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Un medic veterinar din Iași, obligat
să achite daune morale unui spital!
Scandalul a pornit de la o postare
pe Facebook făcută după
moartea tragică a unei fetițe!

ACTUALITATE Pag. 9

Un tânăr
ieșean susține că a
pierdut o slujbă în
Germania din
cauza angajaților
Recumedis!
actualitate 8

Un tânăr de 36 de ani, din Iași, susține că a
ratat șansa de a se angaja în Germania din
pricina angajaților Recumedis. Andrei Lungu
susține că, înainte de a pleca spre graniță, a
plătit un test PCR pe care l-a efectuat la
unitatea medicală

actualitate 8
Bugetul
Procurorii DIICOT l-au legat pe
Iașului pe 2021 a
fratele cunoscutului interlop Cosmos
fost adoptat. Culisele Tănase, după ce s-a îmbogățit
votului de aur

eveniment
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din vânzarea escortelor de lux
Fratele lui Cosmos Tănase a fost
ridicat din nou de mascați. Valter se
pare că a exploatat sexual mai multe
tinere și a obținut sume importante
de bani din asta. El a fost reținut
pentru 24 de ore după o acțiune
fulger. Dacă va fi găsit vinovat...

Bugetul Iașului pe anul 2021 a fost aprobat de
Consiliul Local al orașului. Cezar Baciu,
consilier local USR-PLUS, a trecut peste
directiva de la partid și a votat pentru cel mai
important obiectiv al municipalității. Liderii
USR-PLUS au decis să-i retragă sprijinul
politic celui care a înclinat balanța pentru...

ACTUALITATE 9
Jafuri ca în filme,
executate cu mașini furate din Iași!
Mascații au pus mâna pe liderii
rețelei: Cristinel și Giorge, doi
tineri ce caută atenție pe Facebook

social
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Scandal-monstru la Universitatea
de Medicină și Farmacie din Iași! Mii de
studenți se revoltă și acuză conducerea
La Universitatea de Medicină și
Farmacie "Grigore T. Popa" din
Iași, mii de studenți se revoltă și
acuză conducerea că a comis un
abuz fără precedent! Totul printro hotărâre a Consiliului de
Administrație din 28 aprilie 2021,
prin care se stipulează că: doar
studenții vaccinați împotriva
COVID-19, cei care dețin un test...
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~n fiecare zi, la Ia[i se
`mpart amenzi pentru
nepurtarea m\[tii de
protec]ie. Regulile
impuse `n pandemie
nu sunt respectate!
|n fiecare zi, oamenii legii verific` modul \n
care sunt respectate m`surile impuse de
COVID-19. În acest context, poli]i[tii au
verificat 42 de societ`]i comerciale
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 vizând, în special, verific`ri la obiectivele
supuse restric]iilor [i zonele cu risc epidemiologic ridicat. În
acest context, poli]i[tii au verificat 42 de societ`]i comerciale
[i 287 de obiective [i locuri de interes, fiind legitimate 843
de persoane. Ca urmare a abaterilor constatate în urma acestor
controale, au fost date, în total, 42 de sanc]iuni contraven]ionale,
dintre care 33 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
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Un nou drum `n jude]ul Ia[i.
{oseaua va duce tocmai
spre Republica Moldova!
Cum arat\ noul proiect?
Un drum din jude]ul Ia[i va
fi reabilitat \n perioada
urm`toare de autorit`]ile
ie[ene. {oseaua DJ 249A
duce spre grani]a cu
Republica Moldova.
Proiectul cuprins pe câ]iva
kilometri va fi realizat \n
colaborare cu autorit`]ile
din ]ara vecin`. Decizia va
fi luat` de plenul CJ Ia[i \n
cursul zilei de mâine, 14
mai 2021
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i se va
reuni la finalul s`pt`mânii \ntr-o [edin]`
extraordinar` a institu]iei. Pe ordinea de
zi a [edin]ei de vineri, 14 mai 2021, vor
figura mai multe proiecte de hotârâre, la
mijloc fiind investi]ii cu fonduri europene.
Un proiect ce va fi discutat de plenul
jude]ului este legat de modernizarea DJ
249A pe sectorul cuprins între localit`]ile
Mânz`te[ti [i Ungheni (km 12<139 – km
18<359). Proiectul este derulat \n baza unui
acord comun cu raionul Sângerei din
Republica Moldova. Obiectivul este finan]at
prin Programul Opera]ional Comun România
- Republica Moldova 2014-2020. Pe ordinea
de zi a [edin]ei de plen vor ap`rea [i alte
proiecte de hot`râre.

Consiliul Jude]ean Ia[i va
da drumul la proiectul
f`cut \n colaborare cu
Raionul Sângerei
Consiliul Jude]ean Ia[i a ar`tat [i \n
ce const` acest proiect de hot`râre ce va
fi supus aprob`rii plenului institu]iei. „Prin
proiect, Consiliul Jude]ean Ia[i dore[te
modernizarea drumului jude]ean DJ 249A,
de la km 14<139 la km 18<539, pe sectorul
cuprins \ntre localit`]ile Mânz`te[ti [i
Ungheni. Este vorba despre un proiect
privind modernizarea drumului na]ional

Co[codeni - Drujba din Republica Moldova
[i pentru drumul jude]ean DJ 249A pe
traseul la[i - Holboca - Criste[ti - Mânz`te[ti
- Bosia - Ungheni, \ntre km 0<000 [i km
18<539”, se arat` \n proiectul de hot`râre
ce va fi discutat de plenul CJ Ia[i. |n
prezent, [oseaua se prezint` \n condi]ii
extrem de proaste, plin` de gropi.

Se reface Bojdeuca lui
Creang` din }ic`u
|n afara acestui drum din jude]ul Ia[i,
plenul institu]iei va gestiona [i alte proiecte
de hot`râre la [edin]a extraordinar`. Un
alt proiect este legat de reabilitarea Muzeului
Bojdeuca lui Ion Creang` din zona }ic`u.
Valoarea proiectului este de 720 de mii de
lei. „Se dore[te restaurarea [i reabilitarea
Bojdeucii, a cl`dirii expozi]iei documentare,
demolarea cl`dirii anex` C3 \n care sunt
grupurile sanitare [i reamenajarea amfiteatrului.
Misiunea principal` a muzeului este aceea
de a conserva, cerceta, valorifica [i promova
patrimoniul istorico-literar, pentru a r`spunde
diverselor nevoi ale comunit`]ii: informare,
educa]ie, petrecere a timpului liber/divertisment
etc. Prin reabilitarea, modernizarea/restaurarea,
dotarea cl`dirilor spa]iului \n aer liber din
curte se vor crea condi]ii pentru manifest`ri
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culturale: expozi]ii, vernisaje, proiec]ii video
culturale”, se arat` \n proiectul de hot`râre.
Un proiect de reabilitare pentru Bojdejuc`
a mai fost luat \n calcul [i \n urm` cu mai
mul]i ani.

Noi investi]ii \n s`n`tate \n
jude]ul Ia[i
Un alt proiect luat \n calcul de CJ Ia[i
este legat de aprobarea realiz`rii obiectivului
„Cre[terea siguran]ei pacien]ilor prin achizi]ia
[i montajul sistemelor de detectare, semnalizare
alarmare \n spitale”. Proiectul urmeaz` s`
fie depus \n cadrul Programului Opera]ional
lnfrastructura Mare (POIM) 2014-2020.
Investi]ia are o valoare de 1,2 milioane de
lei. „|n cadrul proiectului se vor achizi]iona
[i instala sisteme de detectare, semnalizare,
alarmare incendii, cu acoperire total` [i de
detectare semnalizare [i alarmare \n cazul
dep`[irii concentra]iei maxime admise de
oxigen \n atmosfer` pentru cre[terea gradului
de securitate la incendii, \n trei spitale din
jude]ul la[i. Este vorba despre Spitalul Clinic
de Boli Infec]ioase «Sf. Parascheva» la[i,
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Ia[i,
Spitalul Clinic de Urgen]` pentru Copii
«Sfânta Maria» Ia[i”, se arat` \n documenta]ie.
Vlad ROTARU

3

EVENIMENT

Joi, 13 mai

Bugetul Ia[ului pe 2021 a fost
adoptat. Culisele votului de aur dat
de consilierul local USR-PLUS pentru
cel mai important proiect al ora[ului
Surpriz` uria[` \n plenul Consiliului Local al municipiului Ia[i.
Proiectul de buget pe anul 2021 a fost adoptat cu 14 voturi pentru,
\n condi]iile \n care propunerea a picat la vot \n precedentele
dou` [edin]e. Bugetul Ia[ului pe 2021 a fost votat cu 11 voturi
ale ale[ilor PNL, dou` ale ale[ilor PMP [i un vot dat de un
consilier USR-PLUS. Votul consilierului USR-PLUS Cezar Alexandru
Baciu a fost decisiv, \n condi]iile \n care directiva de la partid
era cu totul alta. Culmea, conducerea USR-PLUS Ia[i a propus
imediat dup` [edin]a de plen retragerea sprijinului politic al
acestuia din rândurile sale. „Birourile jude]ene reunite ale USR
[i PLUS Ia[i vor propune Biroului Na]ional excluderea lui Cezar
Baciu din partid. Aceast` excludere nu se poate face direct de
c`tre Biroul Local sau cel Jude]ean din cauza faptului c` USR [i
PLUS sunt acum \n procedur` de fuziune”, a transmis Cosette
Chichir`u, liderul USR Ia[i dup` votul tân`rului ales local. Totu[i,
cum la nivel na]ional USR-PLUS [i PNL se afl` \ntr-o coali]ie,
este posibil ca liderii s` nu-l exclud` pe Cezar Baciu.

Votul de aur pentru buge2tul Ia[ului pe 2021
Municipalitatea a convocat pentru ieri, 12 mai 2021, o [edin]`
extraordinar` de plen pentru adoptarea proiectului de buget. La
[edin]` au fost prezen]i 21 din cei 27 de ale[i locali, de la \ntâlnire
lipsind 6 consilieri locali USR-PLUS. Cu toate acestea, propunerea
de buget a stârnit numeroase controverse, doi consilieri USRPLUS continuând s` vocifereze pe tema bugetului. Votul lui Cezar
Baciu a dat \ns` peste cap planurile celor de la USR-PLUS [i ale
deputatului Cosette Chichir`u de a nu vota nici de aceast` dat`
propunerea. Cezar Baciu a ar`tat \n plen c` votul s`u a fost
pentru ie[eni. „Voi vota \n conformitate cu jur`mântul pe care lam depus \n fa]a ce]`]enilor municipiului Ia[i. Sunt pentru bugetul
municipiului Ia[i”, a spus Cezar Baciu \n aplauzele celorlal]i ale[i
locali din sal`.

Cine este consilierul local Cezar Baciu?
Cezar Baciu a ajuns \n Consiliul Local dup` ce Filip H`vârneanu
a fost ales deputat \n Parlamentul României. Baciu a fost al 11lea candidat pe lista USR-PLUS [i a beneficiat de locul l`sat liber
\n Consiliul Local de c`tre H`vârneanu. Cezar Baciu a ajuns pe
lista alian]ei pe filiera USR. Conform declara]iei de avere, pe
parcursul anului 2020, acesta a avut un venit de circa 26 de mii

Dosar executare silita nr. 1517/T/2020
AFISATA AZI, 12.05.2021
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu
nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cu
dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala
ca, in data de 07.06.2021, orele 09:00, va avea loc la sediul B.E.J.A.
Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7
Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in Podu Iloaiei - 707365, Sos. Nationala , nr. 291, Judetul
Iasi, compus din teren intravilan arabil in suprafata de 500 mp
situat in parcela 1(556/1/4/1/3/2) si casa de locuit in suprafata
de 84 mp, inscris in C.F. nr. 61955 - Podu Iloaiei, nr. cadastral
458 , imobil evaluat la pretul de 219,000.00 Lei, proprietatea
IFRIM MARIA CATALINAi, pentru recuperarea creantei din titlul
executoriu reprezentat de sentinta civila nr.4083/ 11.06.2020
pronuntata de Judecatoria Iasi in dosar nr.27402/245/2017,
datorat creditorului IFRIM Constantin Eduard cu domiciliul in

lei ca agent de vânz`ri la o societate privat`. |n rest, tân`rul ales
local nu de]ine terenuri, locuin]e sau alte bunuri. Reprezentan]ii
USR-PLUS nu au oferit vreun punct de vedere asupra votului dat
de Cezar Baciu \n Consiliul Local. La prima [edin]` de buget pe
anul 2021, deputatul Cosette Chichir`u a venit \n sala de plen
pentru a se asigura c` niciun consilier local USR-PLUS nu va
vota pentru proiect.

Reac]ia primarului Mihai Chirica
dup` votul pe bugetul Ia[ului 2021
Primarul Mihai Chirica a ar`tat c` odat` cu adoptarea bugetului
pe 2021, ora[ul se poate debloca, iar investi]iile pot fi demarate
\n continuare. Edilul a ]inut s`-i bat` obrazul deputatului Cosette
Chichir`u, liderul USR Ia[i, pentru faptul c` a \ncercat s` pun`
frân` bugetului. Func]ionarii Prim`riei au [i protestat \n fa]a
Palatului Roznovanu, nemul]umi]i de faptul c` bugetul nu a fost
adoptat la [edin]a din aprilie 2021. „Unii parlamentari ai USR-

PLUS au încercat s` schimbe gândirea ra]ional` a consilierilor
locali, încercând s` le deturneze într-un mod incorect ceea ce
trebuie s` fac` pentru ie[eni. Vreau s`-i mul]umesc domnului
Cezar Baciu. De ast`zi (miercuri, 12 mai 2021), începem s`
construim din nou în Ia[i. A fost important [i pentru mine, am
înv`]at multe lucruri din dezbateri. Nu am în]eles de ce ceilal]i
consilieri au ales politica în locul intereselor ie[enilor”, a spus
primarul Mihai Chirica. Acesta a transmis un mesaj [i pentru
ale[ii PSD, cei care au ie[it din nou din sala de [edin]e. „Între
politica personal` [i pentru comunitate, alege]i cea pentru comunitate,
acesta este mesajul pentru PSD. Sunte]i oameni din educa]ie,
oameni care v` câ[tiga]i veniturile. Nu l`sa]i politica s` v` fure
min]ile”, a mai spus primarul Mihai Chirica.
Vlad ROTARU

Iasi - 700579, Str. Arges, nr. 1, Judetul Iasi,de catre debitoarea
IFRIM Maria Catalina cu domiciliul in Iasi - 700678, Str. Cetatuia,
nr. 12, bl. 764, sc. D, ap. 1, Judetul Iasila care se adauga cheltuielile
de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 219,000.00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi,
al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare de cel
putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite
de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia
ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a
licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan

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

SOCIAL

Joi, 13 mai

4

Sc\derea num\rului de cazuri de
coronavirus a schimbat situa]ia din
spitalele ie[ene! Tot mai multe locuri
sunt redistribuite pacien]ilor non-Covid!
Managerii spitalelor suport-COVID-19 din
Ia[i stabilesc o nou` organizare a locurilor
libere, odat` cu sc`derea num`rului de
cazuri de coronavirus. Ieri, 12 mai 2021,
erau disponibile 32 de paturi ATI. |n
unit`]ile medicale se revine treptat la
situa]ia de dinaintea pandemiei de
coronavirus

|n luna martie 2021, sec]iile de Terapie Intensiv` din spitalele
suport-COVID-19 erau ne\nc`p`toare odat` cu cre[terea num`rului
de cazuri de coronavirus grave \n jude]ul Ia[i. |n aceast` perioad`
\ns`, de circa o lun` de zile, medicii ie[eni vorbesc despre o
tendin]` descendent` care se men]ine [i reu[e[te s` detensioneze
situa]ia din spitale.
Tot mai pu]ini pacien]i infecta]i cu coronavirus ajung la Unitatea
de Primiri Urgen]e din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i,
iar din acest motiv saloanele destinate acestei patologii au fost
reorganizate. „Num`rul cazurilor confirmate pozitiv COVID-19 sa redus la 15 la sut` \n Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU), fa]`
de luna martie 2021. Am regândit distribu]ia pacien]ilor Covid
din spital. Astfel, din totalul de 13 paturi ATI, doar 6 au r`mas
\n continuare pentru bolnavii Covid. A[tept`m s` treac` cele 14
zile de la s`rb`torile pascale pentru a observa dac` va cre[te
num`rul de cazuri Covid. Dac` luni, 17 mai 2021, nu se vor
prezenta la UPU numeroase cazuri pozitive, vom lua \n considerare
desfiin]area unuia dintre cele dou` saloane din zona Covid a
Spitalului «Sf. Spiridon». |n prezent, avem 9 locuri disponibile \n
zona Covid [i vor r`mâne jum`tate. Din fericire, exist` posibilitatea
s` revenim la normal dac` num`rul cazurilor r`mâne sc`zut [i
dac` tot mai mul]i ie[eni se vor imuniza”, a declarat prof. dr.
Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD din cadrul Spitalului „Sf.
Spiridon” Ia[i.

Conducerea Spitalului C.F. Ia[i
a alocat 30 la sut` dintre locuri
pentru pacien]ii non-Covid

de paturi ATI \n acest momente, doar trei sunt destinate pacien]ilor
non-Covid. Dup` s`rb`torile pascale, \nc` ne a[tept`m la un aflux
de pacien]i COVID-19. Cel mai probabil, \n aceast` perioad` ei
se afl` la domiciliu, iar la dou` s`pt`mâni vor ajunge la spital \n
cazul \n care vor avea simptome. |n general, \n jude]ul Ia[i,
aproximativ 50 la sut` din locurile de terapie intensiv` sunt ocupate
de pacien]ii cu coronavirus. Solu]ii cu privire la g`sirea locurilor
pentru pacien]ii non-Covid sunt, \ns` este nevoie de reevaluarea
sec]iilor Covid [i s` \ncerc`m s` cre[tem num`rul de paturi de
terapie intensiv`. Ceea ce ar \nsemna fie s` reducem num`rul
de paturi de terapie intensiv` pentru pacien]ii COVID-19, fie s`
ie[im definitiv. Ne men]inem atitudinea de a sus]ine sec]iile care
au nevoie de internare pentru pacien]ii infecta]i cu coronavirus”,
a spus dr. Mihai Glod, managerul Spitalului „C`i Ferate” Ia[i.

Spitalul „C`i Ferate” (C.F.) Ia[i are un num`r total de 320
de paturi. Dintre acestea, peste 100 sunt disponibile de mai bine
de o lun` pentru pacien]ii non-Covid. |n cadrul unit`]ii medicale
sunt 8 clinici [i 10 compartimente. |n ceea ce prive[te situa]ia
paturilor ATI destinate pacien]ilor COVID-19 afla]i \n stare grav`,
ieri, 12 mai 2021, din [apte locuri erau ocupate doar dou`. „Circa
30 la sut` din capacitatea spitalului este, de mai bine de o lun`,
destinat` pacien]ilor non-Covid. Dificultatea \n aceast` perioad`
r`mâne redistribuirea paturilor din sec]iile de terapie intensiv`
pentru pacien]ii non-Covid. Men]ionez c` trei dintre policlinicile
spitalului sunt dependente de locurile de terapie intensiv` pentru
tratarea pacien]ilor cu alte afec]iuni patologice. Din num`rul total
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Ieri, \n jude]ul Ia[i erau
ocupate doar 25 de paturi ATI
Miercuri, 12 mai 2021, \n spitalele suport COVID-19, erau
ocupate 144 de paturi, dintre care 25 au fost paturi ATI. Din
num`rul total de paturi ATI ocupate, cinci au fost la Spitalul
Clinic de Boli Infec]ioase, trei la Spitalul de Pneumoftiziologie,
cinci la Spitalul Municipal Pa[cani, trei la Spitalul de Recuperare,
dou` la Spitalul C.F. Ia[i, cinci la Spitalul de Neurochirurgie [i
dou` la Spitalul „Sf. Spiridon”. |n aceea[i zi, \n spitalele suport
COVID-19 erau libere 382 de paturi. De la debutul pandemiei de
coronavirus pân` pe data de 12 mai 2021, \n jude]ul Ia[i au fost
confirmate 42.026 de cazuri cu persoane infectate cu COVID-19.
Andreea PåDURESCU
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Scandal-monstru la Universitatea de Medicin\
[i Farmacie din Ia[i! Mii de studen]i se
revolt\ [i acuz\ conducerea de un abuz
f\r\ precedent. Cine nu face vaccinul
anti- COVID-19, nu poate sus]ine examenele
Universitatea de Medicin` [i Farmacie (UMF)
„Grigore T. Popa” din Ia[i a luat o decizie
halucinant` [i abuziv` la adresa propriilor studen]i,
unii dintre ei pl`titori de taxe grele. Astfel, printro hot`râre a Consiliului de Administra]ie (CA)
din 28 aprilie 2021, doar studen]ii vaccina]i
împotriva COVID-19, cei care de]in un test PCR
negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte
sau cei care prezint` o adeverin]` c` au fost
infecta]i de virus pot fi primi]i în sesiunea de
examene din var`. Între timp, peste 2.000 de
studen]i ai UMF Ia[i au semnat o peti]ie prin
care cer conducerii institu]iei s` abroge m`sura.
Liga Studen]ilor (LS IA{I) se solidarizeaz` cu
studen]ii medicini[ti [i avertizeaz` conducerea
Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie din Ia[i c`
va ataca în instan]` hot`rârea, având în vedere
gravele înc`lcari ale legisla]iei în vigoare. Pe acest
plan, r`spunsul oficial legat de aceast` situa]ie,
transmis reporterilor Cotidianului „BZI”, de c`tre
conducerea UMF Ia[i este: „Nu s-a luat \nc` nicio
decizie referitor la ce semnaleaz` Liga Studen]ilor
IA{I”. Dup` căteva ore (ieri, 12 mai 2021), rectorul
de la Medicin`, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu,
a transmis oficial decizia care confirm` faptul c`
prezen]a la examene va fi condi]ionat` de vaccinare,
test PCR, test rapid sau adeverin]` c` au fost
infecta]i cu COVID-19. Mai mult, ar urma ca [i
\n Consiliul Na]ional al Rectorilor (CNR) s` fie
luat` o decizie asem`n`toare [i \n celelalte institu]ii
de \nv`]`mănt superior din ]ar`.

Abuz f`cut de conducerea
UMF Ia[i \mpotriva propriilor
studen]i! Pot sus]ine
examenele doar dac` sunt
vaccina]i anti-COVID-19
Studen]ii care nu s-au vaccinat ar fi obliga]i
s` scoat` din buzunarul propriu între 1.200 [i
1.500 de lei pentru testele PCR necesare particip`rii
la fiecare examen, m`sur` care încalc` principiul
constitu]ional al gratuit`]ii înv`]`mântului în cazul
studen]ilor [colariza]i pe locuri bugetate [i o
condi]ie extra-contractual` pentru cei afla]i la
tax`. De asemenea, la nivelul comunit`]ii academice
din UMF, [i nu numai, exist` un real dispre] [i
chiar un discurs al urii fa]` de cei care amân`
vaccinarea sau refuz` s` se vaccineze, fie din
motive medicale - sarcin`, al`ptare, boli autoimune
sau tratamente cu imunosupresoare, alergii severe
sau diverse afec]iuni medicale - ori ca urmare
a propriei decizii, în baza drepturilor recunoscute
pacien]ilor de legisla]ia în vigoare. Se fac inclusiv
presiuni directe sau indirecte asupra studen]ilor,
din partea unor cadre didactice, în sensul c`
notarea la examene va fi condi]ionat` de op]iunea
lor cu privire la vaccinare. Astfel de atitudini
creeaz` falii uria[e în societate [i nu î[i au locul
într-o societate liberal`, democratic`.

Liga Studen]ilor IA{I condamn`
lipsa de implicare a organiza]iilor
studen]e[ti din UMF Ia[i [i de
empatie fa]` de nevoile [i
problemele reale ale studen]ilor
Totodat`, Liga Studen]ilor IA{I condamn`
lipsa de implicare a organiza]iilor studen]e[ti din

UMF Ia[i [i de empatie fa]` de nevoile [i
problemele reale ale studen]ilor [i critic` afirma]iile
ministrului Educa]iei, prof. univ. dr. Mihai Sorin
Cîmpeanu, care a declarat s`pt`mâna trecut` c`
sus]ine ideea ca studen]ii nevaccina]i s` se poat`
întoarce la cursuri doar dac` poart` combinezoane
de protec]ie. Mai mult, ace[tia risc` s` nu mai
poat` fi caza]i în c`minele universit`]ilor, situa]ie
care, dincolo de ridicolul ei, discrimineaz` în
mod grav studen]ii. Organiza]ia va ataca în instan]`
orice hot`râri care vor crea discriminare în rândul
studen]ilor [i vor bloca accesul acestora la
Educa]ie.

„Caz f`r` precedent:
conducerea UMF Ia[i ]ine
hot`rârea la sertar c` sa nu
poat` fi atacat` în instan]`”
De[i decizia a fost luat` de pe 28 aprilie,
hot`rârea nu a fost publicat` înc` pe site-ul
institu]iei. „Din informa]iile pe care le de]inem,
conducerea UMF Ia[i inten]ioneaz` s` o publice
abia la începutul sesiunii de examene pentru a
putea împiedica atacarea hot`rârii în instan]` în
timp util. Actele administrative produc efecte abia
de la comunicarea lor. În perioada 5 - 9 mai,
adic` în plin` vacan]` de Pa[te, conducerea
universit`]ii a distribuit un formular on-line pentru
a se consulta cu studen]ii cu privire la decizia
luat`. V`zând c` rezultatele chestionarului nu
merg în direc]ia urm`rit` de c`tre conducerea
executiv`, dupa 2.992 de r`spunsuri primite,
completarea acestuia a fost oprit`. Oficial,
reprezentan]ii studen]ilor au anun]at c` doar 27
la sut` din num`rul de studen]i ai UMF Ia[i nu
sunt de acord cu m`surile impuse [i c`, neexistând
un «cvorum» de 50 la sut` <1 din num`rul total
de studen]i ai UMF, decizia r`mâne în picioare”,
arat` LS IA{I. Num`rul total de studen]i ai UMF
Ia[i este de circa 8.900 - 9.300, universitatea
refuzând s` comunice num`rul exact de studen]i.
Asta înseamn` c` între 80 [i 84 la sut` dintre
cei care au completat chestionarul nu sunt de
acord cu m`sura impus` de conducerea universit`]ii.

Adunarea Parlamentar` a Consiliului Europei
(APCE) a adoptat rezolu]ia nr. 2361 din 27
ianuarie 2021, intitulat` „Vaccinuri COVID-19:
aspecte etice, legale [i practice”, prin care solicit`
statelor membre s` nu creeze nicio form` de
discriminare între cet`]enii nevaccina]i [i cei
vaccina]i [i insist` asupra dreptului fiec`rui
cet`]ean de a alege dac` se vaccineaz` sau nu.
Recenta decizie a Cur]ii Europene a Drepturilor
Omului (CEDO), din cazul Vavricka s.a. contra
Republicii Cehe, privind presupusa admitere a
vaccin`rii generale obligatorii, se refer` strict la
înc`lcarea dreptului la via]` privat` [i la a libert`]ii
de con[tiin]`, nu [i la alte drepturi, precum [i
la schemele de vaccinare legate exclusiv de
[colarizarea în cre[e [i gr`dini]e a pre[colarilor.
CEDO admite faptul c` vaccinarea obligatorie,
ca [i interven]ia medical` non-voluntar`, constituie
o ingerin]` în exerci]iul dreptului la via]` privat`
[i c` statele pot institui o politic` de vaccinare
doar pe o baz` legal` solid`.

Decizia luat` de c`tre Consiliul
de Administra]ie al UMF Ia[i
pune institu]ia în pozi]ia
de legiuitor ori executiv

Decizia luat` de c`tre Consiliul de Administra]ie
al UMF Ia[i pune institu]ia în pozi]ia de legiuitor
ori executiv, limitarea unui drept fundamental [i
punerea în aplicare a acesteia fiind de competen]a
exclusiv` a Parlamentului, iar aplicarea ei, de
competen]a Guvernului. În acest sens avem dea face cu o evident` dep`[ire a atribu]iilor legale
a UMF Ia[i [i cu un veritabil exces de putere.
Decizia unei institu]ii publice de vaccinare
Ulterior, ca urmare a demersurilor realizate obligatorie nu poate s` contravin` dreptului
de c`tre studen]i, rectorul UMF Ia[i (prof. univ. individului de a refuza respectivul vaccin pentru
dr. Viorel Scripcariu) a declarat c` se ia în calcul motive excep]ionale [i care ]in de autonomia
posibilitatea ca testele PCR s` fie realizate [i acestuia. În plus, decizia UMF Ia[i încalc` principiul
decontate prin intermediul Centrului Avansat de echit`]ii - în baza c`ruia accesul la înv`]are se
Cercetare - Dezvoltare în Medicin` Experimental` realizeaz` f`r` discriminare, principiul asigur`rii
(CEMEX), f`r` îns` s` ofere o garan]ie clar`. egalit`]ii de [anse, principiul centr`rii educa]iei
„În interiorul universit`]ii se speculeaz` ideea c` pe beneficiarii acesteia (pe student), principiul
m`sura a fost impus`, de fapt, pentru a determina fundament`rii deciziilor pe dialog [i consultare
artificial o cre[tere a num`rului de teste [i pentru [i principiul respect`rii dreptului la opinie al
a atrage fonduri în CEMEX sau pentru a cre[te elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului
profitul anumitor centre de testare unde sunt de înv`]`mânt, precum [i principiul transparen]ei
asociate persoane cu func]ii didactice în UMF [i al autonomiei universitare, garantate de Legea
Ia[i. Totalul costurilor pentru jum`tate dintre Educa]iei Na]ionale (LEN) nr. 1/2011. Totodat`,
studen]ii UMF Ia[i se ridic` la circa 6.7 milioane prin decizia luat`, UMF Ia[i încalc` dreptul
de lei”, mai puncteaz` LS IA{I. |n acest caz, studen]ilor, conform art. 11 din OMECTS 3666/2012,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Adunarea Parlamentar` a
Consiliului Europei a adoptat
rezolu]ia nr. 2.361 din 27
ianuarie 2021, intitulat`
„Vaccinuri COVID-19: aspecte
etice, legale [i practice”

de a fi informa]i, în primele dou` s`pt`mâni de
la începerea semestrului, cu privire la programa
analitic`, structura [i obiectivele cursului,
competen]ele generate de acesta, precum [i cu
privire la modalit`]ile de evaluare [i examinare,
fiindu-le garantat` studen]ilor o evaluare
nediscriminatorie. Orice modificare ulterioar` a
modalit`]ilor de evaluare [i examinare poate fi
f`cut` doar cu acordul studen]ilor.

Accesul studen]ilor a fost
permis la toate activit`]ile
didactice desf`[urate
fa]` în fa]` (stagii etc.),
f`r` vreo condi]ie
De asemenea, conform acelora[i norme,
studen]ii au dreptul la examinarea printr-o metod`
alternativ` atunci când sufer` de o dizabilitate
temporar` sau permanent` certificat` medical,
care face imposibil` prezentarea cuno[tin]elor
înv`]ate în manier` prestabilit` de c`tre titularul
de curs, astfel încât metoda alternativ` indicat`
s` nu limiteze atingerea standardelor examin`rii,
în aceast` categorie intrând inclusiv studen]ii
care din motive medicale nu pot fi vaccina]i cu
serurile disponibile în momentul de fa]` împotriva
COVID-19 sau cei care sunt infecta]i în momentul
de fa]` [i se afl` în regim de spitalizare sau
izolare la domiciliu. Mai mult, pân` în momentul
de fa]`, accesul studen]ilor a fost permis la toate
activit`]ile didactice desf`[urate fa]` în fa]` (stagii
etc.), f`r` vreo condi]ie, iar \n contextul epidemiologic
actual, m`sura este cu atât mai mult criticat` de
studen]i [i nejustificat`, având în vedere sc`derea
semnificativ` a num`rului de infect`ri. „Nicio
situa]ie, chiar [i una excep]ional`, nu poate
justifica înc`lcarea unor drepturi [i interese
legitime. Restrângerile legale care pot fi aduse
manifest`rii unor drepturi [i libert`]i se pot face
exclusiv în temeiul legii, nu al unei hot`râri a
unei autorit`]i, [i doar dac` m`sura este strict
necesar` [i dac` nu este dispropor]ionat` cu
situa]ia care a generat-o. Suntem al`turi de
studen]ii care sunt discrimina]i de aceste m`suri
[i vom face toate demersurile legale pentru a
ap`ra demnitatea [i drepturile studen]ilor fa]` de
orice ingerin]e externe”, a declarat Iulian-Alfred
Husac, vicepre[edinte Liga Studen]ilor IA{I.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Dezvoltatorii imobiliari din Ia[i,
amenda]i de comisarii de mediu cu
71.500 de lei. Controalele vor fi
intensificate `n urm\toarea perioad\
Dezvoltatorii imobiliari din Ia[i
au fost sanc]iona]i cu amenzi
\n valoare de 71.500 de lei de
comisarii G`rzii de Mediu Ia[i,
\n anul 2021. Amenzile au fost
aplicate pentru c` au degradat
mediul \nconjur`tor [i nu au
redus impactul negativ asupra
mediului \nconjur`tor prin
activit`]ile derulate
De la \nceputul anului [i pân` \n prezent,
comisarii de mediu din Ia[i au aplicat dezvoltatorilor
imobiliari (societ`]i de construc]ii) un num`r de
15 sanc]iuni contraven]ionale \n valoare de 71.500
de lei pentru \nc`lcarea dispozi]iilor Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului \nconjur`tor,
cu modific`rile ulterioare, a OUG nr. 195/2005
privind protec]ia mediului, cu modific`rile ulterioare
[i a HG nr. 1061/2003 privind transportul de[eurilor
periculoase [i nepericuloase pe teritoriul României,
cu modific`rile ulterioare. Amenzile au fost aplicate
pentru \nc`lc`ri ale dispozi]iilor legale constatate,
una dintre acestea fiind faptul c` operatorii
economici sanc]iona]i nu au respectat prevederile
legale \nscrise \n actele de reglementare privind
protec]ia mediului. De asemenea, firmele au fost
amendate pentru c` au degradat mediul \nconjur`tor
prin \ngroparea de[eurilor rezultate din activitatea
de construc]ii. Amenzile au mai fost aplicate

pentru c` firmele de construc]ii amendate nu au
respectat obliga]ia de a supune tuturor procedurilor
[i cerin]elor legale care conduc la prevenirea,
eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului
\nconjur`tor [i a mediului. O parte din agen]ii
economici verifica]i de comisarii de mediu nu
au pus la dispozi]ia speciali[tilor toate documentele
solicitate cu ocazia controalelor. |n consecin]`,
au fost sanc]iona]i contraven]ional.

Gheorghe Bacu[c`: „Noi \i
rug`m pe cet`]eni s` ne trimit`
[i poze sau film`ri pentru a
putea proba ceea ce reclam`”
Potrivit lui Gheorghe Bacu[c`, comisar-[ef al
G`rzii Na]ionale de Mediu-Comisariatul Jude]ean
Ia[i, \n ultima perioad` a crescut num`rul amenzilor
aplicate dezvoltatorilor imobiliari. „Am avut [i
perioade când aplicam amenzi zilnic acestor operatori
economici atât noi, cât [i cei de la Poli]ia Local`.
Chiar dac` a fost pandemie, am efectuat controale
pe [antiere, vom verifica \n continuare activit`]ile
acestor firme. Am observat c` sunt depuse [i
reclama]ii din partea ie[enilor care constat` c`
firmele nu respect` regulile [i ne trimit sesiz`ri.
Noi \i rug`m s` ne trimit` [i poze sau film`ri
pentru a putea proba ceea ce reclam`, indiferent
dac` este vorba de [antiere sau persoane care
arunc` gunoaiele \n locuri nepermise”, sus]ine
Gheorghe Bacu[c`, comisar-[ef la GNM-CJ Ia[i.
Comisarii de mediu au aplicat amenzi \n valoare

de 300.000 de lei \n anul 2020, cele mai multe
fiind pentru depozitarea necontrolat` a de[eurilor.
Cea mai mare amend` aplicat` \n 2021 este
\n valoare de 75.000 de lei. Prim`ria Movileni a
primit aceast` sanc]iune pentru mormanele de
gunoi depozitate \n zone nepermise. Garda de
Mediu Ia[i a demarat ac]iuni de control la
prim`riile din Ia[i dup` ce a primit reclama]ii
de la localnicii nemul]umi]i de faptul c` sunt
aruncate gunoaiele \n zone nepermise. Speciali[tii
din cadrul G`rzii de Mediu Ia[i spun c` a crescut
num`rul sesiz`rilor depuse la sediul institu]iei
cu privire la depozitarea necorespunz`toare de

de[euri, mai ales în mediul rural. Arderea de[eurilor
f`r` autoriza]ie de la Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului (APM) este strict interzis`. Speciali[tii
de mediu au aplicat amenzi de aproximativ 60.000
de lei în anul 2021, pentru arderile necontrolate
de de[euri, un fenomen tot mai întâlnit în Ia[i
în ultimii ani. Persoanele care au fost prinse c`
nu respect` legisla]ia de mediu au fost amendate
cu peste 20.000 de lei. Sanc]iunile sunt cuprinse
între 3.000 [i 6.000 lei, pentru persoane fizice,
[i de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane
juridice.
Raluca COSTIN

Ie[enii care vor s\ devin\ apicultori, tractori[ti sau speciali[ti `n cultura
plantelor se pot `nscrie la cursurile organizate de Direc]ia Agricol\ Ia[i
Cursurile de formare a speciali[tilor \n domeniul
agricol au fost reluate de Direc]ia Agricol` Ia[i,
dup` ce au fost sistate din cauza restric]iilor
impuse de pandemia COVID-19. Pân` \n prezent
au ob]inut diplome de lucr`tor \n cultura plantelor
25 de ie[eni care s-au \nscris anul acesta la
cursurile organizate de speciali[tii institu]iei. Cei
care vor s` ob]in` diplomele de speciali[ti \n
legumicultur`, cultura plantelor, apicultur`, tractori[ti
sau cresc`tori de animale se pot \nscrie \n
continuare la sediul institu]iei. Certificatele eliberate
în urma derul`rii acestor cursuri îi ajut` pe
fermierii ie[eni s` acumuleze puncte atunci când
depun proiecte pentru accesarea fondurilor europene,
pentru angajare în domeniul agricol, dar [i pentru
a ob]ine ajutoarele importante de la stat în cadrul
programelor derulate de Direc]ia pentru Agricultur`
Jude]ean` (DAJ) Ia[i. |n anii preceden]i au fost
organizate [i cursuri pentru meseria de tractorist,
\ntrucât tot mai mul]i fermieri din jude] au c`utat
speciali[ti care s` lucreze pe utilajele agricole
performante, fiind pl`ti]i cu salarii de pân` la
2.000 de euro brut, lunar.

Speciali[tii care lucreaz`
\n domeniul agricol
primesc salarii mai mari
Astfel, zeci de ie[eni au ob]inut diploma dup`
finalizarea cursurilor, inclusiv o tân`r` ie[eanc`,
inginer de meserie. M`d`lina Roman a avut

nevoie de aceast` diplom` pentru c` voia s`
înve]e s` conduc` tractorul de]inut de patronul
firmei unde lucreaz` de mai mul]i ani. Domeniul
agricol s-a dezvoltat în ultimii ani [i în Ia[i sau
în regiunea Moldovei, astfel c` salariile ob]inute
de speciali[tii în agricultur` au crescut treptat.
Cele mai mari salarii ajung [i la câteva mii de
euro lunar, iar angaja]ii din acest domeniu, care
au mai mul]i ani de experien]`, pot ajunge la
un salariu lunar cuprins între 1.300 [i 3.000 de
euro, cum este cazul unui director zonal de
vânz`ri, care prime[te ma[in` de serviciu, telefon
de serviciu, asigurare medical` sau asigurare de
via]`. Un manager de ferme poate s` câ[tige
lunar 6.000 de euro, iar un specialist în logistic`,
între 2.000 [i 3.000 de euro. De asemenea, a
crescut [i num`rul fermierilor care acceseaz`
fonduri europene, dar, pentru a ob]ine banii
europeni, au nevoie de diplomele eliberate de
Direc]ia Agricol`.

|n aceast` perioad` se
deruleaz` mai multe
programe de finan]are
prin Direc]ia Agricol` Ia[i

fi ob]inut` de agricultorii din Ia[i pân` la data
de 17 mai 2021. De asemenea, \n aceast` perioad`
se deruleaz` [i recens`mântul agricol, care se
va \ncheia la data de 31 iulie 2021. Pân` atunci,
661 de recenzori [i 106 recenzori [efi, preg`ti]i
de speciali[tii Direc]iei Agricole Ia[i, vor merge
la fiecare fermier din Ia[i pentru a culege datelor
necesare precum suprafa]a de teren exploatat`,

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.

efectivele de animale, investi]iile din fonduri
europene \n ferme. La sfâr[itul acestei luni vor
demara [i schemele de finan]are privind ajutorul
de minimis la legumele din spa]ii protejate, fostul
program „Tomata”, care a avut succes \n Ia[i \n
ultimii 3 ani, schema de minimis pentru plantele
aromatice.
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

Direc]ia Agricol` deruleaz` mai multe programe
\n aceast` perioad`, fiind vorba de ajutorul de
minimis la usturoi, ajutoarele financiare pentru
fermierii care cresc porci din rasele Bazna [i
Mangali]a, dar [i certificarea ecologic` ce poate
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Scandal pe holurile Prim\riei Ia[i!
Trimi[ii de la Inspec]ia Social\ au
vrut s\ sune la 112, dup\ ce au fost
bloca]i la intrare. Totul a pornit de la
c\ile de acces din Pasajul Pia]a Unirii
Persoanele cu dizabilit`]i au
reclamat c` nu li se asigur`
accesul \n Pasajul Pia]a Unirii.
Controlul de la Agen]ia
Jude]ean` pentru Pl`]i [i
Inspec]ie Social` a fost blocat
\n Prim`ria Ia[i. Unul dintre
inspectori a amenin]at c` va
suna la 112. Controlul a fost
efectuat \n urma unei sesiz`ri
\n leg`tur` cu accesul din
Pasajul Pia]a Unirii
Un control inopinat organizat la Prim`ria Ia[i
de c`tre inspectorii de la Agen]ia Jude]ean` pentru
Pl`]i [i Inspec]ie Social` (AJPIS) s-a l`sat cu
scandal. |n jurul orei 12:00, doi inspectori au vrut
s` p`trund` \n institu]ie, dar au fost opri]i la
poart` de agen]ii Poli]iei Locale. Inspectorii au
fost legitima]i, moment \n care unul dintre ei sa enervat, pentru c` era a doua tentativ` de a
duce la bun sfâr[it controlul. Poli]istul local revine
[i transmite c` primarul Mihai Chirica se afla
\ntr-o [edin]` \n care se discuta despre bugetul
Ia[ului. |n acel moment, inspectorul a amenin]at
c` va suna la 112. „Dac` era DIICOT ce f`cea]i?
Sun la 112”, a transmis angajatul AJPIS. Echipa
de control a fost amânat` câteva zeci de minute,
dup` care a fost preluat` de reprezentan]i ai
Prim`riei. Totul a pornit de la o peti]ie primit`
de AJPIS de la o persoan` cu dizabilit`]i, care
reclama c` municipalitatea nu respect` drepturile
persoanelor defavorizate, privind accesibilitatea \n
institu]ii sau \n obiectivele de interes public. „Am
venit la forul cel mai \nalt, nu am venit de dragul
de a m` plimba. E a doua oar` când vin. Nu

ne-a dat voie s` explic`m. Aici e stat \n stat”, a
spus acela[i inspector de la AJPIS Ia[i.

Persoanele cu dizabilit`]i nu
pot avea acces pe scaunele
rulante din Pasajul Pia]a Unirii
Mai precis, controlul a fost realizat dup` ce
s-a semnalat faptul c` scaunele rulante montate
de municipalitate la intr`rile \n Pasajul Pia]a
Unirii nu pot fi folosite de persoanele cu dizabilit`]i.
„Pasajul subteran din Pia]a Unirii nu se poate
traversa în scaun rulant deoarece o singur` gur`
de acces este utilizabil`, acolo unde este lift.
Platformele de la celelalte dou` guri de acces
sunt încuiate [i nu se pot folosi... Dac` peste
strada Cuza Vod` se poate trece pe trecerea
pentru pietoni, peste strada care duce spre
pietonalul {tefan cel Mare nu se poate, pentru
c` nu exist` trecere. Persoanele cu dizbilit`]i în
scaun rulant sunt nevoite s` traverseze ilegal,
prin trafic, strada, pentru c` altfel nu au cum”,
se arat` \n sesizare.

Reac]ia Prim`riei Ia[i dup`
finalizarea controlului
Reprezentan]ii Prim`riei au transmis un punct
de vedere dup` finalizarea controlului. „Controlul
a fost unul metodologic, finalizat cu recomand`ri
[i m`suri, cu aducerea la \ndeplinire a modific`rilor
legislative privind noile standarde pentru persoanele
cu dizabilit`]i”, a precizat Sebastian Buraga,
purt`torul de cuvânt al institu]iei. Reporterii „BZI”
au aflat c`, de fapt, scaunele rulante nu sunt
func]ionale din cauza unei defec]iuni la partea
electronic`. Exist` \n acest moment o not` de
comand` pentru \nlocuirea echipamentelor arse.
|n 2015, proiectul de reabilitare a Pasajului Pia]a

Unirii f`cea parte dintr-o ini]iativ` mai ampl`
pentru regenerarea zonei Pia]a Unirii - Alexandru
L`pu[neanu, sus]inut` din fonduri europene. Asta
presupunea [i asigurarea accesibilit`]ii \n pasaj
a persoanelor cu dizabilit`]i. |nc` de la inaugurare,
scaunele rulante d`deau semne de nefunc]ionalitate.

|n parcul Copou urmeaz` s` fie
amenajat un spa]iu de joac`
pentru copiii cu dizabilit`]i
Prim`ria Ia[i a organizat, la \nceputul acestui
an, o licita]ie pentru amenajarea unui loc de
joac` pentru copii \n Parcul Expozi]iei din Ia[i,
mai precis pe strada General Toma Dumitrescu.
La procedur` a fost depus` o singur` ofert` din
partea asocierii Mag Consulting Project SRL
(Bucure[ti) - Premium House SRL (Bra[ov).

Prevederea bugetar` a licita]iei este de 2.544.100
lei, f`r` TVA, aproximativ 500.000 de euro. „Spa]iile
de joac` sunt importante pentru dezvoltarea fizic`,
mental` [i creativ` a copiilor, acestea reprezint`
locuri de \ntâlnire ale copiilor, de socializare, de
\nv`]are \n care copiii se obi[nuiesc s` respecte
reguli de joac` sau de polite]e. Având \n vedere
prevederile legislative actuale privind spa]iile de
joac`, autoritatea contractant` are obliga]ia de
asigura spa]ii de joac` [i echipamente specifice
pentru copiii cu dizabilit`]i care s` prezinte
siguran]` utilizatorilor”, se arat` \n caietul de
sarcini. Conform caietului de sarcini, echipamentele
din spa]iul de joac` vor fi destinate persoanelor
din dou` categorii de vârst`, 3 - 6 ani [i 6 - 14
ani. Licita]ia se afl` \n etapa de deliberare.
Ciprian BOARU

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

dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu DanielaPsiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.
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COPII- ADULTI - SERVICII
PSIHOLOGICE POST CRIZA COVID
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
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O nou\ lovitur\ `ncasat\ de lumea
interlop\ din Ia[i! Procurorii DIICOT l-au
legat pe fratele cunoscutului interlop
Cosmos T\nase, dup\ ce s-a `mbog\]it
din vânzarea escortelor de lux
Fratele lui Cosmos T`nase a
fost ridicat din nou de masca]i.
Valter se pare c` a exploatat
sexual mai multe tinere [i a
ob]inut sume importante de
bani din asta
Zi neagr` pentru clanul condus de Cosmos
T`nase. Fratele s`u, Valter, a fost ridicat de masca]i
dup` o ac]iune fulger. Ieri-diminea]`, procurorii,
împreun` cu ofi]eri de Poli]ie judiciar` din cadrul
BCCO Ia[i, au efectuat dou` perchezi]ii domiciliare
\n municipiul Ia[i, la locuin]ele unor persoane
suspectate de s`vâr[irea infrac]iunii de trafic de
persoane. „În cauz` s-a re]inut faptul c`, începând
cu anul 2014, dou` persoane au recrutat, fie direct,
fie prin interpu[i, tinere pe care le-au determinat
s` practice prostitu]ia în Marea Britanie. În activitatea
de recrutare a victimelor, suspec]ii se orientau
spre tinere c`rora le lipsea experien]a de via]`,
aveau un nivel sc`zut de instruire, o stare material`
precar` sau se aflau în situa]ii familiale conflictuale”,
au men]ionat ieri anchetatorii ie[eni.

Anchetatorii ie[eni:
„Victimele erau cazate \n
diverse locuin]e \nchiriate”
Oamenii legii au mai afirmat c` tinerele erau
recrutate prin inducerea în eroare cu privire la
activitatea pe care urmau s` o desf`[oare în
Marea Britanie sau cu privire la remunera]ia pe
care urmau s` o primeasc`. „Victimele erau cazate

ini]ial în locuin]e din Ia[i, Br`ila [i Constan]a,
ulterior fiind transportate în capitala Marii Britanii,
unde erau cazate în locuin]e închiriate. Dup`
determinarea acestora s` accepte practicarea
prostitu]iei prin folosirea violen]elor, amenin]`rilor
sau a [antajului, cei doi suspec]i postau anun]uri
pe mai multe site-uri de profil, o singur` victim`
reu[ind s` ob]in` zilnic din practicarea prostitu]iei
sume cuprinse între 500 [i 1.500 de lire sterline,
bani însu[i]i aproape în totalitate de c`tre ace[tia.
Din investiga]iile efectuate, a rezultat faptul c`
unul dintre suspec]i avea rolul de lider, în Marea
Britanie de]inând controlul asupra unui num`r
de cinci imobile închiriate în zone centrale ale
Londrei, unde ar fi fost exploatate mai multe
victime. Cel de-al doilea suspect se ocupa de
supravegherea victimelor exploatate sexual, comunica
cu clien]ii care apelau numerele de telefon postate
pe site-urile de profil, ]inea eviden]a [i colecta
toate sumele de bani ob]inute din prostitu]ie”, au
ad`ugat oamenii legii.

Acord \ncheiat cu autorit`]ile
din Marea Britanie, pentru
prinderea ie[enilor
În vederea document`rii activit`]ii infrac]ionale
desf`[urat` de c`tre cei doi suspec]i, pe data de
22.11.2016 a fost încheiat un acord privind
constituirea unei echipe comune de anchet`, între
DIICOT [i Serviciul de procuratur` al Coroanei
din Marea Britanie. „Au fost duse la audieri
dou` persoane. Ac]iunea a beneficiat de sprijinul
jandarmilor din cadrul IJJ Ia[i. Suportul de

specialitate a fost asigurat de c`tre Direc]ia
Opera]iuni Speciale. Suportul financiar [i logistic
a fost asigurat de c`tre Eurojust. Facem precizarea
c`, pe parcursul întregului proces penal, persoanele
cercetate beneficiaz` de drepturile [i garan]iile
procesuale prev`zute de Codul de procedur`

penal`, precum [i de prezum]ia de nevinov`]ie”,
au \ncheiat anchetatorii. De altfel, ieri dup`-amiaz`,
mai multe rude ale celor doi suspec]i s-au strâns
\n fa]a sediului Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i.
Sorin PAVELESCU

Un tân\r ie[ean sus]ine c\ a pierdut
o slujb\ `n Germania din
cauza angaja]ilor Recumedis!
Situa]ie incredibil`, sesizat` ieri de c`tre un
ie[ean! |n scandal este implicat numele unei
unit`]i medicale private din Ia[i! Tân`rul ie[ean
sus]ine c` a pierdut o slujb` \n Germania din
cauza angaja]ilor Recumedis! B`rbatul afirm` c`
a pl`tit un test PCR, dar rezultatul nu i-a venit
la timp, astfel c` n-a putut trece grani]a. Andrei
Lungu le-a povestit ieri reporterilor cotidianului
„Bun` Ziua Ia[i” c` a ratat [ansa de a se angaja
la o firm` de transport din Germania. „Pe 16
aprilie 2021 am fost la Recumedis Ia[i. Am dorit
s` fac un test PCR, pentru c` urma s` plec \n
Germania, aveam un contract de munc` ce urma
a intra \n vigoare pe 19 aprilie 2021. Am \ntrebat
cât cost`, mi s-a spus 290 de lei, mi s-a p`rut
cam scump fa]` de alte locuri. Dar am zis c`
e mai aproape de cas` [i am decis s` \l fac
acolo. Am pl`tit, am f`cut testul [i am cerut
rezultatul, pentru c` urma s` plec. Doamna de
acolo mi-a zis s` stau lini[tit, c` \mi trimite pe
e-mail rezultatul, f`r` nicio problem`. Diminea]`,
pe 17 aprilie, am [i plecat, ca s` nu pierd timpul,
s` ajung \n timp util”, [i-a \nceput povestea
Andrei Lungu.
Tân`rul de 36 de ani, din Ia[i, a ad`ugat
c` a ajuns la grani]` [i a sesizat c` nu primise
rezultatul testului PCR de la Recumedis. „A doua
zi, se f`cuse deja ora 15:00 [i rezultatul testului
PCR nu-mi venise. Deodat`, primesc un test de
la un alt cet`]ean, din jude]ul Vaslui, Teodor S.
Am trimis e-mail \napoi, am sunat la num`rul
celor de la Recumedis, pentru a-mi trimite
rezultatul testului meu. De la grani]` mi s-a

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

spus c` nu se poate trece f`r` test PCR negativ
[i nici acolo, \n Germania, nu m` puteam angaja
f`r` acest test. Cei de la Vama Satu Mare miau spus c` nu pot trece grani]a [i, dup` ce leam explicat situa]ia, au ridicat din umeri. Au
spus c` pe ei nu \i intereseaz` [i s` merg \napoi
acas`. Am ajuns \napoi \n Ia[i [i, pe 18 aprilie,
am mers din nou la Recumedis. I-am zis doamnei
de acolo: «Doamn`, eu acum ce fac?! Am venit
\napoi, c` nu aveam cum s` trec!» Mi-a spus
c` \i pare r`u, c` s-a \ncurcat rezultatul. Mi-a
dat rezultatul [i am \ntrebat-o ce s` fac cu el
acum?!”, a ad`ugat Andrei Lungu.
Acesta a mai spus c` le-a cerut reprezentan]ilor
Recumedis s` \i \napoieze m`car banii pentru
testul al c`rui rezultat nu i-a parvenit la timp.
„|n situa]ia asta, cu pandemie de COVID-19,
totul se schimb` de la zi, la zi. Dac` nu ai
testul efectuat recent, nu po]i trece. Eu am zis
c` pl`tesc cei 290 de lei pentru testul PCR ca
s` nu am vreo problem`. Neam]ul mi-a spus
s`-mi fac un test, pentru c` nu se [tie, deoarece
urma s` tranzitez 3 ]`ri. Urma s` lucrez ca
dispecer [i conduc`tor auto \n Germania la o
firm` de transport medicamente. Am luat leg`tura
cu angajatorul din Germania [i i-am spus c` nu
pot ajunge [i el mi-a spus c` angajarea se face
de la lun`, la lun`”, a subliniat Andrei Lungu.
Tân`rul ie[ean Andrei Lungu a mai povestit ieridiminea]` c`, \n aprilie, a mers la Recumedis,
pentru a recupera banii da]i pentru testul PCR.
Continuarea pe BZI.ro.
Ciprian NEDELCU

9

ACTUALITATE

Joi, 13 mai

Un medic veterinar din Ia[i, obligat s\
achite daune morale unui spital! Scandalul
a pornit de la o postare pe Facebook
f\cut\ dup\ moartea tragic\ a unei feti]e!
Sentin]` \n premier`, emis` de o instan]` din
jude]ul Ia[i! Un medic veterinar a fost obligat s`
pl`teasc` daune morale c`tre o unitate medical`!
|ntreg scandalul a izbucnit de la o postare pe
Facebook f`cut` de b`rbat! Astfel, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei R`duc`neni au admis recent
ac]iunea formulat` de Spitalul Jude]ean de Urgen]`
Vaslui, \n contradictoriu cu medicul veterinar
Bogdan Novenschi. „Instan]a admite în parte
cererea de chemare în judecat` formulat` de
reclamantul Spitalul Jude]ean de Urgen]` Vaslui,
în contradictoriu cu pârâtul Bogdan Novenschi.
Constat` caracterul ilicit al faptei s`vâr[ite de c`tre
pârât, constând în publicarea post`rii pe pagina
personal` de Facebook, de pe data de 29 ianuarie
2020. Oblig` pârâtul la plata c`tre reclamant a
sumei de 1.000 de lei, cu titlu de daune morale,
produse ca urmare a atingerilor aduse imaginii
[i reputa]iei reclamantului, prin postarea anterior
men]ionat`. Oblig` pârâtul la publicarea, pe cheltuiala
sa, a dispozitivului prezentei hot`râri într-un ziar
de circula]ie local` (raportat la sediul reclamantului).
Respinge cererea pârâtului de obligare a reclamantului
la plata cheltuielilor de judecat`”, au precizat
judec`torii ie[eni. Procesul intentat de reprezentan]ii
Spitalului Jude]ean de Urgen]` Vaslui medicului
veterinar ie[ean Bogdan Novenschi a \nceput la
Judec`toria R`duc`neni pe data de 25 noiembrie
2020. Ini]ial, \n luna octombrie 2020, reclaman]ii
au depus ac]iunea la Judec`toria Vaslui, \ns`
instan]a [i-a declinat competen]a \n favoarea celei
din R`duc`neni. Asta, dup` ce ie[eanul a invocat
excep]ia necompeten]ei materiale a Judec`toriei
Vaslui. |n acest mod, dosarul a ajuns pe mesele
magistra]ilor din R`duc`neni. Ace[tia au analizat
situa]ia, au ascultat p`r]ile implicate [i au luat
decizia men]ionat` anterior.

Scandalul a pornit de la o
postare pe Facebook
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei R`duc`neni
au ajuns la concluzia c` reprezentan]ii Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Vaslui au avut dreptate când

au sus]inut c` imaginea unit`]ii medicale a fost
afectat` de postarea f`cut` de ie[ean pe re]eaua
de socializare.
Conform judec`torilor, pe data de 29 ianuarie
2020, ie[eanul Bogdan Novenschi a postat pe
Facebook un mesaj referitor la calitatea actului
medical cu privire la un presupus caz. „O s` fac
public acest caz, deoarece, întâmpl`tor [i din
p`cate, cunosc detalii despre acest caz tragic,
mama feti]ei fiind prieten` cu so]ia mea. Feti]a
a fost internat` la Spitalul Jude]ean Vaslui cu
constipa]ie. Feti]a nu prezenta niciun simptom
respirator. A fost tratat` pentru constipa]ie, timp
\n care, \n salon, erau caza]i copii [i mame cu
tuse acut`. Copilul a luat virus gripal AH1N1 din
spital, nefiindu-i administrat niciun tratament pentru
aceast` boal`. Dup` ce copilul a început s` se
simt` r`u, p`rin]ii au cerut transferul la Ia[i, dar,
ini]ial spitalul a refuzat, motivând c` nu sunt
ambulan]e disponibile. |n cele din urm`, dup` ce
feti]a a intrat \n com`, conducerea spitalului a
aprobat transferul pe r`spunderea p`rin]ilor [i
dup` «aten]iile de rigoare». Medicii de la «Sf.
Maria», de la Ia[i, au pus diagnosticul de grip`
dup` ce au trimis probe la «Cantacuzino». Asta,
ca s` ne l`murim înc` o dat` c`, \n România,
se moare cu zile \n spitale, iar sistemul m`sluie[te
absolut tot [i se spal` pe mâini. Asta, [i pentru
cei care critic` implicarea spitalelor private în
sistemul de s`n`tate! Singura vin` a acestui copil
a fost c` s-a n`scut în România [i a ajuns întrun spital de aici! Dumnezeu s` o odihneasc` [i
condolean]e familiei îndurerate! Sper s` se ob]in`
dreptate!”, ar fi postat ie[eanul pe Facebook.

Reprezentan]ii spitalului
spun c` este posibil
s` conteste sentin]a
Cei de la Spitalului Jude]ean de Urgen]` Vaslui
spun c` vor lua \n calcul o eventual` contesta]ie
a sentin]ei emis` de Judec`toria R`duc`neni \n
procesul cu ie[eanul Bogdan Novenschi. „Am decis
s` \l ac]ion`m \n judecat` pe domnul respectiv,

solicitând daune morale \n valoare de 10.000 de
lei. Ac]iunea ne-a fost admis` \n parte. Am câ[tigat
par]ial, am ob]inut doar 1.000 de lei, ceea ce ni
se pare o sum` derizorie. Analiz`m dac` vom
contesta sau nu decizia. La acel moment, persoana
respectiv` a emis pe Facebook judec`]i de valoare
f`r` surs` real`, la adresa conducerii spitalului [i
a unit`]ii \n general, ca institu]ie. Era vorba despre
decesul unui copil, un caz pe care l-am avut la
noi la spital. Familia nu a f`cut plângere nici la
Colegiul Medicilor, nici la noi la spital cu privire
la partea medical`. |n acea postare, domnul respectiv
nota c` noi, cei din conducerea spitalului, nu am
aprobat transferul copilului, decât dup` anumite
«aten]ii». Postarea mi-a fost trimis` atunci de o
persoan`. Noi dorim, \n principal, ca persoana
respectiv` s` dezmint` public ceea ce a scris. Ne
intereseaz` mai pu]in banii. Oricum, banii voiam
s` \i redirec]ion`m c`tre Sec]ia de Pediatrie, pentru
a cump`ra ceva pentru copii. Scopul nostru este
de a demonstra c` nu \ntotdeauna ceea ce apare
\n spa]iul public este [i adev`rat. Am observat c`
exist` un val de opinii anti-spitale, anti-cadre
medicale, anti-func]ionari publici, care nu reprezint`
\ntotdeauna imaginea muncii pe care noi o depunem”,
a declarat ieri Ana Rinder, managerul Spitalului
Jude]ean de Urgen]` Vaslui.

Medicul veterinar dat \n
judecat`: „O astfel de
sentin]` instituie o cenzur`!”
Reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” l-au
contactat telefonic [i pe medicul veterinar Bogdan
Novenschi. „Eu am relatat pe pagina personal` de
Facebook o \ntâmplare tragic` a unei feti]e, care,
dup` o suferin]`, a decedat la spitalul din Ia[i,
dup` ce a fost transferat` din Vaslui. Era vorba
[i despre un aspect personal, pentru c` feti]a era
a unei cuno[tin]e de-a familiei noastre. Respectiva
doamn` a fost [i \n instan]` [i a confirmat cele
relatate. Noi, sigur, suntem foarte mira]i de verdict,
\ntrucât am ar`tat c` ce a fost postat a fost pur
[i simplu o descriere, iar postarea a stat foarte
pu]in. Postarea a fost [tears` a doua zi. Nu este
niciun secret c` am fost sunat atunci de doamna
directoare (Ana Rinder), am \n]eles c` postarea
nu ar fi fost foarte potrivit`. A fost o chestie de
sup`rare, era o situa]ie tragic`. Nu am avut inten]ia
de a lovi pe cineva. Nu am postat pe grupuri,
consider c` nu am prejudiciat pe nimeni. A[tept`m
motivarea [i vom ataca aceast` sentin]`. Consider`m
c` o astfel de sentin]` instituie o cenzur`”, a
subliniat medicul veterinar ie[ean Bogdan Novenschi.
Ciprian NEDELCU

Jafuri ca `n filme, executate cu ma[ini furate din Ia[i! Masca]ii au pus mâna
pe liderii re]elei: Cristinel [i Giorge, doi tineri ce caut\ aten]ie pe Facebook
Doi tineri au fost ridica]i de
masca]i dup` ce au furat
ma[ini [i le-au folosit la jafuri.
Masca]ii au intrat peste ei
dup` ce poli]i[tii de la
investiga]ii criminale au reu[it
s` afle cine sunt indivizii [i
cum operau ace[tia. Ini]ial, a
fost prins unul dintre tineri, iar
mai apoi poli]i[tii au ajuns [i la
complicele lui. Ambii au fost
re]inu]i, iar \n plasa oamenilor
legii a mai c`zut [i un alt
individ, care a cump`rat
lucruri furate de cei doi
Doi tineri din Bac`u au ajuns pe mâna
poli]i[tilor din Ia[i dup` ce au furat mai multe
autoturisme [i le-au folosit la diverse spargeri.

Ini]ial, primul care a c`zut \n plas` a fost un infrac]iunilor de furt calificat [i conducerea unui
tân`r de 23 de ani. Cristinel Alexandru s-a gândit auto f`r` permis de conducere”, au precizat
c` poate avea o via]` palpitant` dac` \ncearc` s` reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
fac` un „m`nunchi” de infrac]iuni \ntr-un timp (IPJ) Ia[i. Ulterior, tân`rul a fost prezentat, cu
extrem de scurt.
propuneri legale, Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Astfel, Cristinel a comis mai multe furturi \n Ia[i [i Judec`toriei Ia[i, instan]` care a dispus
Bac`u [i nu numai. Zilele trecute, poli]i[tii din fa]` de acesta m`sura preventiv` a arestului la
Ia[i l-au prins pe tân`r dup` o ac]iune fulger. domiciliu pentru 30 de zile.
„La data de 16 aprilie, poli]i[tii au fost sesiza]i
despre faptul c` din curtea unei locuin]e a fost
A fost prins \n trafic
sustras un autoturism ce fusese l`sat de proprietar
dup` ce a furat un BMW
descuiat, iar cheia era lâng` schimb`torul de
Oamenii legii au continuat verific`rile, iar mar]i,
viteze. |n urma cercet`rilor efectuate a fost
11
mai
2021, au re]inut al]i doi b`rba]i. „În urma
identificat b`nuitul comiterii faptei, un tân`r de
23 de ani, din jude]ul Bac`u. |n cadrul dosarului continu`rii cercet`rilor, au fost identifica]i [i re]inu]i
pentru
24
de ore al]i doi tineri, respectiv primul de
penal, poli]i[tii de la Serviciul de Investiga]ii
Criminale (SIC) Ia[i [i Sec]iei nr. 3 Poli]ie Rural` 25 de ani, cercetat pentru complicitate la tentativ` la
Ciurea au efectuat 3 perchezi]ii domiciliare pe furt calificat, complicitate la furt calificat, tentativ` la
raza jude]ului Bac`u, beneficiind de sprijinul furt calificat [i furt calificat, iar cel de-al doilea, de
poli]i[tilor b`c`uani. |n baza probatoriului administrat 38 de ani, cercetat pentru t`inuire. Cercet`rile continu`”,
\n cauz`, tân`rul a fost re]inut pentru 24 de ore. au precizat poli]i[tii din Ia[i. Astfel, Giorge Holdor
Acesta este cercetat sub aspectul s`vâr[irii a fost ridicat pentru complicitate, iar Silviu Rusu,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

pentru c` a cump`rat de la cei doi bunuri furate.
Surse din cadrul anchetei au precizat c` Alexandru
a \ncercat s` fure un autouturism marca Volvo din
Lunca Cet`]uii, \ns` nu a reu[it s` \l porneasc`. La
scurt timp \ns` s-a urcat \ntr-un autoturism marca
Hyundai [i a plecat cu el pentru c` avea cheile \n
contact.
Asta se \ntâmpla \n noaptea de 15 spre 16 aprilie.
Tân`rul a plecat cu ma[ina \n Bac`u [i a folosit-o
la câteva spargeri. Pentru a nu ie[i \n eviden]`, tân`rul
a furat pl`cu]ele de \nmatriculare de la o alt` ma[in`
[i le-a folosit pe ma[ina furat`. Zilele trecute, Cristinel
a furat un BMW din Bac`u [i a fost observat de
poli]i[ti \n trafic. A fost urm`rit [i a abandonat ma[ina,
dup` care a fugit \ntr-o p`dure. Nu a reu[it s` ajung`
prea departe. Poli]i[tii l-au prins, iar acum tân`rul se
afl` \n arest. Dac` va fi g`sit vinovat, risc` s` stea
ani grei \n spatele gratiilor. Aceea[i soart` este posibil
s` o aib` [i complicele s`u. O pedeaps` mai mic`
va primi \ns` b`rbatul care a cump`rat bunuri furate
de la cei doi ho]i. El este anchetat pentru t`inuire.
Lucian SAVA
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba englez`,
francez`, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Sofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
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Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,
experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.
Strungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.
T`ietor accesorii confec]ii, 8
clase, experien]` 5 ani,
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Tâmplar manual, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tâmplar manual la presare [i
\ncleiere, [coala general`, f`r`

experien]` precizat`, TECKMAU
PAVE SRL. Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, f`r` studii [i
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com.
Tâmplar universal, [coala
genral`, f`r` experien]`
precizat`, TECKMAU PAVE SRL.
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com.
Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu carosier, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
Rela]ii la: 0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, experien]`
min.1 an, DOLIMEX SRL. Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

evaluare adecvat`, \n cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul ,, Alimentare cu
energie electric` -Extindere
pentru CENTRU COMERCIAL
ERA IA{I’’ propus a fi amplasat
\n Mun. IA{I, zona Ses Bahlui,
jud IA{I. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM IA{I ,Calea
Chi[in`ului nr.43, zilnic, \ntre
orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adresa de internet
apmis.anpm.ro. Publicul interesat
poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare termen de
10 zile de la data public`rii
prezentului anun].
S.C. MENNEKES ELECTRIC
S.R.L. solicit` emiterea
autoriza]iei integrate de mediu
pentru activitatea de producere a
cablurilor electrice pentru
autovehicule la punctul de lucru
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.

uzate cod CAEN 3700”
desf`[urate în comuna Stolniceni
Pr`jescu, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, str.
Calea Chi[in`ului nr. 43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

LICITA}II
QUESTEASTERN S.R.L. prin
lichidator judiciar ARGO IPURL \n
dosar nr.
2756/99/2018(136/2018)–
Tribunalul Iasi, organizeaz`
licita]ie public` de vânzare, cu
strigare \n temeiul Legii 85/2006
pentru proprietate imobiliar`
agricol`, situat` \n localitatea
Cilibiul, comuna Golaesti, jude]ul
Ia[i, intabulat \n Cartea Funciara
nr.60280 a localit`]ii Golaesti, cu
denumirea “Ferma vaci lapte”,
compus` din :-grajd vaci
lapte=1.567,40 mp; -camera
pompare <bazin dejectii-1 bucvolum interior 22,5mc; -platforma
siloz-170mp;-bazin stocare
dejectii-Ac=301,70 mp; Teren:
suprafa]a pe care se afl`
construc]iile este de 5.000 mp,
de 180.000 euro f`r` TVA.
Licita]iile vor avea loc \n datele
de 19.05.2021 si 26.05.2021 ora
12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, b-dul.Chimiei,
nr.2, bl.C1, Spa]iu comercial 3,
Birou 3, Jud.Ia[i. Persoan` ce
pretinde vreun drept asupra
bunului scos la vânzare, este
obligat s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept
pân` \n ziua anterioar` datei
licita]iei, ora 16.00. Orice
informa]ie suplimentar` se poate
ob]ine de la lichidatorul judiciar la
telefon 0744 787 274. Lichidator
judiciar, ARGO IPURL, prin
asociat Nechifor Oana Maria.

MAG2006 S.R.L. prin lichidator
judiciar ARGO IPURL \n dosar
nr.613/99/2014 (60/2014)–
Tribunalul Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` de vânzare,cu
Operator introducere [i validare
strigare \n temeiul Legii 85/2006
date, studii medii, f`r` experien]`
pentru proprietate imobiliar`
precizat`, limba englez`, FIX
“Spa]iu comercial – cladire [i
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
teren” format din Spa]iu
0758213812; contact@fixcomercial situat în sat. Iepureni,
service.ro.
com.Movileni, Jud.Ia[i, suprafa]a
utila de 58,11 mp [i teren în
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
suprafa]a total` de 490,06 mp.
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
Pre]ul de pornire a licita]iei
INVEST SRL. Rela]ii la:
publice cu strigare este de 8.182
0747168057;
euro f`r` TVA. Licita]ia va avea
contact@automatic.ro.
loc \n data de 21.05.2021,
28.05.2021, 04.06.2021 ora
13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, b-dul Chimiei,
MEDIU
nr.2, bl.C1, spa]iu comercial nr.3,
SC ELMOND COM SRL, titular al
birou 3. Persoana ce pretinde
proiectului ,,Alimentare cu
vreun drept asupra bunului scos
energie electric` -Extindere
la vânzare, este obligat` s` fac`
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
pentru CENTRU COMERCIAL
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6, lichidatorului judiciar dovada
ERA IA{I ’’ –anun]` publicul
acestui drept pân` \n ziua
anun]` depunerea cererii pentru
interesat asupra lu`rii deciziei
anterioara datei licita]iei, ora
emiterea autoriza]iei de mediu
etapei de \ncadrare de c`tre
16.00. Orice informa]ie
privind activit`]ile„Alimentarea cu
APM IA{I f`r` evaluarea
suplimentar` se poate ob]ine de
ap` potabil`– cod CAEN 3600”
la lichidatorul judiciar la telefon
impactului asupra mediului [i f`r` [i „Colectarea [i epurarea apelor
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Zidar, scoal` profesional`, curs
calificare, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

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 Mo]ca,
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].

0744 787 274. Lichidator
judiciar, ARGO IPURL, prin
asociat Nechifor Oana Maria.
LIA-ALEX S.R.L. prin lichidator
judiciar ARGO IPURL \n dosar nr.
7349/99/2018 (394/2018)–
Tribunalul Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` de vânzare, cu
strigare \n temeiul Legii 85/2006
pentru proprietate imobiliar`,
intabulata par]ial, cu denumirea
Funda]ie turnat`- „Ferma vaci
carne” situat` în localitatea
Cilibiu, nr.cadastral 60337,com.
Golaesti, jud. Ia[i, compus` din:
Infrastructura aferenta construc]ii,
compus` din : -funda]ie turnat`,
finalizat` pentru construire Grajd
vaci carne, cu suprafa]a
construit` la sol de 1.165,90 mp;
-funda]ie turnat`, finalizat` pentru
construire Filtru sanitar <
bucatarie, cu suprafa]a
construit` la sol de 245,70 mp; funda]ie turnat`, finalizat` pentru
construire Bazin stocare dejec]ii,
cu suprafa]a construit` la sol de
301,70 mp ; Teren: Suprafa]a
total` 6.400 mp. de 2.180,76
euro fara TVA. Licita]iile vor avea
loc \n datele de 20.05.2021,
27.05.2021 [i 03.06.2021 ora
13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, b-dul.Chimiei,
nr.2, bl.C1, Spa]iu comercial 3,
Birou 3, Jud.Ia[i. Persoana ce
pretinde vreun drept asupra
bunului scos la vânzare, este
obligat` s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept
pân` \n ziua anterioara datei
licita]iei, ora 16.00. Orice
informa]ie suplimentar` se poate
ob]ine de la lichidatorul judiciar la
telefon 0744 787 274. Lichidator
judiciar, ARGO IPURL, prin
asociat Nechifor Oana Maria.

SELEC}II OFERTE
Subscrisa Cabinetul individual de
insolven]` Agafitei Diana, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C. FDF LIGHTING
POWER S.R.L. cu sediul social \n
Mun. Ia[i, Sat Tomesti, Comuna
Tomesti, jude]ul Ia[i, num`r de
ordine \n Registrul Comertului
J22/1960/2009, Cod unic
\nregistrare 26282436, desemnat
prin Incheierea din data de
03.02.2021 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, Sectia II Civila Faliment, în dosarul nr.
3443/99/2019, prin prezenta,
invit` evaluatorii ANEVAR s`
participe la procedura de selec]ie
de oferte privind evaluarea
bunurilor proprietatea debitorului
SC FDF LIGHTING POWER SRL,
respectiv mijloace de transport
(autovehicule) cât [i bunuri de
natura obiectelor de inventar.
Solicit`m ca oferta s` con]in`
elemente cu privire la pre] [i
termen de execu]ie.
Comunicarea ofertelor s` fie la
sediu procesual pân` la data de
21.05.2021 din Mun. Ia[i, str. Sf.
Lazar, nr. 4, Bl. Pene[ Curcanu,
sc. TR. IV, mezanin, cabinet nr. 5
ori pe adresa de mail
diana_agafitei_31@yahoo.com.
Rela]ii suplimentare la tel:
0745656761.
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Medicii ie[eni sus]in imunizarea `mpotriva
COVID-19 a copiilor cu vârsta de peste 12
ani! Prof. dr. Carmen Dorob\]: ıCopiii nu vor
mai fi o surs\ de infectare cu coronavirus
pentru ceilal]i membri ai familiei‰
To]i copiii cu vârste
peste 12 ani se vor
putea imuniza cu serul
Pfizer. Medicii ie[eni
\ncurajeaz` p`rin]ii s` ia
\n considerare aceast`
op]iune prin care pot fi
proteja]i atât minorii,
cât [i ceilal]i membri ai
familiei. Agen]ia
European` a
Medicamentului va
acorda autoriza]ia
referitoare la vaccinarea
acestei categorii de
vârst` la începutul lunii
iunie 2021

Vaccinul produs de compania PfizerBioNTech va putea fi administrat copiilor
cu vârste cuprinse \ntre 12-15 ani dup`
ce Agen]ia European` a Medicamentului
(EMA) va acorda autoriza]ia referitoare
la vaccinarea acestei categorii de vârst`.
Pân` \n prezent, vaccinul Pfizer a fost
administrat persoanelor de peste 16
ani, având o eficien]` de 95 la sut`
\mpotriva infec]iei cu coronavirus. „Orice
vaccinare are atât beneficii, \n sensul
c` te protejeaz` vizavi de o anumit`
boal` infec]ioas`, cât [i riscuri. Reac]iile
adverse sunt \ntâlnite pân` la 5 la sut`
din cazuri. Utilizarea vaccinului Pfizer
la copii reprezint` o perspectiv` benefic`

\n ceea ce prive[te mersul normal al
colectivit`]ilor din care fac parte. M`
refer aici nu doar la partea didactic`,
la [coli, m` refer [i la tot ceea ce
\nseamn` socializare la aceast` vârst`.
F`r` \ndoial`, toate acestea trebuie s`
se fac` cu o bun` comunicare cu
p`rin]ii, dar [i cu cadrele didactice,
pentru ca vaccinarea s` fie f`cut` dup`
dorin]a familiei respective [i \n deplin`
cuno[tin]` de cauz`. A[a cum arat`
studiul f`cut de firma produc`toare cu
recomand`ri care vizeaz` \ntreaga lume,
pare s` fie o premiz` \ncurajatoare.
|nc` o dat` spun c` tot ceea ce \nseamn`
reac]ii adverse exist`, indiferent de
vaccin. |n acest caz vorbim despre
dorin]a p`rin]ilor de a-[i proteja copilul
[i \ntreaga familiei de o posibil` surs`
de infec]ie”, a declarat prof. dr. Carmen
Dorob`], medic infec]ionist la Spitalul
de Boli Infec]ioase Ia[i.

Vaccinarea copiilor
poate diminua riscul
infect`rii cu
coronavirus \n rândul
membrilor familiei
Miercuri, 12 mai 2021, doi elevi,
un cadru didactic [i un cadru didactic
auxiliar au fost confirma]i pozitiv dup`
reluarea cursurilor. De asemenea, \n
cadrul Spitalului Clinic de Urgen]`
pentru Copii „Sf. Maria”, era ocupat
un pat \n sec]ia de terapie intensiv`,
iar un alt pat este ocupat \n zona

medical` COVID-19. Vaccinul Pfizer va
fi administrat într-o doz` mai mic`
copiilor cuprin[i \ntre vârstele de 12
[i 15 ani. Medicii ie[eni spun c`, odat`
cu imunizarea copiilor, ace[tia vor putea
reveni la normal \n ceea ce prive[te
participarea activit`]ilor colective. „Copiii
nu vor mai fi o surs` de infectare cu
coronavirus pentru ceilal]i membri ai
familiei. Boala \l afecteaz` atât pe el,
dar pune \n pericol [i s`n`tatea celor
din jur. Este foarte important`
documentarea, comunicarea [i bine\n]eles
consim]`mântul familiei, care pân` la
urm` hot`r`[te dac` minorul se va
vaccina. Informa]iile trebuie s` fie din
surse autorizate, cum ar fi: medicul
de familie, medicul pediatru. Medicii,

la rândul lor, trebuie s` se pun` la
punct cu toate rezultatele acestor studii,
care sunt de natur` s` arate c` vaccinul
poate fi utilizat la copii. Au existat \n
lume zone \n care s-au declarat cazuri
grave la copii”, a precizat medicul
ie[ean.

De la debutul
campaniei de vaccinare
\n jude]ul Ia[i s-au
vaccinat peste 200 de
mii de persoane
Serul Pfizer a fost primul vaccin
anti-COVID-19 administrat \n centrele
de vaccinare din ]ar`. Pe 27 decembrie
2020 a \nceput prima etap` a campaniei

de vaccinare. Schema de vaccinare
pentru acest ser const` în administrarea
a dou` doze într-un interval de 21 de
zile. |n cadrul Campaniei de vaccinare
\mpotriva COVID-19, desf`[urat` la
nivelul jude]ului Ia[i, conform datelor
centralizate, pân` ieri, 12 mai 2021, au
fost efectuate 251.497 de vaccin`ri. Din
acest num`r total de persoane vaccinate,
150.488 au fost vaccinate cu prima
doz` [i 101.009 cu cea de-a doua doz`.
Pe data de 11 mai 2021 au fost vaccinate
4.633 de persoane, dintre care 1.679
au primit prima doz` [i 2.954 au ajuns
la rapel. De la debutul campaniei de
vaccinare s-au \nregistrat 353 de reac]ii
adverse u[oare.
Andreea PåDURESCU

O celebr` cl`dire, amplasat` \n apropiere de centrul
ora[ului Ia[i, va fi demolat`! Aceasta este proprietate
a Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie din Ia[i
O important` cl`dire, aflat` \n
proprietatea Universit`]ii de
Medicin` [i Farmacie „Grigore T.
Popa” din Ia[i, va fi demolat`!
Aceasta este amplasat` \n
apropiere de centrul ora[ului Ia[i.
Concret, \n data de 19 mai 2021,
ora 9:00, are loc [edin]a Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice nr.
5 în Sala Galben` a Prefecturii
jude]ului Ia[i. Pe masa
speciali[tilor se va afla proiectul
ce vizeaz` demolarea construc]iei
existente (Sala de sport
„Bagdazar”) pe teren proprietate
de pe strada S`r`rie
Aflat` \n proprietatea Universit`]ii de Medicin`
[i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Ia[i,
Sala de sport „Bagdazar” de pe strada S`r`rie
va fi demolat`. |n acest sens, UMF Ia[i a depus
o solicitare. Pe acest plan, \n data de 19 mai
2021, ora 9:00, are loc [edin]a Comisiei Zonale

a Monumentelor Istorice (CZMI) nr. 5 în Sala
Galben` a Prefecturii jude]ului Ia[i. Pe masa
speciali[tilor se va afla proiectul ce vizeaz`
demolarea construc]iei existente. Cu siguran]`,
în ultimele decenii, inclusiv persoane publice
importante au intrat [i s-au relaxat în acest imobil
amplasat în cunoscuta zon` a Ia[ului! Aceasta
se afl` într-o zon` istoric` protejat` [i este întro avansat` stare de degradare. Deocamdat`, UMF
Ia[i nu a decis ce se va construi pe teren.

Totul se afl` \n faza de
Documenta]ie Tehnic` pentru
ob]inerea Autoriza]iei de
Demolare [i a Documenta]iei
Tehnice pentru Organizarea
Execu]iei
Totul se afl` \n faza de Documenta]ie Tehnic`
pentru ob]inerea Autoriza]iei de Demolare (DTAD)
[i a Documenta]iei Tehnice pentru Organizarea
Execu]iei (DTOE). Elaborator [i proiectant este

arh. Sebastian S`vescu - S.C. Sam Ideas S.R.L.,
expertiza tehnic`: Ing. Szalontay Coloman Andrei
- S.C. EXproSOV S.R.L., studiu istorico-arhitectural
Casa Ba[ot`: arh. Adina Grigorovschi- SC. Arhistil
S.R.L, beneficiar fiind Universitatea de Medicin`
[i Farmacie din Ia[i. Regimul de protec]ie este:
IS-II-m-B-04023 - Casa Anastasie Ba[ot`, Municipiul
Ia[i, strada S`r`rie, num`rul 14, IS-I-s-A-03504 Centru istoric [i Curte Domneasc`.

Universitatea „Cuza” din Ia[i
preg`te[te reabilitarea [i
extinderea S`lii de Sport din
strada Titu Maiorescu, nr.15
Pe de alt` parte, Universitatea „Cuza” din
Ia[i preg`te[te reabilitarea [i extinderea S`lii de
Sport din strada Titu Maiorescu, nr.15, peste
drum de Corpul D al institu]iei. |n luna noiembrie
2020 a fost programat` licita]ia pentru achizi]ia
serviciilor de proiectare [i asisten]` tehnic`, etap`
premerg`toare lucr`rilor de execu]ie. Pentru

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

serviciile men]ionate, autoritatea contractant` a
stabilit o prevedere bugetar` de 271.761 lei, f`r`
TVA, aproximativ 56.000 de euro. „Construc]ia
este compus` din dou` corpuri de cl`dire: corpul
principal, format din Sala de Sport, [i corpul
anex` cu utilit`]i (vestiare, grupuri sanitare,
circula]ii). Sala de Sport este o construc]ie
semiîngropat`, f`r` subsol, de form` dreptunghiular`
[i este racordat` la instala]iile de alimentare cu
agent termic, ap` [i canalizare. Acoperi[ul este
format dintr-o teras` necirculabil` cu termoizola]ie
[i un start de mortar peste care este a[ezat` o
hidroizola]ie de tip clasic. Intrarea se face printro cl`dire anex` cu ultimul nivel suprateran,
celelalte dou` niveluri sunt subterane”, se arat`
în caietul de sarcini. Suprafa]a util` a cl`dirii
este de 469,82 metri p`tra]i. Sala de Sport va fi
multifunc]ional`, iar în cadrul acesteia vor fi
abordate mai multe discipline.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Nu doar FCSB boicoteaz\ Jocurile Olimpice!
Anun]ul f\cut de R\doi: ıSunt 4 juc\tori
pe care cluburile refuz\ s\-i lase‰
Na]ionala României va participa în luna iulie la Jocurile Olimpice
de la Tokyo, dar selec]ionerul Mirel R`doi se confrunt` cu multe
probleme. Jocurile Oimpice nu fac parte din calendarul FIFA,
astfel c` echipele de club nu sunt obligate s`-i lase pe juc`tori
s` mearg` la Tokyo. R`doi a anun]at c` stranierii sunt deja bloca]i
de cluburile lor: „Ne lovim deja de câteva refuzuri, nu o s`
transmit care sunt cluburile înainte s` le comunice cei de la
biroul de comunicare. Vom vedea care va fi lotul [i câ]i dintre
juc`torii de pe acea list` vor fi prezen]i. Va exista o negociere,
încerc`m s` g`sim o fereastr`. Din p`cate, cred c` nu vom putea
s` fim cu juc`torii pe care noi ni-i dorim, pentru c` este într-o
perioad` cu jocuri din preliminariile pentru Cupele Europene. Va
exista între noi [i ei o negociere, nu îmi pic` bine, dar va trebui
s` g`sim solu]ii. Urmeaz` ca zilele urm`toare s` avem aceste
discu]ii cu toate cluburile de unde avem juc`tori selec]iona]i, nu
doar cu FCSB. Avem pe list` numeroase nume, dar r`mâne de
v`zut dac` cluburile ne las` juc`torii. Sunt deja 4 nume pe care
cluburile au refuzat deja s` îi lase. Este vorba despre juc`torii
din str`in`tate”, a spus R`doi, la conferin]a de pres`.

Gigi Becali nu vrea s` lase juc`torii
de la FCSB s` mearg` la Tokyo
Finan]atorul FCSB, Gigi Becali nu vrea s` lase juc`torii de
la FCSB s` mearg` la Tokyo. „Ce Olimpiad`? Niciun juc`tor, nu
las niciun juc`tor. Ce s` las? Nu las niciun juc`tor. S` trimit`
Burleanu juc`tori, [i cu arbitrii. Burleanu [i cu arbitrul Kovacs,
s` trimit` ei juc`tori. S`-i ia de la CFR [i s`-i trimit`, cu toate
mizeriile pe care le fac”, a declarat Gigi Becali, la AS.
Na]ionala României va înfrunta echipa Hondurasului, pe 22
iulie, în primul s`u meci de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în
Grupa B, la Kashima.
În aceea[i zi va avea loc partida dintre Noua Zeeland` [i
Coreea de Sud (ora local` 17:00, tot la Kashima).
Al doilea meci al tricolorilor se va juca pe 25 iulie, contra
campioanei Asiei Under-23, Coreea de Sud, tot la Kashima (14:00,
ora României). Cel`lalt meci din etapa a doua va fi Noua Zeeland`
- Honduras (ora local` 17:00, Kashima).
România va înfrunta Noua Zeeland` pe 28 iulie, în ultimul
s`u meci din grup`, la Sapporo (ora local` 17:30, adic` 11:30 la
Bucure[ti). În acela[i timp va avea loc partida Coreea de Sud Honduras (ora local` 17:30, Yokohama).

Lotul l`rgit al României pentru
Jocurile Olimpice de la Tokyo
Portari: Ionu] Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian
Aioani (Chindia Târgovi[te), C`t`lin C`buz (FC Viitorul);
Funda[i: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Pa[canu (SD
Ponferradina/Spania), Raul Opru] (FC Hermannstadt), Virgil Ghi]`
(FC Viitorul), {tefan Vl`doiu (Universitatea Craiova), Denis
Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Dr`gu[in (Juventus/Italia), Silviu
Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Haru]
(FCSB), Andrei Ra]iu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo
Bucure[ti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindri[ (Boto[ani),
Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea
Craiova), Vlad Chiriche[ (Sassuolo/Italia), Ionu] Nedelcearu (AEK
Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Media[), Florin {tefan
(Sepsi OSK);
MIJLOCA{I: R`zvan Marin (Cagliari/Italia), Drago[ Nedelcu

(FCSB), Tudor B`lu]` (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca
(Chindia Târgovi[te), Alexandru M`]an (Columbus Crew/SUA),
Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj),
Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicâld`u (Universitatea
Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow
Rangers/Sco]ia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Media[), Andrei
Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man
(Parma/Italia), R`zvan Oaid` (FCSB), Olimpiu Moru]an (FCSB),
Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mih`il` (Parma/Italia),
Darius Olaru (FCSB), George Cîmpanu (Universitatea Craiova),
R`zvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra
Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu
(FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicu[or Bancu (Universitatea
Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Fran]a);
Atacan]i: George Pu[ca[ (Reading/Anglia), Constantin Budescu
(FC Damac/Arabia Saudit`), George Ganea (FC Viitorul), Robert
Moldoveanu (Dinamo Bucure[ti), Andrei Ivan (Universitatea
Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Dr`gu[
(Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF
Fiorentina/Italia).
Fotbali[tii care dep`[esc limita de vârst` sunt C`t`lin C`buz,
Adrian Rus, Vlad Chiriche[, Ionu] Nedelcearu, Cristian Ganea,
Nicu[or Bancu, Florin {tefan, R`zvan Marin, Silviu Balaure, Nicolae
Stanciu, Alexandru Chipciu, Constantin Budescu, George Pu[ca[
[i Denis Alibec.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro
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Bursa bârfelor

Directorul a vrut s`-[i bage o rud` la
\naintare. Afacerea a picat taman
când parafau treaba
Babetele bârfitoare \ncep rubricu]a din aceast` zi cu un dereftor
de la o agentur` de pe la noi din târg care a vrut s`-i fac` un
pustiu de bine unei rude [i care s-a cam f`cut de râs fa]` de
omu[tean. Cic` dereftorul cu pricina a vrut s` bage la \naintare
pe ruda sa la recens`mântul `la agricol care se va face \n perioada
urm`toare [i unde deja lucreaz` o cârc` de omule]i. Cic` Jonel
Nestor, de la Agentura de Zootehneal`, omu[tean care are leg`turi
strânse cu bremarii din giude], a vrut s`-[i bage un neam la
recenzori pentru recens`mântul agricol pe vreo filier` de pe acolo.
Numai când a v`zut cât se câ[tig` de pe urma afacerii `steia,
neamul lui nu a mai vrut de nicio culoare s` mai bat` coclaurile
cu hâr]oage \n mân` [i s` numere tarlalele la toat` lumea din
giude]. Halal neam mai au unii, domnule!

O alt` combina]ie eronat` la marginea
târgului. Primarul nu mai poate da \napoi
Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
treab` de prin târg. De data asta e vorba de bremarele de care
v` spuneau [i ieri, Beni Mortuzi de la Haroneanu. Ei bine, Beni
a convocat pe nepus` mas` o [edin]` de concilu local ca s` dea
loc de cas` la o madam` din Wasluy, care e pe combina]ie cu
el. Beni a mai \ncercat s`-i dea locul fumeii pe 2 lei, numai c`
fiind de patrimoniu, hot`rârea nu a trecut. Beni nu s-a l`sat [i ia promis fumeii c` o s`-i rezolve treaba. {i uite a[a, tot \ncearc`
s`-i fac` pe plac, c` oricum a \ncasat ni[te lovele \n avans [i
trebuie s` o rezolve musai. Doar c` nu prea are [anse [i acuma
nu [tie pe unde s` mai scoat` c`ma[a. Treaba oricum e cam
nasoal` pentru Beni, c` oricum nu mai poate da \napoi de nicio
culoare. Când promi]i [i mai [i \ncasezi, trebuie s` duci treaba
pân` la cap`t, nu?

|i sticlesc iar ochii s` fie [ef`. Deja \[i
face planul cum s` dea la gioale
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare ]in s` v` mai zic`
una [i despre distinsa madam` scandalagioaic` a puliticii de pe
aici. Cic` madama Closet Pipir`u a ajuns s` jubileze dup` ce
b`je]ii veseli l-au luat la ochi pe B`nu] Bârn`u, [`fu]ul central al
usereului. Madama se viseaz` deja bre[edinte pe toat` ]ara la
bartid, c` cic` sigur Bârn`u o s` p`]easc` ceva. Ea a mai \ncercat
odat` s` fie mare [`f`, da’ toat` lumea i-a dat la gioale, doar
nimenea nu vrea vreo isteric` \n conducere. Pân` una-alta, madama
nu e \n stare s`-i ]in` \n frâu nici m`car pe ai ei de la E[i, a[a
c` mai bine se retrage \napoi peste Ocean, de unde a venit pe
nepus` mas` s` se fac` deput`reas`. Acuma, om tr`i [i om vedea,
dup` cum zice un clasic \n via]`, ce-o s` fie \n continuare. Toat`
lumea o s` stea gean` dup` chestiile astea!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Jaf ca-n filme, pe o
strad\ din Ia[i! A spart o
ma[in\ [i a luat cardurile
bancare! Dup\ ce le-a
folosit, a decis s\ le
pun\ la loc, sperând s\
scape basma curat\!
Un tân`r acuzat c` a spart o ma[in` [i
a luat cardurile bancare din interior
pentru a le folosi, a fost pedepsit de
magistra]ii ie[eni. Astfel, judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i l-au
condamnat pe Ionu] Liviu Creiona[ la
1 ani [i 10 luni de pu[c`rie, pentru
furt calificat, acces ilegal la un sistem
informatic [i efectuarea de opera]iuni
financiare în mod fraudulos

Un tân`r a dat o spargere ca-n filme, pe o strad` din municipiul
Ia[i! Anchetatorii sus]in c` individul a spart un autoturism [i a luat
cardurile bancare din interior! Dup` ce le-a folosit, ie[eanul a hot`rât
s` le pun` la loc, sperând s` scape basma curat`!
|ns`, acum, a venit „nota de plat`” pentru tân`r. Astfel, judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat ieri pe Ionu] Liviu Creiona[
la 1 an [i 10 luni de pu[c`rie, pentru furt calificat, acces ilegal la
un sistem informatic [i efectuarea de opera]iuni financiare în mod
fraudulos. „Instan]a ia act de faptul c` persoana v`t`mat` R.G.T. nu
s-a constituit parte civil` în cauz` [i nici nu a mai dorit s` mai
participe în procesul penal ca persoan` v`t`mat`”, au precizat magistra]ii
ie[eni. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Ie[eanul Ionu] Liviu Creiona[,
acuzat c` a spart un autoturism
pentru a fura cardurile bancare
Procesul ie[eanului Ionu] Liviu Creiona[ (20 de ani) a \nceput
\n urm` cu câteva luni. Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i l-au trimis \n judecat` pe tân`r pentru o
spargere ca-n filme. Ie[eanul a fost acuzat de furt calificat, acces
ilegal la un sistem informatic [i efectuarea de opera]iuni financiare
în mod fraudulos. Asta, dup` ce individul a fost re]inut [i, mai apoi,
arestat preventiv. Ini]ial, anchetatorii i-au trimis \n fa]a instan]ei pe
Ionu] Liviu Creiona[, dar [i pe un amic de-al s`u, Edison Gheorghe.
|ns` dosarul a fost disjuns pentru Creiona[. Cei doi tineri au intrat
în vizorul anchetatorilor în urm` cu câteva luni. Oamenii legii au
sus]inut c` Edison Gheorghe (18 ani) [i Ionu] Liviu Creiona[ au
spart ma[ina unui ie[ean. „Un b`rbat a sesizat faptul c` persoane
necunoscute au spart geamul din dreapta-fa]` al autoturismului s`u,
care era l`sat într-o parcare din municipiul Ia[i. Din ma[in` au fost
sustra[i 150 de lei, bani g`si]i într-un portofel. Totodat`, au fost furate
dou` carduri bancare cu care ar fi fost efectuate 9 tranzac]ii, în
valoare de 700 de lei. Mai apoi, cardurile au fost puse înapoi în
autovehicul. Dup` efectuarea cercet`rilor de c`tre agen]ii din cadrul
Sec]iei II de Poli]ie, au fost identificate persoanele b`nuite de comiterea
faptei, respectiv doi tineri de 18, respectiv 19 ani”, au afirmat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.

Unul dintre cei doi adolescen]i, arestat
preventiv de c`tre judec`torii ie[eni
Mai apoi, cei doi adolescen]i au fost identifica]i de c`tre oamenii
legii. Pe baza probatoriului administrat în cauz`, tân`rul de 18 ani,
Edison Gheorghe, a fost re]inut ini]ial pentru 24 de ore. Ulterior, el
a fost dus în fa]a instan]ei de judecat`, cu propunere de arestare
preventiv`. Judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au admis propunerea,
dispunând arestarea lui Edison Gheorghe.
„Instan]a admite propunerea formulat` de Parchetul de pe lâng`
Tribunalul Ia[i fa]` de inculpatul Edison Gheorghe, cercetat pentru
s`vâr[irea infrac]iunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem
informatic [i efectuare de opera]iuni financiare în mod fraudulos,
m`sura arest`rii preventive pe o perioad` de 30 de zile. Dispune
emiterea, de îndat`, a mandatului de arestare preventiv` pe numele
inculpatului Edison Gheorghe. Respinge, ca neîntemeiat`, solicitarea
inculpatului de luare a unei m`suri preventive mai u[oare”, au sus]inut
atunci magistra]ii de la Tribunalul Ia[i.

Ciprian NEDELCU
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