www.bzi.ro

stiri@bzi.ro

Anul 21

Pia]a Unirii nr. 11

Num`rul 6911

7

mai

2021

3 Lei

16 Pagini

Primăria Iași îi face pârtie lui
Viorel Cozma, în cazul clădirii de
birouri Iorga Business Center!
Vecinii au sărit, nemulțumiți de
combinația de milioane de euro
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Marfă nouă
pentru anchetatori,
în cazul
mezzosopranei
Maria Macsim
Nicoară!
actualitate 9

eveniment 3
Tragedie
Averea ascunsă a unui deputat de
într-un sat, în
Iași! Parlamentarul are acțiuni de sute
noaptea de Înviere! de mii de euro la cele mai tari companii
Au adormit
Un deputat de Iași aflat la primul
în Parlamentul României a
înconjurați de flăcări, mandat
ajuns să dețină o avere de invidiat.
cu copilul în brațe
Deputatul USR-PLUS Monica

social
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Berescu a ajuns să dețină sute de
mii de euro printr-o schemă
extrem de simplă. Deputatul este
un jucător împătimit la bursă, unde
deține acțiuni la zeci de firme...

Noi informații ar putea întoarce ancheta în
cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară.
Profilerul Mihaela Brooks a analizat în detaliu
dosarul morții artistei și a descoperit mai
multe neconcordanțe
Un moment de neatenție a dus la producerea
unei tragedii. Casa familiei Lăzărescu, din
județul Iași, satul Totoești, comuna Erbiceni,
a fost arsă în totalitate. Incendiul s-a produs
în noaptea de Înviere, din cauza unei
lumânări nesupravegheate
eveniment 2
Spitalul mobil de la Lețcani
are ușile ferecate de 4 luni!
Municipiul Iași a intrat în scenariul
verde, fără ca vreun bolnav de
COVID-19 să mai fie internat

actualitate 9

Acest agarici s-a gândit să
oprească mașina în drum și să-l tranșeze
pe cel de care sora lui s-a îndrăgostit
Un individ ce a prins aere de
interlop s-a gândit să-i dea o
lecție celui cu care sora lui avea
o relație. A coborât din mașină și
l-a tăiat pe bărbat. Numai o
minune a făcut ca acesta să nu
moară până când medicii au
ajuns lângă el. Asta nu înseamnă
că este în afara oricărui pericol.
Aseară a fost ridicat de polițiști

EVENIMENT

Vineri, 7 mai

Promisiunea Guvernului:
de ast\zi `ncep lucr\rile
la proiectarea A8 Târgu
Neam] – Ia[i – Ungheni
Veste important` pentru locuitorii jude]ului Ia[i, dar [i ai
Regiunii de Nord-Est. Firma Consitrans SRL va \ncepe de ast`zi,
7 mai 2021, lucr`rile pentru proiectarea tronsonului de autostrad`
din A8 pe sectorul Ungheni – Ia[i – Târgu Neam], tronson care
este parte a rutei spre Târgu Mure[. Firma Consitrans SRL a
câ[tigat licita]ia derulat` de Compania Na]ional` de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), valoarea contractului fiind de
58,8 milioane de lei. Dup` ce a trecut [i perioada de contesta]ii,
autorit`]ile au semnat contractul cu firma respectiv`, iar de ast`zi
vor demara lucr`rile. Conform contractului, \n calcul au fost luate
12 luni pentru realizarea studiului de fezabilitate, alte 5 luni pentru
realizarea Proiectului pentru Autorizarea Execut`rii Lucr`rilor de
Construire (PAC) [i ob]inerea Autoriza]iei de Construire, precum
[i 5 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic de Execu]ie (PTE).

Reac]ia autorit`]ilor pentru demararea
proiectului A8 \n jude]ul Ia[i
Autorit`]ile jude]ene s-au ar`tat mul]umite de faptul c`
proiectul A8 va fi demarat \n sfâr[it [i pe teritoriul Ia[ului.
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i, a
men]ionat c` autoritatea jude]ean` va continua s` sprijine acest
proiect. „Autostr`zile A8 [i A7 sunt o prioritate a Guvernului
[i a administra]iei Consiliului Jude]ean Ia[i! Mâine (7 mai 2021
) încep lucr`rile de proiectare pe sectorul Târgu Neam] – Ia[i
– Ungheni. PNL a sus]inut constant proiectul A8 prin toate
mijloacele legislative atunci când era în opozi]ie, [i executive
dup` ce a preluat guvernarea. A fost urgentat` procedura care
a facilitat drumul c`tre stadiul în care suntem ast`zi”, a spus
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Grup de lucru pentru
proiectul A8 \n jude]ul Ia[i
{eful CJ Ia[i a mai spus c` la nivelul jude]ului vor avea loc
mai multe \ntâlniri ale unui grup de lucru pentru ca proiectul
s` nu aib` probleme. „Consiliul Jude]ean Ia[i se va implica pentru
a sprijini actualizarea studiului de fezabilitate din 2011, pe baza
PUZ-urilor [i PUG-urilor actualizate ale localit`]ilor care vor fi
traversate de viitoarea autostrad`. La începutul lunii aprilie 2021,
am luat ini]iativa de a crea un grup de lucru interinstitu]ional,
din care s` fac` parte autorit`]ile, ONG-urile [i societatea civil`,
pentru c` împreun` suntem o for]`, iar fiecare î[i are rolul s`u
în sus]inerea acestui proiect major”, a spus Costel Alexe. Acesta
a men]ionat c` institu]ia sprijin` [i proiectul A7 Ploie[ti – Buz`u
– Bac`u – Pa[cani – Siret. „Soarta autostr`zilor Moldovei a fost
de la început o preocupare pentru noi, dup` ani întregi de
stagnare, [i r`mâne un angajament pe termen lung fa]` de
comunitatea noastr`, de la primul document semnat, la primul
strat de asfalt turnat, pân` la momentul în care vom trece Carpa]ii
pe autostrad`”, a mai spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Continuarea pe bzi.ro
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Spitalul mobil de la Le]cani
are u[ile ferecate de 4 luni!
Municipiul Ia[i a intrat `n
scenariul verde, f\r\ ca vreun
bolnav de COVID-19 s\ mai
fie internat `n unitatea medical\
Cea mai mare investi]ie medical` pe timp de pandemie, spitalul
mobil de la Le]cani, r`mâne \n continuare cu u[ile \nchise. De[i
\nainte de S`rb`torile Pascale conducerea Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar` (ADI) Euronest promitea c` unitatea medical` va
fi deschis` \n cel mai scurt timp, situa]ia nu s-a schimbat cu
nimic. Spitalul mobil a r`mas \n continuare cu u[ile \nchise. |n
ultimele 4 luni nu a mai fost nimeni internat \n cele dou` sec]ii
de la unitatea de la marginea municipiului Ia[i. Municipiul a intrat
deja \n scenariul verde, cu 0.89 cazuri la mia de locuitori, \n timp
ce jude]ul are o rat` a inciden]ei de 0.72 la mia de locuitori.
Ieri, 6 mai 2021, la Ia[i s-au \nregistrat doar 47 de cazuri de
infectare cu coronavirus, ceea ce arat` c` situa]ia este una
\mbucur`toare. Cu toate acestea, spitalul pentru care s-au pl`tit
10,7 milioane de euro c`tre firma turc` SDI Global LLC r`mâne
cu u[ile ferecate.

Comisie de anchet` pentru investi]ia
ratat` de la spitalul mobil Le]cani
Situa]ia de la spitalul mobil de la Le]cani a devenit una extrem
de cunoscut`. Echipamentele medicale nu au certificare cu \nsemnele
Comisiei Europene, mai multe deficien]e au fost constatate la
instala]iile tehnice, \ns` proprietarul nu s-a gr`bit s` le remedieze.
Ba chiar conducerea Asocia]iei Euronest a dat asigur`ri c` spitalul
func]ioneaz`, f`r` a verifica \ns` instala]iile. |n aceste condi]ii,
Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i, institu]ia care a finan]at cea mai
mare parte din achizi]ia spitalului, a demarat o anchet` la Euronest.
O comisie de anchet` format` din unii consilieri jude]eni va
verifica pân` \n cursul lunii iunie 2021 toate documentele care
au stat la baza achizi]iei unit`]ii medicale.

Raport final \n luna iunie 2021
pentru unitatea medical`
Din comisia de anchet` fac parte Adrian Acostoaiei (PMP),
care de]ine [i func]ia de pre[edinte, dar [i Romeo Vatr`, Maria
Cabal`u, {tefan Dolachi (PNL), R`zvan Socolov (USR-PLUS).
Suplean]i sunt Sorin Flutur (PNL), Marius Ciobanu (USR-PLUS)
[i Radu Ursanu (PMP). Din aceast` comisie trebuie s` fac` parte
[i 2 consilieri PSD, \ns` ace[tia au refuzat s` fac` vreo nominalizare.
Social-democra]ii au f`cut scut \n jurul lui Maricel Popa, fostul
[ef al CJ Ia[i, principalul artizan al e[ecului spitalului mobil de
la Le]cani. Cei din comisia de anchet` a[teapt` totu[i ca PSD s`

nominalizeze 2 consilieri \n zilele urm`toare. „Comisia s-a \ntrunit
de câteva ori, inclusiv la spitalul mobil de la Le]cani. Am solicitat
de la toate institu]iile implicate documentele care au stat la baza
achizi]iei, a controalelor efectuate pân` acum, dup` care vom
putea trage o concluzie preliminar`. De asemenea, \i solicit`m
pre[edintelui PSD Ia[i s`-i determine pe cei din grupul de la CJ
s` nominalizeze pe cei 2 consilieri jude]eni social-democra]i \n
completarea comisiei de anchet` [i analiz`”, a precizat Adrian
Acostoaiei, pre[edintele comisiei de anchet` din cadrul CJ Ia[i.

Anchet` peste anchet` la
spitalul mobil din Le]cani
Recent, cei de la Euronest i-au permis lui Maricel Popa s`
\[i bage ni[te muncitori la spitalul mobil de la Le]cani, oameni
adu[i de la firmele din grupul Omega Tehnoton, [i s` verifice
instala]iile. Conducerea CJ Ia[i a demarat o anchet` la Direc]ia
de Paz` a Jude]ului \n acest sens. Reprezentan]ii comisiei de
anchet` format` din consilieri jude]eni au ar`tat c` \n continuare
Ia[ul [i jude]ele din Moldova au nevoie de acest spital mobil
pentru tratarea pacien]ilor infecta]i cu COVID-19. „Au fost o serie
de \ntâlniri atât la sediul CJ, cât [i la spitalul mobil. Avem un
termen \n care trebuie redactat acest raport, dup` care ne vom
putea pronun]a. Avem nevoie de acest spital mobil pentru a putea
trata pacien]ii de COVID-19”, a precizat Romeo Vatr`, membru
\n comisia respectiv`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Averea ascuns\ a unui deputat!
Parlamentarul are ac]iuni de
sute de mii de euro la cele
mai tari companii din lume
Zeci de mii de euro, dolari, lei sau alte monede de circula]ie
interna]ional` au ajuns \n conturile unui deputat de Ia[i aflat la
primul mandat. Dup` alegerile parlamentare de la finalul anului
2020, Monica Berescu a devenit unul dintre deputa]ii USR-PLUS
\n noul mandat legislativ din Casa Poporului. Aceasta este
pre[edintele filialei ie[ene a PLUS Ia[i [i a fost a doua pe lista
de candidaturi a alian]ei. Berescu lucreaz` \n domeniul IT [i a
ajuns s` strâng` o avere de pe urma tranzac]iilor la burs`. Monica
Berescu are ac]iuni la companii cunoscute pe plan mondial, iar
sumele pe care le de]ine ajung [i la ordinul zecilor de mii de
euro. La \nceputul mandatului, aceasta nu \[i actualizase declara]ia
de avere.

Deputatul de Ia[i a ajuns juc`tor
la bursa de valori. Avere
uria[`, adunat` din tranzac]ii
Monica Berescu are ac]iuni la 46 de companii din ]ar` [i din
str`in`tate. La acestea se adaug` [i banii pe care i-a depus la
partid \n contul alegerilor [i pe care \i va recupera de la Autoritatea
Electoral` Permanent` (AEP). Valoarea total` a acestor ac]iuni,
la momentul depunerii declara]iei de avere, era de 3,3 milioane
de lei (695 de mii de euro). Printre ac]iunile pe care Monica
Berescu le are la burs` se num`r` cele de la firme precum Coca
Cola, Mastercard, Microsoft, Tesla sau Walt Disney. Deputatul
de Ia[i mai are ac]iuni [i la companii române[ti precum Antibiotice
SA, Conpet SA, SIF Banat Cri[ana, SIF Transilvania, SIF Muntenia,
Transelectrica sau Transgaz. Trebuie precizat c` ace[ti bani sunt
cei de la momentul depunerii declara]iilor de avere. Valorile
ac]iunilor pot urca sau sc`dea la burs`, ceea ce face ca [i sumele
s` creasc` sau s` scad`. Cert este c`, la momentul respectiv,
deputatul USR-PLUS avea sute de mii de euro \n ac]iuni.

Peste 420 de mii de euro
\n conturile proprii
La toate acestea se mai adaug` [i alte 14 conturi pe care
deputatul de Ia[i le are la institu]ii bancare. Conform declara]iei
de avere, Monica Berescu are un cont \n valoare de 36 de mii
de dolari americani, 397 de mii de euro, dar [i 1.000 de lei.
Practic, Monica Berescu de]ine la acest moment o avere de peste
1 milion de euro. |n decursul anului precedent, aceasta a avut
un venit de 38 de mii de lei de la firma de IT din jude]ul Vaslui

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company
SRL, Iaşi, str Eternitate, nr 84, bl Z2-1, sc C, et 4, ap 4, jud Iaşi,
în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele
bunuri:
Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în
bloc:
1. Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp. situat în extravilanul
comunei Agapia, punct „Molizi”, jud. Neamţ, înscris în cartea
funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524;
2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp. situat în extravilanul
comunei Agapia, punct „Molizi”, jud. Neamţ, înscris în cartea
funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501;
Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ compus
din:
-teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S= 1.199 mp,
parcela 1CC
-construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M
cu Sconstruită =347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată
= 1.389,12 mp
-teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482
mp, parcela 2A
Preţ – 269.400 euro.
Licitaţiile vor avea loc pe 14.05.2021, 21.05.2021 și 28.05.2021
orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str Cronicar
Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi, putând participa orice

la care lucreaz` [i unde este manager proiect informatic. So]ul
s`u, Ionu] Berescu, a avut un venit de peste 19 mii de lei de la
o alt` firm` de IT din jude]ul Vaslui. De asemenea, so]ul s`u a
ridicat dividende de peste 21 de mii de lei (4.500 de euro).
Monica Berescu face parte din conducerea alian]ei USR-PLUS
Ia[i, alian]` care s-a aliat recent \n mijlocul unui scandal-monstru.

Locuin]` \n coasta municipiului
pentru noul deputat de Ia[i
Monica Berescu de]ine un teren intravilan de 460 de metri
p`tra]i \n comuna ie[ean` Rediu, dobândit \n anul 2012, teren pe
care \l \mparte cu so]ul s`u. Cei doi au [i o cas` \n comuna
Rediu \n suprafa]` de 151,45 metri p`tra]i, ridicat` \n 2016. Cei
doi so]i de]in [i un apartament de 57 de metri p`tra]i din anul
2013, apartament \n municipiul Ia[i. Deputatul de Ia[i are trecut
\n declara]ia de avere [i un autoturism marca Ford Fiesta, fabricat
\n anul 2003. Deputatul nu are niciun fel de datorii, conform
declara]iei depus` la secretariatul Camerei Deputa]ilor. De la
preluarea mandatului [i pân` \n prezent, Monica Berescu a avut
doar dou` lu`ri de cuvânt în dou` [edin]e ale plenului. Aceasta
a mai avut [i o declara]ie politic` depus` în scris, dar [i 10
propuneri legislative ini]iate. De asemenea, Minica Berescu a mai
avut un proiect de hot`râre ini]iat, precum [i 7 \ntreb`ri [i
interpel`ri adresate reprezentan]ilor Guvernului României.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va conţine:
dovada achitării taxei de participare de 3% din pretul de pornire
al licitatiei, dovada achitării caietului de sarcini de 2% din pretul
de pornire al licitatiei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul
de pornire al licitaţiei; actele de identificare ale persoanei
juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă
societatea cu menţiunea că are mandat de a licita indiferent de
sumă, ştampila. Creditorii garantati care preiau bunurile in contul
creantei nu vor achita taxa de participare si caietul de sarcini,
conform regulamentului de vânzare.
Cauţiunea se va achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795
deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la Banca
Transilvania- sucursala Iaşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str
Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte de
data desfăşurării licitaţiei, până la ora 16.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care
va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la
vânzare se va adresa lichidatorului judiciar.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL

ApaVital ofer\ condi]ii de
interven]ie pompierilor
din Ia[i! Trei firme vor
s\ furnizeze hidran]i `n
valoare de 70.000 €

Mai mul]i hidran]i vor fi monta]i \n
zonele din jude]ul Ia[i. Instala]iile vor
u[ura munca pompierilor care vor
interveni \n caz de incendiu. Trei
societ`]i au depus oferte \n cadrul
procedurii. Comisia de evaluare va alege
oferta financiar` cu pre]ul cel mai mic
Compania de ap`-canal continu` investi]iile din jude]ul Ia[i.
Recent, a fost demarat` licita]ia pentru achizi]ia mai multor loturi
de hidran]i subterani. Valoarea estimat` a contractului este de
364.320 de lei, f`r` TVA, aproape 70.000 de euro. La procedur`
au fost depuse 3 oferte din partea urm`toarelor societ`]i: Vestra
Industry SRL (Boto[ani), Petrouzinex SRL (Piatra Neam]), Duna
Arm`tura Bucure[ti SRL. Oferta cu pre]ul cel mai mic va fi
declarat` câ[tig`toare. Ofertele depuse au intrat \n etapa de
evaluare financiar`. „Necesitatea achizi]ion`rii acestor hidran]i
subterani, pentru asigurarea interven]iei operative de limitarea
[i stingerea incendiilor, igienizarea [i desc`rcarea re]elelor de
distribu]ie \n urma interven]iilor din sistemul de alimentare
ApaVital, a fost creat` de motiva]ia protej`rii bunurilor [i mediului
\mpotriva efectelor situa]iilor de urgen]` [i men]inerii instala]iilor
de ap` potabil` \n parametrii optimi”, se arat` \n caietul de
sarcini. Perioada de garan]ie a produselor trebuie s` fie de
minimum 24 de luni. |n anul 2020, contractul pentru furnizarea
hidran]ilor a fost câ[tigat de c`tre o firm` din Boto[ani.

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

ApaVital \nlocuie[te re]eaua de
distribu]ie a apei \n cartierul Dacia
Recent, compania de ap`-canal a lansat alt` licita]ie pentru
realizarea lucr`rilor de \nlocuire a re]elelor de distribu]ie ap` [i
de refacere a bran[amentelor de pe strada Prof. I. Simionescu,
zona cartierului Dacia din Ia[i. Valoarea estimat` a contractului
este de 422.901 lei, f`r` TVA, aproape 100.000 de euro. La
procedur` au fost depuse dou` oferte din partea societ`]ii Rekainstal
Shop SRL (Ia[i) [i asocierii EMA Agro - Construct SRL (Ia[i) Cornell’s Floor SRL. Conform caietului de sarcini, lucr`rile vor fi
realizate pe o lungime de 304 metri. Aceea[i documenta]ie arat`
c` vor fi realizate interven]ii pe re]eaua de distribu]ie ap` pe
calea de acces la punctul termic nr.15 Dacia. ApaVital a semnat
un contract [i pentru extinderea canaliz`rii din zona Bucium.
Ciprian BOARU
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Tragedie `ntr-un sat din Ia[i, `n noaptea de
~nviere! Au adormit `nconjura]i de fl\c\ri, cu
copilul `n bra]e. ~n S\pt\mâna Luminat\
putem face o minune pentru ace[ti oameni
locuiesc la mama lui Mihai, \ntr-un sat al`turat. „Era o candelu]`
din plastic care, din nefericire, a ars toat` pân` a luat foc masa
pe care era a[ezat` [i de acolo a pornit tragedia. Norocul a fost
c` u[a camerei unde a pornit incendiul era \nchis`, iar fl`c`rile
nu s-au extins \n dormitorul familiei.
Pe timpul nop]ii nu au sim]it miros de fum, dar \nspre
diminea]` se auzea cum mobila din cas` trosnea. Când s-au trezit
au v`zut fl`c`rile care deja distruseser` mai bine de 70 la sut`
din cas`. Primul lor instinct a fost s` scoat` copilul [i au fost
neputincio[i \n fa]a fl`c`rilor. Au r`mas, s`racii, \n zi sfânt` de
s`rb`toare f`r` un acoperi[ deasupra capului. Sunt o familie bun`,
muncitoare [i chiar au nevoie de ajutor. Mihai este un b`iat tare
muncitor, a plecat de la 18 ani \n str`in`tate, a muncit [i s-a
\ntors acum \n ]ar` pentru a se stabili aici cu familia. |n urm`
cu trei luni au f`cut un \mprumut \n banc` pentru a renova
acoperi[ul [i acum totul s-a spulberat. Momentan, familia L`z`rescu
locuie[te la mama so]ului, Mihai L`z`rescu”, a declarat Raluca
Neagu, vecina familiei L`z`rescu. |n edi]iile anterioare ale „BZI”
a fost prezentat cazul unei familii care a r`mas sub cerul liber
\ntr-o noapte.

Prim`ria [i Consiliul Local din
comuna Erbiceni au donat 20.000
de lei pentru familia L`z`rescu

Un moment de neaten]ie a dus la
producerea unei tragedii. Casa familiei
L`z`rescu, din jude]ul Ia[i, satul Totoe[ti,
comuna Erbiceni, a fost ars` \n totalitate.
Incendiul s-a produs \n noaptea de
|nviere, din cauza unei lumân`ri
nesupravegheate. Mihai L`z`rescu,
Adriana L`z`rescu [i fiul lor de 5 ani au
r`mas f`r` cas`
Familia L`z`rescu a r`mas f`r` acoperi[ deasupra capului \n
prima zi de Pa[te. Un moment de neaten]ie a dus la producerea
unui grav incendiu. Agoniseala de o via]` s-a evaporat \n doar 20
de minute sub privirile neputincioase ale so]ilor Mihai [i Adriana
L`z`rescu. Mihai L`z`rescu are 35 de ani, iar Adriana L`z`rescu are
32 de ani [i \mpreun` au un b`ie]el de 5 ani. „Am venit pe la 03:30
de la slujba de |nviere, am l`sat lumânarea s` ard` [i ne-am pus la
somn. Duminic` diminea]`, pe la 06:30, se auzeau ni[te zgomote
care m-au trezit, iar când am mers \n camera al`turat` [i am deschis
u[a, era un fum gros [i era ars tot. Toat` munca noastr` s-a spulberat
\n câteva minute. M-am speriat, am ]ipat, am luat copilul [i am ie[it
repede afar`. Nu a mai durat 20 de minute c` deja totul era scrum.
Casa a fost distrus` \n propor]ie de 95 la sut` [i nu am mai putut
recupera nimic. Am muncit 9 ani \n str`in`tate, unde am lucrat \n
agricultur`, iar so]ul, \n construc]ii. |n urm` cu trei ani ne-am hot`rât
s` ne \ntoarcem de tot acas`. Ne-am dorit o cas` a noastr`. Am

\nceput construirea casei de când eram pleca]i [i u[or, u[or am mai
f`cut câte ceva. Acoperi[ul era abia renovat. Am f`cut un \mprumut
de 30.000 de lei pentru acoperi[. Mai aveam de finalizat o camer`,
materialele erau cump`rate, dar [i acestea au ars. Nu mai avem
nimic, pân` [i pere]ii se d`râm`, atât de tare a ars. Noi lucr`m \n
Podul Iloaiei la Fermador. |i mul]umim lui Dumnezeu c` noi suntem
s`n`to[i [i mul]umim tuturor oamenilor care ne-au ajutat”, a povestit
\n lacrimi Adriana L`z`rescu, proprietara casei.

Vecinii au doar cuvinte de laud`
la adresa celor doi so]i [i nu
au ezitat s` le sar` \n ajutor
|ntreaga comunitate a venit \n sprijinul so]ilor L`z`rescu. |n
prezent, so]ii Mihai [i Adriana L`z`rescu, \mpreun` cu fiul lor,

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

Conducerea Prim`riei Erbiceni, \mpreun` cu Consiliul Local,
au convocat o [edin]` ordinar` pentru a veni \n ajutorul familiei
greu \ncercate. Ace[tia au hot`rât s` doneze familiei L`z`rescu
suma de 20.000 de lei. De când s-a produs tragedia, cei doi so]i
merg zilnic la locul unde era casa lor pentru a \ncepe lucr`rile
la noul imobil.
„Trebuie s` lu`m totul de la zero! B`iatul plânge [i spune
mereu c` \i este dor de c`su]a lui”, a mai precizat Adriana
L`z`rescu. |n S`pt`mâna Luminat`, \mpreun` putem face o minune
pentru ace[ti oameni! Oricine dore[te s` \i ajute o poate face
donând \n contul Adrianei L`z`rescu. Orice leu conteaz` pentru
ca b`ie]elul de 5 ani s` se poat` \ntoarce \n casa lui, al`turi de
p`rin]i. Titular cont: Lazarescu Adriana Ionela, Cod IBAN:
RO39RNCB0310073305420001.
Andreea PåDURESCU
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Bilan] de 60 de zile la Opera Na]ional\
Român\ din Ia[i. Noi spectacole anun]ate
de conducerea institu]iei de cultur\
Conducerea Operei Na]ionale Române din
Ia[i [i-a f`cut recent bilan]ul pe primele
dou` luni de mandat la vârful institu]iei.
Conform conducerii Operei ie[ene, \n
perioada urm`toare va avea loc o nou`
serie de spectacole puse \n scen`. De
asemenea, vor fi puse \n practic` [i alte
proiecte de c`tre institu]ia de cultur`
ie[ean`
Decizii importante, luate de conducerea Operei Na]ionale Române
din Ia[i (ONRI). Managerul interimar prof. univ. dr. Daniel {andru
[i-a prezentat ieri, 6 mai 2021, bilan]ul pe primele dou` luni din
mandatul cu care a fost investit de c`tre Ministerul Culturii.
Managerul ONRI s-a ar`tat mul]umit de situa]ia de la vârful institu]iei,
ar`tând [i viitoarele proiecte care vor fi puse \n practic`. De
asemenea, prof. univ. dr. Daniel {andru a men]ionat [i faptul c`
la nivelul Operei ie[ene vor fi f`cute [i o nou` serie de angaj`ri.

Posturi noi la Opera Na]ional` Român` Ia[i
Conducerea ONRI a men]ionat c` se caut` 15 arti[ti pentru
orchestra institu]iei. |n acest context va avea loc o audi]ie interna]ional`.
„Din câte [tiu, exist` ni[te posturi vacante la nivelul orchestrei.
Vom face audi]ie interna]ional` pentru cele 15 posturi existente, la
nivel de colaborare, la corpul de balet. Vom consulta ministerul în
privin]a procedurilor care trebuie respectate. Toate aceste concursuri
vor fi transparente, total deschise, si vom încerca s` elimin`m orice
posibilitate de favorizare”, a precizat Daniel {andru. De asemenea,

acesta a ar`tat c` se dore[te [i extinderea colabor`rilor de la nivelul
institu]iei de cultur`. „Am avut o discu]ie cu reprezentan]ii Centrului
Cultural German. Exist` posibilitatea unor colabor`ri în domeniul
muzical. La fel încerc`m s` facem [i cu Institutul Francez. E celebr`
deja «La fete de la Musique». Încerc`m s` g`sim posibilit`]i de
colaborare în acest sens. Voi contacta în perioada imediat urm`toare
[i reprezentan]ii British Council pentru o colaborare”, a mai spus
managerul Operei ie[ene. Daniel {andru a preluat conducerea ONRI
Ia[i la \nceputul prim`verii 2021.

Noi proiecte la Opera din Ia[i
{i Andrei Ferme[anu, coordonatorul artistic al ONRI, a ar`tat
faptul c` \n perioada urm`toare vor avea loc o serie de spectacole
noi. Deciziile au fost luate \n urma unor consult`ri interne. Spectacolele
se vor desf`[ura \ns` \n conformitate cu regulile impuse de autorit`]i
din cauza pandemiei COVID-19. „Suntem în scenariul verde, asta
înseamn` c` vom interpreta spectacole, fie c` vorbim de punere
în scen`, recitaluri sau de gale la toate departamentele, cu 50 la
sut` din capacitatea s`lii. Lucrul acesta este unul îmbucur`tor pentru
c` vom avea ocazia s` ne apropiem mai mult de ceea ce ne-am
propus în urm` cu mai mul]i ani într-o perioad` normal`. Evident
c` va trebui s` p`str`m orchestra pe scen`, [i nu în fos`, acolo
unde o reg`sim de obicei, pentru c` normele de distan]are nu
permit lucrul acesta”, a men]ionat Andrei Ferme[anu.

Programul spectacolelor
din luna mai 2021 la ONRI
|n cursul lunii mai 2021, la Opera Na]ional` Român` din Ia[i,
vor avea loc o serie de spectacole noi. Astfel, miercuri, 12 mai
2021, va avea loc „Gala de balet”. Vineri, 14 mai 2021 se va

desf`[ura recitalul „Vissi d’arte”. Duminic`, 16 mai 2021, va avea
loc spectacolul „La Boheme” de Giacomo Puccini. Joi, 20 mai
2021- „Gala de oper`”, sâmb`t`, 22 mai 2021- „Vissi d’arte”.
Duminic`, 23 mai 2021, va avea loc spectacolul „Imagine all the
people”, iar joi, 27 mai 2021, spectacolul „Tosca” de Giacomo
Puccini. „Vom p`stra plexiglasul [i l`mpile ultraviolet. Va trebui
s` gasim solu]ii adaptate acestui context cu orchestra pe scen`
[i interpre]ii vocali. Despre scena de afar`, sigur c` se men]ine
acest proiect. Vom încerca s`-l aplic`m începând cu 20 mai, sigur
într-o strâns` leg`tur` cu vremea de afar`. În cazul în care
condi]iile meteorologice nu vor permite lucrul acesta, vom g`si
o zi ulterioar` [i vom reprograma”, a mai spus Andrei Ferme[anu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Izvorul T\m\duirii, prima mare s\rb\toare dup\ Sfintele
Pa[ti. Iat\ ce trebuie s\ fac\ to]i cre[tinii `n aceast\ zi
Cre[tinii-ortodoc[i s`rb`toresc ast`zi, 7 mai 2021, Izvorul
T`m`duirii, o zi important` \n calendarul cre[tin-ortodox. Ziua
aceasta este închinat` Maicii Domnului. Izvorul T`m`durii nu are
o dat` fix` pentru c` se ]ine anual în prima zi de vineri dup`
S`rb`torile Pascale. S`rb`toarea aduce aminte de unele minuni
s`vâr[ite la un izvor aflat în apropierea ora[ului Constantinopol.
De altfel, credincio[ii care vin \n aceast` zi la Istanbul se pot
închina în Biserica Izvorul T`m`duirii, o construc]ie ridicat` \n
secolul al XIX-lea. La subsolul acesteia se afl` \ns` un paraclis
din secolul al V-lea, unde exist` [i ast`zi izvorul cu apa t`m`duitoare
din trecut.

Izvorul T`m`durii, s`rb`toare
important` \n Biserica Ortodox`
Ziua de ast`zi vine ca o s`rb`toare a unui mare praznic ce
dateaz` \nc` din a doua jum`tate a primului mileniu cre[tin. Se
face referire la o vindecare minunat` a unui orb care [i-a rec`p`tat
vederea dup` ce [i-a udat fa]a cu apa unui izvor situat \ntr-o
p`dure din apropierea Constantinopolului. Biserica zidit` din ordin
\mp`r`tesc pe locul unde era situat acel izvor a primit hramul
Izvorului T`m`duirii. Totodat`, aceast` s`rb`toare are o importan]`
deosebit` \n credin]a cre[tin-ortodox`. La s`rb`toarea Izvorului
T`m`duirii se sfin]esc apele, iar cre[tinii vin la biseric` pentru
a lua parte la slujba de sfin]ire, cunoscut` [i sub denumirea de
Agheasma Mic`.

îns`n`to[e[te. Izvorul T`m`duirii a fost locul care, binecuvântat
de Domnul Iisus Hristos, a vindecat pe mul]i bolnavi. Tradi]ia
mai spune [i c` din lacrimile Maicii Domnului c`zute pe p`mânt
au ie[it mai în toate p`r]ile izvoare f`c`toare de minuni.

S`pt`mâna Luminat`
pentru cre[tinii-ortodoc[i

S`rb`toarea Izvorului T`m`durii este cuprins` \n S`pt`mâna
Luminat`, perioad` cunoscut` de cre[tini ca prima s`pt`mân` de
dup` |nvierea Domnului. Tradi]ia cre[tin` arat` c` în prima
s`pt`mân` de dup` Învierea lui Iisus Hristos cerurile sunt deschise,
Tradi]ii populare de Izvorul T`m`duirii
iar to]i cei care trec acum la cele sfinte ajung direct în Rai. |n
S`rb`toarea de ast`zi, 7 mai 2021, are o serie de semnifica]ii vechime, Botezul era s`vâr[it în noaptea de Pa[ti. Cei boteza]i
[i \n tradi]ia popular`. În vorbirea popular`, aghesmei i se mai erau numi]i lumina]i [i purtau haine albe în toat` s`pt`mâna de
spune [i aiasm`. Acest cuvânt vine de la iazm`. |n popor, se [tie dup` Pa[ti. Potrivit unor tradi]ii, aceast` s`pt`mân` a primit
c` scopul urm`rit prin aiasm` este de a alunga duhul cel r`u. numele de S`pt`mân` Luminat` de la purtarea hainelor albe.
{i \n ]ar` sunt mai multe astfel de izvoare t`m`duitoare, la Slujbele de înmormântare din S`pt`mâna Luminat` sunt oficiate
m`n`stirile Ghighiu (jude]ul Prahova), Dervent (jude]ul Constan]a) dup` o rânduial` special`. Slujba înmormânt`rii este înlocuit` de
[i Hor`icioara (jude]ul Neam]). Oamenii vin \n aceste locuri pentru slujba Învierii. A[adar [i cânt`rile acestei slujbe vorbesc de biruin]a
a bea ap` din izvoarele t`m`duitoare [i pentru a se vindeca de Vie]ii asupra mor]ii.
diferite boli de care sufer`. Tradi]ia spune c` cine bea ap` sfin]it`
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
[i se spal` în aceast` zi pe p`r]ile bolnave ale corpului, se
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Au plantat semin]ele p\strate ani de zile de
un b\trân din Ia[i [i au r\mas uimi]i de ceea
ce au g\sit `n gr\din\. Ie[ean: ıNoi nu le
drog\m cum le drogheaz\ \[tia din afar\‰
Dac` Boto[aniul are usturoiul de Cop`l`u,
Ia[ul are usturoiul de R`chiteni [i Butea. Cultivatorii
din cele dou` comune s-au f`cut tot mai cunoscu]i
pe pia]a din Ia[i dup` ce au crescut suprafe]ele
cultivate cu usturoi din soiuri române[ti, p`strate
cu sfin]enie de la an la an. Speciali[tii din domeniul
agricol spun c` fermierii din Ia[i s-au orientat
c`tre cultivarea acestei legume pentru c` au v`zut
c` tot mai multe persoane caut` produse române[ti,
naturale, crescute ecologic. Mai mult, solul de
pe malul Siretului este unul potrivit pentru planta]iile
cu usturoi, spun speciali[tii. |n ultimii ani, ie[enii
care au muncit \n str`in`tate [i s-au \ntors acas`
au mizat pe planta]iile cu usturoi [i nu le-a p`rut
r`u. Ceea ce le lipse[te \ns` fermierilor din cele
dou` comune este o strategie de marketing bun`,
a[a cum au cei din Cop`l`u, Boto[ani, cunoscute
pentru tradi]ia \n cultivarea usturoiului. De aceea
autorit`]ile locale din Ia[i fac demersuri pentru
promovarea acestor produse locale.

Tinerii care se \ntorc din
str`in`tate \n comunele
Butea [i R`chiteni investesc
\n afacerile cu usturoi
Unul dintre legumicultorii care exploateaz`
jum`tate de hectar de usturoi [i care \ncearc` s`
p`streze soiurile de usturoi române[ti este Ionu]

Popovici. Ie[eanul spune c` s-a apucat de legumicultur`
\n urm` cu 5 ani, iar de atunci a investit constant
\n mica afacere de familie. A fost greu s` g`seasc`
soiuri române[ti de usturoi, pentru c` tot mai
mul]i cultivatori prefer` s` cultive soiuri aduse
din str`in`tate, cum este Turcia. „Noi am vrut s`
facem legumicultur` cu soiuri române[ti. Am
\ncercat s` adun`m cât mai multe semin]e autohtone,
dar e greu s` g`se[ti. Am g`sit greu ni[te semin]e
care erau p`strate de vreo 15 ani, de un b`trân
din sat. Lumea nu le mai caut`. Dac` ar fi s`
trag linie, am ie[it bine cu produc]ia \n ultimii 23 ani, dar pre]ul nu a fost cel pe care m` a[teptam
s`-l primesc. Noi avem vreo 3.000 de euro cheltuieli
\ntr-un an [i \ncerc`m s` scoatem banii cheltui]i
din vânzarea produc]iei. Ne gândim s` m`rim
suprafa]a pân` la un hectar [i s` ne \nscriem \n
programul de minimis la usturoi. Mereu e nevoie
de ceva \n ferm`, deci vom mai investi. Sper s`
accesez fonduri europene”, spune ie[eanul, care
sus]ine c` a fost plecat \n str`in`tate, unde a
muncit la o ferm`, iar \n comuna natal` s-a \ntors
\n urm` cu 6 ani. Soiul de usturoi ro[u de România,
cunoscut ca Elefant, mai ales \n America, soiul
Alb Românesc, Ager, Ma[ca, dezvoltat la Sta]iunea
de la Iernut, cunoscut` pentru usturoi, sunt câteva
din cele utilizate de fermierii din Ia[i. Soiurile de
usturoi aduse din Turcia au p`truns [i pe pia]a
din Ia[i \n ultimii ani, fiind cultivate pentru c`

Dosar executare silita nr. 15/T/2021
AFISATA AZI, 29.04.2021
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si
Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate
cu dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala ca, in data de 25.05.2021,
orele 09:00, va avea loc la sediul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21,
bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in extravilanul
comunei Miroslava - 707305, Comuna Miroslava, Judetul Iasi, compus din teren arabil extravilan
in suprafata totala de 4939 mp situat in tarlaua 54 parcela 1A, inscris in C.F. nr. 62006 - Miroslava,
nr. cadastral 62006 , imobil evaluat la pretul de 195.000,00 Lei, proprietatea NITA DAN si NITA
GEORGETA i, pentru recuperarea creantei din titlul executoriu reprezentat de Contract de Garantie
Imobiliara nr. 1078/31.03.2008 autentificat sub nr. 262 din 31.03.2008 de BNP Cheptine Andi
Claudiu rectificat prin Incheierea 570/02.04.2008 emisa de BNP Cheptine Andi Claudiu, anexe la
Contractul de Credit 1078/31.03.2008 modificat si completat prin Actele aditionale nr. 1, 2 si 3,
datorat creditoarei PATRIA BANK cu sediul in Bucuresti - 020112, Sos. Pipera, nr. 42, GLOBALWORTH
PLAZA, et. 7, 8 si 10, Sector 2,de catre debitorii NITA Dan cu domiciliul in Miroslava - 707305, Str.
Constantin Langa, nr. 94, Comuna Miroslava, Judetul Iasi si NITA Georgeta cu domiciliul in Miroslava
- 707305, Str. Constantin Langa, nr. 96, Comuna Miroslava, Judetul Iasila care se adauga cheltuielile
de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 195.000,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul
si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie sa consemneze la dispozitia
executorului judecatoresc, in contul RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc.
Iasi, al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare de cel putin 10% din pretul de
pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii
este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul
de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan

sunt mai mari. Chiar dac` la gust nu este ca cel
românesc, dar este mai productiv [i mai profitabil,
iar cultivarea lui necesit` mai pu]ine lucr`ri agricole
fa]` de cel românesc, fermierii au \nceput s` \l
cultive. Un alt cultivator cu tradi]ie din comuna
Butea este Iosif Gal. Ie[eanul s-a orientat [i spre
cultivarea legumelor \n solarii. „Noi lucr`m de
copii p`mântul [i de la usturoi am ajuns s` cultiv`m
[i alte legume, \n solarii. Avem [i soiuri mai vechi
de usturoi, dar [i cel mai productiv, turcesc, pentru
c` trebuie s` supravie]uim. Noi nu le drog`m
cum le drogheaz` `[tia din afar` cu tot felul de
pesticide (n.r.- râde). Am v`zut c` to]i caut` cei ieftin [i mare. Ce e m`runt e local, din mo[istr`mo[i, dar oamenii nu mai vor s` cumpere.
Nu vede]i c` pe ro[iile inim` de bou [i-au pus
patentul str`inii, chiar dac` e de la noi, [i nu mai
putem s` vindem sub denumirea asta? Tot ce din
afar` e mai bun la noi [i nu de la produc`tor.
Usturoiul nostru are acum 30 de centimetri [i
cred c` prin iunie o s` fie numai bun de recoltat
[i vândut. Tradi]ia noastr` de familie este s` facem
legumicultur`, s` ne ocup`m de roadele p`mântului.
Chiar acum m-am \ntors de la pia]` [i m` apuc
iar de treab` \n ferm`”, spune Iosif Gal.

|n România se cultiv` \n jur
de 100 de soiuri de usturoi,
iar produc]iile care se
ob]in de pe un hectar sunt
cuprinse \ntre 6 [i 10 tone
De asemenea, usturoiul se vinde cu 6 pân` la
15 lei kilogramul. Pentru c` aceast` legum` le
poate aduce venituri consistente legumicultorilor,
ace[tia s-au orientat spre usturoi. Ioan Grum`zescu,
fermier din Butea, a \nceput s` cultive usturoi \n
urm` cu 4 ani pentru c` a v`zut c` se poate câ[tiga
din vânzarea acestei legume. „Faptul c` s-a t`iat
subven]ia la jum`tate mi-a l`sat un gust amar. Anul
acesta am pus foarte pu]in usturoi tocmai din cauza
asta. Am vreo 3.000 de metri p`tra]i, fa]` de aproape
1 hectar, cât era anul trecut. Eu am avut [i 2
hectare cu usturoi bio, pr`[ite manual. Dar nu
merit` din cauza lipsei for]ei de munc`, care este
scump` [i nu mai g`se[ti oameni. Dac` l`sau
ajutorul la 3.000 de euro la hectar, era mai bine.
Noi mai folosim s`mân]` româneasc` p`strat` din
b`trâni pentru c` se vede c` soiul nostru are un
gust mai pl`cut, nu e iute. Nu e mare usturoiul,

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.

ca cel str`in, dar e mai calitativ. Toat` via]a am
f`cut agricultur`, dar acum nu mai suntem atât de
mul]i ca \nainte, pentru c` b`trânii nu mai pun
usturoi. La noi solul e potrivit pentru usturoi, deci
cine vrea s`-l cultive, se preteaz` p`mântul la aceast`
cultur`”, spune Ioan Grum`zescu. Fermierii pot
ob]ine ajutoare financiare cuprinse \ntre 500 [i 1.000
de lei dac` angajeaz` tineri \n ferme. Faptul c`
Ia[ul s-a dezvoltat \n ceea ce prive[te cultura de
usturoi este recunoscut [i de speciali[tii din cadrul
Direc]iei Agricole Ia[i. Jude]ul Ia[i este pe locul 3
la nivel na]ional ca suprafa]` cultivat` cu usturoi,
cea mai mare comunitate fiind la Butea [i R`chiteni.
„|n comunele R`chiteni [i Butea, solul se preteaz`
pentru cultivarea usturoiului, de aceea cei mai mul]i
beneficiari de ajutor de minimis la usturoi, din Ia[i,
sunt din cele dou` localit`]i. S-a v`zut c` interesul
pentru ajutorul financiar a crescut, \n anul precedent
fiind dublu num`rul de beneficiari. Programul pentru
cultivatorii de usturoi continu` [i \n acest an.
Valorificarea produc]iei se va face \ncepând cu luna
iunie din acest an. Un legumicultor din aceast`
zon` vrea s` ob]in` atestat tradi]ional recunoscut
la nivel european [i astfel situa]ia s-ar putea schimba
pentru ace[ti fermieri”, a spus Gabriel Hoha, director
al Direc]iei pentru Agricultur` Jude]ean` (DAJ) Ia[i.
Programul pentru ajutorul de minimis la usturoi a
demarat deja, iar cei care vor s` ob]in` ajutorul
de 1.500 de euro, la hectar, pot depune documentele
la sediul Direc]iei Agricole.
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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Un investitor str\in din Ia[i a accesat fonduri
europene de aproape jum\tate de milion de
euro pentru a-[i proteja afacerea care
poate fi falimentat\ din cauza unui virus
Fillipo Latini, administratorul celei mai
mari ferme de porci din Ia[i, a accesat
fonduri europene de aproape jum`tate de
milion de euro pentru a proteja afacerea
\mpotriva pestei porcine africane. Ultimul
proiect aprobat de AFIR are o valoare de
90.000 de euro, iar banii sunt destina]i
investi]iei \n biosecuritatea fermei din
Belce[ti
Fillipo Latini, unul dintre investitorii str`ini din Ia[i care
administreaz` cea mai mare ferm` de porci din Ia[i, a depus la
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) proiecte
eligibile \n valoare de aproape jum`tate de milion de euro. Primul
proiect a fost depus \n urm` cu 2 ani [i a fost aprobat la finan]are,
având o valoare de 400.000 de euro. Acesta presupune ca banii
s` fie investi]i \n biosecuritatea fermei din Belce[ti. Anul acesta
a mai ob]inut 90.000 de euro pentru investi]ii \n m`suri de
biosecuritate a fermei. Acestea presupun protejarea celei mai mari
ferme de suine din jude], cu un efectiv de 30.000 de capete pe
an, \mpotriva pestei porcine africane care face ravagii \n rândul
fermelor mari din ]ar`, falimentând rând pe rând afacerile cu
tradi]ie din zootehnie. Afacerile firmei sunt de aproape 16 milioane
de lei anual, iar num`rul de angaja]i permanen]i este de aproximativ
50 de persoane. |nc` de la izbucnirea primelor focare de pest`
porcin` \n jude]ul Ia[i, investitorul din Belce[ti a luat m`suri
pentru a fi sigur c` afacerea sa nu va fi afectat` de aceast`
situa]ie, care a luat amploare la nivel na]ional.

Fermierii din Ia[i care cresc suine
au solicitat fonduri europene pentru
sporirea m`surilor de biosecuritate
Cresc`torii de suine din Ia[i au depus mai multe proiecte la
AFIR, \n anul precedent, \n subm`sura 5.1 - Sprijin pentru investi]iile
în m`suri preventive destinate s` reduc` efectele dezastrelor
naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile [i ale evenimentelor
catastrofale probabile. Acestea au fost finan]ate cu 120.000 de
euro, cresc`torii de suine din Ia[i investind banii \n m`suri de
biosecuritate a fermei. Ace[ti bani sunt pentru investi]ii în instala]ii
de dezinfectare [i dezinsec]ie. De asemenea, 100.000 euro vor fi
acorda]i de AFIR pentru investi]ii în cre[terea capacit`]ii opera]ionale
a laboratoarelor, prin dotarea acestora [i achizi]ia de mijloace de

transport a probelor, în institu]iile publice, [i 20.000 euro pentru
achizi]ii de camere frigorifice pentru depozitarea temporar` a
animalelor s`lbatice ucise. La sfâr[itul anului 2020 au fost stinse
focarele de pest` porcin` din jude], \ns` \n luna martie a acestui
an au ap`rut noi focare de pest` porcin`.

Medicii veterinari din Ia[i fac
demersuri pentru ca focarele de pest`
porcin` s` fie \nchise cât mai repede
Primul focar a izbucnit în Costuleni, unde au fost descoperi]i
trei porci domestici infecta]i cu virusul PPA. A doua zi, pe un
teren de vân`toare din vecin`tate, a fost g`sit un porc mistre]
mort confirmat cu PPA. Dup` câteva zile, la R`duc`neni au fost
descoperite 6 animale care au fost afectate de aceea[i boal`, \n
luna martie fiind \nregistrat un num`r mai mare de cazuri de
pest` porcin` african` \n gospod`riile ie[enilor. O lun` mai târziu,
situa]ia s-a schimbat, fiind descoperite mai multe cazuri de pest`
porcin` la mistre]i. DSVSA a înregistrat 200 de mistre]i mor]i,
g`si]i \n p`durile din Ia[i, infecta]i cu virusul pestei porcine.
Lunar, au fost vâna]i 30 de mistre]i. Pesta porcin` african` (PPA)
este extrem de contagioas` [i poate fi r`spândit` prin contact
direct cu porci infecta]i, fluide biologice provenite de la porcii
contamina]i [i prin contact indirect prin intermediul echipamentelor

agricole, al camioanelor sau al oamenilor care au venit în contact
cu animalele bolnave.

Speciali[tii din cadrul DSVSA
sus]in c` transmiterea bolii s-a
f`cut mai ales de c`tre micii
fermieri care nu au respectat regulile
Analizele anchetelor epidemiologice efectuate în focarele active
arat` c` transmiterea bolii a fost f`cut` prin nerespectarea m`surilor
de biosecuritate [i a restric]iilor de mi[care ale animalelor,
administrarea în hrana suinelor a resturilor alimentare. |n decursul
anului 2020, în jude]ul Ia[i, PPA a afectat un num`r de 462 de
animale domestice, în 31 de focare ap`rute în gospod`rii. Speciali[tii
din cadrul DSVSA Ia[i sus]in c` principalii vinova]i de r`spândirea
pestei porcine africane [i izbucnirea unor noi focare au fost
oamenii care cresc porci în gospod`rii [i nu respect` minimele
m`suri privind r`spândirea pestei porcine. Medicii sanitar- veterinari
au luat toate m`surile pentru ca focarele s` fie stinse \ntr-un timp
cât mai scurt, speciali[tii estimând c` vor fi \nchise luna aceasta
dac` nu vor ap`rea noi focare \n gospod`rii, care pot prelungi
perioada de stingere a focarelor. La porcii mistre]i, focarele de
pest` porcin` se sting \n termen de 2 ani.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Prim\ria Ia[i `i face pârtie lui Viorel Cozma,
`n cazul cl\dirii de birouri Iorga Business
Center! Vecinii au s\rit, nemul]umi]i de
combina]ia de milioane de euro
Un proiect imobiliar de
anvergur` al afaceristului
Viorel Cozma a fost contestat
de vecini. Proprietarii spun c`
imobilul cu 8 etaje va
devaloriza terenurile din zon`.
Patronul Conest SA sus]ine c`
nu va mai investi \n zon` [i c`
va vinde terenul cu 500 de
euro pe metru p`trat
Noi detalii ies la suprafa]` despre proiectul
imobiliar al lui Viorel Cozma, patronul firmei de
construc]ii Conest SA. Recent, a fost lansat Planul
Urbanistic Zonal (PUZ), care prevede construirea
unei cl`diri de birouri pe bulevardul Nicolae Iorga,
nr. 8F, \n imediata vecin`tate a pasajului Nicolina.
Beneficiarul investi]iei este societatea Iorga Business
Center SRL, unde ac]ionari apar Conest SA [i
Media Rom Grup SRL, controlat` de afaceristul
Ioan Melinte. Conform documenta]iei, cei doi
afaceri[ti vor s` construiasc` o cl`dire de birouri
cu regimul de \n`l]ime 2S+P+8, pe o suprafa]`
de 1.367 de metri p`tra]i. Proiectul este contestat

chiar de proprietarii de terenuri din apropierea
amplasamentului achizi]ionat de Iorga Business
Center. |n cursul zilei de ieri, la sesiunea de
consultare public` au fost depuse mai multe
obiec]iuni. De precizat c` cei prezen]i nu au fost
notifica]i de Prim`ria Ia[i, au aflat din gre[eal`
c` este organizat` cosultarea public`. Culmea, la
consult`ri, reprezentan]ii Conest SA au lipsit, iar
prezentarea proiectului a r`mas \n sarcina oficialilor
din Prim`ria Ia[i. Conest SA este cunoscut` pentru
rela]iile strânse cu Prim`ria Ia[i, câ[tigând mai
multe contracte de infrastructur`, de zeci de
milioane de euro. |n edi]iile trecute „BZI” a fost
prezentat cazul unui muncitor de la Conest SA
care \n urma unui accident de munc` a decedat.

Proiectul lui Viorel Cozma
transform` terenurile din
jur \n bunuri f`r` valoare
La câ]iva metri de terenul de]inut de Iorga
Business Center se afl` o suprafa]` de 564 de
metri p`tra]i, aflat` \n proprietatea societ`]ii Sorin
Boazu SRL, unde ac]ionari sunt Sorin Boazu [i
Iulian Petru Grum`zescu. Aici, \n trecut, a func]ionat
o benzin`rie. Cei doi au explicat c` proiectul lui

Viorel Cozma va anula valoarea terenurilor din
jur, acum pre]ul de vânzare fiind [i de 750 euro/mp.
Mai precis, \n cazul \n care va fi construit imobilul
cu 8 etaje, vecinii care vor s` investeasc` nu vor
mai putea s` construiasc` \n baza unui regim
mare de \n`l]ime, cum este cel propus pentru
cl`direa de birouri. „PUZ-ul ]ine seama doar de
regimul de \n`l]ime existent P+2E+M [i nu de
un regim de \n`l]ime identic cu cel propus 2S+P+8E,
\ngr`dindu-ne \n acest fel dreptul de a ne utiliza
deplin propriet`]ile, \n acest fel scade valoarea
propriet`]ilor noastre [i dreptul de a le folosi
corespunz`tor. Pe terenul Sorin Boazu SRL este
o construc]ie cu regim de \n`l]ime P, iar terenul
l-am achizi]ionat pentru a construi [i nu pentru
a r`mâne cu acest regim de \n`l]ime. Un spa]iu
situat \ntr-o zon` central` cu trafic auto intens nu
se poate limita la un regim de construire P, ci
la un regim similar cu al vecinilor no[tri. Perimetrul
construibil este la minimum 2 metri de propriet`]ile
prezentate [i nu [tim dac` la execu]ie ele vor
ajunge pe aceast` limit`, de aceea solicit`m \n
mod expres a se completa documenta]ia PUZ cu
aceste distan]e”, au transmis reprezentan]ii SC
Sorin Boazu SRL, care au solicitat amânarea
proiectului. Reprezentan]ii Prim`riei au precizat
c` obiec]iunile men]ionate vor fi ata[ate la raportul
sesiunii de consultare public`.

Afaceristul Viorel Cozma
spune c` nu \i pas` de proiect
[i c` a scos terenul la vânzare
Contactat telefonic, Viorel Cozma a prezentat
alt` variant`. Afaceristul spune c` a propus vecinilor
s` se asocieze [i s` construiasc` cl`direa pe o
suprafa]` de teren mai mare, \ns` ar fi fost refuzat.
Patronul Conest anun]` c` vecinii i-au cerut un
pre] exorbitant, de 1.500 de euro pe metru p`trat.
„|n urm` cu doi ani le-am propus s` facem un
PUZ pe toat` zona [i s` demol`m co[meliile de
acolo. Urma s` facem o evaluare corect` [i s`
\mp`r]im fiecare, unul trei etaje, altul mai mult,
\n func]ie de posibilit`]i. Nu au vrut [i mi-au cerut
1.500 de euro pe metru p`trat. Le-am zis c` pre]ul
`sta este pentru terenuri \n Paris. Acum dou`
s`pt`mâni au venit la mine [i am reluat discu]ia.
I-am spus c` voi temporiza acest PUZ. Dar ei v`d
c` s-au dus la consultarea public`. Eu nu aveam
cum s` o opresc pentru c` era deja programat`.
Urma ca dup` consultare s` ne unim. Mie nu-mi
place acest proiect, [i mâine \l vând. Este foarte
costisitor s` construie[ti acolo. Nu merit`, nu am
chiria[i ca la Palas. Deja am scos terenul la
vânzare cu 500 de euro pe metru. Ei vor s` se
\mbog`]easc` de la un petec de teren. Normal,
dac` are o suprafa]` mai mic` decât a mea, vor
primi indicatori mai mici. Cei trei vecini de lâng`
teren au o suprafa]` sub 1.000 de metri p`tra]i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Unul mi-a cerut 1 milion de euro, altul 750.000
de euro”, a declarat Viorel Cozma.

Proiectul Iorga Business
Center „mirosea” \n
documenta]ia supus`
dezbaterii publice
|n cee ce prive[te documenta]ia PUZ, \n proiectul
lui Viorel Cozma erau prezente mai multe inadverten]e.
Spre exemplu, terenul de pe bulevardul Nicolae
Iorga este \ncadrat, conform Planului Urbanistic
General (PUG), \n zona CM - func]iuni mixte.
Conform PUZ, este propus un procent de ocupare
a terenului (POT) de 60 la sut`, cu un coeficient
de utilizare a terenului (CUT) de 4, cu 110 locuri
de parcare \n subsol. Rezult` o suprafa]` desf`[urat`
a cl`dirii de 5.468 de metri p`tra]i. |n realitate,
regulamentul urbanistic al PUG prevede cu totul
al]i indicatori pentru zona CM, unde este pozi]ionat
[i terenul afaceri[tilor Viorel Cozma [i Ioan Melinte.
Astfel, pentru zona amintit` este prev`zut un POT
maxim de 50 la sut`, nicidecum 60 la sut`, [i un
CUT maxim de 1.8, nicidecum 4. Prin noua
propunere, investitorii au dublat efectiv suprafa]a
cl`dirii. Dac` respectau CUT-ul de 1.8, cl`direa ar
fi avut o suprafa]` desf`[urat` de doar 2.460 de
metri p`tra]i. Viorel Cozma a fost implicat \ntr-un
scandal dup` ce noii proprietari de la Conest Grand
Residence, din Tudor Vladimirescu, au acuzat
calitatea proast` de execu]ie a apartamentelor.

Viorel Cozma se concentreaz`
pe tunul imobiliar din
zona P`curari - Dacia
Viorel Cozma [i-a concentrat toat` aten]ia pe
investi]ia imobiliar` din zona P`curari - Dacia, pe
strada Rampei, nr. 9A, arter` paralel` cu strada
Luca Arbore, lâng` linia de cale ferat`. Suprafa]a
de teren studiat` este de 16.504 metri p`tra]i [i
presupune construirea a trei blocuri de locuin]e
colective cu mai multe tronsoane. Pe actualul teren
este amenajat` o sta]ie de betoane, propus` pentru
demolare. Ini]ial, conform Planului Urbanistic Zonal,
cele 3 blocuri aveau regimul de \n`l]ime de 2S+P+6E
+ Er (etaj retras). Brusc, subsolurile au disp`rut,
iar imobilele s-au transformat \n D+P+6E + Er.
La orice proiect major, subsolurile sunt folosite
exclusiv pentru amenajarea parc`rilor. |n proiect
este specificat un num`r de 280 de locuri \n parcare
suprateran` [i doar 60 la nivelul solului. Chiar [i
a[a, proiectul a ajuns la etapa de autorizare. Proiectul
imobiliar fost ini]iat prin societatea BCC Agregate
SRL, unde Conest SA de]ine 50 la sut` din firm`.
Celelalte p`r]i sociale sunt de]inute de Calcarul SA
(20 la sut`), condus` de afaceristul Nicolae Troa[e,
din Suceava, [i D`nu] Andrei Radu (30 la sut`).
Ciprian BOARU
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Marf\ nou\ pentru anchetatori, `n cazul
mezzosopranei Maria Macsim Nicoar\!
Speciali[tii spun c\ artista a intrat `n com\
imediat dup\ ce a c\zut pe sc\ri. So]ul ei
sus]ine `n declara]ii c\ aceasta vorbea
Profilerul Mihaela Brooks a analizat mai multe
informa]ii din dosarul mor]ii Mariei Macsim Nicoar`
[i a descoperit mai multe neconcordan]e. Ea a
comparat cazul cu cel al M`d`linei Manole. „Exist`
o asem`nare \ntre so]ul Mariei Macsim Nicoar` [i
cel al M`d`linei Manole. Amândoi aveau amante,
amândoi [i-au g`sit so]iile incon[tiente pe jos [i ei
[tiau ce au p`]it. De asemenea, ambele femei aveau
o carier` \n muzic`, o carier` mai de succes decât
a so]ilor lor”, a spus profilerul Mihaela Brooks.
De asemenea, investigatorul discut` despre caz \nc`
de la \nceput [i las` de \n]eles c` s-au f`cut gre[eli.
„Procurorul a luat \n considerare declara]ia so]ului
mezzosopranei [i a concluzionat c` aceasta a fost
la parin]ii s`i, unde a consumat vin. La câteva ore
dup` ce a ajuns acas`, \n urma unui zgomot destul
de puternic, Codrin Nicoar` a g`sit-o pe so]ia sa
c`zut` la baza sc`rilor din cas` \n stare de semi
con[tien]`. A dus-o \n camera sa, acordându-i
\ngrijirile necesare. |ntre timp, acesta a [ters treptele
sc`rii [i peretele din acea zon` cu serve]ele umede”,
a mai precizat Mihaela Brooks.

Declara]iile lui Codrin
Nicoar` difer`?
Declara]iile so]ului mezzosopranei se pare c`
nu au fost tot timpul acelea[i. „|ntervin câteva
neconcordan]e \ntre declara]iile acordate de so]ul
Codrin Nicoar` legate de locul unde a g`sit-o pe
so]ia sa c`zut`. Acesta le-a indicat ini]ial celor
de la criminalistic` zona situat` \ntre pragul u[ii
de acces \n baie [i prima treapt` a sc`rii, pe
parchetul gol din holul principal, contrazicânduse ulterior, \n declara]ia scris`, unde precizeaz`
c` mezzosoprana c`zuse pe partea stâng` pe
covor. Din m`sur`torile realizate de criminali[ti,
rezult` faptul c` \ntre marginea covorului [i baza
sc`rilor este o distan]` de 70 de centimetri de

parchet din lemn. Tot so]ul mezzosopranei a
declarat c` aceasta era \n stare semicon[tient`
[i chiar i-a spus c` se simte r`u [i \i este grea]`.
Un medic neurolog, care a analizat diagnosticul,
spune c`, „având \n vedere natura [i extinderea
leziunilor, oricare dintre ele s-ar fi soldat \n
momentul producerii cu suspendarea st`rii de
con[tien]`. Nivelul de afectare a integrit`]ii
structurale a creierului exclude orice moment de
rec`p`tare a con[tien]ei dup` momentul producerii
lor, ceea ce se poate observa cu u[urin]` \n
evolu]ia natural` a cazului”, deci \n niciun caz
femeia nu ar fi putut comunica [i nici nu s-ar fi
putut mi[ca”, a mai spus profilerul.

Urme de sânge, g`site
\n locuri ciudate?
Mihaela Brooks ridic` un semn de \ntrebare
legat de urmele de sânge. „Ciudat este [i faptul c`,
de[i anchetatorii au g`sit urme de sânge pe covorul
din hol, pe parchet, dar [i pe papucii de cas` ai
so]ului victimei, pe traseul dintre hol [i dormitorul
unde a fost dus` nu s-a g`sit nicio urm` de sânge
[i nici pe patul pe care se presupune c` a stat pân`
la venirea ambulan]ei dup` câteva ore bune. |n
concluzie, ceea ce s-a g`sit la fa]a locului este \n
total dezacord cu ceea ce a declarat so]ul mezzosopranei”,
a mai spus profilerul. Mezzosoprana ie[ean` a murit
la finele anului trecut. V` reamintim c` la sfâr[itul
lunii decembrie 2020, mezzosoprana Maria Macsim
Nicoar` s-a stins din via]`. Artista s-a chinuit vreme
de câteva luni, dup` ce a ajuns la spital în com`.
La începutul lunii mai 2020, artista a fost dus` la
spital. „Pacienta în vârst` de 52 de ani avea un
traumatism cranio-cerebral, fiind în com`, cu scor de
com` Glasgow 5, cu hematom temporal stâng. Aceasta
a fost preluat` de echipajul SMURD, care a intubato [i a transportat-o la Sec]ia de Neurochirurgie, în

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

Maria Macsim Nicoar` fusese
dat` în grija unei surori
În urma posibilului accident suferit, mezzosoprana
Maria Macsim Nicoar` a fost dat` în grija unei surori,
în dauna so]ului artistei, Codrin Constantin Nicoar`.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis cererea
formulat` de E.H., sora artistei. Procesul intentat de
sora artistei Maria Macsim Nicoar` so]ului acesteia,
pianistul Codrin Constantin Nicoar`, a început pe 1
iulie 2020. Femeia, care locuie[te în jude]ul Bac`u,

le-a cerut judec`torilor s` o lase pe artist` în grija ei.
Pe 12 octombrie 2020, dou` rude de-ale mezzosopranei
Maria Macsim Nicoar` l-au dat în judecat` pe so]ul
artistei. Cele dou` rude, respectiv mama, M.M., [i
sora, E.H., cea care a ob]inut custodia artistei, le-au
cerut judec`torilor s` emit` un ordin de protec]ie
împotriva pianistului Codrin Constantin Nicoar`. „Cerem
obligarea pârâtului la p`strarea unei distan]e minime
de 100 de metri fa]` de victim`, fa]` de re[edin]a
actual`, din jude]ul Bac`u, fa]` de Spitalul Clinic de
Urgen]` «Prof. dr. Nicolae Oblu», din Ia[i, [i fa]` de
centrul medical în care va fi transferat` pentru
recuperare, precum [i interzicerea oric`rui contact”,
au afirmat cele dou` rude ale artistei. Dar judec`torii
au respins cererea de emitere a unui ordin de protec]ie
împotriva pianistului Codrin Constantin Nicoar`, pentru
lipsa calit`]ii procesual active a reclamantelor. De
remarcat este faptul c`, pentru l`sarea f`r` ajutor a
unei persoane aflate în dificultate, Codul Penal prevede
o pedeaps` cuprins` între 3 luni [i un an de închisoare
sau o amend`. Astfel, în legisla]ie nu se prevede
luarea vreunei m`suri preventive în astfel de situa]ii.
Drago[ SAVIN

Acest agarici cu aere de interlop s-a gândit s\ opreasc\ ma[ina `n drum
[i s\-l tran[eze pe cel de care sora lui s-a `ndr\gostit. Asear\ a fost luat
pe sus de poli]i[ti, `n timp ce victima sa se lupt\ s\ tr\iasc\
Un tân`r \n vârst` de 22 de ani s-a crezut
interlop [i s-a gândit s`-i dea o lec]ie celui cu care
sora sa avea o rela]ie. Astfel, când l-a v`zut pe
strad` \n Voine[ti, a oprit ma[ina, a pus mâna pe
un cu]it [i l-a t`iat \n plin` strad`. R`nile pe care
tân`rul \ndr`gostit le-a suferit erau s`-l ucid`. Când
un echipaj medical a ajuns la fa]a locului, tân`rul
pierduse o cantitate uria[` de sânge, iar tensiunea
sa arterial` nici nu putea fi m`surat`. Medicii l-au
transportat de urgen]` la Spitalul „Sfântul Spiridon”,
unde a intrat direct \n sala de opera]ii. Ini]ial,
poli]i[tii au deschis un dosar penal pentru lovire
[i alte violen]e, \ns` asear` au schimbat \ncadrarea,
iar acum George P. este anchetat pentru tentativ`
de omor. Asear` a fost ridicat de poli]i[ti [i dus
dup` gratii. Surse din cadrul anchetei au precizat
c` victima avea o rela]ie cu cu sora agresorului.
George nu ar fi fost de acord cu aceast` rela]ie
[i-ar fi transmis de mai multe ori victimei s` \nceteze
totul. Agresorul urmeaz` s` fie prezentat \n fa]a
judec`torilor cu propunere de arestare preventiv`.
Dac` va fi g`sit vinovat, risc` s` stea ani grei \n

spatele gratiilor. De altfel, nu este singurul individ
care \n ultima perioad` a fost ridicat de poli]i[ti
pentru tentativ` de omor. Magistra]ii din cadrul
Tribunalului Ia[i au admis [i propunerea formulat`
de anchetatori pe numele lui Alexandru D`nil`.
„Instan]a admite propunerea de arestare preventiv`
formulat` de Parchetul de pe lâng` Tribunalul Ia[i
în ceea ce îl prive[te pe inculpatul Alexandru D`nil`.
Dispune arestarea preventiv` a inculpatului, cercetat
pentru tentativ` de omor, pe o durat` de 30 de
zile. Dispune emiterea de îndat` a mandatului de
arestare preventiv` pe numele inculpatului”, au
precizat magistra]ii ie[eni.

La un moment dat, acesta ar fi lovit persoana
respectiv`, iar aceasta din urm` a r`mas lat` la
p`mânt. La scurt timp de la aceste scene de groaz`
B`gat \n arest dup`
pe str`zile din Ia[i, autorit`]ile au fost alertate.
un conflict spontan
A[adar, o persoan` a telefonat la num`rul unic
Ie[eanul Alexandru D`nil` a intrat recent în pentru apeluri de urgen]` 112. Dup` apelul la 112,
vizorul oamenilor legii, în urma unui incident grav. la fa]a locului au ajuns echipaje medicale [i de
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Poli]ie. Victima a beneficiat de primul ajutor. Ulterior,
Tribunalul Ia[i au afirmat c`, zilele trecute, individul aceasta a fost transportat` de urgen]` la spital.
a fost implicat într-un conflict spontan cu un cunoscut. Medicii care au tratat-o au constatat c` aceasta a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

suferit leziuni grave, care i-au pus via]a în pericol.
Mai apoi, oamenii legii au demarat ancheta. Poli]i[tii
au ajuns, astfel, la Alexandru D`nil`. Ie[eanul a
fost ridicat de anchetatori [i dus la audieri. În urma
audierilor, Alexandru D`nil` a fost re]inut de oamenii
legii pentru 24 de ore. Acesta a fost luat [i dus
în Arestul din cadrul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i. Ambii b`rba]i ar putea ajunge \n
spatele gratiilor dac` vor fi g`si]i vinova]i.
Sorin PAVELESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
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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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MIC A PUB LIC ITATE
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 ie[ean, trimis la pu[c\rie din cauza ]ig\rilor de contraband\!
Individul, acuzat c\ voia s\ vând\ marf\ adus\ de peste Prut!
Sute de pachete, confiscate `n urma perchezi]iilor efectuate de masca]i!
Un b`rbat din Ia[i a fost trimis la temni]`
din cauza ]ig`rilor! Individul este acuzat c` voia
s` vând` marf` adus` de peste Prut! Sute de
pachete cu tutun au fost confiscate \n urma
perchezi]iilor f`cute de masca]i! Astfel, ieri,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat
pe Gheorghi]` Livadariu la pedeapsa rezultant`
de 4 ani [i 164 de zile de pu[c`rie, pentru
de]inerea [i vânzarea bunurilor sau a m`rfurilor
care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând
c` acestea provin din contraband` sau sunt
destinate s`vâr[irii acesteia. |n fapt, la emiterea
deciziei, judec`torii ie[eni au luat \n calcul [i o
pedeaps` anterioar` primit` de c`tre individ.

Gheorghi]` Livadariu, pus la
plat` de judec`torii ie[eni
Pe lâng` pedeapsa cu \nchisoarea aplicat`
ieri de judec`tori, ie[eanul Gheorghi]` Livadariu
a fost pus [i la plat` de c`tre ace[tia. „Instan]a
admite ac]iunea exercitat` de partea civil` Ministerul
Finan]elor Publice - Agen]ia Na]ional` de Administrare

Fiscal` - Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i - Direc]ia Regional` Vamal` Ia[i. |l
oblig` pe inculpat s` \i achite p`r]ii civile suma
de 1.803 lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat”,
au mai afirmat magistra]ii ie[eni.
|n plus, judec`torii au dispus [i confiscarea
pachetelor cu ]ig`ri de contraband` descoperite
\n urma perchezi]iei efectuate de c`tre masca]i.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Ce au spus anchetatorii
despre ie[ean
Acest proces al ie[eanului Gheorghi]` Livadariu
a \nceput pe data de 26 martie 2019. Atunci,
procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` pe individ.
Acuza]ia adus` de anchetatori \n cazul b`rbatului:
de]inerea [i vânzarea bunurilor sau a m`rfurilor
care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând
c` acestea provin din contraband` sau sunt
destinate s`vâr[irii acesteia.

Potrivit oamenilor legii, \n urm` cu aproximativ
6 ani, dup` perchezi]ii efectuate de masca]i,
ace[tia au descoperit la ie[ean, \n total, 111
pachete cu ]ig`ri marca „Ritm”, 160 de ]ig`ri
marca „Marvel”, dar [i 800 de ]ig`ri marca „Ritm”.
Dup` verific`ri, ie[eanul a fost luat la audieri.
|n urma cercet`rilor, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i au dispus
trimiterea \n judecat` a individului. |n plus,
magistra]ii au constatat c` acesta a mai fost
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pedepsit \n trecut [i a beneficiat de o liberare
condi]ionat`, el comi]ând noile infrac]iuni \n stare
de recidiv` post-condamnatorie. Acum, urmeaz`
a se vedea dac` sentin]a emis` de prima instan]`
va fi sau nu contestat`. |n eventualitatea \n care
se va \ntâpla acest lucru, magistra]ii de la instan]a
superioar` vor decide ce se va \ntâmpla \n
continuare cu individul acuzat de contraband`
cu ]ig`ri.
Ciprian NEDELCU
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Peste 800 de persoane au fost
imunizate cu serul Pfizer, `n cadrul
maratonului de vaccinare f\r\
programare de la Spitalul Clinic Militar
de Urgen]\
La trei zile de la \nceperea maratonului de
vaccinare f`r` programare, peste 800 de
persoane s-au imunizat \n centrele nou
deschise \n municipiul Ia[i. Pe data de 4
mai 2021 a \nceput maratonul vaccin`rii
\mpotriva COVID-19 la Spitalul Clinic
Militar de Urgen]` „Dr. Iacob Czihac” Ia[i
|n cea de-a trei zi de vaccinare maraton de la Spitalul Clinic
Militar de Urgen]` „Dr. Iacob Czihac”, ie[enii a[teptau aproximativ
o or` pentru a se vaccina. Ieri, 06.05.2021, la poarta spitalului
a[teptau aproximativ 15 persoane. Imunizarea popula]iei se face
non-stop, f`r` programare, cu serul Pfizer. Tot mai mul]i ie[eni
aleg s` se vaccineze la centrele din spitale. |n cele trei zile de
vaccinare au fost imunizate peste 800 de persoane. „La noi au
venit non-stop. De obicei au venit pân` undeva pe la ora 22:00.
Au fost persoane [i din Vaslui, Hu[i sau Republica Moldova. Sunt
mul]i care vin [i la rapel, au f`cut prima doz` \n Boto[ani de
exemplu [i au venit aici la rapel. Am fost la câteva discu]ii la
poart` [i le spuneam c` nu \mi place s` v`d coad` [i c` au [i
alte op]iuni. Dac` aleg s` stea la noi, dureaz` aproximativ 40 60 de minute. Oamenii mi-au spus c` nu au fost primi]i s` fie
vaccina]i \n alte centre, pentru c` au declarat c` au tulbur`ri de
coagulare [i prefer` s` vin` la spital, unde li se face vaccin,
pentru c` exist` permanent asisten]` medical` de urgen]`, exist`
medic. Deci persoanele care vin aici [tiu sigur c` vor fi vaccinate.
Avantajul centrului de vaccinare dintr-un spital este c` ai venit
[i e[ti sigur c` e[ti vaccinat, indiferent de cât a[tep]i, dar este
op]iunea lor. Eu i-am \ndrumat [i c`tre centrul de la Casa

Studen]ilor, dar nu \i po]i obliga. Cred c` siguran]a medical` din
spitale este unul dintre motivele pentru care oamenii aleg centrele
de vaccinare din spitale”, a declarat Aurelian-Corneliu Moraru,
comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgen]` „Dr. Iacob Czihac”

La centrul de vaccinare deschis la Casa de
Cultur` a Studen]ilor, nicio persoan` nu
st`tea la coad`
Campania de vaccinare maraton a \nceput de miercuri, 5 mai
2021, [i la Casa de Cultur` a Studen]ilor Ia[i, unde a fost deschis
centrul de vaccinare f`r` programare. Aceast` ac]iune a fost
organizat` de Prefectura Jude]ului Ia[i [i Direc]ia de S`n`tate
Public` Ia[i. Ac]iunea face parte din seria de activit`]i incluse în
cadrul Campaniei de vaccinare maraton. Joi, 6 aprilie 2021, \n
cea de-a doua zi, pân` la ora 13:00, aproximativ 150 de persoane

au fost imunizate cu serul Pfizer. „Abia am scris foile [i a[tept
de aproximativ 5 minute. Am a[teptat varianta liber`, f`r` programare,
pentru c` e mai convenabil. Am fost programat [i de la serviciu,
dar eu am a[teptat s` apar` toate vaccinurile. Am mai fost vaccinat
cu Pfizer, am avut dou` vaccinuri f`cute, unul atigripal [i
pneumococic. Merge destul de liber, sunt doar 6 persoane \naintea
mea [i sper s` nu a[tept mult. Partea proast` e c` g`se[ti mesele
acestea \n fa]`, cu foi, dar nu \]i spune nimeni ce s` faci. Fiecare
se informeaz` de la cel`lalt. Mi se pare cea mai bun` variant`
s` vii fix când ai tu timp. De multe ori, când ai o programare,
stai stresat [i sunt cazuri \n care nici nu mai ajungi la programare.
Rapelul \l voi face tot aici. Eu a[teptam s` avem mai devreme
[i vaccinare drive thru”, a precizat {tefan Linu, un ie[ean care
a[tepta la centrul de vaccinare f`r` programare de la Casa de
Cultur` a Studen]ilor Ia[i.
Andreea PåDURESCU

Peste 1.000 de persoane au fost
legitimate \ntr-o singur` zi la Ia[i.
Lupta \mpotriva r`spândirii
COVID-19 \i ]ine pe poli]i[ti \n strad`
|n fiecare zi, oamenii legii
verific` modul \n care sunt
respectate m`surile impuse
de COVID-19. În acest
context, poli]i[tii au verificat
47 de societ`]i comerciale [i
499 de obiective [i locuri de
interes, fiind legitimate 1.244
de persoane. Ca urmare a
abaterilor constatate în urma
acestor controale, au fost
date, în total, 60 de amenzi,
dintre care 45 pentru
nepurtarea m`[tii de protec]ie
Poli]i[tii au desf`[urat noi ac]iuni \n
jude]ul Ia[i pentru verificarea modului de
respectare a m`surilor impuse în scopul
limit`rii pandemiei de COVID-19. Astfel,
poli]i[tii împreun` cu reprezentan]i ai celorlalte
institu]ii cu atribu]ii în domeniu au ac]ionat
în jude]ul Ia[i, activit`]ile vizând, în special,
verific`ri la obiectivele supuse restric]iilor
[i zonele cu risc epidemiologic ridicat. În
acest context, poli]i[tii au verificat 47 de
societ`]i comerciale [i 499 de obiective [i
locuri de interes, fiind legitimate 1.244 de

persoane. Ca urmare a abaterilor constatate
în urma acestor controale, au fost date, în
total, 60 de amenzi, dintre care 45 pentru
nepurtarea m`[tii de protec]ie. Poli]i[tii [i
celelalte institu]ii cu atribu]ii în domeniu se
vor afla în continuare la datorie pentru a
verifica modul în care sunt respectate m`surile
legale stabilite la nivel na]ional pentru
prevenirea [i combaterea r`spândirii îmboln`virilor
provocate de virusul COVID-19.

Controalele vor continua \n
perioada urm`toare \n tot
jude]ul Ia[i
Poli]i[tii au f`cut [i vor mai face controale
\n toate zonele din jude]. Reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i au transmis câteva recomand`ri care
trebuie respectate \n perioada aceasta.
„Recomand`m cet`]enilor s` respecte m`surile
de protec]ie sanitar` [i de distan]are fizic`
pentru a-[i proteja propria s`n`tate [i via]`,
dar [i pentru a-i proteja pe to]i cei din jur.
Reamintim c`, în conformitate cu prevederile
Hot`rârii Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii
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de Urgen]` nr.13/31.08.2020, portul m`[tii
de protec]ie este obligatoriu pe raza întregului
jude], inclusiv în spa]iile deschise, sanc]iunea
pentru aceast` abatere fiind cuprins` între
500 [i 2.500 de lei”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie (IPJ)
Ia[i.

|n continuare trebuie
respectate m`surile de
distan]are fizic`
|n urma pandemiei de coronavirus,
cet`]enii trebuie s` respecte mai multe
reguli, printre care [i distan]area fizic`. |n
Ia[i, terasele sunt deschise, iar \n unele
cazuri aceste m`suri nu sunt respectate.
De aceea, oamenii legii continu` s` desf`[oare
ac]iuni de control [i \n urm`toarea perioad`.
Cei care sunt prin[i \nc`lcând legea pot
primi sanc]iuni contraven]ionale, iar \n unele
cazuri se poate ajunge pân` la deschiderea
unui dosar penal. Pân` \n acest moment,
cele mai bune metode de a evita infectarea
sunt distan]area fizic` [i igiena.
Drago[ SAVIN
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Fiasco total! George Og\raru
[i CSA Steaua nu au fost în
stare s\ fac\ petrecerea de
35 de ani de la câ[tigarea
Cupei Campionilor Europeni
Steaua Bucure[ti a câ[tigat în urm` cu 35 de ani Cupa
Campionilor Europeni, dar Clubul Sportiv al Armatei nu a fost
în stare s` organizeze pe 7 mai o reunire a eroilor de la Sevilla.
Reprezentantul „militarilor”, George Og`raru, 41 de ani, a ratat
astfel cea mai important` misiune pe care a primit-o în cadrul
clubului ro[-alba[trilor, fostul interna]ional fiind cel care a încercat
s` se ocupe de perfectarea acestui eveniment.
George Og`raru a încercat s` se fac` cu adev`rat util la
Steaua, dup` ce Florin Taplan l-a acuzat c` prime[te în Ghencea
din banii publici o leaf` de 4.000 de euro pe lun` doar ca s` se
pozeze cu trofee [i cu ursule]ii prin tribune. ProSport a aflat c`
fostul funda[ dreapta al ro[-alba[trilor, actualmente manager la
CSA Steaua, a încercat s` se ocupe de organizarea reunirii eroilor
de la Sevilla, pentru data de 7 mai 2021, dar totul s-a transformat
într-un adev`rat fiasco.

Tudorel Stoica a confirmat faptul
c` forma]ia CSA Steaua nu mai
organizeaz` niciun eveniment
Tudorel Stoica, fostul mare c`pitan al Stelei, suspendat în
finala cu Barcelona din ’86, a confirmat c` oficialii ro[-alba[trilor
din Liga 3 nu vor mai organiza niciun eveniment. „Asta este
situa]ia. Nu ne putem revedea cu to]i pe 7 mai, deoarece nu va
mai avea loc nicio festivitate sau reunire a noastr`. A încercat
CSA Steaua s` organizeze ceva, George Og`raru fiind cel care
s-a ocupat de un astfel de eveniment, dar totul a picat. Nu [tiu
exact care este adev`ratul motiv pentru care nu s-a mai reu[it
perfectarea reunirii noastre, îns` to]i fo[tii mei colegi au fost
anun]a]i c` nu ne vom mai revedea.
Nu [tiu dac` se va mai încerca g`sirea unei alte date pentru
organizarea unui astfel eveniment, dar sigur pe 7 mai nu o s`
se mai fac` nimic. Oricum, în inimile noastre o s` r`mân` pentru
totdeauna data de 7 mai 1986, iar eu cred c` nicio alt` echip`
româneasc` nu o s` mai reu[easc` s` fac` ceea ce am putut s`
facem noi acum 35 de ani”, a declarat Tudorel Stoica.

Restric]iile din România impuse
în pandemie au contribuit decisiv
la e[ecul organiz`rii revederii
fo[tilor campioni de la Steaua
Helmul Duckadam, fostul mare portar al Stelei, cel care a ap`rat
în urm` cu 35 de ani 4 lovituri de la 11 metri la Sevilla, a vorbit
[i el despre ratarea reunirii fo[tilor câ[tig`tori ai Cupei Campionilor.
„Fusesem [i eu invitat. Am în]eles c` s-a dorit o reunire a noastr`
pe noul stadion din Ghencea. George Og`raru s-a ocupat de acest
eveniment, dar nici eu nu [tiu s` v` spun care este motivul pentru
care nu o s` se mai fac` nimic. Probabil c` pandemia [i restric]iile,
care sunt acum la noi, au contribuit decisiv la anularea acestui
eveniment de pe 7 mai. Nu este u[or s` organizezi un astfel de
eveniment, mai ales în zilele de acum, iar eu [tiu pe pielea mea
cum este s` te ocupi ca totul s` ias` bine. M-am ocupat [i eu în
trecut de organizarea unui astfel de eveniment la Cheile Gr`di[tei”,
spus Duckadam. De[i informa]iile neoficiale spun c` CSA Steaua
nu ar fi g`sit fondurile necesare pentru realizarea unui astfel de
eveniment, ProSport a aflat c` restric]iile din România impuse în
pandemie au contribuit decisiv la e[ecul organiz`rii revederii fo[tilor
câ[tig`tori ai Cupei Campionilor Europeni din urm` cu 35 de ani.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Ionu] Radu, provocare
din partea lui Inter: 4
meciuri foarte bune sau
va fi inclus în noul
transfer. Portarul pe
care îl vrea Antonio
Conte din sezonul viitor
Ionu] Radu ar putea primi o [ans` nesperat` pe final de
sezon, din partea lui Inter. Antonio Conte este preg`tit s`-i
ofere postul de titular în cele patru meciuri r`mase de disputat,
dar totodat` se gânde[te s`-l includ` în afacerea unui nou
transfer pentru nerazzurri: aducerea unui portar care s`-l
înlocuiasc` pe Samir Handanovic. Cu titlul deja asigurat din
etapa trecut`, dup` victoria cu Crotone [i pasul gre[it al
Atalantei, Inter î[i contureaz` deja strategia pentru sezonul
viitor, în care Antonio Conte va avea preten]ii mai mari [i în
ceea ce prive[te Liga Campionilor. Unul dintre marile dubii
din lot se îndreapt` chiar c`tre postul de portar, acolo unde
Samir Handanovic (36 de ani) a fost de neclintit în aceast`
stagiune, fiind unul dintre artizanii cuceririi unui nou scudetto,
dar vârsta sa ridic` semne de întrebare în privin]a evolu]iilor
viitoare.

Ionu] Radu va avea [ansa de a
debuta în acest sezon într-una
dintre partidele cu Sampdoria,
Roma, Juventus sau Udinese
Tehnicianul lui Inter î[i dore[te s` ruleze cât mai mul]i
juc`tori în cele patru partide f`r` miz`, r`mase de disputat.
Printre cei care ar putea profita de alegerile antrenorului care
a adus titlul la Milano se afl` [i Ionu] Radu, rezerv` în acest
sezon. Potrivit presei din Italia, pentru goalkeeper-ul român
ar putea urma 4 mari teste, care ar reprezenta chiar provocarea
carierei. Mai exact, Ionu] Radu va avea [ansa de a debuta în
acest sezon într-una dintre partidele cu Sampdoria, Roma,
Juventus sau Udinese. Conte î[i dore[te ca în ultimele dueluri
s` alterneze titularii cu rezervele, iar la final s` trag` concluziile
pentru urm`torul sezon. Tot mai multe publica]ii din Italia au
titrat în aceste zile c` ultima ]int` a antrenorului italian pentru
buturile interiste este Emil Audero, goalkeeperul Sampdoriei.
Portarul de 24 de ani a avut presta]ii bune în acest sezon, de
perspectiv` [i este evaluat la 25 de milioane de euro în prezent.

Pe urmele lui Audero se
mai afl` [i Juventus
N`scut la Mataram, în Indonezia, din tat` indonezian [i
mam` italian`, Audero a ales s` joace pentru Italia atât la
juniori, cât [i la tineret, îns` nu a evoluat pân` acum pentru
na]ionala mare a Italiei, ceea ce-l p`streaz` eligibil pentru a
juca în tricoul ]`rii natale.Pe urmele lui Audero se mai afl`
[i Juventus, îns` Inter inten]ioneaz` s` o conving` pe Sampdoria
prin a-i include în transfer, pe lâng` o sum` consistent`, [i
pe Ionu] Radu [i tân`rul atacant Samuele Mulattieri.
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Bursa bârfelor

Situa]ie compromi]`toare pentru o
inspectoare din Finan]ele ie[ene
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu o nou` informa]ie
despre Miaiela Ioni]`, inspectoarea de la Finansuri care a cam
deranjat lumea dup` ce a b`gat mâna adânc \n buzunarele afaceri[tilor
de prin târg. Mai nou, cic` inspectoarea avea un comportament
u[or delirant pe la serviciu, motiv pentru care colegii au \nceput
s` se plâng`. S-au plâns a[a de tare \ncât s-au apucat s` povesteasc`
[i cam ce f`cea inspectoarea pe la petrecerile private. Acum, nici
babele nu sunt u[` de biseric`, dar cic` Miaiela era priceput`
tare. Pe vine sunt [i ni[te fotografii de la petrecerile cu pricina,
care se anun]` foarte interesante, mai ales c` sunt interzise
minorilor sub 18 ani. Deci, se anun]` o var` incendiar`. Babele
vor sta r`bd`toare la câte o bere [i se vor delecta cu informa]iile
care curg gârl`. Nu de alta, dar nu este singura inspectoare din
institu]ie cu veleit`]i de balerin`.

Un nou scandal la b`e]ii care
dirijeaz` traficul pren târg! S-a
apucat de dat pe goarn` t`t!
|n continuarea rubricii, babetele bârfitoare v` prezint` una din
lumea b`e]ilor cu epole]i. Gurile rele spun c`, recent, un gabor
care dirijeaz` traficul, audiat de procorori, a cam dat drumul la
gur`. Cic` de team`, endevidu’ s-a apucat s` toarne t`t felul de
combina]iuni pe care le-a f`cut \mpreun` cu unii colegi, \n speran]a
c` va sc`pa de acuza]ii. Babetele bârfitoare [tiu despre cine e
vorba, dar \i vom spune Minciunic`, \n a[a fel \ncât colegii s`
nu-[i dea seama despre cine e vorba \n propozi]ie! Acu’, dup` ce
i-au trimis \n giudecat` pe b`e]ii de la dirijarea traficului, cic`
procororii s-au apucat de s`pat [i pe panta aiastalalt`, dup` ce
Minciunic` s-a apucat de turnat. Nu [tiu al]ii ce fac, dar noi ne
preg`tim popcornu’, pentru c` sigur urmeaz` un nou [`u pe la
b`e]ii i[tea \n curând!

Cine vrea s` fac` mersurile \n
imobiliarele de prin târg
La finalul edi]iei, babele bârfitoare spun una nou` despre un
afacerist de prin târg, care vrea s` fac` o serie de combina]ii cu
blocuri, dar nu mai [tie de unde s` o apuce. Este un cet`]ean
cipriot pe nume Edion, care ar vrea s` fac` mai multe blocuri
undeva prin centrul târgului, dar nu prea \i iese. S-a asociat cu
ni[te români, \n speran]a c` va avea trecere mai mare pe la
institu]iile care dau corduri. Cic` de ceva timp, cipriotul \[i cam
pierde r`bdarea, pentru c` st` cu banii bloca]i. El ar fi pl`tit deja
[i [p`gile, dar s`p`turile la funda]ie nici nu au fost pornite. Ce
nu [tie cipriotul este c` a fost prostit pe fa]`. A dat peste ni[te
româna[i care i-au cerut zeci de mii de euroi ca s` rezolve
autoriza]iile. B`ie]ii s-au distrat \n concedii pe banii prostului.
Acum, nici nu poate s` fac` gât, c` banii i-a dat pe [est. |n edi]iile
viitoare, babele vor da pe goarn` [i numele b`ie]ilor care l-au
tradus pe cipriot.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

16

Lovitur\ de teatru `n cazul
arabilor acuza]i c\ au
contraf\cut spirt Sante Med!
Cei trei arabi, acuza]i de
omor calificat [i falsificarea
de produse, vor s\ fie liberi!
Cei trei arabi acuza]i \n cazul scandalului
cu spirt contraf`cut vor s` fie liberi.
Totu[i, judec`torii ie[eni au prelungit
m`sura preventiv` \n cazul lui Abdel Nabi
Ali Zuhair Dawoud, zis „Zaher”, Ahmmed
Fuad [i Abdul Satar Dawoud, zis „Abed”.
|n acest caz, acuza]iile aduse de
anchetatori sunt cele de omor calificat,
în[el`ciune, falsificarea sau substituirea
de alimente sau alte produse, fals în
înscrisuri sub semn`tur` privat`, dar [i
nerespectarea regimului armelor [i al
muni]iilor

Lovitur` de teatru \n cazul arabilor acuza]i c` au contraf`cut spirt
Sante Med! Cei trei acuza]i de omor calificat [i falsificarea de produse
vor s` fie pu[i \n libertate! Totu[i, judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i au prelungit recent m`surile preventive luate \n cazul lui Abdel
Nabi Ali Zuhair Dawoud, zis „Zaher”, Ahmmed Fuad [i Abdul Satar
Dawoud, zis „Abed”. „Instan]a verific` [i constat` legalitatea [i temeinicia
m`surii arest`rii preventive luat` fa]` de inculpa]i, m`sur` pe care o
men]ine fa]` de to]i cei 3 inculpa]i, pentru 60 de zile. Respinge, ca
nefondate, cererile formulate de ap`r`torii inculpa]ilor, de înlocuire a
m`surii arest`rii preventive cu o alt` m`sur` preventiv`”, au precizat
magistra]ii ie[eni. Decizia nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Abdel Nabi Ali Zuhair Dawoud,
Ahmmed Fuad [i Abdul Satar
Dawoud, acuza]i de procurorii ie[eni
Cei 3 arabi care au fost acuza]i de contrafacere de spirt au fost
trimi[i în judecat` \n urm` cu câteva luni. Anchetatorii ie[eni i-au

trimis în instan]` pe Abdel Nabi Ali Zuhair Dawoud, zis „Zaher”,
Ahmmed Fuad [i Abdul Satar Dawoud, zis „Abed”. În urma vânz`rii
de spirt contraf`cut Sante Med, 17 oameni au murit, dup` ce au
consumat lichidul toxic. Principala acuza]ie adus` în cazul celor 3
arabi este cea de omor calificat. În urm` cu câteva luni, procurorii
au schimbat încadrarea juridic`, din cea de ucidere din culp`, în cea
de omor calificat, în cazul celor 3 arabi cerceta]i în scandalul spirtului
contraf`cut. „Contrafacerea unui produs intens utilizat în perioada
st`rii de urgen]`, prin folosirea unei substan]e toxice, a deschis calea
producerii unor rezultate letale, ceea ce indic` vinov`]ia în forma
inten]iei indirecte. Inculpa]ii au prev`zut rezultatul faptelor lor - decesul
mai multor persoane – [i, de[i nu au urm`rit acest rezultat, au
acceptat posibilitatea producerii lui. În contextul în care inculpa]ii [iau asumat punerea în circula]ie a unei substan]e toxice, cu caracter
letal, sub denumirea de «alcool sanitar», indiferent de forma de
utilizare, au prev`zut c` aceast` substan]` va putea fi manipulat` [i
folosit` f`r` precau]ii specifice substan]elor toxice, acceptând riscul
inger`rii”, a subliniat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

Scandalul spirtului contraf`cut a izbucnit
dup` ce ie[enii au \nceput s` moar`
În mai 2020, poli]i[tii au f`cut 4 perchezi]ii în cadrul unui dosar
penal, ini]ial pentru ucidere din culp`, în[el`ciune [i falsificarea sau
substituirea de alimente sau alte produse. „Pe data de 3 mai 2020,
poli]i[tii au efectuat 4 perchezi]ii domiciliare [i la sediile unor firme
din municipiul Bucure[ti [i jude]ul Ilfov, într-un dosar penal. Poli]i[tii
s-au sesizat cu privire la faptul c`, în perioada 15-24 aprilie, în jude]ul
Ia[i au fost înregistrate ini]ial 10 decese, care ar fi fost cauzate de
intoxica]ia cu alcool metilic. S-a constatat faptul c` o firm` din
municipiul Ia[i a achizi]ionat alcool sanitar din municipiul Bucure[ti,
iar, ulterior, l-a distribuit mai multor societ`]i din jude]ul Ia[i”, au
afirmat ini]ial procurorii. Ace[tia au identificat firmele [i au fost
ridicate sticlele cu spirt. În urma analizelor efectuate, în substan]` a
fost identificat` o cantitate foarte mare de alcool metilic. „În luna
aprilie 2020, o firm` din Bucure[ti, profitând de situa]ia prilejuit` de
starea de urgen]` cauzat` de r`spândirea infec]iilor cu virusul COVID19, a oferit [i livrat reprezentan]ilor unei societ`]i din Ia[i mai multe
baxuri con]inând PET-uri a câte 500 ml, pe care erau aplicate etichete
inscrip]ionate «Alcool sanitar», ducând în eroare reprezentan]ii societ`]ii
cu privire la faptul c` produsul achizi]ionat ar fi alcool sanitar, în
condi]iile în care analizele toxicologice efectuate în cauz` au eviden]iat
prezen]a alcoolului metilic în cantit`]i mari, în scopul ob]inerii unui
folos patrimonial injust”, au spus procurorii. În jude]ul Ia[i, alcoolul
toxic a fost distribuit de societatea Viosim Impex Junior SRL, potrivit
anchetatorilor. Oamenii legii au ad`ugat c`, în urma înghi]irii spirtului
contraf`cut denumit Sante Med, 17 persoane au decedat pe parcursul
câtorva s`pt`mâni.

Ciprian NEDELCU
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