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Cel mai vânat cartier din Iași,
lăsat pradă indolenței. Doi ani
de coșmar pentru locuitorii
de pe strada Viticultori
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Primarul
comunei Strunga
l-a blocat pe
afaceristul
Bogdan Solcanu!
economic
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Sentințătrăsnet, la Iași,
într-un dosar de
trafic de minori!
actualitate 9

Încercările afaceristului Bogdan Solcanu de a
pune în aplicare o schemă care să avantajeze
firma iubitei Ana-Maria Ciotîr au fost blocate
de primarul comunei Strunga. Sorin Lazăr a
constatat că în caietul de sarcini au fost
trecute condiții restrictive pentru...
Magistrații ieșeni au admis apelul formulat de
Raj Costache, un individ pedepsit la prima
instanță pentru trafic de minori. Dosarul
acestuia se va întoarce la prima instanță,
procesul fiind reluat. Ieșeanul este acuzat că
ar fi dus în Capitala Italiei, "la produs", mai
multe tinere din județ cu o situație...
social
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Iașul academic, prezent la
Universitatea din Turku, unde
se vor întruni membri ai
comunităților academice
din cele 7 universități EC2U

actualitate 9

El este puștiul care a murit subit
în weekend după un accident banal de
bicicletă. Mărturii cutremurătoare
Tragedie într-o familie din Iași.
Un puști de 17 ani a murit după
ce s-a izbit cu bicicleta într-un
stâlp. Accidentul s-a petrecut
în comuna ieșeană
Răducăneni și nimeni nu l-a
mai putut salva. Vestea morții
tânărului a căzut ca un trăsnet
pentru întreaga comunitate...
actualitate 8

Cum se vaccinează localnicii din
satele ieșene! Imunizarea se face la barul
din sat, considerat centru medico-social!
În zona rurală din județul Iași,
vaccinarea este pusă sub semnul
întrebării! În comuna Andrieșeni,
aflată la 50 de kilometri de Iași,
sătenii refuză să se vaccineze din
diferite motive. Pe dealurile întinse
de pe lângă sat, Covidul este doar o
poveste auzită la televizor. Pe când
în municipiul Iași se organizează
maratoane peste maratoane...
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Chiar dac\ ie[enii nu
mai sunt obliga]i s\
poarte masca de
protec]ie, poli]i[tii
`nc\ mai `mpart
amenzi. Zilele trecute,
aproape 1.000 de
ie[eni au fost verifica]i
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Noi investi]ii pe drumurile
din jude]ul Ia[i. Se
preg\te[te noul masterplan
de zeci de milioane de euro

|n fiecare zi, oamenii legii verific` modul \n
care sunt respectate m`surile impuse de
COVID-19. În acest context, poli]i[tii au
verificat 15 societ`]i comerciale [i 233 de
obiective [i locurile de interes, fiind legitimate
819 persoane
Poli]i[tii au desf`[urat noi ac]iuni \n jude]ul Ia[i pentru
verificarea modului de respectare a m`surilor impuse în scopul
limit`rii pandemiei de COVID-19. Astfel, poli]i[tii, împreun`
cu reprezentan]i ai celorlalte institu]ii cu atribu]ii în domeniu,
au ac]ionat \n tot jude]ul, verific`rile vizând, în special,
obiectivele supuse restric]iilor [i zonele cu risc epidemiologic
ridicat. În acest context, poli]i[tii au verificat 15 societ`]i
comerciale [i 233 de obiective [i locuri de interes, fiind
legitimate 819 persoane. Poli]i[tii [i celelalte institu]ii cu
atribu]ii în domeniu se vor afla în continuare la datorie pentru
a verifica modul în care sunt respectate m`surile legale stabilite
la nivel na]ional pentru prevenirea [i combaterea r`spândirii
îmboln`virilor provocate de virusul SARS-CoV-2.
Poli]i[tii au f`cut [i vor mai face controale \n toate zonele
din jude]. Reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i au transmis câteva recomand`ri care trebuie respectate
\n perioada aceasta. „Recomand`m cet`]enilor s` respecte
m`surile de protec]ie sanitar` [i de distan]are fizic` pentru
a-[i proteja propria s`n`tate [i via]`, dar [i pentru a-i proteja
pe to]i cei din jur. Reamintim c`, , portul m`[tii de protec]ie
este obligatoriu pe raza întregului jude], în spa]iile \nchise,
sanc]iunea pentru aceast` abatere fiind cuprins` între 500 [i
2.500 de lei”, au precizat reprezentan]ii Inspectoratului Jude]ean
de Poli]ie (IPJ) Ia[i.

|n continuare trebuie respectate
m`surile de distan]are fizic`
|n urma pandemiei de coronavirus, cet`]enii trebuie s`
respecte mai multe reguli, printre care [i distan]area fizic`.
|n Ia[i terasele [i restaurantele sunt deschise, iar \n unele
cazuri aceste m`suri nu sunt respectate. De aceea, oamenii
legii continu` s` desf`[oare ac]iuni de control [i \n urm`toarea
perioad`. Cei care sunt prin[i \nc`lcând legea pot primi
sanc]iuni contraven]ionale, iar \n unele cazuri se poate ajunge
pân` la deschiderea unui dosar penal. Pân` \n acest moment,
cele mai bune metode de a evita infectarea sunt distan]area
fizic` [i igiena.
Drago[ SAVIN

O nou` serie de investi]ii
se preg`tesc pe drumurile
din jude]ul Ia[i. Consiliul
Jude]ean Ia[i va stabili \n
perioada urm`toare noul
masterplan de drumuri,
proiectele fiind de câteva
zeci de milioane de euro. O
parte din investi]iile [i
arterele Ia[ului au fost deja
demarate
Se preg`te[te o nou` list` legat` de
modernizarea drumurilor din jude]ul Ia[i.
{efii administra]iei ie[ene au anun]at c`, \n
perioada urm`toare, vor derula mai multe
proiecte legate de infrastructura rutier` din
jude]ul Ia[i. |n plus, conducerea Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i a ar`tat c`, \n prima
parte a mandatului actual, s-a reu[it deblocarea
unui proiect ce ]ine de centura ocolitoare
a municipiului Ia[i. „Infrastructura rutier`
este o prioritate! În primele 6 luni de mandat,
am reu[it s` finan]`m [i s` repunem pe
f`ga[ul normal unul dintre cele mai importante
proiecte de infrastructur` rutier` pentru Ia[i.

Este vorba despre centura ocolitoare a
municipiului Ia[i- varianta Sud, pe traseul
Uricani – Cicoarei, pentru care a fost semnat
contractul cu proiectantul”, a spus Costel
Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Lucr`ri de milioane de
euro, demarate de CJ Ia[i
Conducerea CJ a ar`tat [i c` unele
drumuri din jude]ul Ia[i au fost incluse
deja \ntr-un plan de modernizare. „Am inclus
în programul de investi]ii 20 de drumuri
jude]ene pentru începerea lucr`rilor de
modernizare [i reabilitare. De asemenea,
continu`m modernizarea drumurilor jude]ene
prin proiectul cu finan]are din fonduri
europene nerambursabile, respectiv axa
rutier` strategic` Ia[i – Suceava”, a mai
spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Recent, CJ a semnat un contract pentru
reabilitarea drumului DJ 244 D Groze[ti –
Ciorte[ti, lucrare cu o valoare de 4 milioane
de euro. Firma Danlin XXL trebuie ca în
circa 8 luni s` duc` lucrarea la bun sfâr[it,
iar cei 11 kilometri de [osea s` arate ca
\n palm`. |n jude]ul Ia[i mai sunt câteva
zeci de kilometri drumuri de p`mânt, artere
pe care CJ vrea s` le refac` \n acest mandat.
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Proiecte cu probleme pe
drumurile din jude]ul Ia[i
Cu toate acestea, unele lucr`ri derulate
cu fonduri de la Consiliul Jude]ean au parte
de unele probleme. Este [i cazul lucr`rii
DJ 281 B Boro[oaia – Plugari, proiect de
3,4 milioane de euro care a fost contestat.
Aceast` [osea arat` ca dup` r`zboi, artera
fiind ignorat` total de vechea conducere a
jude]ului din cauza unor criterii politice.
Actuala conducere a jude]ului a ar`tat c`
au fost luate \n calcul [i alte investi]ii. „Ca
pre[edinte al CJ, voi fi un sprijin [i un
sus]in`tor activ al autostr`zii Unirii. Odat`
cu semnarea ordinului de începere a lucr`rilor
de proiectare a autostr`zii A8, pe tronsonul
Ungheni – Ia[i – Târgu Neam], am început
s` lucr`m, cu ajutorul administra]iilor
comunelor de pe traseul viitoarei autostr`zi,
la actualizarea SF-ului pe baza noilor PUZuri [i PUG-uri. Asta înseamn` o economie
de timp de câteva luni pentru proiectant.
R`mân în continuare ambasadorul proiectelor
majore pentru Ia[i [i Moldova”, a mai spus
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lista de investi]ii de la Aeroportul
Ia[i. Ce proiecte europene vâneaz\
regia aeroportuar\?
O nou` list` de investi]ii a fost luat` \n
calcul pentru dezvoltarea R.A. Aeroportul
Ia[i. Ministerul Investi]iilor [i Fondurilor
Europene a ar`tat [i care sunt variantele
pentru ca regia aeroportuar` s` poat`
accesa noi fonduri europene pentru
modernizarea zonei de terminale
Autorit`]ile jude]ene au luat \n calcul o nou` seire de investi]ii
pentru dezvoltarea aerog`rii din municipiu. De altfel, o bun` parte
din aceste sume ar putea fi accesate prin fonduri europene. „Prin
Programul Opera]ional lnfrastructura Mare (POIM 2014-2020),
pentru sectorul transporturi sunt alocate fonduri europene structurale
[i de investi]ii. Fondurile sunt destinate pentru finan]area proiectelor
de infrastructur` de transport care se reg`sesc \n documentul
strategic de dezvoltare al sectorului de transport, respectiv Master
Planul General de Transport (MPGT). Astfel, prin Axa Prioritar`
1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil eficient, \n cadrul Obiectivului Specific 2.3- Cre[terea
gradului de utilizare sustenabil pentru aeroporturi, sunt finan]ate
investi]ii \n infrastructura aeroportuar` (construc]ie/ extindere/modernizare
terminale, reabilitare-modernizare/extindere piste, c`i de rulare,
platforme etc.), \nso]ite de m`suri de protec]ia mediului”, se arat`
\ntr-o adres` a Ministerului Investi]iilor [i Fondurilor Europene

Investi]ie \n dezvoltarea platformei de la
R.A. Aeroportul Ia[i
Reprezentan]ii Ministerului au ar`tat c` R.A. Aeroportul Ia[i a
beneficiat de fonduri europene pentru proiectul legat de extinderea
platformei de parcare a avioanelor. „R.A. Aeroportul la[i beneficiaz`
de fonduri europene nerambursabile pentru implementarea proiectului
Suplimentarea capacit`]ilor de operare pentru pista de decolare /
aterizare [i platforma de sta]ionare a aeronavelor de la Aeroportul
la[i, \n baza contractului de finan]are nr.58/30.01.2020, din cadrul

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
RE MINA S.R.L., desemnat prin Încheierea din data de 10.05.2019,
pronunțată de Tribunalul Iași, Secţia a-II-a Civilă-Faliment, în
dosarul nr.7933/99/2015 (număr în format vechi: 480/2015), în
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează
în data de 24.05.2021, ora 14:00 licitaţie publică competitivă, cu
strigare, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără
TVA)
Autoturism Volkswagen 1.9 TDI, defect
232,00
Autotutilitară Volkswagen Transporter, defectă 744,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din 24.05.2021, nu se va reuși
valorificarea bunurilor mobile se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii în data de 31.05.2021, 07.06.2021, 14.06.2021,
22.06.2021, respectiv 28.06.2021, ora 14:00, la sediul lichidatorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor
ce urmează a fi scose la vânzare, au obligaţia,sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 23.04.2021,
30.05.2021, 06.06.2021, 13.06.2021, 21.06.2021, respectiv 27.06.2021,
ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu
prevederile art.91, aln.(1),din Legea nr.85/2014, bunurile înstrăinate
de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori
măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activului este
licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului
de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data

Programului Opera]ional lnfrastructura Mare 2014-2020(POIM),
Obiectivul Specific 2.3. Cre[terea gradului de utilizare sustenabil
pentru aeroporturi. Obiectivele specifice ale proiectului constau \n
extinderea platformei de \mbarcare/debarcare \n lungime de 270
de metri, cu l`]ime de 78,50 m/97m, realizarea unui num`r suplimentar
de 5 standuri pentru aeronave, precum [i realizarea unei c`i de
rulare suplimentare Delta, pe latura de Est a platformei, \n lungime
de 263 de metri [i l`]ime (portant< acostament ) de 20.50m<7.50metri”,
se mai arat` \n adresa Ministerului Investi]iilor [i Fondurilor Europene.

|nc` se a[teapt` proiectul pentru
terminalele de la aeroport
Ministerul a ar`tat c` aerogara ie[ean` \nc` nu a depus un
proiect pentru accesarea de fonduri europene privind extinderea
pe partea de Vest. Un astfel de proiect se ridic` la 75 de milioane
de euro [i const` \n demolarea actualelor terminale [i construirea
unor spa]ii mult mai largi. „|n calcul intr` [i o cale de rulare
suplimentar` Charlie, \n lungime de 360 de metri [i l`]ime
(portant<acostament) de 23.00<2x7.50 metri. Valoarea total` a
investi]iei este de 59.9 milioane de lei. Pân` la data prezentei,
R.A. Aeroportul la[i nu a depus o cerere de finan]are pentru
obiectivul de investi]ii privind dezvoltarea Aeroportului Interna]ional
la[i - Construirea de facilit`]i pentru suplimentarea [i cre[terea
capacit`]ii de procesare a pasagerilor \n terminalele existente \n
partea de Vest a amplasamentului actual al aeroportului”, transmit
reprezentan]ii ministerului.

solicitantului. Referitor la disponibilitatea fondurilor \n cadrul
apelului de proiecte, preciz`m c`, potrivit prevederilor Ghidulului
solicitantului aplicabil, valoarea net` a aloc`rii este de 43,96 de
milioane de euro, iar bugetul limit` de contractare este 420 de
milioane de euro. Pân` \n prezent, \n cadrul apelului de proiecte
aferent investi]iilor \n infrastructura aeroportuar` - au fost contractate
proiecte a c`ror valoare eligibil` se ridic` la 135,6 milioane de
euro”, au concluzionat oficialii ministerului.
Vlad ROTARU

Câ]i bani poate accesa aerogara de la Ia[i?
Lista de investi]ii de la Aeroportul Ia[i poate fi depus` pân`
la finalul anului 2022 pentru a putea fi derulate cu fonduri
europene. „|n data de 17.12.2020 a fost prelungit` perioada de
depunere pentru proiecte noi privind infrastructura aeroportuar`
pân` la data de 31.12.2022, iar ultima plat` va putea fi efectuat`
pân` la data de 31.12.2023. Lista de proiecte care pot face obiectul
cererilor de finan]are este prezentat` \n Anexa 8 la Ghidul

de 31.08.2020. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 31.08.2020.
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din
preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă
ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr:RO55BUCU1032235342285RON, deschis la ALPHA BANK-Suc.
Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din
data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
activelor se va programa în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care
acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Vizualizarea activelor este o
condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Reprezentanţii
lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea activelor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on-line,de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietul de sarcini este de
595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
judiciar: www.lrj.ro, la tel: 0733.683.702, 0733.683.705 – mail:
vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.

ANUN} SELECTARE OFERTE EVALUARE
LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei
STAR MASTER SRL - societate în faliment, dosar 540/89/2019
pe rolul Tribunalului Vaslui, în temeiul dispoziţiilor Legii 85/2014,
anunţã desfãşurarea procedurii de selecţie a ofertelor privind
realizarea lucrărilor de evaluare a bunurilor mobile proprietatea
STAR MASTER SRL.
Societãţile de profil sau persoanele fizice interesate pot
depune oferte cel târziu pânã la data de 25.05.2021 ora 14:00
la biroul lichidatorului judiciar LD EPXERT GRUP IPURL din Iaşi,
str. Cronicar Mustea, nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi. Expertul
evaluator trebuie să fie membru ANEVAR şi să deţină atestate
pentru bunuri mobile şi imobile valabile pentru anul în curs.
Oferta trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
preţ, termen de execuţie, copii după atestate şi după legitimaţia
ANEVAR. Plata raportului de evaluare va fi efectuata pe masura
valorificarii bunurilor.
Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar telefon: 0232/235.508.

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

SOCIAL

Mar]i, 18 mai

4

Ia[ul academic, prezent la Universitatea
din Turku, unde se vor întruni membri ai
comunit\]ilor academice
din cele 7 universit\]i EC2U
În perioada 19-21 mai 2021 va avea loc cel de-al doilea Forum
al Consor]iului de Universit`]i Europene EC2U, din care Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) face parte, al`turi de universit`]i
partenere din Finlanda, Fran]a, Germania, Italia, Portugalia [i
Spania. Evenimentul va fi organizat în format virtual de c`tre
Universitatea din Turku, din Finlanda, [i va întruni membri ai
comunit`]ilor academice din cele 7 universit`]i EC2U (UAIC,
Coimbra, Jena, Pavia, Poitiers, Salamanca [i Turku) [i reprezentan]i
ai autorit`]ilor de la nivel local [i regional.

Vor fi dezb`tute în cadrul evenimentului
aspecte legate de sustenabilitatea social`,
cooperarea între universit`]i [i ora[e
Vor fi dezb`tute în cadrul evenimentului aspecte legate de
sustenabilitatea social`, cooperarea între universit`]i [i ora[e,
recunoa[terea implic`rii studen]ilor [i micro-certific`rile ca instrument
pentru înv`]area pe tot parcursul vie]ii. Pe parcursul celor 3 zile
vor avea loc dezbateri, discu]ii deschise, webinarii [i activit`]i
interactive la care sunt invita]i s` participe membrii comunit`]ilor
academice ale celor [apte universit`]i europene. UAIC va fi
reprezentat`, în programul evenimentului, prin conf. univ. dr.
Daniela Muntele, care va sus]ine o sesiune de prezentare a

activit`]ii de consiliere psihologic` acordat` voluntar de studen]ii
Facult`]ii de Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei studen]ilor Erasmus
în perioada pandemiei de COVID-19.

Prof. univ. dr. Adrian Iftene, decan al
Facult`]ii de Informatic`, va prezenta
colaborarea UAIC cu Prim`ria Ia[i în
proiectul „Ia[i Smart City”
De asemenea, prof. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facult`]ii
de Informatic`, va prezenta colaborarea UAIC cu Prim`ria Ia[i în
proiectul „Ia[i Smart City”. Activit`]ile studen]e[ti vor include
workshop-ul „Peer Support and Peer Counselling of Student in
EC2U”, o activitate interactiv` coordonat` de prof. univ. dr. Daniela
Tatiana {oitu, la care sunt invita]i s` participe cât mai mul]i studen]i.
Forumul EC2U este organizat la fiecare [ase luni de c`tre Alian]a
EC2U pentru a aduce în prim-plan problemele de actualitate din
societate [i pentru a încuraja schimbul de bune practici la nivel
european prin încurajarea unei comunic`ri cât mai deschise.

UAIC din Ia[i, prima universitate modern` a
României, va contribui la interesantul
proiect intitulat generic „European Campus
of City-Universities” (EC2U)
De reamntit c`, \nc` de anul trecut, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i a fost prima universitate modern` a României
care contribuie la interesantul proiect intitulat generic „European
Campus of City-Universities” (EC2U). Acesta este titlul proiectului
prin care UAIC va inova în educa]ie [i cercetare al`turi de alte
6 universit`]i membre ale Grupului Coimbra. Este vorba despre
importantele institu]ii de \nv`]`mânt superior din: Jena (Germania),
Pavia (Italia), Poitiers (Fran]a, coordonator de proiect), Salamanca
(Spania), Turku (Finlanda) [i Coimbra (Portugalia).

Alian]a EC2U va crea un campus
universitar de dimensiune european`,
ilustrând valorile europene
Noul program de studii va fi supus acredit`rii Agen]iei Române
de Asigurare a Calit`]ii în Înv`]`mântul Superior (ARACIS), \nscris`
în Registrul European pentru Asigurarea Calit`]ii în Înv`]`mântul

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

Superior (EQAR). Totul în perioada imediat urm`toare va fi inclus
în oferta academic` a universit`]ilor partenere pentru anul academic
2021-2022. Alte activit`]i care vor fi realizate în cadrul proiectului
includ participarea la crearea a înc` dou` institute virtuale de
cercetare - în domeniile calit`]ii educa]iei [i a dezvolt`rii sustenabile
a ora[elor - comunicarea rezultatelor [tiin]ifice c`tre comunitate,
organizarea de conferin]e, [coli de var`, evenimente culturale [i
sportive comune, crearea unei platforme virtuale comune, precum
[i activit`]i care reunesc studen]i, comunit`]i, reprezentan]i ai
mediului economic, autorit`]i locale [i na]ionale din cele 7 ora[e
implicate. Alian]a EC2U va crea, astfel, un campus universitar de
dimensiune european`, ilustrând valorile europene [i contribuind
la formarea unui ecosistem inteligent al înv`]`mântului superior
printr-un model nou de educa]ie de calitate într-o societate civic`
incluziv`.

Alian]a reprezint`, astfel,
o comunitate de 180.000 de studen]i,
profesori [i cercet`tori
Proiectul aprobat este rezultatul eforturilor comune începute
în 2017, care au dus la înfiin]area Alian]ei EC2U, format` din
universit`]i angajate atât în comunitatea academic` interna]ional`,
cât [i în comunit`]i locale din Nordul, Sudul, Estul [i Vestul
Uniunii Europene (UE). Alian]a reprezint`, astfel, o comunitate
de 180.000 de studen]i, profesori [i cercet`tori, în comunit`]i
locale de peste 1.600.000 de cet`]eni. Acest consor]iu multi-cultural
[i plurilingv î[i propune dezvoltarea unui spa]iu academic inovator
care s` permit` schimburi intense între cele 6 universit`]i [i între
ora[ele acestora, contribuind la realizarea unei Europe mai unite
[i mai puternice.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Piedestalul de la Ateneul Na]ional, un
proiect care promoveaz\ arti[tii
contemporani [i contribuie la îmbog\]irea
patrimoniului cultural al ora[ului Ia[i
Luni, 17 mai 2021, în fa]a Ateneului Na]ional din Ia[i va avea
loc lansarea proiectului „Piedestalul de la Ateneu”, organizat de
Ateneul ie[ean la ini]iativa artistului Vladlen Babcine]chi. „Piedestalul
de la Ateneu” se dore[te a fi un proiect care s` promoveze arti[tii
contemporani [i s` contribuie la îmbog`]irea patrimoniului cultural
al ora[ului Ia[i. Semestrial, Piedestalul va g`zdui câte o sculptur`
a unui artist ie[ean, selec]ia fiind asigurat` de un juriu organizat
de Uniunea Arti[tilor Plastici (UAP), Filiala Ia[i. Piedestalul va fi
prev`zut cu un sistem de senzori de mi[care, ce vor declan[a o
prezentare audio a proiectului.

„Zbur`torul”, prima sculptur` expus`,
apar]ine artistului Sorin Purcaru
„Piedestalul de la Ateneu ne va încânta, incita, înv`]a [i, mai
presupus de toate, va crea un sentiment de vitalitate civic-cultural`,
ce se ancoreaz` [i ramific` educa]ional”, a declarat criticul de
art` Maria Bila[evschi, curatorul proiectului. „Zbur`torul”, prima
sculptur` expus`, apar]ine artistului Sorin Purcaru. Despre aceast`
crea]ie, autorul m`rturise[te c`: „N`scu]i la grani]a dintre materie
[i energie, din interac]iunea focului cu metalul, oamenii mei se
definesc în lumina intui]iilor, a scânteii generatoare de structuri
volumetrice expresive. Ei poart` deopotriv` amprenta mea, precum
[i pe a celui ce le prive[te”. Sculptura artistului Sorin Purcaru a
fost expus` în 2009 la Muzeul de Art` din Gala]i [i la Galeria
Mucha din Schwarzenberg (Germania) [i va putea fi admirat` pe
„Piedestalul de la Ateneu” pân` în data de 30 iunie. Curatorii
proiectului sunt criticul de art` Maria Bila[evschi [i Ion R`ducea,

profesor la Colegiul Na]ional de Art` „Octav B`ncil`” din Ia[i.
Proiectul este organizat de Ateneului Na]ional din Ia[i, în parteneriat
cu Uniunea Arti[tilor Plastici din România, filiala Ia[i.

Ateneul Na]ional din Ia[i, implicat \n
comemorarea a mari arti[ti [i scriitori
Pe de alt` parte, Ateneul Na]ional din Ia[i a fost implicat \n
comemorarea a mari arti[ti [i scriitori precum Octavian Goga,
Barbu {tef`nescu Delavrancea sau George Top\rceanu. |n plus,
Ateneul a organizat [i o serie de evenimente dedicate compozitorului
Eduard Caudella. Anul acesta se împlinesc 180 de ani de la
na[terea lui Eduard Caudella, promotor al form`rii [i dezvolt`rii
artistice din spa]iul românesc, prezent în aproape toate domeniile
de manifestare muzical`: compozi]ie, interpretare, dirijat, pedagogie,
publicistic` [i critic`. În semn de apreciere [i recuno[tin]` pentru
aceast` personalitate a vie]ii muzicale române[ti, Ateneul Na]ional
din Ia[i a reabilitat mormântul compozitorului, monument istoric,
aflat în Cimitirul „Eternitatea” din Ia[i.

Mormântul compozitorului a fost reabilitat
integral de artistul Ciprian Stratulat
Mormântul compozitorului Eduard Caudella a fost reabilitat
integral de artistul Ciprian Stratulat. „Mormântul compozitorului
a fost reabilitat integral de artistul Ciprian Stratulat, proiectul
fiind finan]at de Prim`ria Municipiului Ia[i, cu sprijinul Direc]iei
Jude]ene pentru Cultur` Ia[i, la ini]iativa Ateneului ie[ean”, a

declarat Andrei Apreotesei, managerul institu]iei. De asemenea,
la Ateneul Na]ional din Ia[i a avut loc vernisajul expozi]iei „Eduard
Caudella - 180 ani de la na[tere”. Expozi]ia foto-documentar`
con]ine fotografii, manuscrise [i tip`rituri vechi din patrimoniul
Bibliotecii Universit`]ii Na]ionale de Arte „George Enescu” (UNAGE)
din Ia[i, colec]ia Bibliotecii Academiei Române din Bucure[ti [i
a Muzeului Na]ional „George Enescu”, precum [i din alte colec]ii
private.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Poli]i[tii de la Rutier\ au stat cu ochii
pe [oferi `n weekend. Mai mul]i ie[eni
au r\mas f\r\ permisul de conducere
[i au avut de scos sume piperate din buzunar
Poli]i[tii de la Rutier` au \mp`r]it amenzi peste
amenzi \n weekend dup` mai multe ac]iuni de
control. Zeci de [oferi au fost tra[i pe dreapta,
iar unii dintre ei s-au ales chiar cu dosare penale.
Poli]i[tii vor ac]iona [i \n perioada urm`toare
pentru a diminua num`rul accidentelor rutiere
Weekend plin de amenzi. |n doar dou` zile, agen]ii rutieri
din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i au ac]ionat, în
jude]ului Ia[i, pentru cre[terea gradului de siguran]` rutier` pe
drumurile publice [i prevenirea accidentelor rutiere. În urma
neregulilor constatate, au fost date 394 de amenzi, dintre care
184 pentru nerespectarea regimului legal de vitez` pe drumurile
publice, 10 pentru dep`[iri neregulamentare [i 200 pentru alte
abateri. De asemenea, au fost retrase 9 certificate de înmatriculare
[i au fost re]inute 64 de permise de conducere, dintre care 54
pentru nerespectarea regimului legal de vitez` pe drumurile
publice, iar 10 pentru alte abateri. Un b`rbat de 34 de ani a fost
amendat, conform O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i re]inut permisul
de conducere, deoarece a fost prins conducând un autoturism pe
DN 28 A, în localitatea Schitu Duca, cu viteza de 110 km/h
control radar, sectorul de drum fiind limitat la 50 km/h. Un
b`rbat de 49 de ani a fost amendat, conform O.U.G. nr. 195/2002,
fiindu-i re]inut permisul de conducere, deoarece a fost prins
conducând un autoturism pe DE 583, între localit`]ile Podu Iloaiei
[i Le]cani, cu viteza de 136 km/h control radar, sectorul de drum
fiind limitat la 70 km/h. Un alt b`rbat de 48 de ani a fost
amendat, conform O.U.G. nr. 195/2002, fiindu-i re]inut permisul
de conducere, deoarece a fost prins conducând un autoturism pe
DN 28, în localitatea Costuleni, cu viteza de 119 km/h control
radar, sectorul de drum fiind limitat la 50 km/h.

efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal întocmit sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea unui vehicul sub influen]a
alcoolului sau a altor substan]e. Din investiga]iile efectuate pân`
în prezent, s-a constatat faptul c` pe 9 mai 2021, un b`rbat de
46 de ani ar fi condus un autoturism pe DJ 246, în comuna
}ib`ne[ti [i ar fi acro[at un alt auto, în urma impactului rezultând
doar pagube materiale. B`rbatul a fost depistat ulterior de poli]i[ti,
iar în urma test`rii sale cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare
de 1,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Astfel, b`rbatul a fost
condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În baza
probatoriului administrat în cauz`, pe 10 mai 2021, b`rbatul cercetat
pentru s`vâr[irea infrac]iunii de conducerea unui vehicul sub
influen]a alcoolului sau a altor substan]e a fost re]inut de poli]i[ti
pentru 24 de ore. Pe 11 mai 2021, acesta a fost prezentat, cu
propuneri legale, Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i [i
Judec`toriei Ia[i, instan]` care a dispus arestarea preventiv` a
acestuia pentru 30 de zile. Cercet`rile continu`.

A ajuns dup` gratii dup` ce a refuzat
s`-i fie prelevate probe biologice

Un tân`r a ajuns \n arest recent dup` ce s-a urcat beat [i
f`r` permis la volan. Poli]i[tii Sec]iei nr. 6 Poli]ie Rural` Pa[cani
au identificat un b`rbat care conducea un auto pe drumul public
f`r` a de]ine permis de conducere. Întrucât emana halen` alcoolic`,
acestuia i s-a solicitat s` sufle în aparatul alcooltest [i s`-i fie
recoltare de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei,
fapt pe care l-a refuzat. Anterior depist`rii de c`tre poli]i[ti,
b`rbatul ar fi lovit fosta concubin` [i ar fi distrus o u[` de la
imobilul unde aceasta locuie[te. În baza probatoriului administrat
în cauz`, b`rbatul a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore [i
introdus în Arestul I.P.J. Ia[i. Cercet`rile continu` sub aspectul
S-a urcat b`ut la volan
s`vâr[irii infrac]iunilor de lovire sau alte violen]e, distrugere,
[i a provocat un accident
conducere f`r` permis de conducere [i refuzul sau sustragerea
Un alt b`rbat [i-a \ncercat norocul urcându-se beat mang` la de la prelevarea de mostre biologice.
Drago[ SAVIN
volan. Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 4 Poli]ie Rural` Miroslava
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Revolu]ie `n Educa]ia din
România! Universitatea ıCuza‰ din
Ia[i, `n prim-planul modific\rilor
care schimb\ radical `nv\]\mântul
superior [i influen]eaz\ viitorul a
mii [i mii de tineri
Universitatea „Cuza” din Ia[i,
al`turi de celelalte 4 cele mai
importante institu]ii de
\nv`]`mânt superior din
România, propun modific`ri
care ar putea schimba radical
\nv`]`mântul superior. Acestea
au prezentat o agend`
structurat` pe 10 paneluri cu
teme actuale care vizeaz`
politicile educa]ionale din
înv`]`mântul superior
Consor]iul „Universitaria”, alc`tuit din: Academia
de Studii Economice din Bucure[ti, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, Universitatea
„Babe[-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din
Bucure[ti, Universitatea de Vest din Timi[oara,
s-a reunit în format on-line, în data de 14 mai
2021, cu o agend` structurat` pe 10 paneluri cu
teme actuale care vizeaz` politicile educa]ionale
din înv`]amântul superior. Ace[tia au dezb`tut
temele aflate pe Ordinea de Zi, au formulat
concluzii [i propuneri de m`suri concrete pentru
recunoa[terea [i stimularea real` a performan]ei
în universit`]ile române[ti [i au f`cut schimb de
bune practici în contextul special al activit`]ilor
desf`[urate în ultimele trei semestre [i din
perspectiva anului universitar 2021-2022.

Consor]iul „Universitaria”
atrage aten]ia deciden]ilor
asupra necesit`]ii imperioase
de îmbun`t`]ire a sistemului
de finan]are
Membrii Consor]iului consider` c` este
necesar` o finan]are dintr-un program analog
pentru sus]inerea func]ion`rii infrastructurii de
cercetare existente [i a resursei umane implicate,
astfel încât universit`]ile s`-[i poat` propune [i
proiecte pe termen mediu [i lung pentru dezvoltarea
cercet`rii universitare. Pe de alt` parte, Consor]iul
atrage aten]ia deciden]ilor asupra necesit`]ii
imperioase de îmbun`t`]ire a sistemului de
finan]are prin calcularea costului real pe student
[i asigurarea unui sistem echilibrat de cuantificare
a indicatorilor relativi [i absolu]i, lua]i în calcul
la fundamentarea finan]`rii suplimentare. Pentru
înt`rirea cooper`rii universitare, dar [i pentru
diversificarea ofertei academice, corelat` cu
dinamica pie]ei muncii, universit`]ile membre ale
Consor]iului au decis organizarea în comun a
unor programe academice, inclusiv cu dubl`
diplom` [i/sau utilizarea sistemului de microcredite, precum [i utilizarea împreun` a bazelor
de practic` pe care le acestea le de]in.

Cele 5 mari universit`]i
membre ale Consor]iului
solicit` revizuirea
domeniilor prioritare
în noul context
na]ional [i european
Cele 5 mari universit`]i membre ale Consor]iului
solicit` revizuirea domeniilor prioritare în noul
context na]ional [i european [i corelarea acestora
cu cerin]ele actuale [i viitoare ale pie]ei muncii
[i, implicit, acordarea suplimentar` a locurilor
finan]ate de la buget pe aceste domenii. În
perspectiva preg`tirii procesului didactic pentru
anul universitar 2021-2022, membrii Consor]iului
„Universitaria” reitereaz` importan]a vaccin`rii
cadrelor didactice, a studen]ilor [i personalului
didactic-auxiliar [i nedidactic din universit`]i,
astfel încât s` poat` decide revenirea în condi]ii
cât mai sigure în amfiteatre, s`li de seminar,
c`mine etc.
În acela[i timp, cele 5 mari universit`]i atrag
aten]ia asupra necesit`]ii adapt`rii legisla]iei
privind modul de organizare a înv`]`mântului
superior la condi]iile post-pandemie, valorificând
experien]ele pozitive din perioada organiz`rii online a activit`]ilor didactice.

Sus]inerea ini]iativei
Ministerului Educa]iei [i
Cercet`rii cu privire la
implementarea unui
program de finan]are
Pe de alt` parte, \n Rezolu]ia transmis` de
Consor]iu se reg`sesc, printre altele, sus]inerea
ini]iativei Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii cu
privire la implementarea unui program de finan]are
a cercet`rii în înv`]`mântul superior; armonizarea
criteriilor de performan]` academic`, astfel încât
acestea s` reflecte mai corect contribu]ia la
func]iile universit`]ii moderne; \nv`]`mântul
preuniversitar românesc parcurge o perioad`
critic` din perspectiva resursei umane înalt
calificate, meseria de cadru didactic r`mâne, în
continuare, una neatractiv` [i, în acest context,
se consider` ca fiind esen]ial` finan]area
corespunz`toare, fie printr-un proiect specific,
similar celui aflat în derulare, fie într-un alt mod
identificat de Ministerul Educa]iei. De asemenea,
pentru o preg`tire corespunz`toare a absolven]ilor,
se consider` a fi necesar` cre[terea num`rului
de ore alocate disciplinelor de specialitate, f`r`
a impacta num`rul de ore alocate disciplinelor
psihopedagogice. Pentru a facilita accesul absolven]ilor
pe pia]a muncii, se propune o flexibilizare în
introducerea programelor în RNCIS, în sensul
de a alege ocupa]ii din una sau mai multe grupe
de baz`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce

Universit`]ile membre ale
Consor]iului „Universitaria” au
f`cut fa]` provoc`rilor în
materie de interna]ionalizare
pe care criza sanitar`
COVID-19 le-a presupus
Universit`]ile membre ale Consor]iului
„Universitaria” au f`cut fa]` provoc`rilor în materie
de interna]ionalizare pe care criza sanitar` COVID19 le-a presupus, men]inând activ` prezen]a
noastr` pe pia]a educa]ional` interna]ional` [i
adaptând serviciile specifice interna]ionaliz`rii la
noul context pandemic. A fost subliniat` nevoia
unei strategii comune în rela]ia cu Ministerul
Afacerilor Externe, Ministerul Educa]iei [i alte
institu]ii relevante, care s` determine: flexibilizarea
procesului de acordare a vizelor de studii studen]ilor
interna]ionali care doresc s` studieze în România,
armonizarea legisla]iei referitoare la temele ce
]in de micro-credentials, joint degrees [i virtual
mobilities, acordarea de burse de studii de c`tre
statul român studen]ilor str`ini. Se solicit`

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.

Ministerului Fondurilor Europene [i Investi]iilor
acordarea unui rol mai important universit`]ilor
din România în procesul de consultare pentru
preg`tirea noului cadru financiar multianual pentru
perioada 2021-2027, sus]inerea dialogului social
în vederea îmbun`t`]irii legisla]iei salariz`rii în
contextul în care se contureaz` un astfel de
proces. Totodat`, se dore[te completarea Art.
209 alin. (1) b) din Legea Educa]iei Na]ionale,
prin votul universal, direct [i secret al tuturor
cadrelor didactice [i de cercetare titulare din
cadrul universit`]ii [i al reprezentan]ilor studen]ilor
din Senatul universitar [i din consiliile facult`]ilor,
astfel încât reprezentativitatea studen]ilor la
alegerile rectorului s` fie de minimum 25 la sut`.
Mai mult, se impune clarificarea, în Legea Educa]iei
Na]ionale, asupra condi]iei de maximum 4 ani,
în care se poate de]ine calitatea de student
reprezentant, indiferent de func]ie, cu precizarea
clar` c` nu se cumuleaz` mandatele desf`[urate
în paralel în structurile de conducere.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Primarul comunei Strunga l-a blocat pe
afaceristul Bogdan Solcanu! Tân\rul a vrut
s\-[i bage iubita `ntr-o licita]ie pentru
modernizarea iluminatului public. {efii
institu]iei au anulat toate condi]iile suspecte
din procedur\
|ncerc`rile afaceristului
Bogdan Solcanu de a pune \n
aplicare o schem` care s`
avantajeze firma iubitei AnaMaria Ciot\r au fost blocate de
primarul comunei Strunga.
Sorin Laz`r a constatat c` \n
caietul de sarcini au fost
trecute condi]ii restrictive
pentru competitori. A fost
contractat un expert extern, iar
licita]ia pentru modernizarea
iluminatului a fost reluat`
Noi informa]ii au ap`rut despre activitatea lui
Bogdan Solcanu, fiul fostului senator PSD, Ioan
Solcanu. Prin societatea Crisbo Company SRL,
Solcanu Jr. promite primarilor din jude]ul Ia[i, dar
[i din ]ar`, c` pot accesa fonduri de la Administra]ia
pentru Fondul de Mediu (AFM) pentru modernizarea
iluminatului public. Mul]i primari s-au ar`tat \ncânta]i
de idee [i au oferit contractele pentru proiectare
lui Bogdan Solcanu. Ceea ce nu [tiau primarii este
c` prin proiectul tehnic erau elaborate o serie de
condi]ii care s` favorizeze societatea Urbioled SRL,
condus` de Ana-Maria Ciot\r, iubita lui Bogdan
Solcanu. Astfel, erau sco[i din joc to]i competitorii
care nu puteau respecta condi]iile din caietul de
sarcini, de cele mai multe ori aberante.

Primarul comunei Strunga
s-a prins de „[mecherie”
[i a anulat licita]ia
Re]eta lui Solcanu a fost folosit` [i la Prim`ria
comunei Strunga, jude]ul Ia[i. Documenta]ia era

\ntocmit` astfel \ncât Urbioled s` participe la
licita]ia pentru execu]ie [i s` câ[tige. Procedura
cu prevedere bugetar` de 450.832 lei, f`r` TVA,
aproape 100.000 de euro, era programat` pe data
de 24.03.2021, dar primarul Sorin Laz`r a anulato, dup` ce a constatat c` \n caietul de sarcini
erau condi]ii restrictive ce eliminau din start
concuren]a. Ce a f`cut primarul? Nu a luat \n
considerare documenta]ia lui Bogdan Solcanu [i
a contractat un expert extern, societatea Regional
Erm Consulting SRL, care a ref`cut \n totalitate
caietul de sarcini. „O serie de cerin]e au r`mas,
ca s` respect`m punctajul din proiectul depus
la AFM. Acum, condi]iile au o plaj` mai larg`”,
a precizat primarul PSD Sorin Laz`r. |n consecin]`,
licita]ia va fi reluat` pe data de 03.06.2021.

Condi]iile lui Bogdan Solcanu
au zburat din caietul de sarcini
Bogdan Solcanu a reu[it s` strecoare \n
vechiul caiet de sarcini mai multe condi]ii,
\ntocmite cu dedica]ie pentru Urbioled. Spre
exemplu, una dintre condi]ii f`cea referire la
faptul c` ledurile trebuie s` aib` un grad de
protec]ie de minimum IP66. |n traducere, aceast`
condi]ie arat` c` respectivul corp de iluminat
poate fi scufundat \n ap` timp de 40 de minute
[i s` nu prezinte defec]iuni. Totodat`, ledurile
trebuiau s` aib` o rezisten]` la impact de IK10.
Asta \nseamn` c` respectivul corp trebuie s`
reziste la un impact cu un alt obiect cu o mas`
de 40 de kilograme, de la o anumit` \n`l]ime.
Toate aceste condi]ii se potriveau cu oferta celor
de la Urbioled. Din banii de la AFM, comuna
Strunga urma s` beneficieze de 43 de aparate
de iluminat 53W, 295 de aparate de iluminat 22W, 2 aparate de iluminat echipat cu panou

fotovoltaic de 22 W [i un sistem de telemanagement
al iluminatului public. De precizat c` Urbioled
SRL a devenit partenerul de afaceri al companiei
Telekom România. Asta, dup` ce Telekom a
vândut un spa]iu ultracentral din Ia[i c`tre Urbioled
SRL.

La Prim`ria Pope[ti, caietul de
sarcini \ntocmit de Crisbo
Company a fost contestat de
un competitor
Crisbo Company a \ntocmit caietul de sarcini
[i pentru licita]ia de modernizare a iluminatului
public din comuna Pope[ti, jude]ul Ia[i. A folosit
acela[i model ca la Prim`ria Strunga. Licita]ia
pentru realizarea lucr`rilor const` \n montarea
a 700 de aparate de iluminat 22W [i un aparat
de iluminat 40W echipat cu panou fotovoltaic.
Miza este de 858.336 de lei, f`r` TVA, aproape
200.000 de euro. Procedura a atras [i aten]ia
competitorilor, care au depus o contesta]ie la

Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor
(CNSC). |n acest moment, procedura este
suspendat`. „În caietul de sarcini, la pagina 5
se solicit` «gradul de protec]ie de minim IP66,
rezisten]` la impact IK10», iar în fi[a tehnic` nr.
1 a aparatelor de iluminat, se solicit` «Grad 4
de protec]ie: (minim) IP67; rezisten]` la impact:
(minim) IK10». Oare autoritatea cunoa[te faptul
c` gradul de protec]ie IP67 presupune protec]ie
la imersie temporal` în ap` [i c` vârful stâlpului
unde este montat aparatul de iluminat nu se afl`
în ap`?”, se arat` \n contesta]ia formulat` de
Amiras C&L Impex SRL. |n anul 2020, Bogdan
Solcanu a primit direct peste 300 de contracte
de la prim`riile din ]ar`, pentru realizarea
documenta]iilor tehnice. |n schem` apare [i Relu
Fenechiu, fost deputat condamnat la \nchisoare
pentru fapte de corup]ie, care ofer` servicii de
consultan]` privind ob]inerea fondurilor pentru
modernizarea iluminatului public.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Cel mai vânat cartier din Ia[i, l\sat prad\
indolen]ei. Doi ani de co[mar pentru locuitorii
de pe strada Viticultori
Una din cele mai vânate zone imobiliare din
Ia[i ascunde o capcan` de care nimeni nu [tie
când va sc`pa. Strada Viticultori, o arter` care
leag` zona Mihail Sadoveanu de P`curari, se
num`r` printre cele mai blestemate artere din
municipiu. De[i se afl` \ntr-o zon` la mare c`utare,
unde vor fi ridicate ansambluri nenum`rate de
locuin]e, [oseaua arat` \n continuare ca \n Evul
Mediu. Culmea, Prim`ria Ia[i are contract cu o
firm` pentru asfaltarea por]iunii de circa 3 kilometri
din strada Viticultori, contract semnat \nc` de
acum 2 ani. Cu toate acestea, un \ntreg lan] al
sl`biciunilor a f`cut ca lucr`rile s` bat` pasul pe
loc, iar locuitorii din zon` s` fie nevoi]i s` \nghit`
[i acum tone de praf.

Dezastrul din cel mai vânat
cartier din Ia[i. Co[marul
locuitorilor din Copou
Oamenii care au locuin]e pe strada Viticultori
au ajuns la cap`tul r`bd`rii. Lan]ul sl`biciunilor
a f`cut ca lucrarea atribuit` \n 2019 s` nu fie
demarat` nici acum. S-a ajuns la o astfel de situa]ie
tocmai pentru c` a fost nevoie [i de o modernizare
a re]elei de utilit`]i din zon`. „Strada asta trebuia
f`cut` de mult. |n]elegem c` e nevoie de extinderi
de re]ele la utilit`]i, de noi bran[amente, \ns` [i
acestea trebuiau finalizate de ceva vreme. Ne-am
s`turat de praf, de pietri[. Copiii no[tri numai

\ntr-o zon` lini[tit` nu stau. Cei care au case aici
au ajuns s` regrete decizia. Unde mai pui c` de
acum o s` se aglomereze [i traficul odat` cu noile
apartamente de prin zon`”, a spus un ie[ean din
zona Viticultori. |n anul 2019, municipalitatea a
atribuit un contract de 20,8 milioane de lei (4,2
milioane de euro) asocierii Alpenside SRL- Concret
Drum pentru modernizarea mai multor artere din
municipiu. |n contract a fost vorba despre strada
Viticultori (2.020 metri), strada I.I. Mironescu (662
metri), strada Luca Arbore (1.973 metri), strada
Ro[cani (376 metri), strada }ic`ul de Jos (614
metri), strada Timpului (235 metri), strada {tefan
Octavian Iosif (376 metri) [i strada Dochia (290
metri). Situa]ia este \ns` destul de neclar`. Conform
municipalit`]ii, contractul este valabil pân` pe 31
decembrie 2022, valoarea r`mas` de executat fiind
de 16.456.310 lei (3,3 milioane euro). Practic, \n
afara zonei din Canta (Luca Arbore), firmele
respective au b`tut pasul pe loc \n municipul Ia[i.
Este vorba despre societatea care lucreaz` [i la
axa rutier` Ia[i - Suceava, contract derulat de
Consiliul Jude]ean Ia[i [i care are deja probleme.
Re]elele de utilit`]i au f`cut ca strada Viticultori
s` r`mân` o bun` perioad` de timp de izbeli[te.
Abia de câteva zile compania ApaVital SA s-a
apucat de o serie de lucr`ri \n zona Viticultori,
\n dreptul aleii Mihail Sadoveanu. „În perioada 10
mai 2021 – 11 iunie 2021, ApaVital SA va efectua
lucr`ri de modernizare a re]elei de ap` potabil`

de pe strada Viticultori din municipiul Ia[i, în
cadrul lucr`rii de investi]ii intitulate «Re]ea alimentare
cu ap` potabil`, inclusiv bran[amente, de pe strada
Viticultori». Lucr`rile presupun montarea unei
conducte noi, din material PEHD, cu diametrul
de 250 mm, pe o distan]` de 1.100 metri liniari,
inclusiv refacerea unui num`r de 43 de bran[amente,
pentru conectarea utilizatorilor la noua re]ea de
ap` potabil`”, se arat` \n anun]ul ApaVital SA.

Raiul dezvoltatorilor imobiliari
|n plus, strada Viticultori a devenit peste
noapte [i raiul dezvoltatorilor imobiliari. Cel mai
vânat cartier din Ia[i va avea parte de un nou
complex cu aproape 1.100 de apartamente. Acest
lucru va duce [i la o aglomerare mai mare a

zonei deja sufocat`. Reprezentan]ii Prim`riei Ia[i
au sus]inut c`, dup` finalizarea lucr`rilor la utilit`]i,
asocierea Alpenside - Concret Drum se va apuca
de proiect. „|n zona respectiv`, \n acest moment,
locatarii [i dezvoltatorii au cerut extinderi de re]ea
[i bran[amente la utilit`]i, respectiv la ap`, gaz,
energie electric`. Sunt lucr`ri care se desf`[oar`
\n acest moment. |n func]ie de finalizarea lucr`rilor
la aceste cereri, respectiv finalizarea investi]iilor
ApaVital SA din zon`, Prim`ria va da ordin de
\ncepere a lucr`rilor de modernizare [i asfaltare.
Se va lucra pe tronsoane, pentru a nu dep`[i
termenul impus \n contract”, a spus Sebastian
Buraga, purt`torul de cuvânt al Prim`riei ie[ene.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Cum se vaccineaz\ localnicii din satele
ie[ene! Imunizarea se face la barul din
sat, considerat centru medico-social!
Cum se vaccineaz` localnicii din satele ie[ene!
Imunizarea se face la barul din sat, considerat
centru medico-social! Câte o cinzeac` de rachiu,
o zi da [i una nu, este doza perfect`!Situa]ia
imuniz`rii popula]iei este diferit` \n satele aflate
la zeci de kilometri de Ia[i. |n timp ce \n municipiu,
\ntr-un singur weekend, au fost vaccinate peste
4.000 de persoane, \n comuna Andrie[eni s-au
imunizat aproximativ 30 de persoane.
Andrie[eni este o comun` aflat` la 50 de
kilometri dep`rtare de Ia[i, cu o popula]ie de
4.093 de locuitori. Localnicii refuz` s` se vaccineze
din diferite motive. |n satul Buh`ieni, din comuna
Andrie[eni, locuitorii aleg s` se imunizeze la barul
din sat. „Eu nu am voie s` m` vaccinez c` sunt
bolnav cu inima, dar mai beau câte o bere. Mia spus medicul c` nu am voie s` m` vaccinez,
berea e cel mai bun vaccin”, a precizat un localnic,
aflat la barul din sat. Doi pa[i mai \ncolo, \n
aceea[i comun`, un alt grup de s`teni au ales
cârciuma din sat \n locul cabinetului medicului
de familie. „Am 44 de ani [i nu m-am vaccinat,
dar acum m` vaccinez cu 100 de t`rie [i e cel
mai bun vaccin. Fuge virusul de mine imediat,
nu se mai apropie. De ce s` m` vaccinez la
cabinet, când am vaccin aici la bar? Am \n pahar
[i prima doz`, [i rapelul”, a declarat Neculai
Sco]anu. Pe meleagurile s`te[ti, unde vacile pasc
lini[tite pe câmpul \nverzit, iar oamenii sunt
preocupa]i cât e ziua de lung` cu treburile
gospod`re[ti, boala este doar o poveste auzit` la
televizor. „Deocamdat` nu am avut nicio treab`
cu boala. E bine s` ne vaccin`m, dar mai a[tept.
Când o s` fie obligatoriu, o s` \l fac [i eu. La
]ar` nu exist` boala asta, noi suntem pleca]i toat`
ziua pe câmp [i nu interac]ion`m cu foarte mul]i
oameni. La ]ar` e lini[te, p`str`m distan]a”, a
precizat un localnic aflat la cosit. |n mijlocul
satului Buh`ieni, din comuna Andrie[eni, dou`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

femei care nu \[i vedeau capul de treab` \n
gr`din` au explicat de ce nu vor s` se vaccineze.
„Nici gând s` m` vaccinez, m` tem. Dac` mor?
Câte zile oi mai avea, atât o s` tr`iesc. M`car
s` mor de moarte curat`, nu din cauza vaccinului.
Eu nu am avut boala asta Covid. Singurul motiv
pentru care nu m` vaccinez este c` \mi este
team` [i atât, nu mi-e de altceva. Eu nu sunt
bolnav`, iar de la mine din familie nu s-a vaccinat
nimeni”, a precizat Carmen Ciubotariu.
Localnicii se vaccineaz` de nevoie, nu pentru
c` \[i doresc. „Eu mi-a[ dori s` m` vaccinez, dar
a[tept s` vin` aici \n comun`, c` suntem departe
de ora[ [i nu este chiar atât de u[or s` ajungem
\n Ia[i. Am auzit c` \ncepe vaccinarea [i la noi
\n comun`, dar trebuie s` se adune un num`r
mai mare de oameni [i apoi \ncepe. O s` m`
programez [i eu s` m` vaccinez, c` dup` nu o
s` mai pot merge nic`ieri la treab` dac` nu m`
vaccinez. Zic [i eu, ca p`rintele Calistrat, când
o fi s` murim, o s` murim, nu conteaz` c` suntem
vaccina]i sau nu. La \nceput m-am temut, dar
acuma, cum o vrea Dumnezeu. Sincer, m` vaccinez
c` trebuie, nu c` vreau”, a spus Mirela Livinschi,
\n vârst` de 54 de ani. O femeie de 83 de ani,
bolnav` de inim`, [i so]ul s`u nu s-au vaccinat
pentru c` nu [tiu dac` le este permis. Mai sunt
[i persoane care \[i doresc s` se vaccineze, dar
centrele de vaccinare sunt prea departe sau nu
au destule informa]ii despre acest vaccin \mpotriva
COVID-19. „Eu sunt bolnav` de inim` de mul]i
ani [i nu [tiu dac` am voie. Trebuie s` merg \n
comun` la medicul de familie [i e departe, iar
eu sunt b`trân`. Nu mai am nici cal, mo[u meu
e b`trân [i ne este greu. Eu a[ dori s` m`
vaccinez, dar nu [tiu ce se \ntâmpl` dac` \l fac.
|mi este fric` s` nu p`]esc ceva [i s` am probleme
mai mari. Continuarea pe BZI.ro.
Andreea PâDURESCU
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El este pu[tiul care a murit subit `n weekend
dup\ un accident banal de biciclet\.
M\rturii cutremur\toare. ı{i-a zdrobit capul
de stâlp. Nici doctorii nu [tiau ce s\ fac\‰
Tragedie \ntr-o familie din Ia[i.
Un pu[ti de 17 ani a murit dup`
ce s-a izbit cu bicicleta \ntr-un
stâlp. Accidentul s-a petrecut
\n comuna ie[ean` R`duc`neni
[i nimeni nu l-a mai putut
salva. Vestea mor]ii tân`rului a
c`zut ca un tr`snet pentru
\ntreaga comunitate, iar
imaginile surprinse la fa]a
locului au f`cut multe persoane
s` plâng`

Ionu] Antonic` avea 17 ani [i era din comuna
R`duc`neni. Duminic` a ie[it s` se plimbe cu
bicicleta, a[a cum o mai f`cuse de multe ori. Nici
prin cap nu i-a trecut probabil c` va fi ultima lui
plimbare. Era aproape sear` când pu[tiul a intrat
cu vitez` \ntr-o curb`, pe biciclet`. Ro]ile au
alunecat, iar el s-a izbit de un stâlp. Impactul a
fost atât de puternic \ncât capul s`u a fost practic
cr`pat \n dou`. A \nceput s` sângereze violent,
iar martorii au sunat la num`rul unic de urgen]e
112 s` cear` ajutor. O ambulan]` a ajuns la fa]a
locului pentru a-i acorda primele \ngrijiri. Din
p`cate, rana suferit` \n urma impactului a fost
incompatibil` cu via]a, iar tân`rul s-a stins sub
ochii medicilor care nu au putut s` fac` nimic.
„A venit salvarea, l-au luat din [an] [i l-au pus

pe targ`. Eu n-am v`zut a[a ceva \n via]a mea.
Ziceai c` e o g`leat` de sânge pe jos. El, s`racu,
respira cumva când a fost luat din [an], dar avea
capul despicat \n dou`. Cineva zicea c` se vedea
creierul. Doamne fere[te de a[a ceva”, a spus un
localnic.

Degeaba au \ncercat martorii
s` \l ajute pe adolescent, rana
i-a fost fatal`
Localnicii din zon` au precizat c` Ionu] a
murit sub ochii lor. „Era praf capul...nu [tiu, a[a
greu a fost s` vezi pe cineva cum moare [i tu
nu po]i face nimic. I-au pus comprese de alea la
cap, dar ce s` faci, curgea sângele ca la robinet.
Nici doctorii nu [tiau ce s` fac`. Doamne fere[te!
P`cat de el! Era elev aici, la R`duc`neni, la liceu.
Copil lini[tit, la locul lui. Numai p`rinte s` nu fii.
Dumnezeu s`-l ierte! Ne pare la to]i r`u”, a mai
completat un localnic. Pe fir au intrat [i poli]i[tii
ie[eni. „Poli]i[tii au fost sesiza]i prin apel la num`rul
unic de urgen]e 112 despre faptul c` un tân`r sa autoaccidentat, c`zând de pe biciclet`. |n cauz`
a fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii
infrac]iunii de ucidere din culp`, iar cercet`rile
continu` pentru stabilirea \ntregii situa]ii de fapt”,
au precizat reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i. Trupul ne\nsufle]it al tân`rului
a fost ridicat [i dus la Institutul de Medicin`
Legal` (IML) Ia[i pentru necropsie. Ulterior se
vor stabili cauzele decesului.

Zeci de prieteni de-ai tân`rului
au postat mesaje de adio
|n mediul online au \nceput s` curg` mesajele
de condolean]e. „Ai plecat prea devreme, Ionu]!
Nu te vom uita niciodat`”, a scris pe pagina de
Facebook o coleg` de-a lui Ionu]. Adolescentrul
pe nume Ionu] Antonic` era un elev bun la liceul
din comuna R`duc`neni. Localnicii spun c` a fost
un copil cuminte, care nu a deranjat niciodat` pe
nimeni. Ieri, zeci de tineri din comun` au postat

imagini [i mesaje de r`mas bun. Acum, \ntreaga
comunitate se preg`te[te de \nmormântare. „Atât
i-a fost lui scris. Mult` putere familiei! Ce po]i
s` spui \n momente de astea? Este foarte greu,
p`cat, mare p`cat!”, a spus un apropiat de-al
tân`rului. R`mâne de acum ca poli]i[tii s` stabileasc`
cum s-a produs accidentul, \ns` asta nu mai
conteaz` acum prea mult. Apropia]ii tân`rului au
precizat c`, cel mai probabil, acesta va fi condus
pe ultimul drum joi, la cimitirul din R`duc`neni.
Drago[ SAVIN

Sentin]`-tr`snet, la Ia[i, \ntr-un dosar de trafic de minori!
Procesul va fi reluat la prima instan]`! Un ie[ean este acuzat
c` ducea tinere s`rmane „la produs” pe str`zile din Roma!
Magistra]ii ie[eni au admis
apelul formulat de Raj
Costache, un individ pedepsit la
prima instan]` pentru trafic de
minori. Dosarul acestuia se va
\ntoarce la prima instan]`,
procesul fiind reluat. Ie[eanul
este acuzat c` ar fi dus \n
Capitala Italiei, „la produs”, mai
multe tinere din jude] cu o
situa]ie material` precar`
Sentin]`-tr`snet dat` de magistra]ii ie[eni \ntrun dosar de trafic de minori! Procesul va fi reluat
la prima instan]`! Asta, dup` ce, recent, judec`torii
din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au admis apelul
formulat de Raj Costache. „Instan]a admite apelul
declarat de inculpatul Raj Costache împotriva sentintei
penale din 17 noiembrie 2020, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i. Desfiin]eaz` integral sentin]a penal`
apelat`. Dispune rejudecarea cauzei de c`tre Tribunalul
Ia[i. Rejudecarea va fi reluat` din etapa cercet`rii
judec`tore[ti, fiind men]inute toate actele procedurale
efectuate pân` la termenul din 17 decembrie 2019,
inclusiv. Definitiv`”, au precizat magistra]ii ie[eni.

Ie[eanul Raj Costache,
acuzat de trafic de minori
Pe 17 noiembrie 2020, Tribunalul Ia[i a dispus
condamnarea lui Raj Costache (40 de ani) la 11 ani

de \nchisoare, pentru constituirea unui grup infrac]ional
organizat, trafic de persoane [i trafic de minori. |n
plus, ie[eanul a fost obligat s` \i pl`teasc` 10.000
de euro unei p`r]i v`t`mate, drept daune morale.
De asemenea, judec`torii au constatat c` alte 2
persoane v`t`mate nu s-au constituit p`r]i civile \n
cadrul procesului penal. Mai mult, magistra]ii au
dispus confiscarea sumei totale de 270.000 de lei
de la Raj Costache. Totu[i, acesta din urm` a contestat
sentin]a, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Ia[i.
Mai multe persoane au fost trimise \n judecat` pe
17 octombrie 2016, iar, din acel caz, a fost disjuns
dosarul lui Raj Costache. „|n perioada 2011-2016, \n
municipiul Ia[i, a fost constituit un grup infrac]ional
organizat ini]iat de Raj Costache (arestat în vederea
extr`d`rii în Italia), grup care s-a ocupat cu racolarea,
transportul, cazarea [i exploatarea sexual` transfrontalier`
Judec`torii au considerat
a unui num`r de 5 tinere minore, cu vârste cuprinse
între 15 [i 17 ani [i 24 de tinere majore, care
c` dosarul trebuie reluat
proveneau din familii defavorizate, cu un grad redus
la prima instan]`
de instruc]ie, într-o stare material` extrem de precar`,
Dup`
emiterea sentin]ei, Raj Costache a formulat
cu diferite vulnerabilit`]i. La gruparea infrac]ional`
au aderat fra]ii inculpatului [i alte rude. Liderul de apel prin avocat. Asta, \n contextul \n care el nu
necontestat al grupului infrac]ional organizat, Raj s-a prezentat la audieri, fiind citat inclusiv cu mandat
Costache, a ini]iat gruparea în 2011, iar, apoi, în de aducere în mai multe rânduri. |n plus, din data
perioada 2011-2016, a coordonat [i a supravegheat de 1 octombrie 2015, ie[eanul este dat în urm`rire
în permanen]` întreaga activitate infrac]ional` de interna]ional` ca urmare a mandatului european de
recrutare a tinerelor minore [i majore, cazarea, arestare emis de Judec`toria Ia[i. Pe 3 februarie
transportul [i exploatarea acestora în Italia, la Roma, 2016, el a fost localizat de autorit`]ile judiciare din
pe via Prenestina [i pe Via Palmiro Togliati, precum Italia [i arestat la domiciliu, îns` a fugit la scurt
[i racolarea [i exploatarea sexual` a tinerelor \n timp. Totodat`, din verific`rile efectuate rezult` c`
s-ar afla în Italia, îns` nu se cunoa[te adresa exact`.
municipiul Ia[i”, au afirmat oamenii legii.
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|n apel, Raj Costache a cerut, prin avocat, s`
fie achitat. De asemenea, acesta a precizat c`
probatoriul administrat în cauz` nu confirm` vinov`]ia
sa. Acesta a mai sus]inut c` este considerat liderul
unui grup, dar, \n fapt, este vorba despre el [i
rudele sale [i c` nu are nicio alt` calitate, de lider.
Mai mult, Raj Costache a afirmat c` p`r]ile v`t`mate
au dat declara]ii contradictorii [i destul de vagi.
Pe de alt` parte, judec`torii din cadrul Cur]ii de
Apel Ia[i au considerat c` instan]a de fond a dispus,
\n mod eronat, desf`[urarea unor [edin]e \n mod
nepublic. De altfel, acesta este [i motivul pentru
care magistra]ii au dispus \ntoarcerea dosarului la
Tribunalul Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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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.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânz`ri,studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL.
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.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.
Ajutor bucatar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
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.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.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.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.

Agent de vânz`ri, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
INTERFOOD PROCESSING SRL.
Rela]ii la: 0751888511,
dan@mado.ro.

Confec]ioner ansamblor articole
din textile,8 clase, experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

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.

Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.

Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Contabil junior, studii superioare,
cuno[tin]e operare PC, limba
englez` mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
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0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.
Contabil senior, studii superioare,
cuno[tin]e operare PC,
experien]` 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.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.
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.
Electromecanic sta]ie pompare
apa canal, studii medii sau
superioare, experien]` 2 ani,
concurs, ANIF FILIALA
TERITORIALA IASI. Rela]ii la:
0232/226526; 0232/212256;
iasi.ru@anif.ro.
Electromecanic sta]ie pompare
apa canal, studii medii sau
superioare, experien]` 6 luni/1an,
concurs, ANIF FILIALA
TERITORIALA IASI. Rela]ii la:
0232/226526; 0232/212256;
iasi.ru@anif.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, [coal`
profesional`, curs calificare, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
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.

precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba englez`,
francez`, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Inc`rc`tor desc`rc`tor, f`r`
studii [i experien]` precizate,
IRAL TRADING SRL. Rela]ii la:
0723536827;
moldova_general@yahoo.com.

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.

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 de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba englez`,
francez`, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW, SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.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.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.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.

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 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, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.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.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Muncitor piscicol, f`r` studii [i
experien]` precizate, PISCICOLA
SRL. Rela]ii la: 0749111575;
piscicolaiasi@yahoo.com.

L`c`tu[ mecanic, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@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.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.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.

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, f`r` studii [i
experien]` precizate, BY RICCO
SRL. Rela]ii la: 0744261338;
byricco2016@gmail.com.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.

Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
cris@frarom.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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

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.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba englez`,
francez`, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
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.
Sofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
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.
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Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, 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 manual, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tâmplar manual la presare [i
\ncleiere, [coala general`, f`r`

experien]` precizat`, TECKMAU
PAVE SRL. Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
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.
Tâmplar universal, [coala
genral`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.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 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, experien]`
min.1 an, DOLIMEX SRL. Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Zidar, scoal` profesional`, curs
calificare, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.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.

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, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie de transport
CFR, pe numele PURICI MIHAI,
emis de S.N.T.F.C.-CFR Calatori
S.A. Ia[i. Se declar` nul`.

MEDIU
SC ELMOND COM SRL, titular al
proiectului ,,Alimentare cu
energie electric` -Extindere
pentru CENTRU COMERCIAL
ERA IA{I ’’ –anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre
APM IA{I f`r` evaluarea
impactului asupra mediului [i f`r`
evaluare adecvat`, \n cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul ,, Alimentare cu
energie electric` -Extindere
pentru CENTRU COMERCIAL
ERA IA{I’’ propus a fi amplasat
\n Mun. IA{I, zona Ses Bahlui,
jud IA{I. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM IA{I ,Calea
Chi[in`ului nr.43, zilnic, \ntre
orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adresa de internet
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare termen de
10 zile de la data public`rii
prezentului anun].

S.C. MENNEKES ELECTRIC
S.R.L. solicit` emiterea
autoriza]iei integrate de mediu
pentru activitatea de producere a
cablurilor electrice pentru
autovehicule la punctul de lucru
Macaragiu pentru macarale,
din satul Bratuleni, comuna
[coala profesional` atestat
Miroslava, str.Constantin
ISCIR, f`r` experien]` precizat`,
Brâncu[i, nr.7, Jud. Ia[i.
DAS SRL. Rela]ii la:
Activitatea desf`[urat` la punctul
0232/230637; 0232/262800;
de lucru include activitatea
office@das-instalatii.ro.
nominalizat` \n anexa 1, pct.
4.1.h) la Legea nr.278/2013
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba privind emisiile industriale.
Solicitarea de emitere a
german`, limba engleza avansat,
autoriza]iei integrate de mediu se
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
refer` la o instala]ie nou`.
SRL. Rela]ii la:0749198732;
Informa]ii privind impactul
rodica.bradatan@hcl.com.
poten]ial asupra mediului al
Manipulant marf`, [coala
activit`]ii pentru care se solicit`
general`, f`r` experien]`
emiterea autoriza]iei integrate de
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
mediu pot fi consultate la sediul
Rela]ii la: 0756813198;
APM Ia[i, Calea Chi[in`ului,
nr.43, jude]ul Ia[i [i la punctul de
maticbp@gmail.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

lucru al SC MENNEKES
ELECTRIC SRL din satul
Br`tuleni, comuna Miroslava,
str.Constantin Brâncu[i, nr.7,
jude]ul Ia[i, \n zilele de luni-joi,
\ntre orele 8-16:30 [i vineri, orele
8-14. Observa]iile, sugestiile,
propunerile publicului se primesc
\n scris la sediul APM Ia[i sau
electronic la adresa de e-mail
office@apmis.anpm.ro \n termen
de 30 de zile.
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr.
6,anun]` depunerea cererii
pentru emiterea autoriza]iei de
mediu privind activit`]ile
„Alimentarea cu ap` potabil`–
cod CAEN 3600”[i „Colectarea [i
epurarea apelor uzate cod CAEN
3700”desf`[urate în comuna
Dagâ]a, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, str.
Calea Chi[in`ului nr. 43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6,
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea autoriza]iei de mediu
privind activit`]ile„Alimentarea cu
ap` potabil` – cod CAEN 3600”
[i„Colectarea [i epurarea apelor
uzate cod CAEN 3700”
desf`[urate în comuna
Mironeasa, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, str.
Calea Chi[in`uluinr. 43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6,
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea autoriza]iei de mediu
privind activit`]ile „Alimentarea cu
ap` potabil`– cod CAEN 3600”
[i „Colectarea [i epurarea apelor
uzate cod CAEN 3700”
desf`[urate în comuna Tansa,
jude]ul Ia[i. Documenta]ia
tehnic` poate fi consultat` la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, str. Calea
Chi[in`ului nr. 43. Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

LICITA}II
C.I.I.FILIP A. SANDA- cu sediul
social în Ia[i, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc.A, et.1, ap. nr.1, Ia[i,
în calitate de lichidator judiciar al
S.C. Leul Company SRL Ia[i
anun]` vânzarea prin licita]ie
public` cu strigare a imobilului Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

a Spa]iului comercial, situat în
comuna Belce[ti, jude]ul Ia[iActiv-descris conform C`r]ii
Funciare: -CC - extravilan T52,
nr. cadastral 60478, CF –
60478/Belce[ti, suprafa]a de
420,00 mp; -C2 - spa]iul
comercial P<1, nr. cadastral –
60478, CF – 60478/, suprafa]a
554,00 mp, SU estimat` –
465,89mp, SC- 277,00 mp,
Terasa – 22,15mp, aflat \n
proprietatea privat` a SC Leul
Company Srl Ia[i. Pre]ul de
pornire reprezint` 100% din
pre]ul raportului de evaluare [i
este convertibil pl`tibil în lei la
cursul de schimb BNR din ziua
adjudec`rii. TVA-ul se aplic` în
func]ie de Codul Fiscal în vigoare
la data vânz`rii. Se consider` c`
ofertantul-poten]ialul cump`r`tor
accept` pre]ul activului pentru
care a depus documenta]ia,
condi]iile stipulate în
Regulamentul de vânzare [i
Caietului de sarcini a activului.
Vânzarea activului prin licita]ie
public` cu strigare va avea loc în
datele de 27.05.2021;
10.06.2021; 24.06.2021 [i
08.07.2021 la sediul lichidatorului
judiciar [i se va desf`[ura
conform prevederilor Legii
nr.85/2014 privind procedura
insolven]ei. Vânzarea se va face
în conformitate cu Regulamentul
de vânzare [i Caietul de sarcini
cu precizarea expres` ca pre]ul
oferit nu poate fi mai mic decât
pre]ul de pornire stabilit prin
Raportul de evaluare. Informa]ii
suplimentare privind descrierea [i
vizionarea activului imobil,
condi]iile de participare [i
organizarea vânz`rii pute]i solicita
pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau
telefon mobil: 0742671391 sau
tel: 0232241596.
Comuna Tibanesti, cu sediul \n
loc. Tibanesti, jud Ia[i, cod fiscal
4540267,
tel/fax:0232326400/0232326401
, e-mail:
primaria_tibanesti@yahoo.com,
contact@primariatibanesti.ro,
organizeaz` licita]ie pentru
\nchirierea suprafe]ei de 30 ha
p`[une comunal`, situat` \n T54, PS.917,B.F.1047, sat Recea
pentru p`[unarea animalelor pe
o perioad` de 7 ani, proprietate
public` a Consiliului Local
Tibanesti, conform HCL
47/15.04.2021. Ofertan]ii sunt
obliga]i s` achite la caseria
Primariei Tibanesti taxa de
participare la licita]ie \n cuantum
de 1000 lei [i garan]ia de
participare \n valoare de 780 lei
pân` cel tarziu 09.06.2021, ora
09.00. Costul caietului de sarcini
este de 20 lei. Data limit` pentru
solicitarea de clarific`ri este
28.05.2021 ora 14:00. Data
limita de depunere a ofertelor
09.06.2021, ora 09:00, la
secretariatul Primariei Tibanesti.
{edin]a public` de deschidere a
ofertelor va avea loc \n data de
09.06.2021, ora 10:00 la sediul
Primariei Tibanesti. Rela]ii
suplimentare la sediul unit`]ii sau
tel/fax:
0232326400/0232326401.

SOCIAL

Mar]i, 18 mai

Muni]ie descoperit\ `n
comuna Aroneanu.
Urme [ocante ale celui
de-Al Doilea R\zboi
Mondial, lâng\ Aeroport
Angaja]ii Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i
au intervenit \n ultima perioad` la o nou` serie de misiuni de
asanare [i distrugere a elementelor de muni]ie neexplodat` sau
nedezactivat` din timpul conflictelor militare. Este vorba despre
muni]ie provenit` din perioada celui de-Al Doilea R`zboi Mondial.
Muni]ia a fost descoperit` \n zona satului Doroban], din comuna
ie[ean` Aroneanu. Geni[tii ISU Ia[i au intervenit \ns` [i la alte
misiuni \n ultima perioad`. Mai multe bombe provenite din
perioada celui de-Al Doilea R`zboi Mondial au fost descoperite
\n localitatea Aroneanu, comun` aflat` \n zona metropolitan` Ia[i.
Proiectilele au fost ridicate de c`tre geni[tii ISU Ia[i pentru a
fi detonate controlat. „În data de 14 mai 2021, ora 9:46, echipa
pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit pentru asanarea unei suprafe]e de aproximativ 200 de
metri p`tra]i de teren viran în localitatea Doroban]i, comuna
Aroneanu. În urma interven]iei au fost identificate 15 bombe de
arunc`tor calibru 120 de milimetri, care au fost ridicate, transportate
[i depozitate în vederea distrugerii ulterioare”, au men]ionat
reprezentan]ii ISU Ia[i. |n comuna Aroneanu au mai fost descoperite
[i alte proiectile provenite din perioada conflagra]iei militare din
urm` cu 8 decenii.

Conflict \ntre comuna Aroneanu [i
Aeroportul Ia[i
Recent, comuna Aroneanu a pierdut un proces cu Aeroportul
Ia[i, \n urma c`ruia nicio construc]ie nu mai poate fi ridicat`
\n localitate f`r` acordul aerog`rii. |ntre cele dou` p`r]i,
conflictul este unul mai vechi. Aeroportul Ia[i a cerut zon`
de servitute la marginea pistei, zon` ce cuprinde [i o parte
din comuna Aroneanu. Autoritatea local` din Aroneanu nu a
fost de acord, conflictul fiind mutat \n instan]`. Doar c`
magistra]ii au decis \n cele din urm` s` dea dreptate celor
de la Aeroportul Ia[i. Proiectile de r`zboi au fost decsoperite
de geni[tii ISU [i \n alte zone din jude]ul Ia[i. Astfel, bombe
provenite din perioada celui de-Al Doilea R`zboi Mondial au
mai fost identificate [i \n zona localit`]ii Alexandru Ioan Cuza,
\n partea de Vest a jude]ului. „În data de 14 mai 2021, ora
13:00, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de
Pompieri Ia[i a intervenit pentru asanarea unei suprafe]e de
aproximativ 100 de metri p`tra]i de teren viran în localitatea
Mihail Kog`lniceanu, comuna Al. I. Cuza. În urma interven]iei
au fost identificate 3 proiectile explozive calibru 75 de milimetri,
care au fost ridicate, transportate [i depozitate în vederea
distrugerii ulterioare”, au mai spus cei de la ISU Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
societăţii debitoare HD TRANSPORT S.R.L.,desemnat de instanţa
Tribunalului Iaşi – Secția a II -a Civilă - Faliment în dosarul nr.
6311/99/2014 (nr. format vechi 440/2014), prin Sentinţa Civilă nr.
498/22.07.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență,
coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, organizează
licitaţie publică cu strigare, competitivă, în ziua de 24.05.2021,
ora 14:00, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără
TVA)
Autotractor SCANIA R420, lipsesc piese de la calea de
rulare și motor, stare foarte slabă, CAP: 11705, putere 309 kw. ,
motorină, culoare alb, an fabricație 2005
4.480,00
Autotractor SCANIA R420, stare satisfăcătoare,
CAP: 11705, putere 309 kw, motorina, culoare: alb, an fabricație
2006
6.480,00
Autotractor SCANIA R500, stare satisfăcătoare,
CAP: 15607, putere 368 kw., motorină, culoare alb,
an fabricație 2007
6.720,00
Autotractor MERCEDES-BENZ ACTROS 1846LS, stare bună,
CAP: 11946, putere 335 kw.,motorină, culoare albastru, 285,000
km, an fabricație 2012
21.760,00
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~n timp ce cazurile COVID-19
sunt `ntr-o continu\ sc\dere,
la UPU ajung alte persoane
care au nevoie de terapie
intensiv\. Diana Cimpoe[u:
ıAm dedicat cele mai multe
paturi pacien]ilor non-Covid‰
Chiar dac` num`rul persoanelor infectate
cu COVID-19 care ajung \n spitalele ie[ene
a sc`zut, zilnic vin alte cazuri grave care
au nevoie de terapie intensiv`. Zona tampon
a spitalului „Sf. Spiridon” a fost mic[orat`,
iar paturile au fost redistribuite altor sec]ii
din cadrul spitalului. |n prezent, cele mai
ocupate sec]ii ale spitalui sunt: sec]ia de
cardiologie [i sec]ia de gastroenterologie.
„|n zona tampon de la Spitatul «Sf. Spiridon»
am ajuns la dimensiunea de 4 paturi, cu
care am \nceput \n pandemie. Am extins
la un moment dat la 10 paturi [i chiar au
fost [i 10 paturi de terapie intensiv` COVID19 \n vârful de la sfâr[itul lunii martie. |n
prezent suntem cu zona tampon [i intrarea
separat` pe un spa]iu normal, cu 4 paturi,
care normal oricând poate fi l`rgit [i am
dedicat cele mai multe paturi pacien]ilor
non-Covid, care sunt \n num`r mare, care
sunt gravi. |n fiecare zi avem cel pu]in 5
cazuri de terapie intensiv`, fie cazuri acute,
fie de compensarea unor patologii cronice
preexistente. Num`rul de pacien]i cu
suspiciune COVID-19 a sc`zut cam la 20
la sut` din num`rul celor care existau la
sfâr[itul lunii martie [i dintre ace[tia un
num`r mic sunt confirma]i”, a precizat prof.
dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD din
cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Ia[i. Duminic`,
16 mai 2021, a fost o zi plin` la Unitatea
de Primiri Urgen]e a Spitalului „Sf. Spiridon”,
deoarece elicopterul SMURD a fost solicitat
la 4 interven]ii.

Ieri, 17 mai, \n jude]ul Ia[i
erau ocupate doar
22 de paturi ATI
De la debutul pandemiei [i pân` luni,
17 mai 2021, pe teritoriul jude]ului Ia[i au
fost confirmate 42.137 de cazuri cu persoane
infectate cu COVID-19. „Se recolteaz` \n
continuare teste PCR, pentru to]i pacien]ii
care se interneaz` \n clinicile spitalului, ca
o m`sur` de siguran]` [i ca un test foarte
important pentru evaluarea lor. Pot ap`rea
[i apar \n continuare pacien]i, care dup`
internare \n sec]iile cu profil medical sau
chirurgical, la retestare, se constat` dup`
48 de ore c` totu[i sunt infecta]i. Num`rul
acestora este foarte, foarte mic”, a mai
spus prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-

Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitația din data de 24.05.2021, nu se va
reuşi valorificarea activelor, se vor organiza noi şedinţe de licitaţie,
în aceleaşi condiţii, în data de 31.05.2021, respectiv 07.06.2021,
ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind
vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare,
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 23.05.2021, 30.05.2021, respectiv 06.06.2021,
ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu
prevederile art. 91, aln.(1) din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate
de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori
măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este
licitaţie publică cu strigare, competitivă, conform Regulamentului
de valorificare a bunurilor mobile. Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de valorificare a bunurilor mobile. Înscrierea la licitaţie se face
cel târziu cu o zi lucrătoare, înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitaţiei,
pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei., nr.: R033BUCU1032235336609RON, deschis
la Alpha Bank S.A., suc. Iași. În cazul câştigării licitaţiei garanţia

SMURD. |n jude]ul Ia[i, de duminic`, 16
mai, [i pân` luni, 17 mai 2021, au fost
\nregistrate 5 decese \n rândul persoanelor
confirmate pozitiv, iar num`rul total de
decese a fost 874. Referitor la gradul de
ocupare a paturilor, inclusiv paturi ATI din
spitalele suport COVID-19, luni, 17 mai
2021, erau ocupate 151 de paturi, din care
22 sunt paturi de Anestezie [i Terapie
Intensiv` (ATI). Alte 405 paturi erau libere
\n spitalele ie[ene, din care 33 de paturi
ATI. Luni, 17 mai 2021, la Spitalul Clinic
„Dr. C.I. Parhon” [i la Spitalul Clinic de
Obstretic` [i Ginecologie „Elena Doamna”,
ambele centre suport COVID-19, nu era
ocupat niciun loc disponibil la ATI.
Andreea P~DURESCU

se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la
termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea
şi prezentarea activelor se va programa în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar,
la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.
Vizualizarea activelor este o condiție obligatorie pentru participarea
la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară, în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea activelor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate
fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar. nr.: RO93BUCU1031215949892RON deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, la tel.: 0733.683.702, 0733.683.701
– mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, anabella.padurariu@lrj.ro.

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

15

SPORT

Mar]i, 18 mai

Suporterii mai au de a[teptat
pân\ s\ revin\ pe stadioane
la meciurile echipelor favorite.
Anun]ul f\cut de Eduard Novak
Pre[edintele României, Klaus Iohannis, a anun]at, la finalul
s`pt`mânii trecute, c` odat` cu implementarea noilor m`suri de
relaxare, din 15 mai, va fi permis` [i revenirea fanilor în tribunele
arenelor din ]ar`. În România, num`rul persoanelor vaccinate a
crescut sim]itor în ultima lun`, astfel c` pre[dintele Klaus Iohannis
a anun]at o nou` serie de relax`ri pentru România, începând cu
15 mai, printre care [i prezen]a spectatorilor, într-un procent de
25% din capacitatea arenei, la evenimentele sportive din ]ar`.
„Tot din acest weekend pot s` v` dau câteva exemple. Activit`]ile
sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate, deci
cu spectatori” , declara Klaus Iohannis, joi, 13 mai.
Îns`, în ciuda declara]iilor oferite de [eful statului, echipe din
Liga I, precum UTA sau U Craiova, nu au primit acordul autorit`]ilor
de a g`zdui meciuri cu spectatori în aceast` lun`. De altfel, ministrul
Tineretului [i Sportului, Eduard Novak, a dezv`luit c` finala Cupei
României de pe 22 mai va fi singurul meci, pentru moment, care
se va disputa cu spectatori.
„A[tept spectatorii s` revin` cât mai repede pe stadion, cred
c` nu mai este mult timp pân` când spectatorii vor reveni pe
stadion. Deja, sâmb`ta viitoare, la Cupa României, avem 25% din
spectatori [i ne dorim s` vedem cât mai mul]i în perioada urm`toare.
Deocamdat`, aceasta este decizia Guvernului. Protocolul între noi
[i Ministerul S`n`t`]ii exist`, dar deocamdat` aceasta este decizia,
s` accept`m numai meciuri-test sau pilot.
Înc` pu]in` r`bdare [i cred c` o s` avem meciuri cu spectatori
pe stadion. Dup` iunie vom avea ni[te m`suri de relaxare, [i în
iulie... deci noi încerc`m din r`sputeri s` facem cât mai bine ca

s` aducem cât mai repede spectatorii pe stadion. Deocamdat`, totul
depinde de cifre [i de num`rul de vaccina]i. Conteaz` cât ne
vaccin`m. Trebuie s` [tie toat` lumea c` vaccinul este foarte
important [i cred c` este o m`sur` de siguran]` pentru noi, pentru
toat` lumea. Dac` vrem s` tr`im liber [i normal, trebuie s` ne
vaccin`m. Asta ar fi o condi]ie. În perioada urm`toare totul depinde
de situa]ia vaccina]ilor” , a declarat Eduard Novak pentru Telekom
Sport.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Antrenorul din Liga I confimat pentru
urm`torul sezon! „Unii îi credeau
retrograda]i. Am închis gura multora”
UTA Arad [i-a ales antrenorul pentru urm`torul sezon.
Tehnicianul Laszlo Balint r`mâne pe banca nou-promovatei, dup`
ce a reu[it s` o salveze de la retrogradare. Nou-promovata a

jucat în play-out, dup` sezonul regular [i nu a avut emo]ii privind
retrogradarea. Pe acest final de sezon, UTA Arad e pe al treilea
loc din play-out, la egalitate cu FC Arge[ [i la patru puncte sub
Chindia Târgovi[te. Laszlo Balint a fost recompensat [i a primit
încrederea conducerii. Antrenorul a fost confirmat în func]ie [i
pentru noul sezon. Anun]ul a fost f`cut de impresarul Bogdan
Apostu, fost fotbalist la UTA [i un apropiat al clubului. „Am
început ca doi nebuni un proiect ambi]ios la un club pe care lam slujit cu dragoste ani în [ir. Ne-am b`tut cu milioane de euro
aruncate de cluburi cu [taif, am trecut împreun` peste greut`]i
[i încerc`ri. Iar vârful icebergului a fost promovarea. Mul]i d`deau
UTA victima sigur`. În Liga1. Unii îi credeau retrograda]i pân`
s` îi vad` jucând. Azi, dup` ce am închis gura multora, decidem
s` mergem mai departe. Iar la cum îl cunosc eu pe Gyuszi Balint
sunt convins c` acest mai departe înseamn` [i oblig` la performan]`.
UTA continu` cu Balint [i în sezonul urm`tor de Liga1!”, a anun]at
impresarul. Laszlo Balint este antrenor la UTA Arad din 2019,
dup` ce le-a mai condus pe: T`rlungeni, Academica Clinceni, ASA
Târgu Mure[, Csikszereda, Sportul Snagov [i Metaloglobus.

Se anun]\ revolu]ie!
Cei 10 juc\tori la care
Real Madrid ar putea
renun]a în aceast\ var\.
Nume grele în pericol!

Spaniolii au aflat care sunt cei zece juc`tori în pericol de
a pleca de la Real Madrid în urma acestui sezon modest. Real
Madrid trebuie s` a[tepte ultima rund` din La Liga pentru a
afla dac` poate s` câ[tige titlul. „Albii” au meci acas` cu
Villarreal [i trebuie s` câ[tige. În schimb, dac` Atletico Madrid
va câ[tiga la Valladolid titlul de campioan`, merge spre Wanda
Metropolitano.
Ar fi un sezon în „alb” pentru gruparea merengue, care
ar rata toate obiectivele sezonului. În plus, Zinedine Zidane
ar fi, se pare, pe picior de plecare, iar înlocuitorul s`u ar
urma s` fie Max Allegri, scrie presa din Italia.

Revolu]ie la Real Madrid.
10 juc`tori pleac` în var`
Potrivit spaniolilor, nu mai pu]in de zece juc`tori vor pleca
de la Real Madrid la finele stagiunii.
Fotbali[tii deja împrumuta]i, precum Borja Mayoral, Gareth
Bale, Dani Ceballos sau Luka Jovic au bagajele deja f`cute.
Ei nu sunt singurii în pericol, pentru c` Real Madrid este
dispus` s` renun]e [i la nume mult mai grele, a[a cum sunt
cele ale lui Marco Asensio, Eden Hazard sau Raphael Varane.
Dac` Real Madrid va primi oferte bune pentru ei, atunci ace[ti
trei juc`tori importan]i pot p`r`si Santiago Bernabeu.
În fine, presa din Spania scrie c` doi dintre veteranii
lotului, Marcelo [i Isco Alarcon, vor p`r`si de asemenea echipa
la finalul stagiunii. Nu în ultimul rând, Mariano Diaz, atacant
care a marcat în El Clasico în acest sezon, este deja pus pe
lista de transferuri.
O situa]ie neclar` are Sergio Ramos, fotbalist cu care Real
Madrid se afl` în negocieri pentru prelungirea contractului. În
alt` ordine de idei, Lucas Vazquez, care î[i termin` contractul
cu Real Madrid, ar fi primit deja o nou` propunere de prelungire.
Un alt fotbalist împrumutat, Martin Odegaard, va fi rechemat
la prima echip` de la Arsenal.
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Bursa bârfelor

Marea surprinz` din lumea medical`.
I-a amenin]at s` tac` [i to]i au
demisionat ca s` poat` s` spun` tot.
Urmeaz` ni[te bombe uria[e
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o enforma]ie
tare de prin lumea medical` [i totodat` administrativ` de pe la
noi. Toat` lumea e s`tul` de povestea asta care a \nceput anul
trecut [i care se mi[c` \n reluarea relu`rilor acuma. Numai c`
situa]ia este una tare \ncâlcit` [i nimeni nu [tie ce final apoteotic
o s` aib`. Ei bine, cic` chestiunile de la spetalul de la Le]caia
pentru covido[i sunt tare nasoale. Dup` ce [`fu]ii de la giude] sau prins c` Ar`g`zel Pompa a intrat printr-o gaur` din gard cu
oamenii lui [i a mo[modit pe la instala]iile de acolo, `ia de la
Eurovest [i de la Deref]iunea de Paz` au cam intrat \n vrie. A[a
se face c` Alinu]a Pompa, [`fu]a de la Eurovest, le-a cerut s` fie
mucles, numai c` au fost b`je]i care nu au pus botul [i care au
demisionat de la paza spetalului ca s` fie cura]i [i lini[ti]i. Ei,
cic` omule]ii ar cam vrea s` dea pe goarn` ce se \ntâmpl` acolo,
iar ambii Pompa au ajuns s` ca tremure cu toat` tevatura asta.
Om tr`i [i om vedea.

S-au fluturat saci de bani
pentru un loc c`ldu].
Cum [i-a f`cut politicianul planul?
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
chestiune de pe la noi din târg. De data este e vorba despre un
sinator care vrea musai s` se afirme iar pe sceneta local` cu
speran]a c` va fi bremare. Dup` mai multe e[ecuri [i procente
ca vai de el, sinatorul userist Mariusic` Brobodea a ap`sat pedala
de accelera]ie [i a ajuns s`-[i fac` iar campanie pentru locale cu
mul]i ani \nainte. Brobodea sper` c` va ajunge s` candideze la
brem`rie [i deja le d` la gioale la `ia de la usereu care nu prea
\l \nghit [i nu-l vor. Doar c` Brobodea s-a dus la [`fii mari [i lea promis lovele cât casa numai ca s` fie el peste toat` lumea.
Doar are bani gogâld`ul, c` toat` averea lui e palmat` de când
l-a fug`rit tat’su de acas`. Babetele \i prev`d \ns` un e[ec nasol
lui Brobodea din toate punctele de vedere.

Vai [i amar de el. I-au s`rit to]i \n cap
dup` ultima prostie f`cut`
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A înfundat pu[c\ria la Ia[i,
dup\ ce a fost condamnat
politic! Omul, persecutat
pe nedrept pe motiv c\ ar fi
fost legionar! Fiica
b\rbatului a dat în judecat\
autorit\]ile [i a câ[tigat!
O femeie a dat \n judecat`
autorit`]ile [i a câ[tigat
procesul, dup` ce a
demonstrat c` tat`l ei a
fost condamnat pe nedrept
\n perioada comunismului.
Judec`torii au admis
recent ac]iunea formulat`
de Ingrid Dalila
M`rculescu. Aceasta a
solicitat recunoa[terea
faptului c` tat`l ei a stat \n
pu[c`rie la Ia[i pe nedrept
\nainte de 1990, pe motiv
c` ar fi fost legionar
Un b`rbat a înfundat pu[c`ria la Ia[i,
dup` ce a fost condamnat politic! Omul a fost
persecutat pe nedrept, pe motiv c` ar fi fost
legionar! Fiica b`rbatului a dat în judecat`
statul [i a câ[tigat!
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului
Neam] au admis recent ac]iunea formulat` de
Ingrid Dalila M`rculescu, \n contradictoriu cu
Agen]ia Jude]ean` de Pl`]i [i Inspec]ie Social`
(AJPIS). „Instan]a admite ac]iunea formulat`
de reclamanta Ingrid Dalila M`rculescu în
contradictoriu cu pârâta Agen]ia Jude]ean`
pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Neam]. Anuleaz`
decizia din 15 ianuarie 2021 emis` de AJPIS.
Oblig` pârâta la stabilirea calit`]ii de beneficiar
al Decretului-Lege nr. 118/1990, pentru
reclamant`, dup` p`rintele titular al drepturilor
Constantin M`rculescu pentru perioada în care
s-a aflat în deten]ie, respectiv din data de 8
ianuarie 1950, pân` pe data de 19 iulie 1953”,
au precizat magistra]ii. De remarcat este faptul
c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi
contestat`.

Biletului de Eliberare emis de Penitenciarul
Ia[i, ca urmare a reducerii pedepsei. Prin
Sentin]a nr. 148/1953, emis` de Tribunalul
Militar Ia[i, instan]a a decis schimbarea de
calificare a sanc]iunii penale, din crim` de
uneltire împotriva ordinei sociale, în delict de
omisiune a denun]`rii complotului, precum [i
reducerea pedepsei la 2 ani de închisoare
corec]ional`”, a relatat femeia.

B`gat \n pu[c`rie dup`
o decizie a Tribunalului
Militar Ia[i

Femeia a mai ar`tat c`, la data emiterii
de c`tre Tribunalul Militar Ia[i a sentin]ei
prin care tat`l ei a fost condamnat la 2 ani
de închisoare corec]ional`, acesta executase
deja 3 ani, 6 luni [i 11 zile de deten]ie. „În
concluzie, decizia din 15 ianuarie 2021, prin
care se respinge cererea formulat` de mine,
prin care am solicitat stabilirea calit`]ii de
beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990,
motivat de faptul c`, potrivit dispozi]iilor art.
14 ale Decretului-Lege nr. 118/1990, în care
se men]ioneaz` c` persoanele care au desf`[urat
activitate legionar` în cadrul unei organiza]ii
sau mi[c`ri de acest fel, precum [i copiii
Ingrid Dalila M`rculescu a
acestora nu beneficiaz` de prevederile Decretuluiar`tat c` tat`l ei a stat pe
Lege, este nefondat`. Asta, deoarece, conform
nedrept \n pu[c`rie la Ia[i
celor prezentate în situa]ia de fapt, precum
Procesul dintre Ingrid Dalila M`rculescu [i a documentelor ata[ate, tat`l meu nu a
(54 de ani) [i AJPIS a \nceput pe 22 februarie desf`[urat activitate legionar` în cadrul unei
2021. Prin cererea înregistrat` pe rolul instan]ei, organiza]ii sau mi[c`ri de acest fel, el fiind
femeia a cerut ca, prin hot`rârea ce se va persecutat [i condamnat pe nedrept de prima
pronun]a, s` se dispun` anularea deciziei din instan]`, fapt dovedit prin Sentin]a nr. 148/1953
data de 15 ianuarie 2021, reexaminarea solicit`rii emis` de Tribunalul Militar Ia[i, prin care
referitoare la stabilirea calit`]ii de beneficiar instan]a a decis schimbarea de calificare a
al Decretului-Lege nr. 118/1990 [i obligarea sanc]iunii penale”, a \ncheiat Ingrid Dalila
pârâtei la plata cheltuielilor de judecat`.
M`rculescu.
„Tat`l meu a fost persecutat pe nedrept,
De cealalt` parte, reprezentan]ii AJPIS au
fiind de]inut politic în perioada 8 ianuarie depus o întâmpinare, solicitând respingerea
1950 - 19 iulie 1953. Pentru a clarifica situa]ia ac]iunii formulate, ca fiind neînteimeiat`,
de fapt, [i conform documentelor pe care le precum [i men]inerea deciziei contestate.
am, în perioada amintit`, tat`l meu s-a aflat „Conform datelor înscrise în fi[a matricol`
în deten]ie, în baza Fi[ei Matricole Penale. penal` a domnului C.M., documente publice
Pe 19 iulie 1953, el a fost eliberat în baza afi[ate pe site-ul Institutului de Investigare a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
\nc` una despre un b`iet care a ajuns printr-o \ntâmplare bremare
de localitate \n coasta târgului. V-au mai tot povestit babetele ce
face junele `sta de nu are vreo treab` cu brem`ria, dar ultima
chestiu]` e prea de tot. Ca [i al]i gogâld`i de bremari care nu
au nicio treab` cu func]ia, junele Cipiric` Grosieru de la Redioaia
s-a apucat el s` cear` sfaturi pentru stema nou` a comunei. S`racul
a ajuns s` regrete decizia, c` atâta i-a trebuit la lume. Mai toat`
comuna o s`rit cu gura pe el. Cu drumurile ca vai de ele, cu
investi]ii varz` [i numai cu laude pe enternet, Grosieru [i-a cam
luat [uturi tura asta. Ei, babetele \i zis s` stea lini[tit, c` la câte
tâmpenii face acolo, treaba cu stema e frec]ie la picior de lemn.
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Crimelor Comunismului, acesta a fost condamnat
politic pentru activitate legionar`, a[a cum
rezult` din descrierea pe scurt a faptei, iar,
la rubrica apartenen]a politic` în trecut, este
înscris` cea de legionar. În lumina celor mai
sus ar`tate, Comisia de Aplicare a Prevederilor
Decretului-lege nr. 118/1990 hot`r`[te în
unanimitate respingerea cererii doamnei, decizie
pe care reclamanta a contestat-o pe 23 februarie
2021, depunând în acest sens înscrisuri noi,
precum sentin]a penal` de rejudecare emis`
de Tribunalul Militar Ia[i”, au spus cei de la
AJPIS.

Judec`torii: „Nu avea cum
s` fie legionar la 11 ani!”
Magistra]ii au analizat documentele depuse
la dosar [i au concluzionat c` tat`l femeii nu
avea cum s` fie legionar, pe motiv c`, atunci
când b`rbatul a \mplinit vârsta de 11 ani,
mi[carea legionar` a fost scoas` \n afara legii.
„C.M. s-a n`scut pe data de 20 octombrie
1929. Mi[carea legionar` din România a fost
scoas` în afara legii în luna februarie 1941,
C.M. având 11 ani la acea dat`. Desf`[urarea
activit`]ii legionare de c`tre C.M. anterior
vârstei de 11 ani în perioada \n care Mi[carea
legionar` era în legalitate a fost practic
imposibil`. Din actele de prim` cercetare, nu
rezult` îns` c` acesta a f`cut parte din vreo
organiza]ie de tip fascist [i nici c` ar fi f`cut
subscrip]ie public` pentru ajutorarea celor
condamna]i. Rezult`, îns`, c` a avut cuno[tin]`
de existen]a organiza]iei legionare la Liceul
Comercial din Piatra Neam], dar a omis s`
denun]e aceasta autorit`]ilor. Instan]a constat`
c`, în sarcina lui C.M., s-a re]inut c`, în cursul
anului 1948, luând cuno[tin]` de existen]a
unei organiza]ii legionare, a omis s` efectueze
acte de dela]iune, omi]ând s` denun]e autorit`]ilor
existen]a organiza]iei legionare. Astfel, nu se
face dovada c` C.M. ar fi desf`[urat activitate
legionar`, ci doar c` ar fi avut cuno[tin]` de
existen]a unei organiza]ii legionare în liceu”,
au concluzionat judec`torii.

Ciprian NEDELCU

