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Culmea urbanismului la Iași!
Proprietarul unui teren din zona
centrală a fost obligat să
construiască un bloc în loc de casă
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Șoțul unei
polițiște a fost legat
și expediat spre
Moscova de
judecătorii ieșeni,
după ce a organizat
ilegal jocuri de noroc
actualitate 9

Medicul
Victor Costache,
unul dintre cei mai
buni „vindecători”
de inimi
social

5

Un bărbat acuzat că a organizat jocuri de
noroc ilegale în apropierea Moscovei a fost
extrădat. Judecătorii din cadrul Curții de Apel
Iași au admis cererea formulată de
autoritățile ruse în ceea ce îl privește...

Viața și inima unei fetițe, de doar 10 luni,
salvate de echipa medicului Victor Costache
de la Spitalul "Sf. Constantin" din Brașov.
Totul în cadrul primei misiuni umanitare
internaționale de chirurgie cardiovasculară
pediatrică de la Spitalul "Sf. Constantin"...
eveniment 3
Un mormânt la preț de
apartament, din Cimitirul
„Eternitatea”, a ajuns mărul
discordiei în instanțe! O familie luptă
până la moarte să-l recupereze!

actualitate 8

Scandal-monstru între PSD și PNL
în județ. Primarul a ascuns documentele
de excludere a unor adversari politici
Filialele PSD și PNL dintr-o
localitate din județul Iași au ajuns
la cuțite din cauza a doi aleși locali.
Consilierii locali au fost excluși din
PNL, însă continuă să participe la
ședințele de plen cu sprijinul
primarului PSD Vasile Aștefanei.
Prefectura a emis ordinul de
încetare a mandatelor...
actualitate 9

Moartea lui Cristian Petrescu,
psihologul care s-a sinucis în biroul
său din Iași, învăluită în mister
Ies la iveală noi detalii legate de
moartea psihologului Cristian
Petrescu. Niciunul dintre colegii
săi nu își explică de ce medicul a
recurs la un asemenea gest, însă
majoritatea bănuiesc. Se
vorbește despre problemele pe
care le-ar fi avut acesta acasă, în
familie, însă nimic nu este clar.
Bărbatul a lăsat un bilet de adio
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Muzeul Pogromului din
Ia[i va fi deschis `n
centrul ora[ului. Iat\
cum va ar\ta spa]iul
deschis `n Casa Muzeelor
Cl`direa reabilitat` de Consiliul Jude]ean Ia[i din strada
Vasile Alecsandri va fi transformat` \ntr-un spa]iu complet
muzeal. Imobilul din centrul Ia[ului va fi gestionat de Muzeul
Na]ional al Literaturii Române (MNLR). Printre spa]iile ce
vor fi gestionate de c`tre MNLR se num`r` [i cel al Muzeului
Pogromului din Ia[i. De altfel, autoritatea jude]ean` a demarat
o procedur` public` legat` de achizi]ia unor dot`ri pentru
Muzeul Pogromului ce va fi amenajat la subsolul [i parterul
imobilului din strada Vasile Alecsandri, nr. 6. Consiliul Jude]ean
Ia[i va aloca circa 277 de mii de lei pentru dot`ri la noul Muzeu
al Pogromului.
Procedura va fi \mp`r]it` \n 3 loturi. Astfel, pentru o serie
de panouri de afi[are, CJ va aloca circa 105 mii de lei, \n timp
ce pentru mai multe pachete software de prezentare se vor aloca
35 de mii de lei. De asemenea, pentru aparate de proiec]ie se
vor aloca 137 de mii de lei. Principala proiec]ie va fi cea a lui
Iancu }uc`rman, fost supravie]uitor al Progromului de la Ia[i.
Cl`direa a fost ref`cut` de c`tre Consiliul Jude]ean Ia[i cu fonduri
de la Agen]ia Na]ional` pentru Dezvoltare Regional` Nord-Est
(ADRNE). Imobilul va fi transformat într-un spa]iu muzeal complet
de c`tre MNLR Ia[i.

Noile muzee vor fi inaugurate
\n luna iunie 2021
Conducerea MNLR Ia[i a ar`tat c` muzeele amenajate \n
cl`direa din strada Vasile Alecsandri vor fi inaugurate \ncepând
cu luna iunie 2021. „Muzeul Na]ional al Literaturii Române Ia[i
[i-a mutat deja sediul administrativ în Casa Muzeelor, de pe
strada Vasile Alecsandri, nr. 6. La final de iunie, aici vor fi
deschise 5 noi muzee, pe lâng` cele 11 deja administrate de
MNLR Ia[i”, a precizat Lucian Dan Teodorovici, directorul MNLR
Ia[i. Acesta a ar`tat [i care muzee vor fi deschise \n imobilul
din zona central`. „Avem denumiri definitive pentru toate: mai
întâi, Muzeul Pogromului de la Ia[i, pe care noi îl vom prelua
în administrare, fiind realizat de Institutul «Elie Wiesel» [i Consiliul
Jude]ean Ia[i. Apoi, 4 muzee realizate de noi, în diverse parteneriate:
Muzeul Teatrului Evreiesc din România, aici sunt mai multe
colabor`ri, pe care le vom men]iona de câte ori se va ivi ocazia,
Muzeul Literaturii Române, reinventat [i cu sprijinul UAP Ia[i,
mutat din Casa «Pogor», unde vom înfiin]a, în loc, Muzeul
«Junimii». Va mai fi Muzeul «Poezie(i)», unicul partener fiind
artistul Ion Barbu, Muzeul «Copil`riei în Comunism», partener
principal fiindu-ne USLIP Ia[i, dar cu diverse alte colabor`ri pe
concept”, a mai spus directorul MNLR Ia[i. Publicul va putea
vizita zona dedicat` Muzeului Pogromului de la 1941 din Ia[i.
În aceast` sec]iune se vor reg`si colec]ii unicat de fotografii,
manuscrise [i obiecte din timpul unuia dintre cele mai violente
episoade din istoria evreilor din România. Continuarea pe bzi.ro.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lista celor mai zgomotoase
zone din Ia[i. Cartierele care
au devenit un adev\rat infern
pentru locuitorii ora[ului
Mai multe zone din Ia[i apar pe lista
nedorit` a celor mai zgomotoase cartiere.
Autorit`]ile ie[ene au \ntocmit un plan
pentru reducerea zgomotului \n marile
cartiere, \ns` acesta \ntârzie s` fie pus \n
aplicare. |ntre timp, locuitorii Ia[ului
continu` s` se confrunte cu situa]ii limit`
\n ceea ce prive[te poluarea fonic`
Traficul rutier din municipiul Ia[i a ajuns s` dea serioase
b`t`i de cap locuitorilor ora[ului. Mai multe artere din municipiu
au fost trecute pe o list` a celor mai zgomotoase [osele, conform
unui document al autorit`]ii locale. Traficul rutier \n continu`
cre[tere a f`cut ca harta zgomotului din Ia[i s` fie din ce \n ce
mai mare. De altfel, mai multe artere din ora[ au fost trecute
pe lista celor unde nivelul maxim admis al zgomotului a fost deja
dep`[it. |n mai multe rânduri au avut loc [i dezbateri legate de
stabilirea celor mai zgomotoase zone, dar [i a m`surilor ce trebuie
impuse pentru limitarea acestui lucru.

Care sunt cele mai
zgomotoase zone din Ia[i
|n lista str`zilor care dep`[esc pragul de 70 de decibeli se
afl`, printre altele, strada Aeroportului, strada Albine], strada
Alexandru cel Bun sau strada Anastasie Panu. Lista cuprinde [i
zone precum Arcu, Atelierului, Aurel Vlaicu, Avionului, dar [i
arterele Bacinschi, splai Bahlui, C.A. Rosetti, Carol I, strada
Caz`rmilor, Cerna sau bulevardul Chimiei. |n lista celor câteva
zeci de str`zi mai apare [i Cicoarei, Elena Doamna, Galata, zona
G`rii, strada Berthelot, Hlincea, Holboca sau {oseaua Ia[i - Ciurea
[i {oseaua Ia[i - Tome[ti. „Conform datelor ob]inute în urma
realiz`rii h`r]ii de zgomot pentru traficul rutier, din cauza
îmbr`c`min]ii drumului, dar [i a valorilor de trafic disponibile la
acest moment, se observ` atingerea pragului de 70 dB în axul
str`zii de-a lungul întregii re]ele semnificative de str`zi din
municipiu. Dep`[iri cu mai mult de 5 dB se înregistreaz` pe
unele str`zi care se consider` a fi cu impact semnificativ al
zgomotului asupra popula]iei”, se arat` \n documentul respectiv.

Cauze multiple pentru dep`[irea
nivelului de zgomot \n Ia[i
Autorit`]ile ie[ene au ar`tat [i care sunt cauzele care au dus
la dep`[irea nivelului de zgomot pe principalele artere din municipiu.
„Pentru municipiul Ia[i, cauza principal` generatoare de zgomot
o reprezint` valorile mari ale traficului de pe arterele men]ionate
anterior [i în special a traficului greu care tranziteaz` ora[ul.
Pentru reducerea acestor valori de trafic este imperios necesar`

finalizarea lucr`rilor la centura de ocolire a municipiului, astfel
valorile de trafic de pe arterele municipiului s-ar reduce în bun`
m`sur`”, se mai arat` \n documentul respectiv.

Dezastrul de pe str`zile din Ia[i
|n lista [oselelor din Ia[i \n care se \nregisteaz` dep`[iri ale
nivelului de zgomot se num`r` [i Manta Ro[ie, Mihail Sadoveanu,
Moara de Foc, strada Stejar sau Toma Cozma. „Drumurile de
vitez` [i capacitate mai mare genereaz` niveluri mai ridicate de
zgomot, care afecteaz` zone mai întinse. La vitezele mai sc`zute
atinse în cea mai mare parte din zonele urbane [i suburbane ale
municipiului Ia[i, principalele surse de zgomot sunt schimbarea
vitezelor, oprirea [i pornirea pe str`zi aglomerate. Aglomera]ia
poate reduce vitezele în timpul zilei, mai ales în zona central`.
Pe de alt` parte, vehiculele ating deseori viteze mai mari în timpul
nop]ii. Exist` o tendin]` de cre[tere a traficului chiar [i în acest
interval orar, în care aglomera]ia nu era atât de mare”, se mai
arat` \n documentul respectiv.

Sute de imobile, afectate
de zgomotul stradal
La dep`[irile de peste 75 de decibeli, calculele arat` c` sunt
expuse 121 de cl`diri [i circa 340 de persoane. Problemele cu
cele mai zgomotoase zone din Ia[i sunt destul de vechi, \ns`
situa]ia nu a fost \nc` remediat`. „Aspecte ale zgomotului produs
de traficul rutier sunt legate de traficul aglomerat [i zgomotul
mediu sau zgomotul de fundal la care oamenii sunt expu[i, de
multe ori timp îndelungat. De asemenea, se eviden]iaz` [i traficul
congestionat, marcat de porniri [i opriri repetate, unde sunt mai
importante accelerarea vehiculelor [i zgomotele izolate precum
cele produse de vehicule grele la trecerea peste denivel`ri”, se
mai arat` \n documentul respectiv.

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Vlad ROTARU
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Un mormânt la pre] de
apartament, din Cimitirul
ıEternitatea‰, a ajuns
m\rul discordiei `n
instan]ele din Ia[i! O
familie lupt\ pân\ la
moarte s\-l recupereze!

Doi ie[eni au cerut \n
instan]` s` li se acorde \n
folosin]` un mormânt din
Cimitirul „Eternitatea”.
Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au admis
ac]iunea formulat` de
Florin [i Liliana G. Ie[enii
au sus]inut \n instan]` c`
mormântul le-a fost l`sat
mo[tenire de la p`rin]i
R`zboi pe un mormânt din cadrul
Cimitirului „Eternitatea”! Doi ie[eni au ajuns
s` se judece pentru un loc de veci! Magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis, de
altfel, ac]iunea formulat` de Florin [i Liliana
G.
„Instan]a respinge excep]ia lipsei calit`]ii
procesuale pasive a pârâtei, invocat` de
pârât`. Admite cererea de chemare în
judecat` formulat` de reclaman]ii Florin [i
Liliana G. în contradictoriu cu pârâta Serviciile
Publice SA Ia[i. Oblig` pârâta s` le acorde
reclaman]ilor dreptul de folosin]` asupra
locului de veci situat în Cimitirul «Eternitatea»,
din Ia[i”, au men]ionat judec`torii ie[eni.

Ie[enii le-au cerut
judec`torilor s` le aprobe
dreptul de folosin]` pentru
locul de veci
Procesul dintre Florin [i Liliana G., pe
de-o parte, [i SC Servicii Publice SA, pe
de alt` parte, a \nceput pe data de 28
decembrie 2018. Prin cererea de chemare
în judecat`, ie[enii le-au cerut magistra]ilor

s` le aprobe dreptul de folosin]` asupra
unui loc de veci.
„Pârâta este unitatea care se ocup` cu
administrarea [i func]ionarea Cimitirului
«Eternitatea» Ia[i, respectiv cu concesionarea
locurilor de veci. Ini]ial, locul de veci fusese
concesionat pe termen nelimitat lui A.U.,
decedat`, care i-a dat locul fiului s`u, I.U.,
decedat pe 20 februarie 1978, f`r` descenden]i,
având ca so]ie supravie]uitoare pe M.U.,
care l-a mo[tenit. M.U. a decedat pe data
de 27 decembrie 1995, mo[tenitorii s`i fiind
noi. Nu am întâmpinat greut`]i la cimitir
cu eviden]ele sau cu dreptul de concesionare
pân` în prezent, pl`tind de peste 20 de ani
impozitele [i taxele, dar, de câ]iva ani, se
consider` c` nu mai avem dreptul la acel
loc de veci. M.U. a f`cut a[a-zisul «monument»
deasupra criptei, când l-a înmormântat pe
so]ul s`u, I.U. Noi ne-am îngrijit mereu de
mormânt [i ne-am îndeplinit toate obliga]iile
morale pentru rudele noastre înmormântate
în acel loc. |nainte de noi, au f`cut-o p`rin]ii
no[tri. Pân` \n prezent, nu ne-a fost contestat
dreptul acesta, decât printr-o decizie a
Consiliului Local, care nu ne este aplicabil`”,
au afirmat cei doi ie[eni \n fa]a instan]ei.

Reclaman]ii: „Mo[tenirea
ne-a fost l`sat` prin
testament!”
Cei doi ie[eni au ad`ugat c` M.U. lea l`sat mo[tenirea prin testament, iar
redeven]a pentru locul de veci a fost pl`tit`
corect pân` când au început restric]iile
privind re[edin]a [i au pl`tit mereu ceea
ce s-a acceptat, dar se pare c` s-a considerat
c` pl`]ile f`cute priveau cur`]enia în cimitir,
fapt care, \n opinia lor, este absurd. „Fiind

vorba despre o concesiune pe termen
nelimitat, dreptul de concesiune a locurilor
de înhumare poate fi transmis de pe numele
titularului altei persoane, prin mo[tenire.
Concesionarea unui loc de veci este de
maximum 650 de lei, pe termen nelimitat”,
au subliniat reclaman]ii.
Pe de alt` parte, reprezentan]ii SC
Servicii Publice SA nu au depus o \ntâmpinare.
|n schimb, ace[tia au depus note scrise
prin care au ar`tat c`, drept urmare a
eviden]elor scriptice aflate în arhiva Cimitirului
„Eternitatea”, au constatat faptul c`, în
Registrul întocmit în anul 1946, în care
sunt înregistrate locurile de înhumare
atribuite în rezerv` în acel an, la pozi]ia
706 din data de 30 august 1946, a fost
înregistrat` o chitan]` cu men]iunea „Doamna
U.A. a cump`rat un loc rezerv`”. „De la
data emiterii chitan]ei, pân` în prezent,
situa]ia juridic` a concesiunii locului de
înhumare atribuit U.A. nu s-a modificat,
aceasta fiind neîntrerupt titulara concesiunii.
Respectivul loc de înhumare nu a fost
transmis vreodat` prin succesiune. Redeven]a
a fost achitat` o singur` dat` de c`tre
U.A., în anul 1946, pentru concesionarea
locului de înhumare. Faptul c`, în acel loc,
au fost efectuate înhum`ri ale deceda]ilor
- membri ai aceleia[i familii - nu înseamn`
[i transferul dreptului de concesiune de
la titular` c`tre ter]ii care au folosit acel
loc de înhumare. Nu ne-au fost înaintate
actele de succesiune privind transmiterea
dreptului de concesiune asupra locului de
înhumare, iar plata nu transmite pl`titorilor
tarifului de între]inere dreptul de concesiune
asupra acelui loc”, au men]ionat reprezentan]ii
societ`]ii pârâte.
Ciprian NEDELCU

Deputatul PSD
Marius Ostaficiuc
cere demisia
ministrului
Mediului. Scandalul
ursului ucis \n
jude]ul Covasna a
luat amploare

România a ajuns din nou \n aten]ia lumii printr-o \ntâmplare
nefericit`. Unul din cele mai mari exemplare de ur[i din Europa
a fost ucis de c`tre un vân`tor de trofee care a pl`tit bani
grei pentru acest lucru. Este o situa]ie extrem de grav`, iar
bâlbâiala autorit`]ilor \n a explica acest lucru \nt`re[te convingerea
c` la mijloc sunt mai multe interese. Ministerul Mediului
continu` s` ne vând` gogo[i cu ur[i problem` care trebuie
uci[i pentru c` atac` a[ez`rile omene[ti. No]iunea de urs
problem` nu \[i are rostul \n aceast` ecua]ie. Nu ursul este
problema, ci tocmai omul este cel care trebuie tras la r`spundere.
Restrângerea habitatului natural al ursului a dus la aceast`
chestiune. Defri[`rile masive au f`cut ca animalele s`lbatice
s` caute hran` mai aproape de a[ez`rile umane, iar toate
aceste fapte nu au f`cut decât s` se ajung` exact la situa]ia
cu care ne confrunt`m ast`zi.
Cât despre aceste a[a-zise derog`ri speciale, situa]ia este
neclar`. Nu cred c` se impunea uciderea unui urs, fie [i o
mam` cu pui, animal \mpins de foame c`tre locuin]ele din jur.
Se putea ajunge la tranchilizarea animalului [i transportarea
acestuia \ntr-o zon` protejat`. {i nu este singurul caz de acest
gen.
|ns` pân` la uciderea unui alt urs, care nici m`car nu a
coborât spre a[ez`rile umane, este cale lung`. Ministrul Tanczos
Barna, cei de la Garda de Mediu [i to]i cei implica]i \n acest
scandal trebuie demi[i de urgen]`. Nu se pot c`uta scuze la
infinit, nu putem face derog`ri pentru orice prin] sau [mechera[
care vine cu o pu[c` \n spinare [i pl`te[te un sac de bani s`
se distreze \n p`durile române[ti.
Ministrul Mediului trebuie s` aib` un dram de onoare [i
s` nu mai acopere toate aceste vân`tori mascate sub umbrela
derog`rilor, a vân`torilor animalelor cu probleme etc.
România nu este \n stare s`-[i p`streze fauna ce o face
unic` \n Europa. |ns` Guvernul USR- PNL- UDMR nu face
nimic altceva decât s`-[i dea cu stângul \n dreptul pe zi ce
trece. Este o situa]ie scandaloas` pe care ei \ncearc` s` o
bage sub pre[.
S` ias` public [i s` arate acea derogare, s` ias` public [i
s` explice de ce a fost nevoie de luni bune pentru a da acea
derogare \n condi]iile \n care atacul ursoaicei s-a derulat cu
mult \nainte. S` ne explice domnul ministru ce a p`]it prin]ul
respectiv sau ce ar trebui s` p`]easc` [i ce s-a \ntâmplat cu
cei 7.000 de euro pe care acesta i-a pl`tit.
România nu trebuie s` fie vândut` bucat` cu bucat`,
România are nevoie s`-[i conserve tot ceea ce are mai bun.
Se impune o anchet` la cel mai \nalt nivel \n ceea ce prive[te
scandalul cu ursul omorât cu largul concurs al autorit`]ilor
române.
Marius Ostaficiuc, deputat PSD Ia[i
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O mam\ din Ia[i, acuzat\ c\ [i-a schingiuit
copiii `nainte de Pa[te! S-a l\udat apropia]ilor
c\ pleac\ cu amantul `n str\in\tate
O femeie din municipiul Ia[i, mam` a
patru copii, este acuzat` c` [i-a maltratat
copiii. Bestia cu chip de om [i-a b`tut
copiii cu brutalitate, iar tat`l acestora
este disperat
Maria Panainte, o femeie din municipiul Ia[i \n vârst` de 37
ani, este acuzat` de fostul so] c` [i-a b`tut copiii pân` au ajuns
\n spital. So]ii Panainte s-au desp`r]it \n urm` cu doi ani, iar
ambii au primit custodie comun` pentru cei 4 minori. Florinel
Panainte, fostul so] al femeii, i-a g`sit pe copii b`tu]i [i a f`cut
toate demersurile legale pentru ca acest` femeie s` fie dec`zut`
din drepturi. Scandalul s-a petrecut \n urm` cu câteva zile, chiar
\nainte de s`rb`torile pascale. „Când a plecat de acas`, a spus
lumii c` pleac` din ]ar` cu iubitul, a plecat [i m-a l`sat cu copiii.
Aceast` femeie nu poate fi numit` mam`. A luat pensia alimentar`
a copiilor [i a fugit. Noi având custodie comun`, timp de trei
s`pt`mâni, copiii au stat cu ea, iar când am mers s` \i iau mam speriat. I-a b`tut atât de tare cu un b`], \ncât au avut nevoie
de \ngrijiri medicale. Am stat cu ei interna]i \n spital, iar unul
dintre b`ie]i a avut nevoie de opera]ie la ochi. Ea a luat decizia
divor]ului f`r` s` [tiu [i a fugit de acas`. To]i copiii au certificate
medico-legale [i voi merge pân` \n pânzele albe ca aceast` femeie
s` nu se mai apropie de copiii mei. I-am l`sat doar trei s`pt`mâni
la ea [i i-a m`cel`rit, i-a gâtuit. Am stat cu cei doi mici, b`iatul
de 6 ani [i b`iatul de 9 ani, \n aparate la spital \n perfuzie. Am
anun]at poli]ia [i acum are dosar penal individa, c` nu o pot
numi nici femeie [i nici mam`. Copiii nu [i-au revenit nici acum
[i au r`mas cu dureri”, a declarat Florinel Panainte, tat`l celor
4 copii, \n vârst` de 43 de ani. |n edi]iile trecute a fost prezentat
cazul familiei Orzan, cea mai veche familie de asisten]i maternali
din municipiul Ia[i.

ANUN}
LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar,
anunţă că prin Sentinţa civilã nr.272/2021 din 15.04.2021,
pronunţată de Tribunalul Iași – Secția II Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 5410/99/2020 (Număr în
format vechi 163/2020), s-a dispus deschiderea procedurii
generale de insolvenţă împotriva SC IDISTON SRL, cu sediul
social în Loc. Valea Lupului, Str. Nufărului, Nr. 13, Bl. Mansardă,
Ap./Cam. 5, Jud. Iași, CUI RO 26431627, RC J 22/71/2010. Cererea
de creanţă se va depune în două exemplare la Tribunalul Iaşi,
sub sancţiunea decăderii, până la data de 31.05.2021. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 21.06.2021. Termenul
pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de
7 zile de la publicarea acestuia în BPI. Termenul pentru soluţionarea
eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi pentru definitivarea
tabelului creanţelor este 10.09.2021. Prima şedinţă a Adunării
creditorilor va avea loc la data 23.06.2021, orele 12.00, la biroul
administratorului judiciar din Iaşi, str.Cronicar Mustea, nr.17,
parter, ap.12, jud.Iaşi. Relaţii la administratorul judiciar LD
Expert Grup IPURL, tel. 0232/235.508.

Florinel Panainte lucreaz`
intensiv ca s`-[i \ntre]in` familia
Florinel Panainte \[i iube[te copiii [i este \n stare de orice
pentru ei. Dup` cele \ntâmplate [i dup` zilele petrecute \n spital
la c`p`tâiul celor mici, b`rbatul a mers \n instan]` pentru a ob]ine
un ordin de protec]ie pentru cei mici. „Nu o mai pot l`sa s` se
apropie de copiii mei. Sunt disperat. |n preajma ei, copiii mei
sunt \n pericol. Nu a fost a[a dintotdeauna, am fost o familie
frumoas` pân` \ntr-un moment \n care nu [tiu ce s-a \ntâmplat.
Miercuri, 5 aprilie 2021, am stat toat` ziua la Direc]ia General`
de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Ia[i (DGASPC) pentru
a da declara]ii [i s` pun la punct toate lucrurile. Am toate dovezile
c` aceast` femeie i-a b`tut, am poze [i video. Eu lucrez, am dou`
joburi pentru a-mi \ntre]ine copiii, lucrez la c`minele studen]e[ti
din Tudor [i pe excavator. Nu vreau ca ace[ti copii s` mai ajung`
la aceast` femeie, cum nici ei nu \[i doresc s` mai locuiasc` cu
ea. Din p`cate, Tribunalul Ia[i mi-a respins cererea de restric]ie”,
a mai precizat Florinel Panainte, tat`l copiilor abuza]i. Familia
Panainte are 3 b`ie]i de 6, 9, 11 ani [i o fat` de 13 ani. Tat`l
disperat a scris despre drama prin care trece [i pe grupul de
Facebook „E[ti din Ia[i dac`...”. Comentariile din partea internau]ilor
au fost pro [i contra. „Eu o [tiu, mi-a fost coleg`, era o fat` la
locul ei, cu lipsuri materiale mari. |n clasa a 12-a s-a angajat la
o pizzerie, lucra pân` noaptea tarziu, iar a doua zi venea la [coal`.
}in minte c` din primul salariu [i-a cump`rat h`inu]e [i [i-a f`cut

ochelari, pentru c` avea nevoie, deoarece p`rin]ii nu aveau bani.
Era o fat` la locul ei, am auzit dup` câ]iva ani c` s-a c`s`torit
cu unul care nu se comporta tocmai frumos cu ea”, a declarat
o femeie la postarea f`cut` pe Facebook.

Cazul familiei Panainte nu este cunoscut
de c`tre [efii din cadrul DGASPC Ia[i
Autorit`]ile de la Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului (DGASPC) Ia[i nu cunosc cazul expus de
Florinel Panainte pe pagina de Facebook. Ace[tia au venit cu alt`
versiune, conform c`reia b`rbatul ar fi de fapt agresorul. „Ceea
ce [tim noi este c` acest b`rbat \[i agreseaz` fizic so]ia [i aceasta
se afl` \n Centrul Reziden]ial pentru Mame [i Copii \n Dificultate
«Hecuba», din subordinea Prim`riei Ia[i. Mama refuz` s` se \ntoarc`
acas`. Noi nu am primit nicio sesizare \n leg`tur` cu copiii abuza]i.
Dac` acest tat` chiar are o problem` serioas`, poate apela gratuit
la num`rul de telefon: 0232 893, iar mai apoi putem interveni cu
toate formele legale. Nu a fost nimeni ast`zi (5 aprilie 2021) la
noi cu aceast` sesizare. Vom interveni dac` va fi nevoie, dar noi
nu putem s` o b`g`m pe mam` \n pu[c`rie [i nici s` lu`m copiii
pur [i simplu. Ce mai [tim noi este c` mama este o persoan`
care nu e \n deplin`tatea facult`]ilor mintale”, a declarat Tiberiu
Banta[, purt`tor de cuvânt DGASPC. O tân`r` din Ia[i [i-a g`sit
pruncul mort lâng` ea dup` ce l-a al`ptat.
Andreea P~DURESCU
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Medicul Victor Costache, unul dintre cei
mai buni ıvindec\tori‰ de inimi, o [ans\
pentru copiii cu malforma]ii cardiace. O
feti]\ de numai 10 luni, care ar mai fi tr\it
câteva zile, are acum o inimioar\ nou\!
Via]a [i inima unei feti]e, de doar 10 luni,
salvate de echipa medicului Victor
Costache de la Spitalul „Sf. Constantin”
din Bra[ov. Totul \n cadrul primei misiuni
umanitare interna]ionale de chirurgie
cardiovascular` pediatric` de la Spitalul
„Sf. Constantin” din Bra[ov, demarat` la
ini]iativa ie[eanului - conf. univ. dr. Victor
Costache
Diminea]a, spital [i forfot`! Cur`]enie, concentrare [i zeci de
medici chirurgi, asistente [i tehnicieni ce fac parte din echipa
româno-german`, coordonat` de ie[eanul, conf. univ. dr. Victor
Costache. |n sala de opera]ie, pacientul este o micu]` de doar
10 luni. „Ne bucur`m de aceast` premier` na]ional` [i de faptul
c` putem beneficia de sprijinul celor mai buni profesioni[ti din
Germania. Este o s`pt`mân` \n cadrul c`reia facem interven]ii
chirurgicale la 15 micu]i pacien]i, le d`m o [ans` la via]`. Copiii
provin din medii defavorizate, iar ast`zi am intervenit la un copil
de doar 10 luni care, foarte probabil, nu ar fi mai supravie]uit
mai mult de 7-10 zile. Pe de alt` parte, este esen]ial s` continu`m
dezvoltarea acestei zone a chirurgiei \n România, deoarece la
acest moment este un segment foarte vulnerabil. Totul a decurs
normal. Copiii pe care-i oper`m au o [ans` unic` la o via]`
normal`, a m`rturisit conf. univ. dr. Victor Costache. De precizat
c` totul are loc la Spitalul „Sf. Constantin” din Bra[ov, unde
activeaz` chirurgul Victor Costache, iar opera]iile sunt gratuite,
sprijinite de dou` funda]ii private, din România [i din Germania.

Mama copilului: „Iisus a f`cut sacrificiul
suprem pe cruce, pentru noi, iar acum
copila mea are parte de o minune divin`”
Mama copilului (Oana Alexandra) este Ana Maria {tefan [i
a venit la Bra[ov tocmai din jude]ul Timi[. Aici, profesioni[tii
care sunt aproape de medicul Victor Costache fac minuni [i
salveaz` vie]i acolo unde nu par a mai fi [anse. Provine dintr-o
familie modest`, dar cu o mare credin]` \n Dumnezeu. „Iisus a
f`cut sacrificiul suprem pe cruce, pentru noi, iar acum, tocmai
\n «S`pat`mâna Luminat`», copila mea are parte de o minune
divin`. Eu mai am un b`ie]el de 7 ani, dar f`r` echipa doctorului
Victor Costache, al meu copil nu ar mai fi tr`it. Am emo]ii uria[e
[i nu doresc nim`nui s` treac` prin ceea ce trec eu acum. Speran]a
[i credin]a \mi dau putere”, a spus Ana Maria {tefan, mama
micu]ei.

Amânarea interven]iei ar fi f`cut
inoperabil` patologia cardiac` a micu]ei
paciente. Opera]ia a fost un succes

pericard modificat genetic, f`r` complica]ii intraprocedurale, starea
micu]ei paciente fiind \n prezent foarte bun`”, au precizat medicii
de la Spitalul „Sf. Constantin” din Bra[ov.

Prima misiune umanitar` interna]ional`
de chirurgie cardiovascular` pediatric`,
ini]iat` de conf. dr. Victor Costache de
la Spitalul „Sf. Constantin” din Bra[ov

(INS), anual se nasc circa 1.500 de copii cu malforma]ii cardiace [i
num`rul acestora este \n cre[tere. Având \n vedere toate cele reliefate,
ac]iunea de acum [i tot ceea ce a construit de aproape un deceniu
de la momentul \n care a revenit \n România conf. univ. dr. Victor
Costache, este o „misiune” unic` de a salva vie]i a zeci [i zeci de
micu]i care, altfel, nu ar fi ar fi avut nicio [ans`!
Valentin HUTANU

La ini]iativa conf. univ. dr. Victor Costache, [eful Sec]iei de
chirurgie cardiovascular` a Spitalului „Sf. Constantin” Bra[ov,
mar]i, 4 mai 2021, a \nceput prima misiune umanitar` de chirurgie
cardiovascular` pediatric` organizat` cu sprijinul „Funda]iei Inimii”
din Germania [i a „Funda]iei Polisano”, g`zduit` de Spitalul „Sf.
Constantin”. Este cea mai important` misiune umanitar` de acest
tip, organizat` \n România cu un num`r de 20 de medici [i
asistente medicale de renume din München, Stuttgart [i Hanovra
- Germania.

Pe parcursul acestei s`pt`mâni vor fi
opera]i 15 copii cu boli cardiovasculare
[i lua]i \n eviden]` \nc` aproximativ 40
Scopul principal al acestui proiect, pe lâng` reu[ita actului
medical, este ca echipa medical` de la Spitalul „Sf. Constantin”
Bra[ov s` beneficieze de expertiza colegilor din Germania. Pe de
alt` parte, pentru \nt`rirea proiectului cardiovascular pediatric din
Bra[ov, vor fi organizate sesiuni de formare profesional` \n
urm`toarele domenii: anestezie, cardiologie, nursing, terapie
intensiv`, circula]ie extracorporeal`, imagistic` \n chirurgia
cardiovascular` pediatric`. Aceast` misiune umanitar` coincide cu
aniversarea unui an de chirurgie cardiovascular` la Spitalul „Sf.
Constantin” din Bra[ov. De reamintit c`, \n România, decedeaz`
anual aproximativ 1.000 de copii cu boli cardiovasculare \n lipsa
opera]iilor, iar expertiza care s-a dezvoltat \n spitalul men]ionat
mai exist` \n ]ar` doar \n centrele din Târgu-Mure[, Cluj [i
Bucure[ti.

|n acest context, echipa medical` de la Spitalul „Sf. Constantin”
a explicat \n detaliu despre ce opera]ie [i interven]ie chirurgical`
a beneficiat micu]a de 10 luni. „Este vorba despre o feti]` de 10
luni, 6 kilograme, cu defect septal ventricular tip membranos
„Inimi S`n`toase pentru Copii”,
mare, o comunicare anormal` la nivelul cavit`]ilor mari ale inimii;
un program care salveaz` vie]i
cel mai mic copila[ operat \n cadrul acestei misiuni umanitare [i
|n anul 2019, la Sibiu, 11 copii diagnostica]i cu malforma]ii cardiace
cu starea cea mai grav`, care necesit` corec]ia chirurgical` a
grave
au fost trata]i de c`tre echipe medicale din România, Germania
malforma]iei cardiace \n regim de urgen]`. Amânarea interven]iei
ar fi f`cut inoperabil` patologia cardiac` a micu]ei paciente. Din [i Anglia. Ac]iunea a f`cut parte din programul „Inimi S`n`toase
pentru
Copii”, al c`rui obiectiv principal este de a da o [ans` la via]`
cauza acestui defect mare, s-a format un [unt semnificativ de la
nivelul cavit`]ii stângi cu presiune mare la nivelul celor drepte copiilor cu malforma]ii cardiace grave [i care provin din medii
cu presiune mic`, ducând la supra\nc`rcarea important` de volum defavorizate. Coordonatorul medical al programului „Inimi S`n`toase
[i presiune a cavit`]ilor drepte ale inimii [i circula]iei pulmonare pentru Copii” este tot conf. dr. Victor Costache, autor a numeroase
[i insuficien]a cardiac`; feti]a prezint` dificult`]i de respira]ie la premiere na]ionale [i interna]ionale. Tragic este c` datele oficiale de
eforturi foarte mici, retard \n dezvoltare. Pacienta a urmat un acum 2 ani ar`tau c` România ocupa locul 1 \n Europa ca mortalitate
tratament special cu vasodilatatoare pulmonare \n zilele anterioare a popula]iei din cauza bolilor cardiovasculare, cu o medie de 108.9
interven]iei, pentru a se putea realiza corec]ia chirurgical`. Opera]ia decese la 100.000 de locuitori, fa]` de Uniunea European` (UE) cu
a fost un succes, defectul a fost reparat cu un petec special de 43.8 la 100.000 locuitori. Conform Institutului Na]ional de Statistic`
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Tinerii din Ia[i `ntor[i din diaspora
mai pot solicita fondurile europene
de la AFIR. Termenul de depunere a
cererilor a fost prelungit pân\ la data
de 5 iulie 2021
Tinerii din Ia[i mai pot depune
cererile \n subm`sura 6.1 Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri - , dup` ce
sesiunea de depunere a fost
prelungit` pân` la data de 5
iulie 2021. Subm`sura este
dedicat` celor din diaspora
care se \ntorc \n ]ar` [i vor s`
deschid` afaceri cu fondurile
nerambursabile
Termenul de depunere pentru subm`sura 6.1
- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri -, pentru
ie[enii din diaspora, se prelunge[te pân` la data
de 5 iulie 2021, ora 16:00. Alocarea financiar`
pentru aceast` sesiune continu` este de 20 de

milioane de euro. Pragul de calitate pentru perioada
mai-iulie este de 25 de puncte. Pân` în prezent
au fost depuse 172 de proiecte a c`ror valoare
însumeaz` 6,9 milioane de euro. Dintre acestea,
6 proiecte sunt depuse de fermierii din Ia[i.
Sprijinul public acordat prin Programul Na]ional
de Dezvoltare Rural` (PNDR) 2020 pentru instalarea
tinerilor fermieri este 100 la sut` nerambursabil,
în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de
euro, în func]ie de dimensiunea exploata]iei agricole.
Aceasta se poate calcula [i prin noua aplica]ie
pus` la dispozi]ia publicului pe pagina de internet
a Agen]iei pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(AFIR - http://so.afir.info/). Finan]area se acord`
tinerilor fermieri sub form` de sum` forfetar` în
dou` tran[e: 75 la sut` din cuantumul sprijinului
la semnarea contractului de finan]are [i 25 la sut`
din cuantumul sprijinului în func]ie de implementarea

Institutul de Psihiatrie ıSocola‰ din Ia[i
cump\r\ solu]ii pentru exterminarea
[obolanilor! Contractul are o
valoare de aproape 100.000 de euro
Institutul de Psihiatrie „Socola” din Ia[i
continu` programul de achizi]ii. Pe data de
28.05.2021 este programat` o licita]ie pentru
achizi]ia mai multor loturi de dezinfectan]i.
Valoarea estimat` a contractului este de 455.740
lei, f`r` TVA, aproape 100.000 de euro. „Fiecare
produs va fi \nso]it de certificat de analiz`/
raport de analize fizico-chimice corespunz`tor
lotului din care face parte [i care s` con]in`
informa]ii despre: denumirea produsului, num`rul
lotului din care face parte, rezultatele unor
analize fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate,
solubilitate \n ap` etc.) care trebuie s` fie
conforme cu datele din fi[a tehnic` cu date de
securitate, denumirea concentra]iei/cantit`]ii de
substan]e active care trebuie s` corespund` cu
datele din declara]ia privind substan]ele active
din produs, data de produc`tor, data de expirare
a lotului”, se arat` \n caietul de sarcini. Autoritatea
contractant` a organizat achizi]ii [i \n anii trecu]i.

Autoritatea contractant` a
stabilit necesarul de
dezinfectan]i
Conform caietului de sarcini, procedura a
fost \mp`r]it` \n 10 loturi ce con]in antiseptic
pentru dezinfec]ia igienic` a mâinilor, dezinfectant
pentru suprafe]e, dezinfectant clorigen pentru
dezinfec]ia apei, detergent dezinfectant, alcool
sanitar, insecticid, raticid. Totodat`, au fost
stabilite [i caracteristicile tehnice ale produselor.
„Aria de aplicare: s` poat` fi utilizat \n interiorul
[i exteriorul incintelor locuite (spital) [i locuri
publice. S` combat` eficient [obolanii [i [oarecii
\n spa]ii \nchise [i \n spa]ii deschise (canaliz`ri,
rampe de depozitare a gunoaielor). S` ac]ioneze
imediat, iar efectul raticid s` se vad` \n scurt

timp de la data aplic`rii acestuia. Modul de
ambalare: pungi de maximum 10 kg. Termenul
de valabilitate a produsului livrat \n ambalajul
original nedesf`cut s` fie de minimum 12 luni”,
se arat` \n descrierea lotului cu produs raticid.

Institutul de Psihiatrie
„Socola” a \ncheiat contractul
pentru furnizarea
echipamentelor de protec]ie
Totodat`, pe fondul pandemiei de COVID19, Institutul de Psihiatrie „Socola” a organizat
o licita]ie pentru achizi]ia mai multor loturi de
echipamente de protec]ie. Recent, comisia de
evaluare a stabilit câ[tig`torii. Achizi]ia are o
valoare estimat` de 2.437.620 lei, f`r` TVA,
aproape 500.00 de euro. Dup` analizarea ofertelor,
contractul a ajuns la o valoare final` de 1.979.220
lei, f`r` TVA. Loturile vor fi furnizate de
urm`toarele societ`]i: Crio - 2 SRL, Aurocom
SRL, M.A. Cristina SRL, Coramed Medizinische
Produkte SRL, Adar Unic Solutions SRL.
Reprezentan]ii Institutului au stabilit [i un necesar
lunar de echipamente, fiind vorba de cantit`]i
maxime: combinezon de unic` folosin]` (m`rimi
M, L, XXL, XXXL) - 1.700 buc`]i, masc` chirurgical`
de uz medical: 32.000 buc`]i, masc` de protec]ie
respiratorie FFP2 - 2.800 buc`]i, vizier` de
protec]ie cu burete - 650 buc`]i, halate de unic`
folosin]` - 3.900 buc`]i, pijamale de unic` folosin]`
- 1.500 buc`]i, capeline - 3.000 buc`]i, boto[ei
\nal]i de unic` folosin]` - 1.000 buc`]i, m`[ti
chirurgicale FFP1 - 1.200 buc`]i, lenjerie de pat
de unic` folosin]` - 5.000 buc`]i. Autoritatea
contractant` a organizat o licita]ie [i pentru
furnizarea loturilor de medicamente.
Ciprian BOARU

corect` a planului de afaceri, f`r` a dep`[i trei
ani (cinci ani pentru exploata]iile pomicole) de la
semnarea contractului de finan]are.

Tinerii din Ia[i care s-au \ntors
din str`in`tate mai pot accesa
fonduri europene \ntre 40.000
[i 50.000 de euro
Acordarea sprijinului va fi propor]ional` cu
gradul de îndeplinire a planului de afaceri. Ghidul
solicitantului [i materialele necesare acces`rii pot
fi consultate pe site-ul AFIR, www.afir.info - Investi]ii
PNDR, în sec]iunea dedicat` subm`surii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Interesul
din partea ie[enilor pentru accesarea fondurilor
europene destinate tinerilor fermieri a fost mare
\n anul 2020. Ie[enii au depus 20 de cereri de
finan]are, iar o parte dintre proiecte au fost selectate
pentru a primi banii europeni. Unul dintre beneficiarii
din Ia[i este Marius Iulian Batincu, fermier din
comuna Cotnari, care va investi \n ferma vegetal`
50.000 de euro. Vasile Grigora[, din comuna
Coarnele Caprei, a accesat tot 50.000 de euro, pe
care \i va investi \ntr-o afacere apicol`. Tot 50.000
de euro a ob]inut [i Constantin Cicoveanu din
satul Bogonos, comuna Le]cani. |n comuna Strunga
va fi \nfiin]at` o ferm` cu stru]i, cu 50.000 de
euro, ob]inu]i de tân`rul fermier din Ia[i care a
depus cererea de finan]are \n anul 2020.

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.

Programul prin care tinerii
fermieri din Ia[i pot ob]ine
ajutoare financiare este
deschis pân` la sfâr[itul anului
Fermierii din Ia[i care angajeaz` tineri \n
domeniul agricol primesc ajutoare financiare de
la stat. Dac` agricultorii angajeaz` minimum 2
tineri în ferm` primesc un ajutor financiar cuprins
între 500 [i 1.000 de lei lunar pentru fiecare
angajat, \n func]ie de studiile fiec`rui angajat.
Fermierii sunt obliga]i s` men]in` \n ferm`
angaja]ii timp de 1 an, perioad` \n care primesc
ajutoarele financiare de la Ministerul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale. Programul a fost lansat
pentru stimularea angaj`rii tinerilor \n mediul
rural, fiind \nregistrat un deficit de personal \n
domeniul agricol. |n anul 2020 s-au înscris în
program 6 fermieri din Ia[i care au angajat, în
medie, dou` persoane. Ace[tia au încasat banii
de la Direc]ia Agricol` Ia[i, fiind vorba de
aproximativ 16.000 de lei. |nscrierea \n program
se face pe tot parcursul anului. De asemenea,
\n aceast` perioad`, fermierii se pot \nscrie \n
agricultura ecologic` tot la sediul Direc]iei Agricole
Ia[i. La sfâr[itul lunii vor fi lansate programele
a[teptate de agricultori, respectiv cel pentru
minimis la legume, pentru plantele aromatice,
dar [i ajutorul COVID-19 pentru bovine.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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âncepe recens\mântul
agricol `n jude]ul Ia[i.
Agricultorii sunt chestiona]i
de recenzorii care vin `n
ferm\ s\ afle informa]ii
despre culturile [i animalele
Cei 750 de recenzori care au fost instrui]i timp de câteva zile
la sediul Direc]iei pentru Agricultur` Jude]ean` (DAJ) Ia[i vor
merge \n fermele din jude] pentru a afla informa]ii despre culturile
[i animalele din exploata]ii. Datele vor fi folosite de UE pentru
subven]ii [i de Guvern pentru o strategie agricol`. Potrivit
directorului DAJ Ia[i, Gabriel Hoha, recenzorii sunt u[or de
identificat. „Vor avea atât geant`, cât [i legimita]ii personalizate
cu recens`mântul agricol. S-au f`cut instruiri tocmai ca personalul
contractat s` [tie cu exactitate ce are de f`cut \n momentul \n
care ajunge la exploata]ia agricol`. Trebuie f`cute chestionarele
cu mare aten]ie. Acestea culeg date atât la partea de culturi
vegetale, cât [i pentru zoorehnie, dar [i de dotare [i for]` de
munc`. Vor avea discu]ii cu proprietarul exploata]iei. Rog fermierii
s` acorde sprijin tuturor recenzorilor, pentru c` ei vor fi u[or de
identificat. Totul se va face pe baza discu]iilor \ntre fermier [i
cenzor. Vorbim de circa 110.000 de exploata]ii \n jude]ul Ia[i. Pe
10 mai va \ncepe recens`mântul agricol [i se va finaliza pe 31
iulie 2021. Fiecare recenzor va avea \n jur de 200 de exploata]ii
de verificat”, sus]ine Gabriel Hoha, director DAJ Ia[i.

Recenzorii din Ia[i trebuie s` culeag`
informa]ii de la fiecare ferm` în parte
legate de culturi, animale sau angaja]i
Sunt date necesare pentru acordarea de subven]ii [i pentru
programul na]ional care vrea s` încurajeze asocierea între agricultori.
Fermierii care refuz` s` ofere informa]ii recenzorului primesc o
amend` cuprins` \ntre 1.000 [i 5.000 de lei. Recens`mântul agricol
se face o dat` la 10 ani. Pandemia a amânat lucrurile, astfel c`
acesta se va derula \n urm`toarele 3 luni. Recenzorii vor completa
pe tablete mai multe date, precum efectivele de animale [i p`s`ri.
De exemplu, autorit`]ile vor s` se afle câte ferme exist` în acte [i
câte familii cresc p`s`ri pentru consum propriu de carne [i ou`. De
asemenea, recenzorii vor afla cum sunt gestionate dejec]iile animaliere,
num`rul de terenuri de]inute de fiecare fermier din jude]ul Ia[i,
culturile care sunt sem`nate [i recoltate anual de pe terenuri, dac`
fac agricultur` ecologic`, statutul celor care lucreaz` \n domeniul
agricol, proiectele europene aprobate pentru dezvoltarea afacerilor,
dar [i dac` fermierii desf`[oar` alte activit`]i pentru venituri \n plus.

Ie[enii au primit fonduri europene \n valoare de 20 de milioane de
euro \n anul 2020. Fermierii care refuz` s` ofere informa]ii recenzorului
primesc o amend` cuprins` \ntre 1.000 [i 5.000 de lei.

Fermierii mai pot solicita atestatul
de produc`tor ecologic
de la Direc]ia Agricol` Ia[i
Produc`torii din Ia[i pot ob]ine atestatele de produc`tori
ecologici de la Direc]ia Agricol` Ia[i. Suprafa]a cultivat` cu produse
ecologice a crescut \n ultimii ani, numai \n anul precedent fiind
\nregistrate 220.000 de hectare cu aceste produse, cu 40.000 de
hectare mai mult ca \n anul 2019. Printre documentele necesare
înscrierii în agricultura ecologic` sunt contractul încheiat între
operator [i organismul de inspec]ie [i certificare men]ionat în fi[a
de înregistrare, declara]ia pe proprie r`spundere în vederea
înregistr`rii ca operator în sistemul de agricultur` ecologic`,
conform anexei nr. 8 din HG 125112013 sau extras din SNIIF Sistemul privind identificarea [i înregistrarea animalelor din
România, pentru fermierii cu animale crescute în sistem ecologic.
Transmiterea documentelor se face în format electronic prin email, po[t` sau fax sau prin asocia]iile profesionale legal constituite
în domeniul agriculturii.
Raluca COSTIN

Ce `nseamn\ s\ fii mort
dup\ dulciuri! Un tân\r
din Ia[i a ajuns la
pu[c\rie dup\ ce a
furat câteva tablete de
ciocolat\ de la Profi!
Un tân`r a fost trimis la temni]` de magistra]ii ie[eni
pentru câteva buc`]i de ciocolat`! Individul a r`mas cu un
gust amar de la o \nmormântare [i a hot`rât s` se \ndulceasc`,
dar f`r` a pl`ti! Tân`rul a fost prins de paznicul din magazin!
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat
recent pe Roberto Sarion S\n la pedeapsa rezultant` de 5 ani
[i 2 luni de pu[c`rie, pentru furt calificat. La emiterea sentin]ei,
judec`torii ie[eni au luat \n calcul [i alte pedepse primite \n
trecut de tân`r, pentru fapte similare. De remarcat este faptul
c` decizia nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.
Acest proces al lui Roberto Sarion S\n a \nceput pe 7
septembrie 2020. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Judec`toria Ia[i au dispus trimiterea \n judecat` a
tân`rului, pentru furt calificat. „Pe data de 29 ianuarie 2017, în
jurul orei 00:30, inculpatul a mers în magazinul Profi, de pe
bulevardul Independen]ei, de unde a sustras mai multe produse
(4 ciocolate Kinder, bomboane M&M’s, dou` batoane de ciocolat`
Twix), în valoare de 9,85 lei, produse pe care le-a introdus în
buzunar [i a trecut de casele de marcat f`r` a le achita, fiind
prins de c`tre agentul de paz`”, au men]ionat anchetatorii ie[eni.

A furat dup` ce s-a \ntors
de la o \nmormântare
Oamenii legii au precizat c`, dup` ce a fost prins, Roberto
Sarion S\n a fost dus la audieri. |n fa]a magistra]ilor, tân`rul
a recunoscut comiterea faptei. „Pe 29 ianuarie 2017, reprezentan]ii
SC Profi Rom Food SRL au sesizat agen]ii din cadrul Sec]iei
II de Poli]ie Ia[i cu privire la s`vâr[irea infrac]iunii de furt,
constând în aceea c`, la aceea[i dat`, în jurul orei 00:30, un
tân`r a fost prins având asupra lui produse luate din magazin
[i neachitate”, au ad`ugat anchetatorii ie[eni.
Individul le-a povestit oamenilor legii c`, \n ianuarie 2017,
a plecat cu un amic c`tre municipiul Ia[i, la ni[te rude. În
noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2017, cei doi s-au plimbat, iar,
la un moment dat, în jurul orei 00:30, S\n a decis s` intre \n
magazinul Profi cu inten]ia de a sustrage bunuri. În timp ce
se afla în interiorul magazinului, individul a mers la raionul
de dulciuri [i a luat de pe un raft mai multe produse, pe care
le-a introdus în buzunarul de la geac`. Ajungând la casa de
marcat, el nu a scos produsele din buzunar pentru a le pune
pe band` [i s-a deplasat c`tre ie[irea din magazin, dar a fost
oprit de agentul de paz`, care i-a cerut s` scoat` bunurile pe
care le are asupra sa. Acesta a relatat c` venise \n Ia[i cu
amicul lui pentru a participa la înmormântarea unei rude.
Ciprian NEDELCU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Scandal-monstru `ntre PSD [i PNL `n
jude]ul Ia[i. Primarul a ascuns
documentele de excludere a unor
adversari politici. Secretele unei
combina]ii pe votul din Consiliul Local
Filialele PSD [i PNL dintr-o
localitate din jude]ul Ia[i au
ajuns la cu]ite din cauza a doi
ale[i locali. Consilierii locali au
fost exclu[i din PNL, \ns`
continu` s` participe la
[edin]ele de plen cu sprijinul
primarului PSD Vasile
A[tefanei. Prefectura a emis
ordinul de \ncetare a
mandatelor, \ns` decizia nu
este respectat` de Prim`rie.
Proiectele de hot`râre votate
de ace[tia pot fi anulate de
autorit`]ile jude]ene
Scandal uluitor \ntre ale[ii PSD [i PNL dintro localitate aflat` \n coasta ora[ului Târgu Frumos,
jude]ul Ia[i. Totul s-a \ntâmplat \n jurul a doi

fo[ti ale[i locali din Consiliul Local al comunei
B`l]a]i. Ace[tia au continuat s` vin` la [edin]ele
de plen, de[i nu mai au calitatea de ales local.
|n ciuda faptului c` Prefectura a emis ordinul de
\ncetare a mandatului, cei doi consilieri locali
PNL au votat mai multe proiecte de hot`râre
sus]inute de primarul PSD, inclusiv cel al bugetului
localit`]ii pe anul 2021. Scandalul s-a mutat \n
instan]a de judecat`, unde Dumitru Enache [i
Vasile Nechifor sper` s` \ntoarc` decizia conducerii
PNL.

Conducerea PNL sus]ine
c` cei doi ale[i locali au ajuns
s` fac` jocurile primarului
PSD Vasile A[tefanei
Dumitru Enache [i Vasile Nechifor au fost
exclu[i din organiza]ia PNL dup` ce nu au respectat
statutul partidului. Conducerea filialei sus]ine c`
cei doi ale[i locali au ajuns s` fac` jocurile
primarului PSD Vasile A[tefanei [i s` voteze

proiecte de hot`râre care ridic` mai multe semne
de \ntrebare. Astfel, s-a ajuns la excluderea celor
doi din PNL, decizie care a fost contestat` tocmai
la forurile centrale ale partidului de ambii liberali.
Cu toate acestea, decizia excluderii luat` de Biroul
Permanent Jude]ean (BPJ) al PNL Ia[i a r`mas
\n picioare. Astfel, documentele de excludere au
ajuns la Prefectura Ia[i, iar prefectul a emis
ordinul de \ncetare a mandatului pentru cei doi.
Se pare c` nu a fost suficient acest document,
din moment ce atât Enache, cât [i Nechifor au
fost convoca]i \n continuare de c`tre primarul
Vasile A[tefanei. Cei doi au fost exclu[i \nc` de
la \nceputul lunii aprilie, \ns` dup` câteva s`pt`mâni
au fost convoca]i la [edin]a ordinar` a Consiliului
Local. {i au votat inclusiv proiectul de buget pe
2021 al comunei.

Primarul PSD s-a rugat de
liderii PNL s` nu-i exclud`
pe cei doi consilieri
Ca circul s` fie complet, primarul PSD a
trimis o adres` c`tre liberali prin care a cerut
ca cei doi s` fie l`sa]i \n pace. A[tefanei a ar`tat
c` ambii ale[i locali au contestat excluderea [i
astfel nu au de ce s` fie da]i afar` din Consiliul
Local. Cei doi au contestat decizia excluderii din
PNL c`tre forurile centrale, \ns` au f`cut tardiv
acest lucru. „Noi am analizat situa]ia din organiza]ie
din ultima perioad`. Am v`zut c` cei doi nu sau mai implicat dup` ce s-au v`zut \n Consiliul
Local. Mai mult, au ajuns s` transmit` informa]ii
la PSD. La B`l]a]i, PSD are 9 consilieri, iar PNL6. Pentru buget, primarul are majoritate simpl`,
\ns` are nevoie de alte voturi pentru hot`rârile
de patrimoniu. A reu[it s`-[i treac` proiectele cu
voturile celor doi. Asta \n condi]iile \n care ei
figurau deja cu mandatul \nchiat \n baza ordinului
emis de prefect. Primarul s-a implicat [i \n
activitatea PNL printr-o serie de adrese \n care
\ncerca s` arate c` cei doi nu au de ce s` fie
exclu[i. Este absurd”, a spus Ovidiu Pricopie,
liderul organiza]iei locale PNL. Comuna din jude]ul
Ia[i a ajuns \n aten]ia autorit`]ilor [i \n urma
unor probleme de mediu, nu doar administrative.
Concesionarea a dou` iazuri din comun`, pe o
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

suprafa]` total` de circa 35 de hectare, a stârnit
un scandal [i mai mare. Pentru cele dou` proiecte
era nevoie de votul a dou` treimi din plenul
Consiliului Local. Cum cei de la PSD nu erau
destui, primarul a apelat la cei doi liberali exclu[i,
dar convoca]i. Ambii au votat cu ale[ii PSD [i
astfel proiectele au fost aprobate. |n plus, cei doi
au votat [i pentru proiectul de buget, decizie care
a stârnit nemul]umirea celor din PNL. Consilierii
liberali au contestat ordinea de zi [i voturile din
[edin]a desf`[urat` \n 23 aprilie 2021 la Prefectura
Ia[i. De altfel, reprezentan]ii institu]iei au precizat
c` situa]ia de la B`l]a]i va fi analizat` de juri[ti.
„|n momentul \n care hot`rârile adoptate \n acea
[edin]` vor fi comunicate, vom analiza legalitatea
acestora [i din acest punct de vedere. Consilierii
locali exclu[i din PNL au atacat decizia \n instan]`,
\ns` au f`cut acest lucru la mai bine de o lun`
de la aceast` decizie, adic` \n afara termenului
de 10 zile pe care \l aveau la dispozi]ie pentru
contesta]ie”, au transmis cei de la Prefectura Ia[i.
Primarul PSD al comunei ie[ene a fost implicat
[i \n alte scandaluri \n ultima perioad`, cu
patrimoniul localit`]ii.

Primarul PSD \i p`streaz` pe
exclu[ii din PNL \n
Consiliul Local
|n replic`, primarul Vasile A[tefanei sus]ine
c` cei doi consilieri locali PNL au contestat decizia
partidului [i astfel pot r`mâne \n Consiliu pân`
când se pronun]` instan]a. „Am 13 ani de
administra]ie [i nu am avut probleme. Ei le spun
a[a: consilierii locali au fost valida]i de instan]`
[i tot instan]a le anuleaz` mandatele. PNL a trimis
o adres` prin care a cerut \ncetarea mandatelor,
\ns` ei au ar`tat c` au contestat decizia. Pân`
nu se clarific` situa]ia, nu am ce s` le fac. Tr`im
\ntr-un stat normal, ei au fost vota]i de c`tre
cet`]eni, \i reprezint` pe oameni. Codul administrativ
spune c` pân` la clarificarea situa]iei nu am ce
s` le fac. PNL poate s` fac` ce vrea [i s` spun`
ce vrea”, a sus]inut Vasile A[tefanei, primarul
comunei B`l]a]i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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{o]ul unei poli]i[te a fost legat [i expediat
spre Moscova de judec\torii ie[eni, dup\ ce
a organizat ilegal jocuri de noroc! Acum,
libertatea lui este jucat\ la ruleta ruseasc\!
Un b`rbat acuzat c` a
organizat jocuri de
noroc ilegale \n
apropierea Moscovei a
fost extr`dat.
Judec`torii din cadrul
Cur]ii de Apel Ia[i au
admis cererea formulat`
de autorit`]ile ruse \n
ceea ce \l prive[te pe
Mihail Ciubot`rescu.
Anchetatorii sus]in c`
b`rbatul lucra \ntr-un
cazino. De asemenea, la
audieri, individul a
afirmat c` so]ia sa este
fost` poli]ist` \n Rusia
So]ul unei poli]iste a fost f`cut
„pachet” de magistra]ii ie[eni! B`rbatul
va fi extr`dat \n Rusia! Acesta este
acuzat c` ar fi organizat jocuri de noroc
ilegale \n apropierea Moscovei! Astfel,
judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel
Ia[i au admis cererea formulat` de
autorit`]ile ruse \n cazul lui Mihail
Ciubot`rescu.
„Instan]a constat` întrunite condi]iile
legale ale extr`d`rii lui Mihail Ciubot`rescu.
Constat` lipsa motivelor legale, obligatorii
sau facultative de refuz al extr`d`rii.

Constat` c` persoana nu a consim]it
s` fie extr`dat`. Admite cererea de
extr`dare formulat` de c`tre autorit`]ile
competente din Federa]ia Rus`, respectiv
de Parchetul General al Federa]iei Ruse,
având la baz` hot`rârea de alegere a
m`surii de reprimare sub forma de
plasare în arest dispus` fa]` de persoana
sus-men]ionat`, de c`tre judec`torul din
cadrul Judec`toriei Raionale Podolsk,
regiunea Moscova. Dispune extr`darea
[i predarea persoanei urm`rite, în
vederea cercet`rii penale pentru comiterea
infrac]iunii de organizare [i desf`[urarea
ilegal` a jocurilor de noroc cu utilizarea
echipamentelor de joc în afara zonei
de jocuri, organizate de c`tre un grup,
asociat` cu ob]inerea de venituri în
cuantum deosebit de mare. Men]ine
starea de arest provizoriu a persoanei
extr`dabile”, au men]ionat magistra]ii
ie[eni.

Mihail Ciubot`rescu,
re]inut la Ia[i
pentru organizarea
de jocuri de noroc
ilegale \n Moscova
|n urm` cu câteva s`pt`mâni, Mihail
Ciubot`rescu a intrat \n vizorul
anchetatorilor ie[eni. Ace[tia afirm` c`
b`rbatul de 32 de ani a fost re]inut la
grani]`. „Pe 22 martie 2021, în jurul
orei 19:10, la Punctul de Trecere a

Frontierei (PTF) Albi]a, din jude]ul
Vaslui, a ajuns un cet`]ean moldovean.
Dup` verific`rile efectuate de lucr`torii
de la PTF Albi]a în baza de date, s-a
constatat c` el este dat în urm`rire
interna]ional` prin Interpol. A fost
efectuat` o solicitare de extr`dare de
c`tre autorit`]ile judiciare din Rusia. El
a fost re]inut pentru 24 de ore, iar,
ulterior, a fost prezentat instan]ei cu
propunerea de arestare”, a subliniat
procurorul Iulian Ispir, din cadrul
Parchetului de pe lâng` Curtea de Apel
Ia[i.

A spus c` este c`s`torit
cu o poli]ist`, care a
fost demis` în urma
scandalului
Mihail Ciubot`rescu este suspectat
c`, începând cu anul 2013, ar fi organizat
în zona Moscovei un cazino [i jocuri
ilegale de noroc. B`rbatul cu cet`]enie
moldovean` lucra în cadrul unui cazino
legal, dar, din câte se pare, în paralel,
acesta ar fi organizat pe cont propriu
tot felul de jocuri de noroc, f`r` a avea
vreo licen]` în acest sens. Surse judiciare
au afirmat c` individul ar fi recunoscut

c`, în perioada vizat`, s-ar fi aflat în
zona Moscovei [i c` [tie despre cercetarea
efectuat` de autorit`]ile judiciare ruse.
Totu[i, b`rbatul ar fi sus]inut c`
vrea s` fie cercetat pe teritoriul Republicii
Moldova. Acelea[i surse mai sus]in c`,
de fapt, b`rbatul este c`s`torit cu o
femeie de origine rus`, care lucra ca
poli]ist`. Îns`, din câte se pare, dup`
izbucnirea scandalului, so]ia lui Mihail
Ciubot`rescu ar fi fost demis`. |ntreg
scandalul a ie[it la iveal` în urma unei
anchete de amploare desf`[urat` de
c`tre oamenii legii din Capitala Rusiei.
Ciprian NEDELCU

Moartea lui Cristian Petrescu, psihologul care s-a sinucis
\n biroul s`u din Ia[i, \nv`luit` \n mister.
Ce mesaj a l`sat \n biletul de adio g`sit de anchetatori?
Ies la iveal` noi detalii legate de
moartea psihologului Cristian
Petrescu. Niciunul dintre colegii
s`i nu \[i explic` de ce medicul a
recurs la un asemenea gest, \ns`
majoritatea b`nuiesc. Se vorbe[te
despre problemele pe care le-ar fi
avut acesta acas`, \n familie, \ns`
nimic nu este clar. B`rbatul a l`sat
un bilet de adio, \ns` anchetatorii
nu vor s` spun` ce con]ine acesta
Moartea psihologului Cristian Petrescu a r`mas
un mister. |n timp ce colegii b`rbatului spun c`
nu \[i explic` de ce a recurs la un asemenea
gest, anchetatorii spun c` exist` un bilet de adio
l`sat de psiholog, \ns` nu vor s` ofere deocamdat`
informa]ii despre acesta. Cristian Petrescu a fost
g`sit spânzurat mar]i dup`-amiaz` la Centrul de
S`n`tate Mintal` de pe strada Lasc`r Catargi.
Macabra descoperire a fost f`cut` de un coleg
de breasl`, care a alertat imediat autorit`]ile. La
scurt timp, la fa]a locului au sosit echipaje medicale,
dar [i de Poli]ie. Din p`cate, nu s-a mai putut
face nimic pentru salvarea psihologului Cristian
Petrescu (50 de ani), decât s` se declare decesul.
Psihoterapeutul Cristian Petrescu lucra la Centrul
de S`n`tate Mintal` de pe strada Lasc`r Catargi.
Acesta activa ca psiholog clinician principal în
cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola”, din Ia[i.

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

mesaj emo]ionant pe Facebook. „Când am aflat
diagnosticul lui Robert [i am început s` mergem
pe la medici [i psihologi, a fost primul [i printre
pu]inii psihogi care ne-au ascultat [i sf`tuit. Mai
târziu, am aflat c` [i copilul lui era special, iar
dup` un timp, copii no[tri au fost colegi la [coala
special`. De multe ori ne-am întâlnit la Ancaar Doar cuvinte de laud` la
filiala Ia[i [i m` bucuram c` era printre pu]inii
adresa psihologului
t`tici implica]i, fiindc` \i num`ram pe degetele
Toat` lumea nu are decât cuvinte de laud` de la o mân` pe cei ce veneau la întâlnirile cu
la adresa psihologului. Carmen Gherc`, reprezentanta p`rin]ii. Încercam s` g`sim solu]ii [i era unul
Asocia]iei Na]ionale pentru Copii [i Adul]i cu dintre pu]inii p`rin]i care veneau cu idei [i
autism din România (ANCAAR-IA{I), a postat un propuneri constructive. P`rea atât de puternic!
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ast`zi, a ales s` plece [i, pentru mul]i din cei
care l-au cunoscut, vestea a venit ca un [oc. {i,
nu pot s` nu m` întreb, iar`[i.. Ce facem pentru
p`rin]ii de copii cu dizabilit`]i? Cum \i ajut`m?
De câte ori ai întrebat tu un astfel de p`rinte
cum \i este, cum se descurc`, cu ce îl po]i ajuta?
Cum \i ajut` statul român? Ce face pentru ei?
Nimic, din p`cate! Dumnezeu s` te ierte [i s`
dea putere familiei!”, a postat Carmen Gherc` pe
Facebook. Ceea ce a avut psihologul pe suflet
este greu de spus. |n orice caz, dispari]ia lui
este o pierdere pentru Ia[i. Dumnezeu s` \l ierte!
Drago[ SAVIN
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:

0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.
T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, f`r` studii [i
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com.
Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

MEDIU
ONOFREI ANI{OARA-PFA cu
sediul social \n sat Vadu Vejei,
com.Tibana, anun]` depunerea
cererii pentru emiterea
Autoriza]iei de mediu pentru
obiectivul ATELIER TÅMPLåRIE,
având ca obiect de activitate:
cod CAEN 2010 Taierea [i
rindeluirea lemnului, 1623
Fabricarea altor elemente de
dulgherie [i tâmpl`rie amplasat \n
sat Vadu Vejei, str.Vadului, nr.27.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul firmei din sat
Vadu Vejei, com.Tibana, nr.27,
tel/fax 0767973041 sau la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, 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,
calea Chi[in`ului, nr.43.
Societatea comercial` S.C.
ADEMS S.R.L. anun]` depunerea
cererii pentru emiterea
Autoriza]iei de mediu pentru
obiectivul IAZ AGROPISCICOL
HARMANESTI având ca obiect
de activitate: IAZ
AGROPISCICOL – SE
ASIMILEAZA CU COD 0502ACVACULTURA IN APE DULCI,
amplasat sat Harmanestii Noi,
comuna Harmanesti, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul firmei din
municipiul Pa[cani, strada Mihail

Kogalniceanu, bl.C5, parter, jud
Ia[i, tel/fax 0232/765042 sau la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, 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,
calea Chi[in`ului, nr. 43.”

CONCURSURI
Prim`ria comunei Valea Lupului,
jude]ul Ia[i, organizeaz` concurs
pentru ocupare pe perioad`
nedeterminat` a unui post
contractual, vacant, de Muncitor
necalificat IV, Compartiment
Gospod`rire comunal` din cadrul
Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Valea
Lupului, jude]ul Ia[i: Condi]ii
specifice de participare: -nivelul
studiilor-minim/ generale, Probele
stabilite pentru concurs: selec]ia
dosarelor de înscriere, proba
scris`, interviul. Depunerea
dosarelor se va efectua în termen
de 10 zile lucratoare de la
publicarea anun]ului la sediul
Prim`riei Valea Lupului, jude]ul
Ia[i respective din data de
07.05.2021 pân` în data de
20.05.2021. Data probei scrise
este 28.05.2021, ora 10:00.
Interviul se va realiza în termen
de 4 zile lucr`toare de la
sus]inerea probei scrise. Dosarul
de înscriere la concurs va
con]ine în mod obligatoriu
documentele prev`zute la art.6
alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Bibliografia [i rela]iile
suplimentare se ob]in la sediul
Prim`riei Comunei Valea Lupului,
jude]ul Ia[i, comuna Valea
Lupului, jude]ul Ia[i, persoana de
contact B`d`r`u Mihaela –
Compartiment Stare Civila
Resurse Umane, telefon –
0748602363. Prezentul anun]
îndepline[te prevederile O.U.G.
nr. 90/2017.

Un ıdr\cu[or‰ din Ia[i a vrut s\-[i treac\ toate infrac]iunile `n CV! Individul
a `ncercat s\ bat\ recordul la condamn\ri! Dup\ furt [i tentativ\
de viol, acum trebuie s\ le pl\teasc\ desp\gubiri [i poli]i[tilor din Ia[i!
Un individ care are mai multe
condamn`ri la activ a fost pedepsit din
nou. De data aceasta, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat
pe Radu Andrei Parfeni la 4 ani [i 2 luni
de pu[c`rie, pentru distrugere. |n
trecut, ie[eanul a fost pedepsit pentru
tentativ` de viol [i furt calificat. Acum,
acesta a fost obligat [i s` le pl`teasc`
poli]i[tilor ie[eni desp`gubiri \n valoare
de 1.784 de lei
Un individ din Ia[i a \ncercat s` bat` recordul la condamn`ri!
Dup` furt calificat [i tentativ` de viol, acum trebuie s` le pl`teasc`
desp`gubiri [i poli]i[tilor din Ia[i!
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat
ieri pe Radu Andrei Parfeni la pedeapsa rezultant` de 4 ani [i 2
luni de \nchisoare, pentru distrugere. La emiterea sentin]ei,
judec`torii ie[eni au luat \n calcul [i alte dou` condamn`ri primite
de individ, pentru furt [i tentativ` de viol. Pe lâng` condamnare,

ie[eanul a fost obligat s` le achite desp`gubiri [i poli]i[tilor.
„Instan]a admite ac]iunea civil` formulat` de Inspectoratul de
Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. |l oblig` pe inculpatul Radu Andrei
Parfeni s` \i achite p`r]ii civile IPJ Ia[i suma de 1.784 de lei,
reprezentând contravaloarea daunelor materiale”, au precizat
judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` sentin]a nu este
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Radu Andrei Parfeni,
acuzat de distrugere
Acest proces al ie[eanului Radu Andrei Parfeni a \nceput pe
data de 4 decembrie 2020. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` sub acuza]ia
de distrugere.
Conform anchetatorilor, pe 27 octombrie 2015, individul a fost
implicat \ntr-un incident. Oamenii legii spun c`, \n momentul \n
care l-au legitimat pe ie[ean [i au \ncercat s` \l urce \ntr-o
autospecial`, pentru a-l duce la sec]ie, \n vederea audierii, individul
ar fi lovit cu piciorul o portier` a ma[inii. Ulterior, acesta a ajuns
\n Sec]ia de Poli]ie, unde a fost audiat. De asemenea, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i au decis
trimiterea acestuia \n judecat`, pentru distrugere. Potrivit

reprezentan]ilor IPJ Ia[i, pagubele suferite la autospecial` au fost
calculate la suma de 1.784 de lei.

„Cal breaz”, condamnat [i \n trecut
de judec`torii ie[eni pentru
furt calificat [i tentativ` de viol
Magistra]ii ie[eni au precizat c`, \n cursul anului 2016, Radu
Andrei Parfeni a fost condamnat definitiv pentru tentativ` de viol.
Potrivit anchetatorilor, individul ar fi \ncercat s`-[i violeze propria
mam` dup` ce abia ie[ise din pu[c`rie. De asemenea, \n urm` cu
aproximativ un an, ie[eanul \n vârst` de 25 de ani a fost pedepsit
pentru furt calificat. „Pe data de 3 decembrie 2019, dup` o în]elegere
prealabil` cu fratele s`u, inculpatul a p`truns f`r` drept în locuin]a
persoanei v`t`mate I.B., prin escaladarea gardului, de unde a sustras
o box` portabil` marca AKAI, înc`rc`torul acesteia, un card de
memorie care era introdus în box` [i un înc`rc`tor de telefon mobil,
pe care i le-a dat peste gard suspectului M.G.P., care supraveghea
zona, întrucât cele dou` imobile se învecineaz`, cauzând un prejudiciu
în valoare de 1.000 de lei. Cei doi au vândut ulterior bunurile
sustrase”, au men]ionat procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i cu privire la infrac]iunea de furt calificat.
Ciprian NEDELCU
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ıT\ticul ]epei prin metoda Accidentul‰,
trimis `n pu[c\rie! Dup\ ce s-a `mbog\]it de
pe urma b\trânilor ie[eni, nici pentru omor
nu ar fi primit o pedeaps\ atât de aspr\!
Un infractor feroce din Suceava a fost
pedepsit aspru de judec`torii ie[eni, dup`
]epe trase pe spatele unor pensionari.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i lau condamnat ieri pe Andrei Popi]anu la o
pedeaps` rezultant` de 11 ani, 2 luni [i
5.668 de zile de temni]`, pentru
\n[el`ciune. Individul a mai fost pedepsit
\n trecut pentru ]epe trase prin
intermediul metodei „Accidentul”
„Regele metodei Accidentul” a fost pedepsit de judec`torii
ie[eni! Individul originar din jude]ul Suceava a primit o sentin]`
exemplar`, dup` ce a l`sat mai mul]i pensionari f`r` banii strân[i
pentru \nmormânt`ri! Astfel, ieri, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i au dispus condamnarea lui Andrei Popi]anu la o pedeaps`
rezultant` de 11 ani, 2 luni [i 5.668 de zile de pu[c`rie, pentru
\n[el`ciune \n form` continuat` (18 acte materiale). De fapt,
judec`torii au luat \n calcul [i pedepse primite anterior de c`tre
cel supranumit „Regele metodei Accidentul”.
„Instan]a admite ac]iunile formulate de p`r]ile civile Lenu]a
F., Maria C. [i Adela D. |l oblig` pe inculpatul Andrei Popi]anu
la plata sumelor totale de 16.350 de lei [i 5.000 de euro”, au
subliniat judec`torii ie[eni. |n acela[i dosar, Liviu Marius Bogdza
a primit o pedeaps` de 1 an de \nchisoare, cu amânare, pentru
complicitate la \n[el`ciune. Asta, dup` ce individul s-a \mp`cat cu
p`r]ile civile.

Andrei Popi]anu [i Liviu Marius Bogdza,
acuza]i c` au p`c`lit pensionari ie[eni
Acest proces al lui Andrei Popi]anu [i Liviu Marius Bogdza
a \nceput pe data de 10 ianuarie 2019. Atunci, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i i-au trimis \n

judecat` pe cei doi, sub acuza]iile de \n[el`ciune \n form` continuat`,
respectiv complicitate la \n[el`ciune.
Conform anchetatorilor, \n cursul anului 2013, Andrei Popi]anu
a p`c`lit mai mul]i pensionari din jude]ul Ia[i, prin intermediul
metodei „Accidentul”. Oamenii legii au sus]inut c` acesta a sunat
mai multe persoane \n perioada 30 octombrie - 19 decembrie
2013, c`rora le-a solicitat diverse sume de bani. Procurorii ie[eni
au mai sus]inut c` Liviu Marius Bogdza a fost complicele lui
Andrei Popi]anu, respectiv cel care \l ajuta propriu-zis s` colecteze
diverse sume de bani de la pensionari. |n cele din urm`, p`r]ile
v`t`mate s-au plâns la Poli]ie, iar anchetatorii au ajuns, astfel, la
„Regele metodei Accidentul” [i la complicele s`u.

Trei decenii de temni]`,
tot pentru metoda „Accidentul”
|ntr-un alt caz, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i l-au
condamnat recent pe un alt individ. În ultimii 5 ani, acesta a fost
condamnat de mai multe instan]e din zona Moldovei. Numai întrun dosar, b`rbatul a primit 59 de pedepse. Judec`torii ie[eni lau condamnat pe Nicolae Bratu (fost Asaftei, fost Adumitroae) la
pedeapsa final` rezultant` de 15 ani, 10 luni [i 7.212 zile de
pu[c`rie, pentru tentativ` de în[el`ciune. „Instan]a constat` c`
pedeapsa astfel stabilit` dep`[e[te maximul general al pedepsei
închisorii, inculpatul Bratu urmând s` execute pedeapsa final` de
30 de ani de închisoare. Respinge ac]iunea exercitat` de partea

civil` Lucre]ia D.”, au afirmat magistra]ii ie[eni. La aplicarea
pedepsei, judec`torii au luat în calcul mai multe sentin]e emise
în ultimii ani de instan]ele din zona Moldovei, precum Judec`toria
Bac`u, Judec`toria Roman sau Judec`toria Piatra Neam]. Conform
anchetatorilor, pe 14 octombrie 2015, individul ar fi încercat s`
p`c`leasc` o femeie din Ia[i. La scurt timp, femeia a sunat la
Poli]ie [i a povestit ce i s-a întâmplat. Oamenii legii au demarat
o anchet` [i au ajuns, astfel, la Nicolae Bratu.
Ciprian NEDELCU

Medicii ie[eni se a[teapt\ la o cre[tere a
cazurilor de COVID-19 dup\ s\rb\torile pascale!
Paturile din sec]iile de ATI sunt libere
Dup` o perioad` \n care a fost lini[te \n
spitalele ie[ene, medicii se a[teapt` la o
cre[tere radical` a cazurilor COVID-19. Din
fericire, persoanele confirmate pozitiv, care au
ajuns \n ultima perioad` \n spitale din jude]ul
Ia[i, au avut forme u[oare. Tot mai multe paturi
din sec]iile ATI sunt libere
Dup` trecerea s`rb`torilor pascale, medicii ie[eni se a[teapt`
la o cre[tere radical` a cazurilor de covid. |n perioada s`rb`torilor
de Pa[te, ie[enii au ie[it \n num`r mare la iarb` verde sau au
participat la evenimente \n familie. Un alt motiv care poate duce
la cre[terea cazurilor este revenirea fizic` a elevilor la [coal`
\ncepând cu data de 5 mai 2021. Odat` cu \nceperea vaccin`rii
\n mas` a popula]iei, num`rul cazurilor grave de covid a sc`zut,
iar \n sec]ille ATI din spitalele ie[ene sunt paturi libere. Medicii
sunt mult mai aten]i la test`rile din sec]iile de triaj, pentru a
]ine sub control situa]ia noilor tulpini. „Sunt locuri disponibile
\n sec]iile de ATI deoarece, \n ultima perioad`, num`rul cazurilor
pozitive COVID-19 a fost \n sc`dere. Avem pacien]i [i \n unitatea
mobil` de Anestezie [i Terapie Intensiv`, dar nu sunt cazuri
grave. |n aceast` perioad` suntem mult mai aten]i la cazurile
care vin [i ne a[tept`m la o cre[tere radical` dup` s`rb`torile
de Pa[te [i revenirea elevilor la [coal`. Am fost aten]i mereu,
dar \n aceast` perioad` este nevoie de o aten]ie sporit` pentru
a ne asigura c` nu va ap`rea un val de tulpini noi [i din nou
cazuri grave. Atât la Spitalul de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva”,
cât [i la celelalte unit`]i medicale, triajul se face cu mai mare
aten]ie”, a declarat Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli
Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din Ia[i.

Tot mai multe paturi goale \n sec]iile de
Anestezie [i Terapie Intensiv`
|n ultimele trei zile, inciden]a cazurilor pozitive COVID-19
a sc`zut vizibil. Conform datelor oferite de Institutul Na]ional
de S`n`tate Public`, luni, 3 mai 2021, pe teritoriul jude]ului Ia[i
au fost confirmate 41.714 de cazuri cu persoane infectate cu
COVID-19, dintre care doar 15 noi. |n accea[i zi, gradul de

ocupare al paturilor, inclusiv paturile ATI din spitalele suport,
era de 219, dintre care 35 de paturi ATI. |n spitalele suport
covid erau libere 340 de paturi. Mar]i, 4 mai 2021, num`rul
cazurilor confirmate a crescut cu \nc` 15, ajungând la un total
de 41.729. Teama medicilor poate deveni realitate dac` este luat`
\n calcul cre[terea cazurilor de pe data de 5 mai 2021, când au
fost confirmate pozitiv 47 de persoane. |n aceea[i zi, \n jude]ul
Ia[i au fost \nregistrate dou` decese, \n rândul persoanelor
confirmate pozitiv, num`rul total de decese fiind de 850. Dac`
este luat \n considerare num`rul liber al paturilor din spitale,
se poate observa c` noile cazuri nu sunt printre cele mai grave.
Miercuri, 5 mai, erau ocupate [apte paturi ATI la Spitalul Clinic
de Boli Infec]ioase, cinci paturi la Unitatea Mobil`, dou` paturi
la Spitalul de Pneumoftiziologie, dou` paturi la Spitalul Municipal
Pa[cani, 11 paturi la Spitalul de Neurochirurgie [i patru paturi
la Spitalul „Sf. Spiridon”. Din cele 389 de paturi libere din
spitalele ie[ene, 35 dintre acestea erau paturi ATI, cele mai
multe fiind la Spitalul de Neurochirurgie.
Andreea PåDURESCU
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Ce urmeaz\ pentru Simona
Halep dup\ eliminarea
din turneul de la Madrid

Lovitur\ de teatru la CFR
Cluj! Edi Iord\nescu i-a
anun]at pe juc\tori c\
pleac\ la var\ din echip\

Simona Halep (3 WTA) a fost eliminat` de Elise Mertens (16
WTA) în optimile turneului de la Madrid, scor 6-4, 5-7, 5-7. Pentru
Halep urmeaz` turneul WTA de la Roma, unde în 2020 a reu[it
s` devin` campioan`. Turneul de la Roma va avea loc în perioada
10 - 16 mai. Dup` participarea la Roma, Halep va lua o scurt`
pauz` pân` pe 30 mai, când va începe Roland Garros. French
Open se desf`[oar` în perioada 30 mai - 13 iunie.

Statistica meciului Simona
Halep - Elise Mertens
Simona Halep a câ[tigat primul set [i a avut un break avans
în debutul setului decisiv, dar în final s-a v`zut învins` de Mertens.
Statistica arat` c` Halep a comis 48 de erori nefor]ate, cu 13 în
plus fa]` de adversara ei! Halep a vorbit la câteva ore dup` meci
despre revenirea lui Mertens [i spune c` s-a sim]it obosit` în
setul decisiv, set în care a avut un break avans înc` din debut:
„Cu siguran]` a[ fi avut nevoie de mult mai multe meciuri, dar
a fost cum a fost, cu accident`ri, e greu s` joc turnee dac` nu
sunt sut` la sut`. Partidele pe care le-am jucat aici îns`, la Madrid,
mi-au ar`tat c` sunt la un nivel destul de bun. Nu mi-am pierdut
foarte mult din joc, dar mental [i ca r`bdare un pic se vede, m`
gr`besc destul de mult [i fac unele gre[eli pe care în mod normal
nu le-a[ face sau în trecut nu le f`ceam. Am sim]it oboseal` în
setul al treilea, cred c` s-a [i v`zut, dar vine tot de la meciuri,
nu am avut partide strânse anul acesta, grele, în care s` pot s`mi dep`[esc limita. Recuperarea este îns`, sper eu, destul de
rapid`, masaj, tratament [i alergare, pentru c` a[a î[i revine
corpul”, a spus Halep.

|nfrângerea Simonei Halep
este o mare surpriz`
Iar e[ecul este considerat o mare surpriz` produs` de belgianc`
în fa]a unei specialiste pe zgur`. „O victorie excep]ional`!”, a fost
mesajul de pe site-ul oficial al turneului din capitala Spaniei, care
a l`udat-o pe Elise Mertens dup` o revenire în fa]a dublei
campioane de la Madrid. „Sezonul de zgur` al Simonei Halep
începe piano-piano. Semifinalist` la Stuttgart, unde a fost b`tut`
sec de Aryna Sabalenka (6-3, 6-2), a treia clasat` în ierarhia
mondial` nu a putut dep`[i faza optimilor la Madrid. Românca a
debutat cu dreptul [i a câ[tigat primul meci, dar nu a putut s`
continue la acela[i nivel. Ea a avut probleme în special pe propriul

serviciu cu 10 duble gre[eli [i un procentaj de 53 % la primul
serviciu. De altfel, o astfel de eroare i-a adus victoria Elisei
Mertens care va juca în sferturi cu Aryna Sabalenka”, a fost
concluzia celor de la L’Equipe.

Elise Mertens a ajuns pentru prima
oar` \n sferturile turneului de la Madrid
Este prima prezen]` a lui Mertens în aceast` faz` la Madrid.
„S` ne a[tept`m la surpriz`. Elise Mertens s-a luptat cu ghearele
pentru a trece de num`rul 3 mondial, Simona Halep, într-o b`t`lie
întins` pe 3 seturi”, au remarcat cei de la Tennis Channel. „Surpriz`
de propor]ii la Caja Magica. Simona Halep este eliminat` de Elise
Mertens [i dubla campioan` spune adio din optimile de final`”,
au scris cei de la agen]ia spaniol` EFE. {i belgienii au salutat
victoria compatrioatei lor. „Elise Mertens a jucat formidabil pe
zgura de la Madrid [i a învins-o pe fosta campioan` de la Roland
Garros. A fost un meci extrem de tensionat, cu break dup` break
[i o lupt` continu`. Mertens a avut nervii tari [i a g`sit resurse
s` r`stoarne situa]ia [i în setul decisiv pentru a doua victorie în
6 întâlniri contra Simonei Halep”, au scris cei de la Radioteleviziunea
belgian`. „O victorie mare! Elise Mertens o doboar` pe Simona
Halep pentru prima oar` pe zgur`. Mertens a ar`tat vitez`, diversitate
[i r`bdare pentru a ajunge în sferturi dup` un succes impresionant
în fa]a juc`toarei pe care toat` lumea o considera marea rival` a
lui Barty la titlu”, au consemnat [i cei de la TickTockTennis.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

CFR Cluj a ob]inut în ultimele secunde cu FCSB, scor 11, punctul cu care s`-[i p`streze distan]a de dou` puncte fa]`
de echipa bucure[tean` [i de cinci puncte de Universitatea
Craiova. În ciuda bucuriei prilejuite de golul prin care s-a
ob]inut un egal cât o victorie, clujenii stau pe un butoi de
pulbere. De[i aparen]ele las` s` se în]eleag` altceva, nu este
deloc lini[te la echipa ardelean` [i în jurul ei.
Din informa]iile Digi Sport, Edi Iord`nescu a avut, mar]i,
o [edin]` cu juc`torii în care le-a spus c` va pleca la finalul
campionatului, chiar dac` se ia titlul.
„Nu mai sunte]i un singur grup [i pe prea mul]i dintre
voi nu v` mai v`d gata de sacrificiu pe teren. Parc` sunte]i
cu capul în alt` parte [i nu ave]i lini[tea necesar`. Ok, v`
în]eleg c` oboseala este imens`, nim`nui nu i-ar fi u[or, [i
veni]i dup` performan]e care v-au consumat. Îns` nu e în
regul` o astfel de atitudine [i nu o accept”, a fost mesajul
transmis de Edi.

Edi Iord`nescu a preluat
echipa de la Dan Petrescu
Tehnicianul a preluat echipa de la Dan Petrescu într-un
moment în care înfrângerile începuser` se se adune. Avea cu
[ase puncte mai pu]in decât FCSB [i cu patru sub Craiova.
„În var` s-a terminat, pentru c` dac` nu plec eu, trebuie
s` se schimbe prea multe. Obiceiuri, deprinderi, lucruri [i
chiar persoane din jur sau din echip`. A[a c` mai bine plec
eu c` e mai simplu.
Cu vorb`rie mult` [i jum`t`]i de m`sur` eu nu merg
înainte”, le-a mai spus Iord`nescu juc`torilor, c`rora îns` lea atras aten]ia c` ar fi o gre[eal` imens` pentru cariera [i
viitorul fiec`rui om de la CFR Cluj s` nu se dea totul pentru
câ[tigarea titlului. Culmea este c` juc`torii nu au contestat
acuzele lui Iord`nescu despre ce se întâmpl` la echip`, dar
s-au declarat nemul]umi]i de situa]ia financiar`. La CFR sunt
întârzieri salariale de circa trei luni, iar fotbali[tii s-au plâns
c` perioadele mari în care contractele nu sunt pl`tite la timp
nu au cum s` nu-i afecteze.
Înaintea ultimelor cinci meciuri din play-off, CFR Cluj este
pe primul loc cu 42 de puncte. Este urmat` de FCSB, cu 40
de puncte [i de Universitatea Craiova cu 37. Joi, de la ora
17:00, se disput` meciul Academica Clinceni-CFR Cluj, iar de
la ora 19:45 este programat jocul Boto[ani-FCSB.
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Bursa bârfelor

Iaca ce face domn’ bremar. A
promis demult asta, ce s` zicem!
Iaca, babele \ncep rubrica de azi cu câteva vorbe despre un
bremar din giude] pe nume Cipiric` Grosieru. El \[i duce mandatul
pe la Rediul [i e cam r`zbun`tor a[a. De o vreme s-a apucat de
asfaltat prin comun`, dar nu oricum. El a dat ordin s` se asfalteze
doar prin fa]a prin]ilor, adic` a celor care l-au votat. Cine n-a
votat cu primarul, mai merge pe drum de piatr`, c` nah, trebuie
o corec]ie din când \n când. Ap`i babele ce s` mai zic`, era de
a[teptat s` se \ntâmple asta, doar domn’ primar a promis-o demult.
Mai au babele ni[te informa]ii despre el, dar nu prea vor s` le
zic` acum pentru c` s-ar putea s` strice ni[te treburi. Mai povestim
\n curând mai multe despre asta. Pân` una-alta, d`-i tare, domn’
premar, cu asfaltatul.

Directorul [i-a luat ma[in` nou`.
O ud` cu [ampanie sau face pipi
pe roat` ca data trecut`?
Continu`m rubricu]a de azi [i v` spunem câteva chestiuni
despre un nene pe nume Niculai Cu Vi]`lu de la Imemeuri. El a
\ncercat tot felul de afaceri [i de combina]ii [i tot se plânge c`
i-a mers prost [i c` nu a reu[it s` fac` bani. O face pe victima
de ani \ntregi nu de acum, dar de o perioad` parc` exagereaz`.
Nu se [tie \ns` cum a reu[it ca dintr-o dat`, a[a, s`-[i mai cumpere
o ma[in`, un gipule] chiar, dac` tot \i este atât de greu. Deh,
poate o fi \mprumutat ceva bani sau cine [tie prin ce chinuri a
trecut [i ce sacrificii a f`cut s` pun` leu peste leu... dar nah,
babele nu pot s`-i transmit` decât felicit`ri cu aceast` ocazie...
Bravo, domn’ director, s` uzi ma[ina! Cu [ampanie sau ceva, nu
cum ai f`cut cu cealalt`, când ai f`cut pipi pe roat`!

A cerut s` fie l`sat` s`
munceasc`, \n condi]iile \n care,
pân` acu’, a tot strâns!
La final de edi]ie, babetele cele hâtre v` prezint` una nou`
despre aceea[i Morticia, fantoma de la hoper`. Gurile rele spun
c` cea supranumit` [i „Betty cea urât`” a tot \ncercat s` scape
de procorori [i a c`utat s` ias` din târg, chipurile ca s`-[i caute
ceva de munc`. |ns` oamenii r`i spun c`, la cât a luat Morticia
de la Hoper`, atât de pe la Bucale, cât [i de pren târg, poate tr`i
lejer vreo dou` vie]i. Acu’, probabil c` Betty vrea mai degrab` s`
dispar` din ochii publicului de pren târg, dup` ce au spus b`e]ii
cu ochi alba[tri ce a mo[mondit ea. Babetele bârfitoare au aflat
recent c`, de fapt, [i pe la Bucale situa]ia nu e deloc roz, pentru
c` [i amploaia]ii de la Hopera de acolo vor cam o cârc` de bani
de la madam`, pe motiv de management defectuos. Din p`cate,
unii uit` c` sunt oameni, c` via]a e scurt` [i fonc]ia - trec`toare,
dar [i c` nimeni nu ia nica la trecerea dincolo!
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Culmea urbanismului la Ia[i!
Proprietarul unui teren din
zona central\ a fost obligat
s\ construiasc\ un bloc `n
loc de cas\. Un metru p\trat
se vindea [i cu 2.500 de
euro. Au fost presiuni din
partea agen]ilor imobiliari
Pavel [i Elena Pintilii sunt proprietarii
unui teren din centrul Ia[ului, care se
chinuie s` primeasc` avizele pentru un
proiect imobiliar de mai bine de 4 ani. La
sesiunea de consultare public` nu s-au
prezentat persoane care s` depun`
obiec]ii. PUZ-ul mai are nevoie de avizul
Comisiei de Urbanism [i al Consiliului
Local
Proprietarii unui teren din zona ultracentral` a Ia[ului se chinuie
de aproape 4 ani s` ob]in` avizele pentru un Plan Urbanistic Zonal
(PUZ). So]ii Pavel [i Elena Pintilii au \n proprietate un teren cu o
suprafa]` de 545 de metri p`tra]i, situat pe strada Semnului, nr. 6A,
la intersec]ia cu strada Sf. Andrei, \n spatele Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei. Ini]ial, cei doi so]i voiau s` construiasc` o cas`, dar
Prim`ria Ia[i a refuzat solicitarea pentru c` \n imediata vecin`tate
era construit un bloc cu 4 etaje. „Nu m-au l`sat s` construiesc o
cas` pentru c` era blocul de al`turi. Mi-au spus atunci c` stric zona
dac` facem o cas`. Pur [i simplu m-au obligat s` fac bloc. Noi am
cump`rat terenul \n 2003. Am zis s` o facem [i pe asta. Am \ntocmit
un PUZ pentru care exist` un aviz de oportunitate. De un an a[tept`m
s` intre [i \n comisia de urbanism. Au fost presiuni, au venit agen]i
imobiliari care voiau s` cumpere cu 200 de euro pe metru p`trat.
Eu vindeam, dar numai s` se achite pre]ul din zon`. |n apropiere sa vândut un metru p`trat de teren [i cu 2.500 de euro”, a precizat

Pavel Pintilii. |n acest moment exist` un blocaj la nivelul Comisiei
de Urbanism, dup` ce pe ordinea de zi nu au mai fost incluse proiecte
imobiliare.

Proiectul a trecut de consultarea public`
organizat` de Prim`ria Ia[i
|n cursul zilei de ieri, 05.10.2021, la sediul Prim`riei Ia[i a fost
supus dezbaterii publice proiectul de pe strada Semnului, nr. 6A. |n
cadrul sesiunii nu au fost depuse obiec]iuni din partea vecinilor din
zon`. Conform PUZ, ar urma s` fie construit un bloc de locuin]e
colective cu regimul de \n`l]ime D+P+3 (s` nu dep`[easc` 14 metri),
cu 8 locuri de parcare organizate pe suprafa]a terenului. Cl`direa va
ocupa un procent de 35 la sut` din suprafa]a terenului, \n timp ce
coeficientul de utilizare a terenului nu va dep`[i 1.74. Astfel, suprafa]a
desf`[urat` a cl`dirii va ajunge la 953 de metri p`tra]i. Spa]iile verzi
vor ocupa 15 la sut` din suprafa]a total` a terenului. O particularitate
a proiectului const` \n faptul c` terenul are o deschidere la strad`
de aproape 30 de metri. „|n perioada lucr`rilor de construc]ii, activit`]ile
de construc]ie a obiectivului propus sunt lucr`ri de construc]ii montaj
[i sunt produc`toare de zgomote [i vibra]ii. |n vederea reducerii
nivelului de zgomot [i vibra]ii, beneficiarul investi]iei va trebui s`
impun` constructorului s` nu foloseasc` utilaje cu grad avansat de
uzur` care pot emite, pe lâng` zgomote la niveluri mai \nalte, [i alte
noxe. |n perioada de exploatare, construc]ia propus` nu constituie o
surs` de zgomot [i vibra]ii”, se arat` \n documenta]ia PUZ.

Tot \n zona central`, un proiect
asem`n`tor a fost respins la Comisia
Zonal` a Monumentelor Istorice
Nu departe de proprietatea so]ilor Pintilii, se afl` proprietatea lui
Alexandru Pascal, pe strada Semnului, nr. 16. |n 2017, investitorul a
primit avizul Consiliului Local, pentru un regim de \n`l]ime de P+2+M,
cu o suprafa]` de teren studiat` de doar 488 de metri p`tra]i. Chiar
[i a[a, arhitec]ii din cadrul CZMI au avut cu totul alt` opinie. Pe
terenul men]ionat se afla o cas` b`trâneasc`, dar care a fost demolat`
\ntre timp. La un coeficient de ocupare a terenului de 1.85, suprafa]a
desf`[urat` a cl`dirii va ajunge \n final la 900 de metri p`tra]i. La
un pre] de vânzare de 1.000 - 1.200 euro/mp, imobilul ar valora peste
1 milion de euro. Terenul a fost achizi]ionat \n 2014. Zona amintit`
sufer` la capitoul trafic rutier. Str`zile sunt \nguste, iar num`rul de
ma[ini este tot mai mare. De \ntocmirea proiectului s-a ocupat arhitectul
Ionel Dulman, asociat al`turi de Constantin Moldovan \n societatea
Expresiv Concept SRL.

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

