiv conferin]e interna]ionale.
Sorin PAVELESCU

Compartiment Resurse Umane

Nr. 36264/23.04.2021

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi cu sediul în Iaşi, Str. A. Panu
nr. 17-19, organizează conform H.G. 286/2011 concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie temporar
vacantă, perioadă determinată de Asistent medical - PL.
Condiţii de participare:
a) Condiţii generale de participare: conform art. 3 din
Regulamentul cadru la HG 286/2011
b) Condiţii specifice:
- studii de absolvire a şcolii postliceale de asistent medical;
- certificat de membru, la zi, al Ordinului Asistentenților
Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România;
- vechime în specialitate necesară – minim 6 luni în profesia
de asistent medical cu studii PL
- cunoştinţe operare calculator nivel mediu.
Concursul se organizează la sediul instituţiei, conform
următorului calendar:
- interval depunere dosare: 04.05.2021 - 10.05.2021
- proba scrisă: 19.05.2021, ora 10.00
- interviu: 24.05.2021, ora 12.00
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul cadru la HG
286/2011.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi alte
menţiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la
dispoziţie la sediul unităţii, Compartiment Resurse Umane, sau
la numarul de telefon 0232/218540 int. 113 cât şi pe site - ul
www.cjpiasi.ro.
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Trei fete de la CTP Ia[i, rezervate pentru
primar [i pre[edinte! Una dintre ele era
b\nuit\ c\ ar fi angajata SRI. Erau puse s\
danseze s\pt\mânal
Ansamblul folcloric „Busuioc
Moldovenesc” al Sindicatului Liber RATP
Ia[i a fost \nfiin]at \n anul 1980 [i rezist`
[i \n prezent. |n cei peste 40 de ani de
activitate, ansamblul a \ncântat sute de
spectatori din ]ar`, dar [i din str`in`tate.
Costel D`sc`li]a, fost l`c`tu[ mecanic, \n
prezent liderul Sindicatului Liber, este cel
care coordoneaz` [i ]ine uni]i membrii
ansamblului de aproape 30 de ani. Blonda
care dansa al`turi de pre[edintele ]`rii nu
mai face parte din ansamblu. Cele mai
bune dansatoare erau special preg`tite s`
danseze al`turi de personalit`]ile ora[ului
Dup` 41 de ani de la \nfiin]are, Ansamblul folcloric „Busuioc
Moldovenesc” al Sindicatului Liber RATP Ia[i \nc` rezist`. Maria,
cunoscut` ca „blonda” care dansa al`turi de fostul pre[edinte
Traian B`sescu, a p`r`sit ansamblul \n urm` cu mai mul]i ani.
Femeia era special preg`tit` s` danseze al`turi de pre[edintele
]`rii ori de câte ori venea \n Ia[i. Trei dintre cele mai bune
dansatoare erau trimise s` danseze al`turi de personalit`]ile
ora[ului, la toate evenimentele. „Blonda”, care era mereu \n dreapta
pre[edintelui, era suspectat` c` ar fi ofi]er SRI. „Maria, blonda
care dansa cu pre[edintele când venea \n Ia[i, ea era considerat`
cea mai preg`tit` s` danseze cu el. Mereu, când venea \n Ia[i
Traian B`sescu, ea era trimis` s` danseze al`turi de el. |n vremea
aceea se specula c`-i securist` [i ne c`uta presa s` le spunem
ce e cu ea. Eu le-am zis mereu s` mearg` s` vorbeasc` cu ea,
doar ea le poate oferi toate informa]iile, deoarece la mine \n
dosar apare ca dansatoare [i atât. Nu [tiam nimic despre ea,
decât c` lucra \n compania noastr` [i atât. Ea ap`rea \n toate
pozele lâng` pre[edinte, ea era mereu \n dreapta lui. Eu le
trimeteam mereu, erau trei fete special preg`tite s` danseze [i
le trimiteam la pre[edinte, la primar (fostul primar Gheorghe
Nichita- n.r.), la secretar, s` fie acolo. Maria a plecat din ansamblu
[i din companie, [tiu c` s-a m`ritat cu un b`iat tot din ansamblu
[i s-a mutat \n Bra[ov”, a declarat Costic` D`sc`li]a, coordonatorul

ansamblului folcloric „Busuioc Moldovenesc”. Zeci de vatmani
lucreaz` ca mecanici necalifica]i în depourile CTP [i sunt pl`ti]i
cu salariul minim pe economie, iar [oferii sunt obliga]i s` intre
în concediu de odihn`!

Costic` D`sc`li]a este coordonatorul
Ansamblului folcloric „Busuioc
Moldovenesc” de aproape 30 de ani
Costic` D`sc`li]a lucreaz` \n Compania de Transport Public
din Ia[i de peste 30 de ani, iar \n prezent este lider de sindicat.
Dup` Revolu]ia din 1989, Costic` D`sc`li]a a devenit coordonatorul
ansamblului folcloric al companiei. Tot ceea ce face pentru
ansamblu, face din dragoste pentru folclor. „Ansamblul nostru a
fost \nfiin]at \n anul 1980 [i dup` s-a desfiin]at, iar dup` revolu]ie
l-am re\nfiin]at. Avem \n componen]a ansamblului soli[ti de marc`
din zona Moldovei: Daniela Mera, Gheorghe Jitaru, Anca Carp
[i Gheorghe Hârtopanu. La \nceput, ansamblul a fost format 80
la sut` din personalul intern, dar cu timpul s-au c`s`torit, au
plecat din ora[ [i acuma to]i membrii ansamblului sunt colaboratori.
Din 58 de membri pe care i-am avut, \n ultimi doi ani, 23 s-au
retras, deci mai avem 36 de membri activi. S-au tot schimbat
directorii, dar sus]inerea din partea companiei este la fel. Este o
hot`râre a consiliului administra]iei prin care se d` 100 de lei la
coregraf, 100 de lei la dirijor [i 500 de lei pe care s` \i avem
de cheltuial` când plec`m undeva, s` avem m`car de un suc.
Mi-a pl`cut dintotdeauna folclorul, acesta a fost unul dintre motivele
pentru care am preluat ansamblul. De multe ori mi-au spus b`ie]ii
c`, dac` eu am pus cap`t, nici ei nu mai vin. Eu le-am tot zis
c` o s` fie altcineva care o s` se ocupe, dar nu pot s` spun pe
cine voi l`sa s` aib` grij` de ansamblu. Pe niciunul dintre colegii
mei din consiliu nu-l trage sufletul s` fac` ce fac eu. Din p`cate,
sunt [anse de sut` la sut` s` se piard` ansamblul”, a precizat
Costic` D`sc`li]a, coordonatorul ansamblului.

Iscusin]a [i m`iestria artistic` a
ansamblului au fost recunoscute
peste tot \n lume

din ansamblu sunt abonamente de c`l`torie gratuite. „Nu am mai
avut un eveniment de mai bine de un an, cu pandemia asta nu
am mai mers nic`ieri. |nainte de nebunia asta plecam peste tot
prin ]ar`, o dat` sau de dou` ori pe lun`. |n 2009 am fost \n
Fran]a, unde am fost invita]i de un ansamblu de acolo, dup` ce
[i ei au fost la noi \n Ia[i. Au stat trei zile la noi, le-am prezentat
ora[ul, au fost tare \ncânta]i, iar dup` o lun` ne-au invitat [i ei
\n Fran]a. Am stat o s`pt`mân` acolo. Chiar dac` nu mai avem
evenimente, \n fiecare mar]i [i joi avem repeti]ii. Repeti]iile se
desf`[oar` \n sala noastr` de aici de la CTP. Avem sal` special`,
cu toate condi]iile [i instrumente. Am fost la un eveniment \n
Bulgaria [i când au intrat ai no[tri, atât de tare b`teau din cizme
\ncât s-a rupt scena [i vreo dou`, trei perechi au c`zut sub scen`.
|mi pare r`u c` nu am putut s` le fac poz`. Noi suntem uni]i,
am mers la mare, la munte, pe banii no[tri. Când eram mai tineri
aveam [i echip` de fotbal, acum nu-i mai trage inima s` fac`
ceva. |mi lipsesc evenimentele. Dac` mi-ar cere cineva acum s`
leg ultimele 10 \ntâmpl`ri mai deosebite, le-a[ amesteca, pentru
c` sunt foarte multe. Peste tot unde am fost s-a l`sat cu show
[i de peste tot am amintiri frumoase”, a mai spus coordonatorul
ansamblului. Petru Enea este vatman la CTP, iar când nu conduce
tramvaiul scrie poezii de dragoste!
Andreea PåDURESCU

Ansamblul folcloric „Busuioc Moldovenesc” a f`cut spectacol
pe scenele din \ntreaga lume. Singurele beneficii ale membrilor
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Bursa bârfelor

Bremarele e fericit nevoie-mare
pentru reu[ita din amor!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre un nene bremare de pren giude], pre numele s`u
Costelu[ Iosug. Gurile rele spun c` bremarele e fericit nevoie-mare
\n ultima perioad`, pe motiv c` [i-o tras ]iitoare nou`. Oamenii r`i
de pren comuna T`t`ra[i [tiau c` bremarele avea o alt` ]iitoare
\nainte, când era nevasta suptprefect`, o t`n]ic` pe care o mai
aducea pe acas`, [tiind c` nevasta e cu treburi. Dar, acum, cet`]enii
sus]in c` nenea Costelu[ merge mai ]an]o[, mai cu peptu-nainte,
pe motiv de fericire \n amor. Acu’, babetele bârfitoare nu cred t`t
ce aud, c` oamenii sunt r`i [i vorbesc pe la col]uri, dar asta nu
\nsamn` c` e esclus s` fie [i o urm` de adev`r \n unele chestiuni...

Cum agiung unii neaveni]i s`
decid` \n buricu’ târgului! Numai
nu s-au rugat pompierii de el!
|n continuarea rubricu]ei, babetele cele hâtre v` prezint` una
care, dac` n-ar fi extrem de amuzant`, ar fi trist` r`u di t`t. Este
vorba despre nimeni altul decât Costelu[ Ac`sc`li]ei, `la de [i-a
tras parcare \n buricu’ târgului! Gurile rele spun c` nenea aista,
de avar ce este, ]âne bariere jos [i noaptea, iar, acu’ câteva zâle,
când a fost un incendiu pe lâng` cl`direa de comer]uri, prin zona
parc`rii lui, pompierii s-au chinuit s` \ntind` furtunuri pe t`t`
strada, pe motiv c` nu puteau intra cu autospecialele. {i cic` nu
au putut intra cu autospecialele din pricina lui Ac`sc`li]ei, cel care
]âne barierele coborâte t`t timpu’, de fric` s` nu care cumva s`
parcheze cineva f`r` s` \i pl`teasc` lui. Acu’ ceva timp, babetele
bârfitoare v` povesteau cum nenea Costelu[ se apleca pren parcare
s` ridice ne[te bancnote aruncate de un [ofer care a vrut s`-[i
lase ma[inu]a pe acolo! Dac` punem cap la cap zvonurile aiestea,
vedem cam cine decide \n buricu’ târgului, mai ales când vine
vorba despre chestiuni de via]` [i de moarte!

L-a p`c`lit pe cel mai bun preten, ca
s` pun` mâna pe cas`! Dezvoltatorul,
acuzat c` n-are nimic sfânt pe lume!
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una nou`
despre un dezvoltator himobiliar, pre numele s`u Tudoric` Tomi]`.
Cic` nenea aista l-a \mprumutat pe un pretenar bun cu ne[te
lovele \n urm` cu ceva timp. Endevidu’ i-a spus amicului c` \i
poate returna datoria când are t`]i banii \n mân` sau \n rate.
Omul a achitat ne[te bani, iar, la un moment dat, a vrut s`-i dea
t`t` datoria \napoi dezvoltatorului, numai c` Tomi]` a schimbat
macazul! Gurile rele spun c` endevidu’ i-a zis pretenarului c` \i
poate da t`]i banii o dat`, dar trebuie s` pun` [i ne[te dobânzi,
destul de m`ricele. Cum omul nu avea parale [i de dobânzi, s-a
lini[tit [i i-a pl`tit ratele. Numai c`, acu’, dup` ce a achitat aproape
80 la sut` din datorie, pretenarul s-a trezit cu Tudoric` pe cap,
care i-a repro[at c` a \ntârziat la unele rate. Oamenii r`i spun c`,
acu’, himobiliaru’ \l d` afar` din cas` pe pretenar, \n contul datoriei.
Cic`, de fapt, scopul lui Tomi]` a fost `sta de la \nceput: s`-l
\ndatoreze pe pretenar \n a[a fel \ncât s` pun` mâna pe cas`.
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Pe cât de sexy, pe atât de
periculoas\! Dup\ ce a
provocat un accident [i a
plecat de la fa]a locului,
tân\ra avocat\ a vrut s\
scape de orice acuza]ie
Una dintre cele mai sexy avocate a \ncercat s` scape de procesul
penal! Alina Mihaela Scafaru a fost acuzat` c` a comis un accident
rutier [i a plecat de la locul faptei! Femeia a fost trimis` în judecat`
la Ia[i dup` o b`taie în apropierea unei Sec]ii de Poli]ie! Femeia a
sperat c` magistra]ii vor decide \ntoarcerea dosarului pe mesele
procurorilor. Totu[i, judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au
respins cererea acesteia. „Instan]a respinge, ca nefondate, excep]iile
invocate de inculpata Alina Mihaela Scafaru. Constat` c` instan]a este
competent` s` judece cauza, constat` legalitatea sesiz`rii instan]ei cu
rechizitoriul întocmit în dosarul de urm`rire penal` al Parchetului de
pe lâng` Curtea de Apel Ia[i, prin care s-a dispus trimiterea în
judecat` a inculpatei Alina Mihaela Scafaru. Constat` legalitatea
administr`rii mijloacelor de prob` în cursul urm`ririi penale [i legalitatea
efectu`rii actelor de urm`rire penal`. Dispune începerea judec`]ii”,
au precizat ieri judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` decizia
nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Avocata Alina Mihaela Scafaru,
acuzat` \n urma unui accident rutier
Sexy-avocata Alina Mihaela Scafaru a fost trimis` \n judecat` de
c`tre procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Curtea de Apel
Ia[i, sub acuza]iile de v`t`mare corporal` din culp`, p`r`sirea locului
accidentului [i lovire sau alte violen]e. Avocata vasluianc` Alina Mihaela
Scafaru a intrat în vizorul anchetatorilor ie[eni în urm` cu aproximativ
3 ani. Oamenii legii au stabilit c`, în august 2017, rudele avocatei
au fost implicate într-un conflict cu o alt` familie. Scandalul s-a
petrecut în localitatea Negre[ti, jude]ul Vaslui. Procurorii ie[eni au
constatat c`, în contextul în care persoanele implicate în disput` au
fost chemate la audieri, avocata a mers în apropierea Postului de
Poli]ie din Negre[ti, fiind implicat` într-un conflict fizic cu o femeie
din familia rival`. B`taia respectiv` ar fi avut loc pe 23 august 2017.
La audieri, sexy-avocata a negat c` ar fi agresat vreo persoan`,
afirmând c` nu ar fi încercat altceva decât s` pun` cap`t conflictului
dintre cele dou` familii. Mai mult, avocata a sus]inut c`, de fapt,
persoanele din cealalt` familie ar fi fost agresive.

Un accident rutier cu victim`
Anchetatorii au mai constatat c`, pe 12 ianuarie 2018, Alina
Mihaela Scafaru se deplasa la volanul unui autoturism pe ruta Negre[ti
- Buh`e[ti - Ia[i, sexy-avocata acro[ând cu o oglind` un b`rbat care
era sub influen]a b`uturilor alcoolice [i care se deplasa chiar pe
mijlocul drumului. Procurorii ie[eni au ad`ugat c` avocata vasluianc`
[i-a continuat deplasarea pentru aproape 10-15 km, dup` care aceasta
a revenit la locul producerii impactului. Dup` aproximativ 30 de
minute, la fa]a locului se aflau echipaje medicale [i de Poli]ie. Femeia
a încercat s` le explice poli]i[tilor c` ea ar fi comis accidentul rutier
cu victim`, dar, chiar [i a[a, anchetatorii au considerat c` femeia a
p`r`sit locul impactului f`r` încuviin]area autorit`]ilor. La audieri,
avocata a sus]inut ini]ial c` nu a v`zut victima, ci ar fi auzit doar
un zgomot, crezând c` a lovit un câine. Ea a mai spus c` s-a întors
la locul accidentului dup` ce a constatat c` îi lipse[te o oglind`.
Dac`, ini]ial, Alina Mihaela Scafaru a fost de acord s` î[i sus]in`
punctul de vedere, ulterior, sexy-avocata s-ar fi prevalat de dreptul
la t`cere.

O rela]ie cu un interlop
Amintim c`, \n urm` cu aproximativ 5 ani, sexy-avocata Alina
Mihaela Scafaru a fost trimis` în judecat` de procurorii anticorup]ie,
pentru complicitate la dare de mit` [i complicitate la introducerea,
în mod ilicit, de telefoane mobile [i alte mijloace de comunicare la
distan]` într-un penitenciar, în scopul folosirii lor de c`tre de]inu]i.
Al`turi de aceasta a fost trimis în judecat` [i de]inutul Florin Rotariu,
zis „Cap de porc”, pentru dare de mit` în form` continuat` [i instigare
la introducerea, în mod ilicit, de telefoane mobile [i alte mijloace de
comunicare la distan]` într-un penitenciar. „Pe data de 23 aprilie 2015,
inculpatul Florin Rotariu a promis suma de 1.000 de euro unui agent
din cadrul Penitenciarului Ia[i, pentru ca acesta din urm` s` introduc`
ilicit în incinta unit`]ii de deten]ie bunuri (8 mobile, un înc`rc`tor
de telefon [i o cantitate neprecizat` de b`uturi alcoolice) interzise la
introducerea în penitenciar, disimulate în produse alimentare. Pe 26
aprilie 2015, inculpata Alina Mihaela Scafaru, avocat`, în baza în]elegerii
prealabile cu inculpatul Florin Rotariu (concubinul acesteia) i-a remis
inculpatului Aurel Craiu suma de 1.000 de euro [i bunurile men]ionate
mai sus, în scopul înmân`rii acestora agentului de penitenciar, în
numele inculpatului Florin Rotariu, lucru care s-a [i întâmplat în
cursul aceleia[i zile. Pe 27 aprilie 2015, bunurile respective au ajuns
în posesia inculpatului Florin Rotariu”, au spus procurorii. În 2016,
avocata a fost condamnat` definitiv, la 2 ani [i 4 luni de închisoare,
cu suspendarea execut`rii.
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