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Caz șocant care i-a lăsat mască pe
anchetatori! Un tată a reușit să-și
violeze ambele fiice, în repetate
rânduri. Una dintre ele avea 27 de ani
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Poate chiar
fetița ta a fost
abordată de el
pe Facebook și
a căzut în plasă
actualitate 9

Topul celor
mai scumpe
terenuri agricole
care se vând la Iași
economic

7

Un ieșean va fi nevoit să dea explicații în
instanță, în urma unui scandal de proporții.
Procurorii au dispus ieri trimiterea în
judecată a lui Liviu Andrei Hotincă, sub
acuzația de pornografie infantilă. Potrivit
anchetatorilor, individul ar fi convins minore...
Tot mai multe terenuri agricole din
apropierea municipiului Iași sunt scoase la
vânzare cu prețuri mari. Cel mai scump dintre
acestea este situat în comuna Aroneanu, cu o
suprafață de 4 hectare, și se vinde cu 3
milioane de lei. Până acum, în anul 2021, au
fost tranzacționate în jur de 200 de hectare
eveniment 2
Maratonul vaccinării
împotriva COVID-19 de la Spitalul
Clinic Militar s-a încheiat!
Peste 1.000 de persoane au fost
imunizate cu prima doză!

actualitate 8

Dovada combinațiilor făcute la
spitalul mobil de la Lețcani! Rețeaua
care a controlat tot a fost deconspirată
Închis de luni bune, spitalul mobil de
la Lețcani a devenit însă subiectul
unei adevărate combinații pe bani
publici. Un raport făcut de
conducerea Consiliului Județean
Iași a evidențiat cum fostul șef al
instituției, Maricel Popa, și-a băgat
muncitorii de la firma proprie în
unitatea medicală, fără a avea și...
actualitate 9

Abuzuri pe drumul Iași - Suceava!
Patronul firmei de construcții Alpenside,
acuzat că a concediat angajații incomozi
Angajații firmei de construcții
Alpenside SRL au făcut noi
dezvăluiri despre calitatea
proastă a lucrărilor de pe
drumurile incluse în axa Iași Suceava. Au fost concediați fără
să primească o explicație din
partea angajatorilor. Un mecanic
acuză că era obligat să lucreze în
zilele de sâmbătă și duminică
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Maratonul vaccin\rii `mpotriva
COVID-19 de la Spitalul Clinic Militar
s-a \ncheiat! Peste 1.000 de
persoane au fost imunizate cu prima
doz\! Centrele f\r\ programare
r\mân `n continuare deschise
Mar]i, 11 mai 2021, a fost
ultima zi din maratonul
vaccin`rii anti-COVID-19 f`r`
programare desf`[urat la
Spitalul Clinic Militar de
Urgen]` „Dr. Iacob Czihac”. De
la debutul maratonului au fost
imunizate cu prima doz` peste
1.000 de persoane. |n primele
zile de maraton, zeci de
persoane a[teptau la coad`, la
poarta spitalului, pentru a
primi doza de vaccin. Caravana
mobil` de vaccinare continu`
\n trei localit`]i din jude]ul Ia[i
pân` pe data de 14 mai 2021

persoane au fost imunizate cu prima doz` [i alte
câteva sute au primit rapelul. Pe data de 11 mai
2021 a fost ultima zi de maraton. Luni seara, 10
mai 2021, au fost 111 persoane care s-au prezentat
la vaccin dup` ora 20:00. |ncepând cu data de
12 mai 2021, vom intra \n program normal [i
vom func]iona ca toate celelalte centre, de la
ora 08:00 la ora 20:00. |n ultima zi de maraton
a fost mai liber, pentru c` foarte mult` lume
vine la rapel. Rapelul este cel mai important,
pentru c` degeaba a f`cut prima doz`. Pân` la
ora 24:00, tot au curs oameni \n fiecare zi”, a
declarat Aurelian-Corneliu Moraru, comandantul
Spitalului Clinic Militar de Urgen]` „Dr. Iacob
Czihac”.

Peste 1.000 de persoane au fost imunizate
cu prima doz` de vaccin \n cadrul maratonului
de vaccinare de la Spitalul Clinic Militar de
Urgen]` „Dr. Iacob Czihac”.. Ie[enii au avut la
dispozi]ie o s`pt`mân` \n care au putut s` se
imunizeze 24 din 24 f`r` programare. |n primele
zile de maraton, la poarta spitalului, oamenii
a[teptau la coad`, prioritare fiind persoanele cu
programare. Mar]i, 11 mai 2021, \n ultima zi de
maraton, la poarta spitalului nu mai a[tepta
nimeni, iar \n centrul de vaccinare se aflau
aproximativ 20 de persoane. „Luni seara, 10 mai
2021, au ajuns la Ia[i 150.000 de doze de vaccin
Pfizer pe care DSP-urile urmeaz` s` hot`rasc`
unde ajung. Noi suntem doar centru de depozitare
[i distribu]ie. Dozele urmeaz` s` fie distribuite
\n jude]ul Ia[i. Numai pe maraton am reu[it s`
efectu`m 1.500 de doze. Cele peste 1.000 de

De la debutul vaccin`rii anti-COVID-19, cu
ajutorul echipelor mobile, au fost imuniza]i peste
500 de ie[eni cu serul Moderna. Pe data de 22
aprilie 2021, \n prima zi de activitate, echipa
mobil` de vaccinare a fost prezent` în comuna
Hele[teni, jude]ul Ia[i, acolo unde au fost vaccinate
40 de persoane. A urmat comuna Criste[ti, cu
40 de persoane vaccinate, R`chiteni, cu 50,
Alexandru Ioan Cuza, cu 70 de doze. Ultima
localitate unde s-a deplasat echipa mobil` \nainte
de s`rb`torile pascale a fost Tansa. Pe data de
29 aprilie 2021 s-au administrat 40 de doze, iar
mai apoi au urmat localit`]ile: Plugari, Ciorte[ti,
Scânteia, Dobrov`], Mogo[eti [i Schitu Duca.
Caravana mobil` de vaccinare continu` [i \n
urm`toarea perioad`. Astfel, pe data de 12 mai
2021, va ajunge la Le]cani, joi, 13 mai 2021, la
Butea [i vineri, 14 mai 2021, la Horle[ti. |n

Caravana mobil` de
vaccinare continu` pân`
pe data de 14 mai 2021

cadrul Campaniei de vaccinare \mpotriva COVID19, desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i, conform
datelor cetralizate, pân` pe data de 11 mai 2021,
au fost efectuate 246.864 de vaccin`ri. Din acest
num`r total de persoane vaccinate, 148.809 au
fost vaccinate cu prima doz` [i 98.055 cu cea
de-a doua doz`. Pân` \n prezent au fost \nregistrate
352 de reac]ii adverse u[oare.

Ie[enii se pot vaccina \n
continuare f`r` programare
Reamintim c` toate persoanele care doresc
s` se vaccineze \mpotriva COVID-19 f`r` programare
se pot prezenta la centrele de la Casa de Cultur`
a Studen]ilor Ia[i, din strada Vasile Conta, num`rul
30, Sala Unirii - Cinema Victoria, \n Pia]a Unirii
Ia[i [i la Centrul de vaccinare de tip drive-thru,
din parcarea centrului comercial ERA din Ia[i.
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Toate cele trei centre sunt deschise \n intervalul
orar 08:00 - 20:00, iar serul administrat este
Pfizer. Campania de vaccinare maraton a \nceput
de mar]i, 4 mai 2021, la Spitalului Clinic Militar
de Urgen]` „Dr. Iacob Czihac”, iar o zi mai
târziu, pe data de 5 mai 2021, a fost inaugurat
centrul de vaccinare f`r` programare la Casa de
Cultur` a Studen]ilor din Ia[i. Pe data de 8 mai
2021 a fost deschis primul centru de tip drivethru \n Ia[i, unde toate persoanele sunt vaccinate
direct din ma[in`, iar luni, 10 mai 2021, a fost
deschis ultimul centru de vaccinare f`r` programare
\n Sala Unirii - Cinema Victoria din Pia]a Unirii
Ia[i.. |n perioada 14 - 16 mai 2021, va fi organizat
\nc` un maraton pentru vaccinarea popula]iei
\mpotriva COVID-19 la Universitatea de Medicin`
[i Farmacie „Grigore T. Popa” Ia[i.
Andreea PåDURESCU

3

EVENIMENT

Miercuri, 12 mai

Nereguli uria[e la {coala Popular\ de Arte
din Ia[i. Contracte fictive pe sute de mii de
lei, rulate `n institu]ie de fosta conducere
Conducerea Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i a finalizat raportul
de audit de la {coala Popular` de Arte „Titel Popovici”, raport
comandat \n urm` cu câteva s`pt`mâni. Dup` ce \n spa]iul public
au ap`rut o serie de detalii cu privire la mai multe contracte
derulate de fostele conduceri ale {colii, [efii CJ Ia[i au cerut
explica]ii. Conducerea jude]ului a comandat un audit la {coala
Popular` de Arte, audit care a scos la iveal` mai multe nereguli.
Practic, a fost analizat` activitatea desf`[urat` în perioada în care
la conducere s-au aflat Traian Mocanu, Viorel Câtea [i Vlad Baba.

Nereguli \n conturile celor
de la {coala Popular` de Arte
Corpul de Control a descoperit nereguli atât în ceea ce prive[te
achizi]iile publice, cât [i în activitatea didactic`. În 2019 au fost
încheiate dou` contracte pentru servicii de contabilitate, ambele
cu înc`lcarea legisla]iei în vigoare. Un contract de contabilitate
cu firma unei tinere a fost \ncheiat f`r` utilizarea catalogului
electronic, dar [i f`r` un referat de necesitate [i f`r` o valoare
estimat`. Raportul arat` [i faptul c` exist` suspiciuni cu privire
la autenticitatea informa]iilor prezentate de expertul contabil,
beneficiar al contractelor, în condi]iile în care, la sediul [colii, nu
a fost g`sit exemplarul în original.

Cum s-au descoperit neregulile
\n institu]ia CJ Ia[i?
Contractul pentru servicii de contabilitate aflat \n vigoare a
fost încheiat pe 84 de luni. Ini]ial, acesta a fost parafat pentru
perioada 2019-2026, cu o valoare de 663.600 de lei. Corpul de
Control a stabilit c` procedura de achizi]ie a fost ini]iat` prin
Sistemul de Achizi]ii Publice la 3 luni dup` ce contractul fusese

deja semnat. |n plus, durata acestuia dep`[e[te exerci]iul bugetar
[i valoarea creditelor bugetare aprobate. Firma Omega Expert
Accounting SRL a ap`rut \n mai 2019, administratorul firmei fiind
Diana Geantimir. Aceast` societate este cea aflat` \n mijlocul
scandalului f`cut [i de la care a plecat tot auditul. Costel Alexe,
[eful CJ Ia[i, a ar`tat c` au fost descoperite [i alte nereguli.
„Referitor la activitatea didactic`, s-au constatat mai multe deficien]e.
În regulamentul de organizare [i func]ionare al institu]iei nu erau
prev`zute atribu]iile compartimentelor. Nu erau prev`zute nici
normele didactice [i modul de organizare a activit`]ilor instructiveducative, lipseau planurile anuale de [colarizare. Pe lâng` acestea,
au fost înscri[i mai mul]i cursan]i decât num`rul standard pentru
o norm` didactic`, selec]ia s-a f`cut f`r` un concurs de admitere,
iar ulterior nu s-au încheiat contracte educa]ionale”, a ar`tat Costel
Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Detalii surprinz`toare
dup` raportul Consiliului
Conducerea CJ a dat ca exemplu [i unele specializ`ri unde,
pentru doar 2 elevi \nscri[i, profesorul \ncaseaz` o norm` destul
de mare. „I-am solicitat managerului Vlad Baba s` rezolve cât
mai repede problemele identificate de Corpul de Control, pentru
ca activitatea [colii s` fie transparent`. Departamentul Juridic al
CJ va analiza modul în care pot fi recuperate în totalitate prejudiciile,
iar contractele de achizi]ie care sunt p`guboase pentru [coal` vor
fi reevaluate. De asemenea, am cerut managerului s` organizeze
foarte bine oferta educa]ional`, astfel încât s` corespund` intereselor
cursan]ilor [i s` eficientizeze activitatea”, a mai spus Costel Alexe,
pre[edintele CJ Ia[i. {coala Popular` de Arte a fost m`cinat` de
scandaluri \n mandatele anterioare. Conducerea institu]iei de
cultur` a ar`tat [i care sunt viitoarele proiecte ale institu]iei.

Managerul Vlad Baba a preluat mandatul de câteva luni, timp \n
care a fost ]inta unor atacuri mediatice. „Am început deja s`
implement`m m`surile dispuse de Corpul de Control. Suntem în
curs de constituire a Consiliului de Administra]ie, Consiliului
Profesoral [i de întocmire a regulamentului de organizare [i
func]ionare. În toamna aceasta vom organiza [i prima sesiune de
admitere prin concurs. Acest lucru ne va permite o selec]ie corect`
a elevilor. Am ini]iat un dialog cu reprezentan]ii Ministerului
Culturii pentru a determina în ce condi]ii putem ob]ine acreditarea
diplomelor eliberate de {coala Popular` de Arte”, a precizat Vlad
Baba, managerul {colii Populare de Arte din Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Zeci de locuri de parcare noi \n municipiul Ia[i.
Iat` lista complet` a zonelor vânate de [oferii din ora[
Prim`ria va scoate \n zilele urm`toare mai multe
locuri de parcare la \nchiriat \n municipiul Ia[i.
Mai multe spa]ii din cartierele ora[ului vor fi
scoase la \nchiriat de autoritatea local`,
licita]iile urmând a se desf`[ura pe parcursul
mai multor zile
Mai multe locuri de parcare din cartierele ora[ului, din zone
precum P`curari, {oseaua Na]ional` sau Alexandru cel Bun, vor
fi scoase la \nchiriat \n perioada urm`toare. Toate licita]iile sunt
derulate prin Direc]ia Exploatare Patrimoniu (DEP) Ia[i, direc]ie
subordonat` Prim`riei. Aceasta a derulat mai multe licita]ii de la
\nceputul anului [i pân` \n prezent. Municipalitatea va derula spre
finalul lunii mai 2021 mai multe licita]ii \n acest sens, vizate fiind
câteva zeci de spa]ii.

Locuri de parcare noi \n municipiul Ia[i
|n cursul zilei de 20 mai, de la ora 10:00, prin aplica]ia
WhatsApp va avea loc o procedur` privind \nchirierea a 26 de
locuri de parcare. Este vorba despre locurile cu numerele de la
1 la 26, toate acestea fiind situate în parcarea de re[edin]` din
strada Pantelimon Halipa, nr. 9.
Drept de participare la licita]ie au locatarii din blocurile G2,
H6, H7, H8 [i 850. Data limit` de depunere a dosarelor este 18
mai 2021, ora 13:00. O alt` licita]ie va avea loc \n cursul zilei de
27 mai 2021, de la ora 13:30. Este vorba despre \nchirierea unui
loc de parcare cu num`rul 2, situat în parcarea de re[edin]` din
Aleea {tefan Procopiu, nr.14. Drept de participare la licita]ie au
locatarii din blocurile B1 [i B2. Data limit` de depunere a dosarelor
este 25 mai 2021, ora 13:00.

Parc`ri scoase la \nchiriat
\n Nicolina [i Alexandru
|n cursul zilei de 25 mai 2021, de la ora 12:00, va avea loc
o licita]ie pentru \nchirierea a [apte locuri de parcare cu nr. 9,
16, 17, 22, 23, 24, [i 39. Toate aceste locuri sunt situate \n
parcarea de re[edin]` din strada Carpa]i, nr.10. Drept de participare

la licita]ie au locatarii din blocurile 912, 912A, 914, 654, 655 [i
918. Data limit` de depunere a dosarelor este 20 mai 2021, ora
13:00. |n aceea[i zi, dar de la ora 10:30, va avea loc o licita]ie
pentru \nchirierea a dou` locuri de parcare cu numerele 9 [i 12.
Ambele sunt situate \n parcarea de re[edin]` din strada Pl`ie[ilor,
nr.19, zona Alexandru cel Bun. Drept de participare la licita]ie
au locatarii din blocurile I2, Z1, L1, [i L2.

Pont pentru [oferii din zona P`curari
Tot \n curul zilei de 25 mai 2021, de la ora 10:00, va avea
loc o licita]ie pentru \nchirierea unui loc de parcare cu num`rul
1, situat \n parcarea de re[edin]` din {oseaua P`curari, nr. 49.
Drept de participare la licita]ie au locatarii din blocurile 546, H1,
C`min Antibiotice SA. Data limit` de depunere a dosarelor este
20 mai 2021, ora 13:00. |n aceea[i zi, de la ora 11:00, se va
derula o licita]ie pentru \nchirierea a 3 locuri de parcare cu
numerele 14, 22 [i 36, situate \n parcarea din Bulevardul }u]ora,
nr.15. Drept de participare la licita]ie au locatarii din blocurile
G1, D1, E1, A3, A4 [i D1A. Din primele luni ale lui 2021, Prim`ria
Ia[i a scos câteva sute de mii de euro de pe urma \nchirierii
locurilor de parcare. Un alt loc de parcare ce va fi licitat \n 27
mai 2021, de la ora 13:00, se afl` la num`rul 14, \n zona str`zii
Bucium, nr.17. Drept de participare la licita]ie au locatarii din
blocurile A9COL}, A11, B1 [i B21. Data limit` de depunere a
dosarelor este 25 mai 2021, ora 13:00.

Spa]ii de parcare \n Poitiers
[i {oseaua Na]ional`
De asemenea, \n cursul zilei de 27 mai 2021, de la ora 12:00,
va avea loc o alt` licita]ie privind \nchirierea a dou` locuri de parcare.
Este vorba despre locurile cu numerele 18 [i 54, situate în parcarea
de re[edin]` din Bulevardul Poitiers, nr.20. Drept de participare la
licita]ie au locatarii din blocurile 750, 751, 752, 753, 754 [i 765.
Data limit` de depunere a dosarelor este 25 mai 2021, ora
13:00. Tot \n cursul zilei de 27 mai 2021, dar de la ora 10:00,
va avea loc o procedur` pentru \nchirierea a trei locuri de parcare

cu numerele 13, 90 [i 95. Toate aceste locuri sunt situate în
parcarea de re[edin]` din {oseaua Na]ional`, nr.46 A. Drept de
participare la licita]ie au locatarii din blocurile A2, A3, A4, C6,
C7 [i D5. Data limit` de depunere a dosarelor este 25 mai 2021,
ora 13:00. Alte trei locuri de parcare din Bulevardul Dacia, nr.30,
vor fi scoase la \nchiriat \n 27 mai 2021, de la ora 11:00. Este
vorba despre locurile cu numerele 1, 31 [i 31. Drept de participare
la licita]ie au locatarii din blocurile A1, A2, A3, A4, B13, SC4,
SC5, SC6, SC7, SC8, SC9, SC10 [i SC11.
Vlad ROTARU

ANUN}
Spitalul de Boli Cronice “Sfântul Ioan” Târgu Frumos
organizează concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de asistent
medical, studii PL, perioadă nedeterminată.
Condiții specifice: diplomă de absolvire a școlii sanitare
postliceale, vechime în specialitate de minim 6 luni, absolvent
sau în curs de desfășurare a unui program de specializare
îngrijiri paliative sau cu studii masterale în îngrijiri paliative şi
experiență clinică în îngrijiri paliative de minim 3 ani, dovedite
prin certificate și/sau adeverințe.
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3
etape succesive, conform următorului calendar:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
-13.05.2021-25.05.2021- între orele 09.00-16.00-depunerea
dosarelor de concurs;
-26.05.2021- selecția dosarelor depuse și afișarea rezultatelor
selectării dosarelor;
-03.06.2021- ora 13.00, susținerea probei scrise;
-08.06.2021, ora 13.00, susținerea interviului.
Informații și relații suplimentare se pot obține la sediu, de
la referent RU Roșca Elena, la numărul de telefon 0232/710845,
între orele 08.00-16.00 sau de pe site-ul http://spitaltargufrumos.ro/
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Anun]ul a[teptat de to]i profesorii din
jude]ul Ia[i a fost f\cut oficial de
Ministerul Educa]iei! Sunt vizate zeci
de [coli [i licee
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii a
anun]at oficial data când va avea loc
concursul pentru directorii de [coli [i
licee din jude]ul Ia[i. Acesta va avea loc
mar]i, 27 iulie 2021. Pot participa to]i cei
care vor s` fie directori, nu conteaz`
apartenen]a la Corpul exper]ilor în
management educa]ional. Testul va avea
dou` probe (scris [i interviu). Dup`
începerea noului an [colar (2021-2022), în
lunile septembrie-octombrie va avea loc
cea de-a doua etap` - aceea a
interviurilor. |n jude]ul Ia[i sunt peste 200
de unit`]i de \nv`]`mânt preuniversitar cu
personalitate juridic`
Componen]a comisiilor va include [i reprezentan]ii [colii, ai
Inspectoratului {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i [i ai autorit`]ilor locale.
|n perioada urm`toare, Ministerul Educa]iei va stabili metodologia
[i criteriile pentru organizarea concursurilor de ocupare a func]iilor
de directori [i directori adjunc]i. Ministrul Educa]iei, prof. univ.
dr. Mihai Sorin Cîmpeanu, a precizat c` o variant` este organizarea
unui concurs na]ional pentru directorii de [coli, cu subiecte unice,
iar acesta va avea dou` etape. „Una dintre variantele pe care le
lu`m în calcul este organizarea unui examen na]ional scris cu
subiecte unice în prima s`pt`mân` din luna iulie, urmând ca dup`
aceea, în etapa a doua, cei care vor fi reu[it s` treac` un plafon
de minimum nota 7, pentru c` directorii de [coli [i licee trebuie
s` fie într-adev`r cei mai buni, pentru cei care î[i dovedesc
abilit`]ile manageriale, la final de iulie, în ultima s`pt`mân`, ar
putea fi organizat` etapa a doua în care s` participe doar cei
care au promovat examenul scris na]ional. Este un obiectiv, este
varianta cea mai bun`”, a transmis profesorul C\mpeanu.

Schimbarea, anun]at` de Ministerul
Educa]iei, legat` de examenul pentru
ocuparea posturilor de directori
\n [coli [i licee, provoac` un
adev`rat [oc [i \n sistem

op]iunea: unde, în ce [coal`, în ce localitate. To]i cei care au
luat peste nota minim`, 7 spre exemplu, s`-[i manifeste op]iunile
[i în cazul în care pentru o anumit` [coal` sunt mai multe op]iuni,
atunci s` mergem c`tre etapa a 2-a. Acest concurs trebuie
depolitizat”, a mai declarat prof. univ. dr. Mihai Sorin C\mpeanu,
ministrul Educa]iei.

Prof. Laviniu L`cust`, lider USLIP Ia[i:
„Salut`m inten]ia declarat` de depolitizare
a acestui proces educa]ional, anume
concursurile pentru posturi de directori”
Prof. Laviniu L`cust`, pre[edintele Uniunii Sindicatelor Libere
din |nv`]`mântul Preuniversitar (USLIP) Ia[i ar`ta, la momentul
anun]ului oficial legat de acest concurs, c` e benefic` o asemenea
schimbare, doar c` trebuie stabilite anumite condi]ii speciale.
„Legat de ideea de concurs, e un lucru corect [i pe care l-am
sus]inut principial. Avem, \ns`, rezerve importante \n ceea ce
prive[te perioada pe care Ministerul Educa]iei a planificat-o! Dac`
va fi \n luna iulie, asta se suprapune par]ial cu examenul de
Bacalaureat. A[adar, ar trebui avut \n vedere inclusiv o perioad`
\n care competitorii s` aib` timp a preg`ti acest concurs. Este
foarte complicat, \n contextul dat [i când ai multipe sarcini, ca
director \n func]ie, s` reuse[ti s` te preg`te[ti [i pentru acest
concurs de director. Prin urmare, noi propunem ca acest concurs
s` aib` loc \n luna octombrie, pentru a fi [i relevant atât din
perspectiva rezultatelor, cât [i a [anselor pe care le oferi candida]ilor.
R`mâne de v`zut care va fi Metodologia pentru a intui [i gradul
de dificultate [i, evident, \n func]ie de acest lucru, am putea vorbi
[i despre cei care iau nota zece pentru a avea de unde alege
posturi”, declar` prof. Laviniu L`cust`. Pe de alt` parte, acesta
arat` [i c`: „Trebuie avut \n vedere [i faptul c` Ministerul Educa]iei
trebuie s` vin` [i cu o ofert` stimulativ` pentru a avea candida]i
la acest concurs, s` nu uit`m c`, \n acest moment, foarte pu]ini
directori beneficiaz` de degrevare, fie ea [i par]ial`, [i trebuie
s`-[i realizeze \n acela[i timp [i taskurile care le revin ca profesori....
Salut`m, \ns`, inten]ia declarat` de depolitizare a acestui proces
educa]ional, anume concursurile pentru posturi directori”, a
completat prof. Laviniu L`cust`, liderul USLIP Ia[i.

Schimbarea, anun]at` de Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii
(MEC), legat` de examenul pentru ocuparea posturilor de directori
\n [coli [i licee, provoac` un adev`rat [oc [i \n sistemul de
\nv`]`mânt preuniversitar din Ia[i. „Finaliz`m selec]ia la nivelul
primei etape pe modelul Reziden]iatului: cine a avut 10, î[i alege
orice [coal` din România, cine are 9,99, 9,98, num`rul de întreb`ri
va fi mare [i timpul de r`spuns va fi scurt, în a[a fel încât
diferen]ele vor facilita o ierarhizare. Prima variant` ar fi ca în
ordinea descresc`toare a mediilor, candida]ii s` î[i manifeste

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

Examenul pentru directori de [coli [i licee
este organizat pe modelul celor na]ionale,
cu subiecte relevante pentru orice
candidat care dore[te s`-[i asume
managementul unei unit`]i de \nv`]`mânt
|n completare, ministerul Educa]iei, prof. univ. dr. Mihai Sorin
C\mpeanu, arat` c` examenul pentru directori de [coli [i licee
este organizat pe modelul celor na]ionale, cu subiecte relevante
pentru orice candidat care dore[te s`-[i asume managementul
unei unit`]i de \nv`]`mânt. „La acest concurs na]ional cu întreb`ri
relevante [i foarte echitabil promovate, sigur va exista un prag
minim, nu [tiu dac` va fi nota 7, avem nevoie de consultare cu
exper]i în {tiin]ele educa]iei în func]ie de nivelul de dificultate
al subiectelor, în func]ie de mul]i parametri. Vor fi trei sec]iuni
la acest examen na]ional, de la abilit`]i cognitive pân` la abilit`]i
manageriale.
Mergând pe ideea c` un manager, oricât de competent ar fi,
în momentul în care nu este compatibil cu colectivul de cadre
didactice dintr-o [coal`, lucrurile nu vor merge a[a cum ne dorim
din nicio perspectiv`. În aceste comisii de interviu e bine s` fie
[i un reprezentant al cadrelor didactice din acea [coal`”, a scos
\n prim-plan ministrul C\mpeanu.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Ceremonia de premiere a
fermierilor români din Moldova ıGala Fermierilor‰, organizat\ la
Universitatea de Agronomie din Ia[i
„Gala Fermierilor”, eveniment organizat
de c`tre PRIAAgriculture, atât on-line, cât
[i on-site, va avea loc ast`zi, 12 mai 2021,
cu începere de la ora 10:30. Universitatea
de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
„Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i, în
curând Universitatea pentru {tiin]ele
Vie]ii, va g`zdui ceremonia de premiere a
fermierilor români din Moldova. Vor fi
abordate subiecte dintre cele mai
interesante pentru aceast` comunitate
Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
(USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i - în curând Universitatea
pentru {tiin]ele Vie]ii, va g`zdui ceremonia de premiere a fermierilor
români din Moldova - „Gala Fermierilor”.
Evenimentul este organizat de catre PRIAAgriculture, atât
on-line, cât [i on-site, [i va avea loc ast`zi, 12 mai 2021, cu
începere de la ora 10:30. Vor fi abordate subiecte dintre cele
mai interesante pentru comunitatea fermierilor din întreaga parte
a Moldovei, România, iar printre speakers s-au anun]at Adrian
Oros - Ministrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, Adrian Pintea
- director Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ii \n Agricultur` (APIA)
România, Gabriel Hoha - directorul Executiv al Direc]iei pentru
Agricultur` Jude]ean` [i prof. univ. dr. ing. Gerard Jit`reanu rectorul USAMV Ia[i.

Este cel mai important eveniment destinat
agriculturii [i cre[terii acesteia
„Gala Fermierilor” este cel mai important eveniment destinat
agriculturii [i cre[terii acesteia. „Vom organiza cel mai important

eveniment destinat agriculturii [i cre[terii acesteia, dar [i dezvolt`rii
fermierilor moldoveni. Vor fi dezb`tute subiecte importante al`turi
de fermieri, autorit`]i [i companii conexe [i vom încerca s` g`sim
cele mai bune solu]ii pentru aceste momente de încercare, s`
descoperim [i oportunit`]ile pe care le pot avea. Punem fermierii
în leg`tur` cu finan]atorii [i supermarketurile pentru a g`si cele
mai bune solu]ii de colaborare”, au transmis organizatorii.

M`suri concrete ale Statului pentru
companiile din agricultur` - ferme,
procesatori [i produc`tori
Dintre temele care vor fi abordate la „Gala Fermierului” pot
fi enumerate: ce m`suri concrete ia statul pentru companiile din
agricultur` - ferme, procesatori [i produc`tori, cum arat` stadiul
pl`]ii subven]iilor în acest moment? Green deal [i agricultur`,
Agricultur` de precizie - folosirea tehnologiei pentru a eficientiza
costurile în procesul de produc]ie agricol`, Agricultura bio. Se
poate dezvolta [i mai mult?
Ce provoc`ri [i ce oportunit`]i sunt pentru agricultur` \n
aceast` perioad`? Importan]a produselor române[ti în strategia
retailerilor. Ce trebuie s` [tie partenerii locali ai re]elelor comerciale
pentru a avea cât mai multe produse prezente la raft? Cum pot
avea o colaborare de lung` durat` [i fructuoas`? Cercetarea [i
importan]a acesteia pentru dezvoltarea agriculturii în România. Ce
spun consultan]ii [i avoca]ii? Cum pot ajuta prin expertiza lor?
Cum sunt finan]ate fermele de familie [i fermele mai mari din
România? Legea terenurilor agricole 2021. Status. Cum se face
preg`tirea for]ei de munc` \n acest domeniu?
Înv`]`mântul dual \n agricultur` \n Romania. Cum se poate
cre[te num`rul absolven]ilor? Rolul asocia]iilor [i clusterelor
agricole. Cu ce provoc`ri se confrunt` fermierii români în agricultur`?
De ce au nevoie pentru a-[i cre[te afacerile? Care sunt pove[tile
lor de succes? Cum au înv`]at s` fac` business [i cum ne pot

împ`rt`[i din experien]a lor? Ce sfaturi au pentru cei care se vor
s` înceap` un business în sectorul agricol?
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Pont pentru Admiterea \n clasa a IX-a!
Salonul Virtual al Ofertelor Educa]ionale
2021, organizat la Ia[i \n aceste zile
Pentru Admiterea \n clasa a IX-a, la Ia[i are loc
Salonul Virtual al Ofertelor Educa]ionale 2021.
Organizatorii, Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i, în colaborare cu Centrul Jude]ean de
Resurse [i Asisten]` Educa]ional` Ia[i, î[i
propun prin manifest`ri specifice s` ofere un
context favorabil unei decizii optime în alegerea
traseului educa]ional. Acesta are loc \n perioada
11 - 14 mai 2021
Salonul Ofertelor Educa]ionale, un eveniment de tradi]ie pentru
înv`]`mântul preuniversitar organizatorii, Inspectoratul {colar
Jude]ean (ISJ) Ia[i, în colaborare cu Centrul Jude]ean de Resurse
[i Asisten]` Educa]ional` (CJRAE) Ia[i, î[i propun, prin manifest`ri
specifice, s` ofere un context favorabil unei decizii optime în
alegerea traseului educa]ional. Astfel, Salonul Ofertelor Educa]ionale
promoveaz` {coala ie[ean`, reunind virtual institu]ii de înv`]`mânt
din jude]ul Ia[i [i promovând ofertele de înv`]`mânt liceal,
profesional, dual pentru anul [colar 2021-2022.

Viitorii absolven]i ai clasei a VIII-a,
împreun` cu p`rin]ii lor, sunt invita]i la un
maraton virtual
Viitorii absolven]i ai clasei a VIII-a, împreun` cu p`rin]ii lor,
sunt invita]i la un maraton virtual care va cuprinde urm`toarele
evenimente: 12 mai 2021, 14:00 - 15:00, webinar pentru elevi cu

tema: „Profil de zbor”, sus]inut de profesori consilieri [colari; 13
mai 2021, 14:00 - 15:00, webinar pentru profesorii dirigin]i ai
claselor a VIII-a cu tema: „Dirigintele - antrenor pentru succes.
Bune practici în orientarea carierei”; conectare prin link aici sau
live pe Facebook CJRAE Ia[i; 14 mai 2021, 14:00 - 15:00, webinar
pentru p`rin]i cu tema: „P`rintele - antrenor pentru succes”,
sus]inut de profesori consilieri [colari

|ntre 11 [i 14 mai 2021 au loc „Por]i
deschise carierei” - webinarii de
prezentare a unit`]ilor liceale [i
profesionale
|ntre 11 [i 14 mai 2021 au loc „Por]i deschise carierei” webinarii de prezentare a unit`]ilor liceale [i profesionale. Activit`]ile
se vor desf`[ura conform unui grafic afi[at pe site-urile www.isjiasi.ro
[i www.cjrae-iasi.ro. Salonul Ofertelor Educa]ionale constituie o
experien]` educa]ional` nonformal`, ce normalizeaz` emo]iile [i
interoga]iile elevilor gimnazi[ti oferind contexte de informare,
oportunit`]i de analiz` a ofertei educa]ionale, secven]e de planificare
a propriilor cariere, astfel încât aspira]iile tinerilor s` devin`
realitate. Vizitarea galeriei ofertelor educa]ionale de c`tre elevii
claselor a VIII-a [i p`rin]ii acestora se va putea realiza pân` la
sfâr[itul anului [colar, oferind fiec`rui elev oportunitatea de a
alege ce i se potrive[te.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Topul celor mai scumpe terenuri agricole
care se vând la Ia[i. Un om de afaceri
vrea s\ vând\ o buc\]ic\ de teren din
apropiere de ora[ cu 3 milioane de lei
Tot mai multe terenuri agricole
din apropierea municipiului Ia[i
sunt scoase la vânzare cu
pre]uri mari. Cel mai scump
dintre acestea este situat \n
comuna Aroneanu, cu o
suprafa]` de 4 hectare, [i se
vinde cu 3 milioane de lei.
Pân` acum, \n anul 2021, au
fost tranzac]ionate \n jur de
200 de hectare de teren agricol
|n topul celor mai scumpe terenuri agricole
din Ia[i, scoase la vânzare \n acest an, sunt cele
situate \n apropiere de municipiu. De exemplu, un
teren agricol cu o suprafa]` de 4 hectare, situat
\n comuna Aroneanu, Ia[i, se vinde cu 3 milioane
de lei (600.000 de euro). Este cel mai scump teren
agricol scos la vânzare la Ia[i, numai pentru un
hectar fiind solicitat` suma de 150.000 de euro.
Potrivit anun]ului de vânzare postat pe site-ul

Direc]iei Agricole Ia[i, suprafa]a de 4,1593 hectare
scoas` la vânzare cu 3.126.740 de lei se vinde doar
\n bloc. De asemenea, \n situa]ia \n care un preemtor
sau poten]ial cump`r`tor accept` oferta de vânzare,
acesta este obligat s` \ncheie o promisiune de
vânzare-cump`rare cu achitarea unui avans \n
cuantum de 30 la sut` din pre]ul de vânzare. Potrivit
anun]ului, \n termen de 5 zile de la data finaliz`rii
procedurii de exercitare a dreptului de preem]iune
[i emiterea avizului de la Direc]ia pentru Agricultur`
Jude]ean` Ia[i, dac` cump`r`torul nu \ncheie
contractul de vânzare-cump`rare, pierde avansul [i
promisiunea din partea vânz`torului c`-i va vinde
terenul. Un teren situat \n aceea[i comun` (Aroneanu)
din apropiere de Ia[i, cu o suprafa]` de 2 hectare,
a fost scos la vânzare cu 1,1 milioane de lei.

Terenurile agricole situate \n
apropiere de Ia[i se vând la
pre]uri exorbitante
|n comuna Valea Lupului a fost scos la
vânzare un teren agricol cu o suprafa]` de 6

Blocul agentului imobiliar Paul
Tehu]u nu a fost contestat de vecini!
Imobilul, ridicat `ntr-o zon\ de case
Paul Tehu]u, patronul de la TNT
Imobiliare, vrea s` construiasc`
un bloc chiar lâng` o cas` de pe
stradela Aduna]i, din Ia[i, zona
Smârdan. La sesiunea de
consult`ri publice nu s-au
prezentat locuitori din zon`,
afecta]i direct de investi]ie
Zona Smârdan din Ia[i este sufocat` de tot
mai multe proiecte imobiliare. Ieri, 11.05.2021,
la Prim`ria Ia[i a fost organizat` o sesiune de
consult`ri publice, ocazie cu care urma s` fie
analizat proiectul agentului imobiliar Paul Tehu]u,
patronul agen]iei TNT Imobiliare. |ns`, la sediul
Prim`riei nu au fost depuse obiec]iuni, motiv
pentru care proiectul va fi supus votului \n
Comisia de Urbanism. |n cazul unui aviz pozitiv,
proiectul va fi introdus pe ordinea de zi a
Consiliului Local, etap` premerg`toare celei de
autorizare. Conform Planului Urbanistic Zonal
(PUZ), pe o suprafa]` de doar 483 de metri
p`tra]i, ar urma s` fie construit un bloc de
locuin]e colective cu regimul de \n`l]ime
S<P<2E<M, pe stradela Aduna]i, nr.7. Procentul
de ocupare a terenului este de 40 la sut`, \n
timp ce coeficientul de utilizare a terenului este
1,6. Rezult`, astfel, o suprafa]` desf`[urat` a
cl`dirii de 772,8 metri p`tra]i. |n cazul \n care
cele 9 apartamente vor fi vândute, afacerea
valoreaz` aproape 1 milion de euro.

Paul Tehu]u a \ncercat
[i \n urm` cu 4 ani,
dar f`r` succes
Nu este prima dat` când proiectul este
supus aviz`rii. Paul Tehu]u a \ncercat s` ob]in`
avizele pentru proiect [i la finalul anului 2017.
Aunci, regimul de \n`l]ime propus era de S<P<5.

Comisia de Urbanism a respins proiectul [i a
impus reducerea indicatorilor. „Zona \n care se
afl` amplasamentul studiat a suferit o evolu]ie
rapid` \n ultimii 10-15 ani, prezentând un interes
pentru dezvoltarea func]iunilor de tip reziden]ial
cu regim mare de \n`l]ime, dar [i a serviciilor
aferente. |n zon`, pe str`zile Aduna]i, Icoanei,
Emil Palade, s-au f`cut \n ultima perioad`
construc]ii cu regim mediu [i mare de \n`l]ime
(P<3E<M – P<10E<E retras), având func]iunea
principal` reziden]ial` - locuin]e colective”, se
arat` \n descrierea situa]iei actuale. Subsolul
cl`dirii va fi folosit pentru spa]ii tehnice, iar la
parter vor fi amenajate locurile de parcare. |n
total, sunt prev`zute 9 locuri de parcare. |n
acest moment, activitatea Comisiei de Urbanism
din cadrul Prim`riei este blocat`.

Afaceristul Ioan Hatmanu
s-a trezit cu autoriza]ia
de construire anulat`
|ns` au fost situa]ii \n care proiecte autorizate
de Prim`ria Ia[i au fost anulate \n instan]`.
Este [i cazul lui Ioan Hatmanu, administratorul
societ`]ii Marluc - H SRL. Recent, Curtea de
Apel Ia[i a decis s` anuleze autoriza]ia de
construire nr.1012/04.10.2018 emis` pe numele
societ`]ii Marluc - H SRL. Conform autoriza]iei,
cl`direa de locuin]e colective a fost aprobat`
pe o suprafa]` de doar 464 de metri p`tra]i,
situat` pe strada Fericirii, nr.2, \n apropierea
zonei Smârdan. Regimul de \n`l]ime aprobat
este de P<3<M. |n total, erau prev`zute 15
apartamente, din care 6 cu o camer` [i 9 cu
dou` camere, [i 11 locuri de parcare. Magistra]ii
au ar`tat c` nu a fost respectat num`rul necesar
de locuri de parcare. Ulterior, Ioan Hatmanu
a solicitat intrarea \n legalitate.
Ciprian BOARU

hectare, pentru care se cer aproape 600.000 de
lei. Un om de afaceri din Ia[i a pl`tit 155.000
de lei pentru un teren agricol cu o suprafa]` de
5 hectare, \n comuna Valea Lupului. |n comuna
Strunga se vând peste 3 hectare de teren agricol
cu 400.000 de lei, iar \n comuna Miroslava se
vând 2 hectare de teren agricol cu 516.220 de
lei. |n acest an au fost tranzac]ionate aproximativ
200 de hectare de teren agricol, din jude]ul Ia[i.
Tranzac]iile cu terenuri agricole au fost blocate
timp de câteva luni, din noiembrie 2020 pân` la
jum`tatea lunii februarie 2021, din cauz` c` nu
au fost publicate la timp normele metodologice
aferente Legii 175/2020. Suprafa]a [i valoarea
terenurilor agricole din Ia[i au crescut în ultimii
3 ani. Chiar în anul 2020 a avut loc tranzac]ia
anului în agricultur`. Ilie Airinei, un om de afaceri
din Ia[i, cu experien]` \n domeniu, a cump`rat
o suprafa]` de 34 de hectare de teren agricol
cu 1,6 milioane de lei, aproximativ 10.000 de
euro, la hectar.

|n anul 2020 au fost
tranzac]ionate 1.218 hectare,
o suprafa]` mai mare fa]` de
cea înregistrat` în anul 2019
Suprafa]a agricol` tranzac]ionat` în Ia[i în
anul 2020 a crescut comparativ cu cea înregistrat`

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.

în anul 2019. Potrivit informa]iilor furnizate de
Direc]ia Agricol` Ia[i, în perioada ianuarie noiembrie 2020 au fost înregistrate 1.815 oferte
pentru tranzac]ionarea a 1.218,7 de hectare de
teren agricol. Aproape jum`tate din num`rul
tranzac]iilor din anul 2020 au fost f`cute în
perioada septembrie - n oiembrie, când au fost
înregistrate 496 de oferte, pentru 323 de hectare
de teren agricol. Suprafa]a cu terenuri agricole
tranzac]ionat` în Ia[i a crescut în anul 2020
comparativ cu anul 2019. Pre]urile practicate
pentru vânzarea sau achizi]ia terenurilor variaz`
în func]ie de zon`, cele mai scumpe fiind cele
vândute în apropiere de ora[. Astfel, dac` terenurile
sunt într-o zon` cu un poten]ial agricol sc`zut,
o zon` greu accesibil`, f`r` utilit`]i în apropiere,
pre]urile pot s` scad` [i la 1.500 - 2.000 de euro,
la hectar. Cele mai scumpe terenuri s-au vândut
cu 7.000 pân` la 10.000 de euro hectarul, în anul
2020. Potrivit legisla]iei privind vânzarea terenurilor
agricole, acestea pot fi vândute doar prin ofert`,
cu anun] publicat pe site-ul DAJ Ia[i sau MADR,
unde sunt publicate [i comunic`rile de acceptare
de ofert`. Cele mai scumpe terenuri vândute \n
Ia[i, \n ultimii 3 ani, sunt \n Le]cani, Erbiceni,
Miroslava [i Aroneanu. Un investitor str`in a
cump`rat la Erbiceni un teren cu o suprafa]` de
19 hectare cu 150.000 de euro.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Medicii veterinari din Ia[i nu [i-au
primit salariile pentru perioada
ianuarie-martie 2021. Speciali[tii sunt
`n pragul disper\rii [i se gândesc s\
renun]e la contractele cu ANSVSA
Medicii veterinari din
Ia[i, cu contract de
liber` practic` cu
ANSVSA, nu au \ncasat
salariile aferente lunilor
ianuarie-martie 2021.
Problemele cu
salarizarea sunt de anul
trecut, când au
protestat pentru a primi
banii cuveni]i.
Pre[edintele Colegiului
Medicilor Veterinari din
Ia[i sus]ine c` a f`cut
adrese c`tre
pre[edintele Klaus
Iohannis [i c`tre
premierul Florin C\]u

prev`zute în H.G. 1156/2013, deoarece
nu sunt atribuite contractele c`tre
medicii veterinari de liber` practic`
organiza]i în condi]iile legii. Motivul
este lipsa creditelor de angajament din
bugetul alocat c`tre ANSVSA, iar \n
jude]e precum Alba, Vâlcea, Olt, Arge[,
Ialomi]a nu sunt contracte \ncheiate
cu medicii veterinari, unele de peste
18 luni. Pre[edintele Colegiului Medicilor
Veterinari din Ia[i, Viorel Ionescu, a
primit doar promisiuni. „Am \n]eles c`
e o problem` la nivelul ANSVSA. Neau spus c` o s`-i primim dup` Pa[te,
dar nu s-a virat niciun ban \n conturi.
Noi am f`cut adrese c`tre Pre[edintele
României, prim-ministru, \ns` nu avem
momentan niciun r`spuns. |n jude]ul
Ia[i nu sunt probleme cu lipsa medicilor
veterinari din comune”, spune Viorel
Ionescu, pre[edintele Colegiului Medicilor
Veterinari din Ia[i.

Medicii veterinari din Ia[i, care
lucreaz` \n mediul rural \n baza unor
contracte de liber` practic` cu Autoritatea
Na]ional` Sanitar-Veterinar` [i pentru
Siguran]a Alimentelor, spun c` nu au
primit salariile aferente primului trimestru
din acest an. Mai mult, dac` ace[tia
nu vor primi banii promi[i, ar putea
renun]a la contracte [i astfel comunele
din Ia[i ar putea r`mâne f`r` medici
veterinari. |n acest moment exist` deja
339 de comune din România la nivelul
c`rora ANSVSA, prin Direc]iile Sanitar
Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor
jude]ene, respectiv a municipiului
Bucure[ti, nu efectueaz` ac]iunile

Medicii veterinari din
Ia[i trebuie s`
primeasc` salariile
aferente primului
trimestru din acest an
Medicii veterinari din Ia[i care
lucreaz` în cabinetele din comunele
din jude] au primit doar o parte din
banii promi[i de ANSVSA, de aceea
au dat \n judecat` institu]ia, pentru c`
nu au \ncasat salariile aferente lunii
august 2020. Fiecare din cei 86 de
medici veterinari din Ia[i care au
contract cu ANSVSA trebuie s` primeasc`
10.000 de lei pentru luna august 2020

[i alte 30.000 de lei pentru lunile
ianuarie, februarie [i martie 2021. |n
plus, nu au fost realizate pl`]ile aferente
lunilor ianuarie-martie 2021 conform
Legii 236/2019. Ca urmare a neachit`rii
pl`]ilor restante, medicii veterinari din
mediul rural sunt în pragul disper`rii,
al falimentului, întrucât au de pl`tit
impozite [i taxe lunare c`tre stat, au
de pl`tit salarii, chirii, utilit`]i, credite
la b`nci. Medicii veterinari din Ia[i,
dar [i din restul ]`rii care au protestat
în fa]a sediilor DSVSA timp de dou`
s`pt`mâni, \n anul 2020, au reu[it s`
ob]in` o parte din sumele datorate de
stat pentru munc` prestat` timp de 3
luni. Speciali[tii cu contract de liber`
practic` au primit [i primele materiale
de protec]ie pentru controalele în ferme,
materiale sanitare de care aveau nevoie

urgent`, întrucât le achizi]ionau din
bugetul propriu.

DSVSA Ia[i a luat o
serie de m`suri pentru
ca gripa aviar` s` nu
ajung` \n fermele
din Ia[i
Speciali[tii din cadrul DSVSA Ia[i
vor aplica mai multe m`suri pentru ca
gripa aviar` s` nu ajung` [i la Ia[i, în
contextul diagnostic`rii virusului gripei
aviare la p`s`rile dintr-o exploata]ie
comercial` de p`s`ri din localitatea
Ungheni, jude]ul Mure[. |n urm`toarele
30 de zile, fermierii trebuie s` respecte
mai multe m`suri, altfel risc` s` piard`
afacerile din domeniul avicol. Astfel, vor
fi suspendate târgurile cu comer] ambulant

de p`s`ri, activit`]ile comerciale cu p`s`ri
vii, de la puii de o zi pân` la p`s`rile
reform` (trimise la abator dup` terminarea
ciclului de produc]ie- n.r.), pentru toate
speciile de p`s`ri comercializate prin
intermediul mijlocitorilor de afaceri.
Speciali[tii din domeniul avicol avertizeaz`
c` dac` nu se vor respecta m`surile de
biosecuritate, România risc` s` ajung`
\n aceea[i situa]ie ca la pesta porcin`
african`. |n prezent, în jude]ul Ia[i sunt
4 focare active în mai multe comune,
la porcii domestici. De asemenea, \n
acest an a crescut [i num`rul porcilor
mistre]i bolnavi de pesta porcin` african`.
Potrivit datelor actualizate, în jude]ul
Ia[i s-au înregistrat 401 mistre]i mor]i,
g`si]i de medicii veterinari, iar al]i 102
porci mistre]i au fost vâna]i în acest an.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Un tat\ din Ia[i a reu[it s\-[i
violeze ambele fiice, `n repetate
rânduri. Una dintre ele avea 27 de ani
Un individ din jude]ul Ia[i a
fost pedepsit de judec`tori,
dup` comiterea unor fapte
abominabile. Ini]ial, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i lau condamnat pe Ioan B. la o
pedeaps` total` de 13 ani de
temni]`, pentru viol. Conform
anchetatorilor, ie[eanul [i-ar fi
violat ambele fiice, una dintre
victime fiind \ncadrat` \ntr-un
grad sever de handicap
Caz incredibil la Ia[i. Un individ a fost
condamnat la pu[c`rie dup` ce [i-a violat fetele.
|ntreaga groz`vie a ie[it la iveal` dup` ce una
dintre fete [i-a f`cut curaj [i a povestit prin ce
a trecut. Poate c` asta nu s-ar fi \ntâmplat niciodat`
[i calvarul fetelor ar fi continuat, dar o doz` de
curaj a f`cut ca totul s` se termine. Pentru a le
proteja pe tinerele abuzate, reporterii „BZI” nu
vor prezenta prea multe date legate de identitatea
lor sau de locul \n care s-au petrecut nenorocirile.
Ini]ial, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i lau condamnat pe Ioan B. la o pedeaps` total`
de 13 ani de pu[c`rie, pentru viol. Potrivit

procurorilor ie[eni, individul [i-ar fi violat ambele
fiice, una dintre victime fiind \ncadrat` \ntr-un
grad sever de handicap. Dosarul a ajuns pe mesele
magistra]ilor de la Curtea de Apel Ia[i, care
urmeaz` s` \i stabileasc` soarta individului.

Ie[eanul, acuzat c`
[i-a violat ambele fiice
Procesul ie[eanului Ioan B. a \nceput pe data
de 13 aprilie 2017. Atunci, procurorii ie[eni au
dispus trimiterea \n judecat` a individului, sub
acuza]ia de viol. Conform anchetatorilor, \n urm`
cu mai bine de patru ani, individul [i-ar fi abuzat
sexual ambele fiice, adulte. De asemenea, oamenii
legii au sus]inut c` una dintre cele dou` tinere
sufer` de un handicap sever. La ceva timp de la
producerea incidentelor din casa groazei, victimele
le-au povestit procurorilor prin ce au trecut.
Imediat, oamenii legii au mers [i l-au s`ltat pe
suspect, ducându-l la audieri. Mai apoi, anchetatorii
au dispus trimiterea \n judecat` a lui Ioan B.,
pentru comiterea mai multor infrac]iuni de viol.

Ce s-a \ntâmplat \n
casa groazei din Ia[i
Povestea a \nceput pe data de 3 martie 2016.
Atunci, una dintre fete i-a povestit mamei sale

prin ce a trecut. Trebuie precizat c` b`rbatul a
divor]at, iar fata cea mare, de 27 de ani, a r`mas
la el. De câte ori a violat-o, este greu de spus.
Cert este c` anchetatorii au stabilit c` s-a \ntâmplat
\n repetate rânduri. Surse din anchet` au spus
c` tân`ra ce sufer` de un handicap a fost constrâns`
[i abuzat`, pentru c` nu se putea ap`ra. Cum a
reu[it individul s` o abuzeze [i pe cea de-a doua
fiic` este greu de spus. Cert este c` asta s-a
\ntâmplat. Dac` va fi g`sit vinovat, b`rbatul \[i
va petrece urm`torii ani din via]` \n spatele

gratiilor. Din câte se pare, tân`ra cu handicap a
ajuns \n grija mamei din momentul \n care individul
a fost arestat. Chiar dac` pedeapsa este de 13
ani, cel mai probabil b`rbatul va fi eliberat mai
devreme, asta dac` decizia judec`torilor va fi
definitiv`. La Ia[i au mai existat cazuri asem`n`toare
de-a lungul timpului, \ns` copilele erau minore.
Cum a reu[it acest individ s` fac` asta având
ambele fiice majore, este greu de spus.
Sorin PAVELESCU

Dovada combina]iilor f`cute la spitalul mobil de la Le]cani!
Re]eaua care a controlat tot ce s-a \ntâmplat a fost deconspirat`
Continu` s` ias` la iveal` detalii scandaloase
despre spitalul mobil de la Le]cani pentru tratarea
bolnavilor de COVID-19. Unitatea medical` zace
cu u[ile ferecate de mai bine de 4 luni, timp \n
care proprietarul nu a f`cut mare lucru pentru

remedierea deficien]elor constatate \n ultima
perioad`. Ba chiar pentru a masca din nereguli,
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar` (ADI)
Euronest a apelat la Maricel Popa, fostul pre[edinte
al Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i, pentru a reface

unele instala]ii. Maricel Popa nu are nicio calitate
pentru a intra la spitalul mobil, dar cu toate
acestea, conducerea Euronest i-a facilitat accesul.
Dup` ce toate aceste lucruri au fost semnalate,
CJ Ia[i a demarat o anchet`, iar toat` mascarada
a ie[it la iveal`.

Firma lui Maricel Popa a
fost favorizat` la spitalul
mobil de la Le]cani
Pentru a mai elimina din m`surile impuse
de autorit`]i, Euronest a ajuns s` apeleze la firma
Omega Tehnoton pentru remedierea unor probleme.
Muncitorii lui Maricel Popa au intrat pe o alt`
poart` de acces, \ns` cei de la Paz` i-au trecut
\n registru. Astfel, muncitorii lui Popa au intrat
lini[ti]i la spital [i au lucrat la unele instala]ii.
Toate aceste aspecte au fost semnalate [i de
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i. „Ni[te ingineri
care coordoneaz` compartimentele de repara]ii [i
mentenan]` ale grupului Omega Tehnoton, de]inut
de fostul pre[edinte CJ, au intrat cu ma[inile de
serviciu \n curtea spitalului mobil de la Le]cani.
S-a \ntâmplat la jum`tatea lunii martie prima oar`,
dar [i ulterior, intr`ri repetate. Paza acestui obiectiv
este asigurat` de Direc]ia aflat` \n subordinea CJ
Ia[i”, a spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Dovada c` Maricel Popa a intrat
ilegal \n unitatea medical`
Mai multe \nregistr`ri arat` numerele de
\nmatriculare ale ma[inilor de la Omega Tehnoton,
al`turi de o serie de m`rturii ale persoanelor care
au fost de fa]`. Astfel, Alina Popa i-a permis lui
Maricel Popa, cu largul concurs al celor de la
Direc]ia de Paz`, s` intre \n curtea spitalului. „Exist`
\nregistrate mai multe intr`ri ale unor persoane
care au f`cut lucr`ri la bazinele de ap` sau la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

instala]iile electrice sau la cele de aer condi]ionat.
Angaja]ii de la Direc]ia de Paz` au relatat c` au
permis accesul acestor persoane prin dispozi]ia
doamnei Alina Popa.
Aceste persoane lucrau la grupul de firme
Omega Tehnoton. Paznicii sunau de fiecare dat`
la Alina Popa. |n 2 aprilie 2021,fostul [ef al CJ a
intrat \n incinta spitalului. Cineva trebuie s` r`spund`
public [i s` explice de ce aceste persoane au intrat
acolo”, a mai spus Costel Alexe.

Se cere interven]ia
anchetatorilor la Le]cani
Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i a cerut
interven]ia organelor de anchet` pentru a face lumin`
la spitalul mobil de la Le]cani. „Care a fost motivul
pentru care angaja]ii de la Omega Tehnoton au
avut acces liber \n curtea spitalului [i \n baza a ce
contract au operat acele lucruri. Sunt convins c`
autorit`]ile competente vor stabili dac` exist` vreo
situa]ie de conflict de interese. Discu]iile cu Euronest
]in de autorizarea spitalului [i \ndeplinirea m`surilor
de conformare. Autorit`]ile vor trebui s` stabileasc`
care este proiectul pe viitor al acestui spital. CJ are
dou` obiective, cel de a asigura faptul c` spitalul
trebuie s` fie func]ional, dar [i recuperarea banilor
investi]i prin fonduri europene. Cei de la Euronest
[i-au luat multe angajamente pe care nu au reu[it
s` le duc` la \ndeplinire”, a men]ionat Costel Alexe.
Culmea, procurorii anticorup]ie au deschis mai multe
dosare penale dup` licita]ia de la spitalul mobil,
\ns` ancheta bate pasul pe loc. Nu este primul
scandal care st` la baza licita]iei pentru spitalul
mobil, licita]ie cu o valoare de 10,7 milioane de
euro. Culmea, de[i faptele sunt evidente, Alina Popa
sus]ine c` Maricel Popa nu a fost la Le]cani.
Continuarea pe BZI.ro.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Abuzuri pe drumul Ia[i - Suceava! Patronul
firmei de construc]ii Alpenside, acuzat
c\ a concediat angaja]ii incomozi
Angaja]ii firmei de construc]ii Alpenside SRL,
care se ocup` de reabilitarea drumurilor de pe
axa Ia[i - Suceava, rup t`cerea. Dup` ce ar fi
descoperit c` s-au petrecut mai multe nereguli
pe [antierele din jude]ul Ia[i, recent, mai mul]i
angaja]i s-au trezit c` au fost concedia]i din senin,
f`r` o explica]ie din partea angajatorilor. Mihai
Ponor, \n vârst` de 51 de ani, a povestit c`
lucreaz` de mai mult timp la firma de construc]ii,
\n calitate de mecanic utilaj. „B`nuiesc c` m-au
concediat pentru c` [tiam prea multe. {tiam
gol`niile pe care le f`ceau. Ei nu respectau la
partea de terasament. Spre exemplu, piatra concasat`
se amestec` cu un fel de lut, dar ei au aruncat
cu p`mânt galben. Drumurile nu aveau grad de
compactare, nu au trecut cu compactorul. Eu am
lucrat ca mecanic utilaj, pe o vol`, cu \nc`rc`tor
frontal. Eram arondat pe comuna Coarnele Caprei.
Acolo am avut probleme [i cu orele de lucru.
Spre exemplu, se asfalta \n zilele de sâmb`t` [i
duminic`, pentru c` atunci nu se f`ceau controale.
Dar nu eram pl`tit dublu, cum se spune \n lege.
Eram pl`tit cu 3.000 de lei pe lun`. Am fost pur
[i simplu dat afar`, f`r` preaviz. Am fost anun]at
s` nu mai vin. |n locul meu a venit un muncitor
necalificat, care a lucrat pe motostivuitor. Cred
c` m-au dat afar` pentru c` [tiam cum lucrau”,
a precizat b`rbatul.

Alpenside transmite c` postul
b`rbatului a fost desfiin]at
Reporterii „BZI” au solicitat un punct de vdere
din partea firmei de construc]ii. Ace[tia ua transmis
c` postul lui Mihai Ponor a fost desfiin]at. „Postul
pe care l-a ocupat domnul Mihai Ponor a fost
desfiin]at începând cu data de 22.03.2021, în
temeiul articolului 65(1) din Codul Muncii. Pe
aceea[i dat`, domnul Ponor a fost notificat [i a
luat la cuno[tin]` despre acest fapt. Contractul
individual de munc` a încetat pe data de 16
aprilie, astfel încât perioada de preaviz a fost de

20 de zile lucr`toare. Domnul Ponor a fost informat
c` în cadrul societ`]ii nu sunt disponibile alte
locuri de munc` la un nivel similar de preg`tire
profesional`. Celelalte afirma]ii ale domnului Ponor
sunt, de asemenea, dezinform`ri”, transmite
departamentul de comunicare Alpenside. |n edi]iile
trecute ale „BZI” a fost prezentat [i cazul unui
muncitor de la societatea Conest SA, care a
decedat dup` ce a c`zut de pe schelele montate
pe [antierul organizat \n incinta m`n`stirii Frumoasa,
din Ia[i.

Un agent de paz` a fost
concediat, dar nu mai
poate primi [omaj
Un alt angajat concediat este {tefan }ibucanu,
din comuna Coarnele Caprei, jude]ul Ia[i, \n vârst`
de 45 de ani. B`rbatul lucra ca agent de paz`
pentru societatea Special Bad Boys Security, din
Bucure[ti, la depozitul Alpenside din comun`.
Firma de construc]ii a \ncheiat un contract cu
firma de paz` pe perioada lucr`rilor de execu]ie.
„Tot a[a am fost [i eu concediat. |n contract
eram trecut cu 160 de ore [i primeam 1.400 de
lei. |n schimb, erau prestate mai multe. Eu nu
am v`zut niciun stat de plat`, niciun flutura[. |n
locul meu a b`gat un b`trân cu diabet. Nimeni
nu cere niciun cazier, se promite c` fac rost
imediat [i de atestate. Am lucrat pentru ei timp
de 1 an [i 6 luni. |n ultima lun` am fost trecut
pe alt` firm` [i am fost concediat. Acum, nici
[omaj nu mai pot lua”, a povestit angajatul
concediat. Ini]ial, {tefan }ibucanu ap`rea \n
eviden]ele societ`]ii First R.A.L. Security SRL.

Patronul firmei de paz`:
„Nu i-a pl`cut genul
de paz` mai militarizat`”
Contactat telefonic, Liviu Tru]`, unul dintre
asocia]ii firmei Special Bad Boys Security SRL,

a oferit alt` versiune \n leg`tur` cu incidentul.
„Domnul }ibucanu a avut un comportament
neadecvat. La orice ordin pe care \l primea, nui convenea [i spunea c` pleac`. I s-a atras aten]ia
c` nu poate avea aceast` atitudine. I-a cerut
dispeceratului s` nu-l mai deranjeze \n timpul
serviciului. S-a \ntocmit un raport de indisciplin`.
Noi am preluat contractul, iar domnul }ibucanu
se afla \n perioada de prob`. Nu i-a convenit
genul de paz` mai militarizat`”, a precizat
reprezentantul societ`]ii.

Alpenside SRL urmeaz`
s` primeasc`
21,8 milioane de euro
Contractul de reabilitare a primelor dou` loturi
din axa rutier` Ia[i - Suceava a fost atribuit firmei
Alpenside SRL, cu o valoare de 21,8 milioane de
euro, f`r` TVA, \n urma unei licita]ii organizate

de Consiliul Jude]ean Ia[i. Este vorba despre
lotul 1 pe DJ 282 limita Ia[i - Rediu - Movileni
- Gropni]a - DJ 281D (29,584 km). Lotul doi
prevede lucr`ri pe DJ 281D de la Coarnele Caprei
- Focuri - Gropni]a [i DJ 281B Coarnele Caprei
- Belce[ti (DJ 281), în lungime de 22,001 km. |n
2020 a fost emis ordinul de \ncepere a lucr`rilor.
|n acest moment, licita]ia pentru al treilea lot de
drumuri se afl` \n desf`[urare. Contractul are o
valoare de aproape 20 de milioane de euro.
Modernizarea drumurilor din jude]ul Ia[i face
parte dintr-un proiect mai amplu, \n colaborare
cu jude]ul Suceava. Sus]inut cu fonduri europene,
valoarea total` a proiectului este de 327.030.642
lei. Societatea Alpenside SRL este controlat` de
afaceristul Vlad Ionel Vame[u. |n 2019, cifra de
afaceri a companiei a fost de 181,6 milioane lei,
profit de 14 milioane lei, datorii de 79 milioane
lei, cu un num`r de 228 de angaja]i.
Ciprian BOARU

Poate chiar feti]a ta a fost abordat\ de el pe Facebook [i a c\zut `n plas\.
Un obsedat a cerut poze indecente de la peste 1.000 de copile, iar
de la unele chiar a primit. Urmeaz\ s\ fie condamnat. Ce pedeaps\ merit\?
Un ie[ean va fi nevoit s` dea explica]ii \n
instan]`, \n urma unui scandal de propor]ii.
Procurorii au dispus ieri trimiterea \n judecat` a
lui Liviu Andrei Hotinc`, sub acuza]ia de
pornografie infantil`. Potrivit anchetatorilor,
individul ar fi convins minore s` \i trimit` imagini
cu ele \n ipostaze indecente
Peste 1.000 de minore au fost abordate de un ie[ean pe re]elele
de socializare! Individul voia imagini cu ele \n ipostaze indecente!
Suspectul tremur` acum, \n a[teptarea unei sentin]e!
Astfel, procurorii ie[eni au dispus ieri trimiterea \n judecat`
a lui Liviu Andrei Hotinc`, sub acuza]ia de pornografie infantil`.
Acum, urmeaz` ca Tribunalul Ia[i s` stabileasc` un prim termen
al procesului penal. Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus
p`r]ile implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Potrivit acestora, individul a ac]ionat din anul 2018 pân` în
2020. „În cauz` exist` suspiciunea rezonabil` c`, în perioada 20182020, inculpatul L.A.H., domiciliat în jude]ul Ia[i, a procedat la
procurarea a mii de materiale pornografice cu minori, în trei
moduri diferite. S-a re]inut faptul c`, într-o prim` etap`, inculpatul
a desc`rcat materialele pornografice de pe diferite aplica]ii online,
iar, ulterior, acesta a efectuat diferite schimburi de asemenea
materiale cu alte persoane având preocup`ri similare”, au afirmat
anchetatorii.

Poze indecente cu peste 1.000 de minore

Anchetatorii au mai spus c` minorele pe care ie[eanul le-a
abordat aveau vârste cuprinse între 10 [i 12 ani. „Inculpatul a
intrat în contact, prin intermediul unor aplica]ii online, cu fete
minore cu vârste cuprinse între 10 [i 12 ani, c`rora le cerea în
mod explicit (dup` ce anterior le încuraja prin trimiterea de
Ie[eanul Liviu Andrei Hotinc`,
materiale similare înf`]i[ându-l pe inculpat) a-i trimite materiale
acuzat de pornografie infantil`
pornografice înf`]i[ându-le pe acestea”, au subliniat anchetatorii.
Ie[eanul Liviu Andrei Hotinc` a intrat \n vizorul procurorilor Conform acestora, peste 1.000 de feti]e au fost abordate de individ,
\n urm` cu aproximativ un an. Potrivit oamenilor legii, individul îns` nu toate au c`zut în plas`. Totu[i, unele dintre acestea au
c`tre inculpat î[i aveau domiciliul în ]`ri precum Rusia, Ucraina
ar fi abordat minore pe re]elele de socializare [i ar fi \ncercat s` trimis materiale pornografice.
Individul ar fi abordat feti]e din România [i din alte ]`ri. [i România”, au mai spus anchetatorii. Ini]ial, individul a fost
ob]in` imagini cu caracter explicit. „Pe data de 21 iulie 2020,
procurorii din Târgu Mure[ au dispus re]inerea pentru o perioad` „Inculpatul a abordat mai mult de 1.000 de persoane minore, multe arestat preventiv, dar, mai apoi, acesta a fost l`sat \n libertate de
de 24 de ore a inculpatului L.A.H., în vârst` de 37 de ani, pentru dintre acestea urmându-i solicit`rile. În urma cercet`rilor efectuate procurori.
Ciprian NEDELCU
s`vâr[irea infrac]iunii de pornografie infantil`”, au subliniat anchetatorii. în cauz` s-a constatat c` cele mai multe minore contactate de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânz`ri,studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL.
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.

Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Ajutor bucatar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.

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

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

Agent dezinfec]ie, deratizare,
dezinsec]ie, studii liceale
agricole, f`r` experien]`
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com.

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

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

Contabil junior, studii superioare,
cuno[tin]e operare PC, limba
englez` mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
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0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.
Contabil senior, studii superioare,
cuno[tin]e operare PC,
experien]` 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i de auz [i vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, Delivery distribu]ie, s`
de]in` biciclet` sau ma[in`, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician, scoal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Electromecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Electromecanic sta]ie pompare
apa canal, studii medii sau
superioare, experien]` 2 ani,
concurs, ANIF FILIALA
TERITORIALA IASI. Rela]ii la:
0232/226526; 0232/212256;
iasi.ru@anif.ro.
Electromecanic sta]ie pompare
apa canal, studii medii sau
superioare, experien]` 6 luni/1an,
concurs, ANIF FILIALA
TERITORIALA IASI. Rela]ii la:
0232/226526; 0232/212256;
iasi.ru@anif.ro.
Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu. studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.

Fierar betonist, [coal`
profesional`, curs calificare, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

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

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

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

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

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Macaragiu pentru macarale,
[coala profesional` atestat
ISCIR, f`r` experien]` precizat`,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manipulant marf`, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
Rela]ii la: 0756813198;
maticbp@gmail.com.
Manipulant marf`, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

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

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

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

Muncitori necalifica]i \n gr`din`rit
[i horticultur`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HVIN
CHIONE GROUP SRL. Rela]ii la:
077028359.

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

Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.

Leg`tor manual, studii medii,
calificare, FLAMARION SRL.
Rela]ii la: 0744540663;
flamarion_iasi@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
0744540663;
adi_bvtyaly@yahoo.com.
Lucr`tor comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, BY RICCO
SRL. Rela]ii la: 0744261338;
byricco2016@gmail.com.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.

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

Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L.
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba englez`,
francez`, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Sofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
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Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.

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.

T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Tâmplar manual, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tâmplar manual la presare [i
\ncleiere, [coala general`, f`r`
experien]` precizat`, TECKMAU
PAVE SRL. Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, f`r` studii [i
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com.
Tâmplar universal, [coala
genral`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Vânz`tor, studii medii, experien]`
min.1 an, DOLIMEX SRL. Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Zidar, scoal` profesional`, curs
calificare, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele ABUDANII PATRICIA
LORENA, emis de Universitatea
de Medicina [i Farmacie Grigore
T. Popa. Se declar` nul.

MEDIU
SC ELMOND COM SRL, titular al
proiectului ,,Alimentare cu
energie electric` -Extindere
pentru CENTRU COMERCIAL
ERA IA{I ’’ –anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de \ncadrare de c`tre
APM IA{I f`r` evaluarea
impactului asupra mediului [i f`r`
evaluare adecvat`, \n cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul ,, Alimentare cu
energie electric` -Extindere
pentru CENTRU COMERCIAL
ERA IA{I’’ propus a fi amplasat
\n Mun. IA{I, zona Ses Bahlui,
jud IA{I. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM IA{I ,Calea
Chi[in`ului nr.43, zilnic, \ntre
orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adresa de internet
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare termen de
10 zile de la data public`rii
prezentului anun].
GHENA COV INVEST SRL, cu
sediul \n sat Aroneanu, stradela
Bogdan L`pu[neanu, nr. 4,
parter, camera 4, com.Aroneanu,
jud.Ia[i, anun]` depunerea cererii
pentru emiterea autorita]iei de

mediu privind activit`]ile
,,Restaurante-cod CAEN 5610’’
[i ,,Alte activit`]i recreative [i
distractive n.c.a- cod CAEN
9329’’ desf`[urate la punctul de
lucru: ,,COMPLEX SUNRICE
CIRIC’’ amplasat \n municipiul
Ia[i, [os. Aroneanu, nr.8, jude]ul
Ia[i. Documenta]ia tehnic` poate
fi consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i,
str.Calea Chi[in`ului, nr.43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, \n
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].
S.C. MENNEKES ELECTRIC
S.R.L. solicit` emiterea
autoriza]iei integrate de mediu
pentru activitatea de producere a
cablurilor electrice pentru
autovehicule la punctul de lucru
din satul Bratuleni, comuna
Miroslava , str.Constantin
Brâncu[i, nr.7, Jud. Ia[i.
Activitatea desf`[urat` la punctul
de lucru include activitatea
nominalizat` \n anexa 1, pct.
4.1.h) la Legea nr.278/2013
privind emisiile industriale.
Solicitarea de emitere a
autoriza]iei integrate de mediu se
refer` la o instala]ie nou`.
Informa]ii privind impactul
poten]ial asupra mediului al
activit`]ii pentru care se solicit`
emiterea autoriza]iei integrate de
mediu pot fi consultate la sediul
APM Ia[i, Calea Chi[in`ului,
nr.43, jude]ul Ia[i [i la punctul de
lucru al SC MENNEKES
ELECTRIC SRL din satul
Br`tuleni, comuna Miroslava,
str.Constantin Brâncu[i, nr.7,
jude]ul Ia[i, \n zilele de luni-joi,
\ntre orele 8-16:30 [i vineri, orele
8-14. Observa]iile, sugestiile,
propunerile publicului se primesc
\n scris la sediul APM Ia[i sau
electronic la adresa de e-mail
office@apmis.anpm.ro \n termen
de 30 de zile.
Samson Constantin [i Maria,
titular al PUZ/Program „|ntocmire
PUZ construire locuin]`
colectiv`” amplasat \n
[os.Nicolina, nr.151-151 B,
jude]ul Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra deciziei etapei
de \ncadrare-proiectul de
plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc la sediul APM Ia[i –
Calea Chi[in`ului, nr. 43, \n zilele
de luni-joi (orele 8:00 – 16.30) [i
vineri (orele 8:00 – 14:00), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6,
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea autoriza]iei de mediu
privind activit`]ile„Alimentarea cu
ap` potabil`– cod CAEN 3600”
[i„Colectarea [i epurarea apelor
uzate cod CAEN 3700”
desf`[urate în comuna
Fântânele, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia tehnic` poate fi
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, str.
Calea Chi[in`ului nr. 43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr.
6,anun]` depunerea cererii
pentru emiterea autoriza]iei de
mediu privind
activit`]ile„Alimentarea cu ap`
potabil`– cod CAEN 3600”
desf`[urate în comuna Lespezi,
jude]ul Ia[i. Documenta]ia
tehnic` poate fi consultat` la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, str. Calea
Chi[in`ului nr. 43.Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

NOTIFICåRI
SCP Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, lichidator
judiciar al ANGELOSSRL cu
sediul în B`l]a]i, com. B`l]a]i, jud.
Ia[i, ORC J22/761/1992, CUI:
1952182, conform Încheierii civile
nr. 35/28.04.2021, pronun]at`
de Sec]ia II civil` de contencios
administrativ [i fiscal a
Tribunalului Ia[i în dosarul nr.
2212/99/2021(88/2021), notific`
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei societ`]ii
ANGELOS SRL. Debitoarea
ANGELOS SRL are obliga]ia ca
în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii
insolven]ei s` depun` la dosarul
cauzei documentele prev`zute la
art. 67 din Legea nr.
85/2014.Termenul limit` pentru
depunerea cererilor de crean]e
este 11.06.2021.Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor,
întocmirea [i publicarea tabelului
preliminar al crean]elor este
21.06.2021. Termenul pentru
depunerea contesta]iilor la
tabelul preliminar este de 7 zile
de la publicarea acestuia in BPI.
Termenul pentru afi?area
tabelului definitiv al crean]elor
este 16.07.2021. Termenul
pentru continuarea procedurii
este 02.09.2021. Se notific`
faptul c` prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar în Lunca
Cetã]uii, str.Dreptã]ii, nr.4, bl.6,
ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i, în
data de 25.06.2021 ora 10:00,
având pe ordinea de zi: 1.
Alegerea comitetului creditorilor
[i desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia. Se notific`
asocia]ii societ`]ii debitoare cu
privire la faptul c` va avea loc
Adunarea Asocia]ilor la sediul
lichidatorului judiciar în data
07.06.2021ora 12:00 în vederea
desemn`rii administratorului
special.
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Fermierii din Ia[i au depus cererile
unice de plat\ `n procent de 70 la
sut\. Au mai r\mas câteva zile pentru
cei care vor s\ ob]in\ subven]iile `n
campania APIA 2021
Aproximativ 70 la sut` din
num`rul fermierilor din Ia[i au
depus cererile unice de plat`
la APIA, prin care solicit`
subven]ii pentru terenurile
agricole sau fermele
zootehnice. Campania derulat`
de APIA are loc pân` la data de
17 mai 2021, astfel c`
agricultorii trebuie s` se
gr`beasc` s` depun`
documentele dac` vor s`
ob]in` subven]iile
Aproximativ 70 la sut` din num`rul total al
fermierilor din Ia[i au depus cererile unice de
plat` pentru anul de cerere 2021. Potrivit datelor
furnizate de Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru
Agricultur` (APIA), pân` \n prezent s-au depus
15.417 cereri pentru 144.000 de hectare. Ritmul
de depunere a documentelor a crescut \n ultima
s`pt`mân` \n contextul \n care termenul limit`
pentru fermierii din Ia[i care vor s` ob]in`
subven]ii f`r` penaliz`ri este data de 17 mai
2021. Ace[tia mai au câteva zile pentru a se
\nscrie \n aplica]ia IPA online, prin care solicit`
banii atât pentru terenurile agricole, cât [i pentru
fermele zootehnice. Informa]iile detaliate pentru
accesarea fiec`rei scheme de plat`/m`suri de

sprijin, inclusiv h`r]ile [i listele cu unit`]ile
administrativ-teritoriale (UAT-uri) eligibile pentru
m`surile de dezvoltare rural`, dar [i ghidurile
adresate fermierilor, pot fi consultate la Centrul
APIA [i pe site-ul: www.apia.org.ro. Fermierii din
Ia[i nu trebuie s` se deplaseze la sediul central
APIA sau la centrele locale din mai multe comune
din jude], pentru a depune cererile unice de
plat`.

Fermierii din Ia[i trebuie s`
\ncarce mai multe documente
\n aplica]ia IPA online
Documentele care se ata[eaz` la dosarul
cererii unice de plat` sau la modific`rile aduse
acesteia (copie CI/BI/pa[aport/certificatul de
înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare
fiscal`, dovada cont bancar activ) se transmit prin
mijloace electronice, c`tre centrele APIA de care
apar]in fermierii din jude]. Fermierul se poate
înscrie în aplica]ia IPA online de la un computer
conectat la Internet, respectiv la domiciliu, la
sediul exploata]iei, la prim`rie, la centrul APIA.
IPA online pune la dispozi]ie lista parcelelor
pentru care agricultorul a solicitat sprijin în anul
anterior, cu suprafe]ele determinate în urma
controalelor realizate de speciali[tii Agen]iei,
precum [i schi]a parcelelor agricole. Pentru fiecare
parcel` în parte, pot fi modificate, corectate sau
completate datele în conformitate cu informa]iile
noi referitoare la suprafa]` [i cultur`, dar [i schi]a

parcelei. Programul realizeaz` verific`ri ale datelor
pe care le înscrie fermierul [i, dac` acestea nu
sunt complete sau au necorel`ri evidente, va afi[a
o avertizare, ajutând astfel fermierii s` completeze
cererea unic` de plat`. Cele mai multe cereri
depuse \n ultima perioad` sunt ale fermierilor
mari, din Ia[i, care exploateaz` terenuri cu o
suprafa]` mai mare de 50 de hectare.

Agricultorii care au depus
cererile unice de plat`
pot s` solicite [i
adeverin]ele pentru credite
Fermierii din Ia[i care depun cererile unice
de plat` la APIA pot solicita [i adeverin]ele pentru
credite. Imediat dup` ce agricultorii depun aceste
documente, pot s` solicite [i adeverin]ele necesare
ob]inerii creditelor bancare, care se pot lua \n

câteva zile de la depunerea solicit`rii. APIA a
încheiat un acord de finan]are cu institu]iile
financiare bancare/nebancare [i cu Fondul Na]ional
de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM). Valoarea creditului acordat beneficiarilor
de subven]ii a crescut anul acesta de la 85 la
sut` din valoarea sumei calculate conform adeverin]ei
eliberate de APIA pân` la 90 la sut` din aceast`
valoare. APIA a simplificat procedura de eliberare
a adeverin]elor, tot fluxul de lucru mutându-se
în mediul electronic. Potrivit conven]iilor, la
solicitarea scris` a fermierului, APIA elibereaz`
o adeverin]` prin care confirm` c` acesta a depus
cererea unic` de plat` pentru anul 2021, solicitând
sprijin pentru schema de plat` unic` pe suprafa]`,
plata redistributiv`, plata pentru practici agricole
benefice pentru clim` [i mediu [i/sau pentru
m`surile de mediu [i clim`- M10, M11, M13.
Raluca COSTIN

Droguri de mare risc, aduse de peste grani]\ la Ia[i! Cristale de ecstasy [i
amfetamin\, descoperite la perchezi]ii! Ie[eanul, pus pe burt\ de masca]i!
Un ie[ean s-a ales cu o pedeaps`
din partea magistra]ilor, dup` ce a
fost acuzat de trafic interna]ional
de droguri. Judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat
pe Alexandru Vlad, zis „Dodo”, la 6
ani de pu[c`rie. Conform
anchetatorilor, la perchezi]ii,
masca]ii au descoperit cristale de
ecstasy [i pulbere de amfetamin`
Droguri de mare risc, aduse de peste grani]`
la Ia[i! Cristale de ecstasy [i amfetamin`, descoperite
la perchezi]iile efectuate de c`tre masca]i! |n
urma acestor controale, un ie[ean a fost pedepsit
de c`tre magistra]i.
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i
l-au condamnat pe Alexandru Vlad, zis „Dodo”,
la 6 ani de pu[c`rie, sub acuza]iile de trafic de
droguri de mare risc [i introducere în ]ar`, f`r`
drept, de droguri de mare risc. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând
fi contestat`.

Ie[eanul Alexandru Vlad,
acuzat de trafic interna]ional
de droguri
Procesul ie[eanului Alexandru Vlad, zis „Dodo”,
a \nceput pe data de 10 octombrie 2019. La acea

dat`, procurorii ie[eni l-au trimis \n judecat` pe
individ, pentru trafic de droguri de mare risc [i
introducere în ]ar`, f`r` drept, de droguri de
mare risc. Asta, dup` ce ie[eanul a fost re]inut
[i, ulterior, arestat preventiv, respectiv \n perioada
21 august - 6 decembrie 2019.
Ie[eanul a intrat \n vizorul anchetatorilor la
mijlocul lunii august 2019. Conform oamenilor
legii, \n urma unor perchezi]ii, anchetatorii au
descoperit c` individul avea 5 grame de cristale
care con]in MDMA, 5 grame de pulbere care
con]ine amfetamin` cu cofein`, 2 comprimate
care con]in ca substan]` activ` MDMA (ecstasy),
44,35 grame de cristale care con]in MDMA [i
3,29 grame de pulbere care con]ine amfetamin`
cu cofein`. De altfel, pe lâng` pedeapsa aplicat`,
judec`torii ie[eni au dispus [i confiscarea cantit`]ilor
de droguri g`site de masca]ii care „l-au pus pe
burt`” pe individ.

|nc`tu[at dup` o ac]iune-fulger
a anchetatorilor ie[eni
Dup` primirea unor informa]ii cu privire la
Alexandru Vlad, anchetatorii ie[eni au organizat
o ac]iune-fulger pentru prinderea acestuia. Mai
apoi, ie[eanul a fost re]inut pentru 24 de ore.
Ulterior, oamenii legii au propus arestarea acestuia.
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au

admis atunci propunerea anchetatorilor în ceea
ce îl privea pe tân`r.
„Instan]a admite propunerea Parchetului.
Dispune arestarea preventiv` a inculpatului
Alexandru Vlad, pe o durat` de 30 de zile, pentru
comiterea infrac]iunilor de introducere în ]ar`
de droguri de mare risc [i trafic de droguri de
mare risc. Dispune emiterea mandatului de
arestare preventiv` privindu-l pe inculpat. Respinge
cererea inculpatului de luare a m`surii preventive
a arestului la domiciliu ca neîntemeiat`”, au
afirmat atunci magistra]ii ie[eni. Conform procurorilor,

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

totul a ie[it la iveal` în urma unei ac]iuni care
s-a desf`[urat recent. Anchetatorii au mai spus
c` tân`rul ie[ean ar fi adus substan]e interzise
dintr-un alt stat.
Referitor la pedeapsa primit` de individ, acum
urmeaz` a se vedea dac` aceasta va fi sau nu
contestat`. |n eventualitatea \n care se va \ntâmpla
acest lucru, judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel
Ia[i vor decide ce se va \ntâmpla \n continuare
\n acest caz, de trafic interna]ional de droguri
de mare risc.
Ciprian NEDELCU
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Al treilea stadion luat în calcul
pentru finala Ligii Campionilor,
dup\ ce s-a spus c\ Londra
va lua locul Istanbulului

Ora[ul portughez Porto a devenit noua op]iune pentru g`zduirea
finalei Ligii Campionilor la fotbal, programat` pe 29 mai între
echipele engleze Manchester City [i Chelsea. Noua variant` este
luat` în calcul din cauza complica]iilor ap`rute în mutarea jocului
respectiv de la Istanbul la Londra, informeaz` Reuters.

Istanbulul poate pierde pentru al doilea
an la rând g`zduirea finalei UCL
UEFA, organizatoarea competi]iei, a purtat negocieri cu guvernul
britanic [i Federa]ia englez` de fotbal (FA), cu inten]ia de a muta
finala pe stadionul Wembley, dup` ce Turcia a fost plasat` de
Marea Britanie pe „lista ro[ie” a ]`rilor cu nivel ridicat de infectare
cu coronavirus, f`când astfel imposibil` prezen]a la meciul de la
Istanbul a fanilor englezi, anun]` Agerpres. Pentru Istanbul ar fi
al doilea an la rând în care din cauza problemelor cauzate de
COVID-19 ar pierde dreptul de g`zduire al finalei UCL. Anul
trecut, finala s-a disputat la Lisabona, tot în Portugalia, [i a fost
câ[tigat` de Bayern, 1-0 cu PSG.

Londra reprezint` o variant` cu probleme
pentru g`zduirea finalei UCL 2020-2021
O surs` bine informat` a precizat c`, de[i discu]iile vor
continua mar]i, au ap`rut obstacole legate de necesitatea acord`rii
de excep]ii pentru difuzorii interna]ionali, sponsori, personalul

tehnic [i de sus]inere. Având în vedere c` multe dintre aceste
persoane, din diferite ]`ri, ar trebui s` fie plasate în prezent în
carantin` la sosirea în Marea Britanie, ar fi nevoie de o gam`
larg` de scutiri, ceea ce a f`cut dificil` g`sirea rapid` a unui
acord. Federa]ia englez` de fotbal nu a comentat deocamdat`
aceast` informa]ie, îns` posibilitatea ca Istanbulul s` r`mân` gazda
finalei este foarte pu]in probabil`.

Portugalia va fi trecut` pe lista verde
Mutarea partidei dintre Manchester City [i Chelsea la Porto
ar reprezenta o solu]ie pentru ca suporterii englezi s` poat` asista
la final`, chiar [i în condi]iilor unor costuri [i eforturi mai mari
decât în cazul desf`[ur`rii acesteia pe Wembley. S`pt`mâna trecut`,
guvernul britanic a plasat Portugalia pe „lista verde” începând
din 17 mai, ceea ce înseamn` c` fanii englezi ar fi liberi s`
c`l`toreasc` la Porto, dac` finala ar fi mutat` pe stadionul Dragao.
Portugalia se afl` în prezent în ultima faz` a relax`rii m`surilor
anti-Covid [i se a[teapt` s` se ridice restric]iile de c`l`torie
începând cu data de 17 mai. Istanbulul trebuia s` g`zduiasc` anul
trecut finala Ligii Campionilor, care a fost mutat` la Lisabona din
cauza pandemiei, îns` surse citate de Reuters au indicat c`
autorit`]ile lusitane ar prefera ca Porto s` g`zduiasc` finala din
acest an, în cazul în care Portugaliei i se va oferi aceast` op]iune.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Cum se mai poate salva
de la retrogradare
Poli Ia[i! Iat\ aici toate
calculele la zi

Victoria ob]inut` la Arad, duminic`, 2-1 cu UTA, men]ine
Poli Ia[i în cursa pentru evitarea retrograd`rii. Cu dou` etape
înainte de finalul sezonului, ie[enii înc` mai au [anse teoretice
de a prinde un loc de baraj.
Elevii lui Nicolo Napoli ocup` locul nou` în play-out,
penultimul, cu 20 de puncte, la egalitate cu FC Hermannstadt,
care a coborât pe ultima pozi]ie la golaveraj, ambele forma]ii
având de recuperat câte patru puncte în dou` runde pentru
a prinde un loc de baraj.

Aten]ie la rezultatele contracandidatelor
Politehnicii Ia[i!
Pentru ie[eni, calculele sunt simple. Platini [i compania
au nevoie de dou` victorii în cele dou` meciuri r`mase, cu
Hermannstadt, acas` [i cu Gaz Metan Media[, în deplasare,
dar trebuie s` fie ajuta]i [i de jocul rezultatelor. Adic` Astra
sau FC Voluntari s` nu ob]in` mai mult de un punct în ultimele
dou` etape. Cele dou` echipe se întâlnesc în meci direct în
penultima rund`, la Giurgiu, iar în ultima etap` Voluntariul va
juca acas` cu UTA Arad, iar Astra va avea meci în deplasare,
cu Viitorul. Cum nici UTA, nici Viitorul nu sunt înc` sc`pate
sut` la sut` de grijile evit`rii locurilor de baraj, se anun]`
dou` etape la retrogradare extrem de importante.
În cazul în care Astra [i FC Voluntari termin` la egalitate
în runda viitoare, Ia[ul se mai salveaz`, în eventualitatea în
care î[i câ[tig` meciurile, doar dac` cele dou` contracandidate
pierd în ultima rund`. De asemenea, în cazul în care meciul
de la Giurgiu dintre Astra [i FC Voluntari se încheie cu victoria
uneia dintre forma]ii, învinsa nu trebuie s` ob]in` mai mult
de un punct în ultima rund`. Trebuie spus c` Poli Ia[i a
beneficiat de rotunjirea punctelor la finalul sezonului regulat,
în timp ce Sibiul, Voluntariul [i Astra nu au beneficiat. Astfel,
la egalitate de puncte cu una din cele trei, Poli Ia[i va
retrograda, echipa f`r` rotunjire la intrarea în play-out având
câ[tig de cauz`.

www.bzi.ro î]i spune în timp real ce se întâmpl` în Ia[i, în ]ar` [i în lume
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Mai multe amenzi au fost
`mp\r]ite pentru
nerespectarea regulilor
impuse `n lupta cu COVID-19

Bursa bârfelor

Bremarele a mers cu mâna \ntins`,
\n speran]a c` \i va prosti
din nou pe [`fii de la giude]!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre un mare bremar de pren giude], pre numele
s`u Beni Mortuzi. Zâlele trecute, Beni a mers din nou cu mânantins` (ca la pod!) pe la con]iliul giude]ean, bine\n]eles, ca s`
cear` lovele. Culmea e c`, pân` acum, Mortuzi a tot primit parale
de la giude], dar comuna aia pe care o p`store[te, Haroneanu,
arat` tot ca-n Evul Mediu. Babetele cele hâtre au descoperit la
Beni secretul prin care orice om poate ob]ine un mandat de
bremare pren giude]: s` ceri lovele de la t`t` lumea, s` le prime[ti
[i s` nu faci nimic pentru comunitatea pe care, teoretic, ar trebui
s` o conduci, s` o faci s` evolueze! Nu tu [coal` nou`, nu tu
drumuri, nu tu gaze naturale, nu tu sedii noi la enstetu]ii... Dac`
vre]i s` fi]i bremari, cam asta trebuie s` face]i!

Lili[or Romanciuc nu vrea goblen,
vrea s` ajung` \n sistem
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una nou` despre
Lili[or Romanciuc, madama aia care a fost [`f` pe la Isejeu, dar
care a f`cut mai mult umbr` p`mântului. Babele au aflat c`, de
ceva timp, tot d` târcoale pe la institu]ie [i are impresia c` are
ceva de spus, c` \nc` mai are i]`. To]i inspectorii râd pe la col]uri
de madam, care se [tie c` a f`cut numai buleli cât a fost la
butoane. Anun]a proiecte pompoase, dar care nu mai vedeau
niciodat` lumina zilei. Totu[i, pe Lili[or o m`n`nc` r`u, pentru
c` nu s-a lecuit de boala puterii [i trage tare s` revin` pe val.
Babele nu [tiu la ce val se refer`, dar cred c` o ocupa]ie mai
cinstit` ar fi undeva prin zona cro[etatului sau a goblenului. Babele
vor mai arunca câte un ochi \n curtea lui Lili[or, ca nu cumva
s` o scape din vizor.

Se anun]` vremuri grele pentru
ne[te executori din Ia[i.
Se las` cu dosare bomb`
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu o informa]ie
tare despre ne[te executori judec`tore[ti din Ia[i. Cic` este un
dosar nasol pe numele unor [mecheri, care s-au \mbog`]it din
evacuarea mo[negilor f`r` speran]`, care nu au mai reu[it s`-[i
pl`teasc` ratele la b`nci. Dosarul este [mecher pentru c` sunt
viza]i chiar executorii care au datorii la stat. Dar pe ei nu-i execut`
nimeni. |ntre timp, banii sunt rula]i pe apartamente de lux din
Ia[i [i din Bucure[ti. Nimeni nu vrea s` le vad`. Cert este c`
ora[ul va vui \n momentul \n care prociurorii vor da drumul la
dosare. Pân` atunci, babele vor mai aduna informa]ii [i vor da pe
tobogan tot ce afl`. Din primele informa]ii, nume mari sunt implicate
\n aceast` gol`nie [i e posibil s` cad` ni[te scaune bine coco]ate
\n sistem.
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Poli]i[tii au desf`[urat noi ac]iuni \n jude]ul Ia[i pentru verificarea
modului de respectare a m`surilor impuse în scopul limit`rii pandemiei
de COVID-19. Astfel, poli]i[tii, împreun` cu reprezentan]i ai celorlalte
institu]ii cu atribu]ii în domeniu, au ac]ionat \n tot jude]ul, verific`rile
vizând, în special, obiectivele supuse restric]iilor [i zonele cu risc
epidemiologic ridicat. În acest context, poli]i[tii au verificat 45 de
societ`]i comerciale [i 377 de obiective [i locuri de interes, fiind
legitimate 1.057 de persoane. Ca urmare a abaterilor constatate în
urma acestor controale, au fost date, în total, 54 de amenzi, dintre
care 43 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 SARS-Cov-2.

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 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

Un [ef din Poli]ie a refuzat o [pag\!
Anchetatorii ie[eni au intrat pe fir! Ce s-a
`ntâmplat cu b\rbatul prins c\ voia s\ dea mit\!
Un [ef din Poli]ia ie[ean` a refuzat o [pag`! Anchetatorii au
intrat pe fir, iar b`rbatul a ajuns \n fa]a instan]ei! Astfel, ieri, judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat pe Andrei C`t`lin Roman
la 10 luni de \nchisoare, dar cu suspendare, pentru dare de mit`.
|n plus, individul a fost obligat s` presteze [i o munc` \n folosul
comunit`]ii. „Instan]a \l oblig` pe inculpatul Andrei C`t`lin Roman

s` presteze o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe o perioad`
de 60 de zile, în cadrul Consiliului Local Ia[i - la Direc]ia de
Administrare a Patrimoniului Public [i Privat sau la Direc]ia de
Asisten]` Comunitar` Ia[i”, au men]ionat magistra]ii ie[eni. De remarcat
este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Andrei C`t`lin Roman, acuzat c` a
vrut s` \i dea [pag` unui [ef din Poli]ie
Procesul ie[eanului Andrei C`t`lin Roman a \nceput pe data de
2 octombrie 2020. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i au dispus trimiterea sa \n judecat` sub acuza]ia
de dare de mit`.
Potrivit oamenilor legii, incidentul care l-a b`gat în bucluc pe
Roman s-a petrecut la începutul lunii martie a anului trecut. „Pe data
de 6 martie 2020, inculpatul A.C.R., în vârst` de 34 de ani, i-a oferit
suma de 200 de lei unui agent-[ef adjunct din cadrul Inspectoratului
Teritorial al Poli]iei de Frontier` Ia[i - Sectorul Poli]iei de Frontier`
}u]ora”, a afirmat prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i, Mihaela Apostol.

Toat` povestea a pornit de la un cal [i de la
cartea de identitate
Oamenii legii au mai precizat faptul c` Andrei C`t`lin Roman a
crezut c` îl va îmbuna pe poli]istul de frontier` cu suma de 200 de
lei. „Banii ar fi fost da]i în leg`tur` cu neîndeplinirea unor acte care
intr` în îndatoririle sale de serviciu. A[adar, inculpatul a sperat c`
nu va fi sanc]ionat contraven]ional atât pentru faptul c` a prezentat
cartea de identitate deteriorat`, cât [i pentru nerespectarea dispozi]iilor
legale privind transportul [i comercializarea cabalinelor”, a mai
men]ionat prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Ulterior, individul a fost ridicat [i dus la audieri. Mai apoi, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i au dispus trimiterea
sa \n judecat` sub acuza]ia de dare de mit`. Acum, urmeaz` a se
vedea dac` sentin]a emis` de Tribunalul Ia[i va fi sau nu contestat`.
|n eventualitatea \n care se va \ntâmpla acest lucru, judec`torii din
cadrul Cur]ii de Apel vor decide ce se va \ntâmpla \n continuare cu
ie[eanul acuzat c` a vrut s` \i dea [pag` unui [ef din Poli]ie.

Ciprian NEDELCU
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