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De aici își umplu psihologii buzunarele de bani

În perioada pandemiei, unii dintre ei
au dat adevărate tunuri și încasează
sume frumosase din țări exotice
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Mitropolia
Moldovei și
Bucovinei a
cumpărat teren cu
1.000 de euro/mp!
actualitate 9

Și-a omorât eveniment 2 Schimbări importante în traficul
prietenul din
din cel mai aglomerat rond rutier din oraș.
copilărie cu zeci de Deciziile vor intra în vigoare în aceste zile
lovituri de cuțit!
Traficul rutier din zona rond
actualitate 9

Agronomie, din cartierul Copou,
va suferi o serie de modificări.
Astfel, șoferii care circulă în zona
Universității de Științe Agricole
vor avea parte de o serie de
surprize. Deciziile au fost luate
de reprezentanții Comisiei de
Circulație de la Primăria Iași

O famile din Iași a reușit să obțină un preț
record pentru o bucată de teren amplasată
pe strada Colonel Langa, chiar în fața
Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Tranzacția a
fost perfectată la începutul anului 2021.
Fețele bisericești au plătit și 1.000 euro/mp
Un bărbat din localitatea Mânjești, comuna
Mogoșești, județul Iași, a fost dus ieri de
anchetatori la Institutul de Psihiatrie "Socola".
Individul urmează a fi expertizat psihiatric,
pentru a vedea dacă acesta a avut
discernământ în momentul în care a săvârșit
oribila faptă. Bărbatul de 62 de ani este...
social
5
Schimbare radicală la o mare
universitate de stat din Iași și
România! Universitatea de Agronomie
a devenit Universitatea de Științele
Vieții „Ion Ionescu de la Brad”

actualitate 8

Destinul crunt al unui bărbat
din Iași, păcălit de verișoară!
I-a răpit singura moștenire a familiei
Valentin Pletosu are 63 de ani, iar în
urmă cu 5 ani s-a mutat la Unitatea
Medico-Socială Răducăneni din Iași,
din cauza bolii de care suferă.
Bărbatul este singur, deoarece nu
are familie și nici copii. Valentin
Pletosu a locuit alături de mama,
tatăl și fratele său într-o garsonieră
pe care au pierdut-o în urmă cu
câțiva ani și au rămas pe drumuri

EVENIMENT

Luni, 17 mai

Lucr\rile pe DN 28B
Târgu Frumos Boto[ani `ncep `n iunie
2021 [i ar trebui s\ fie
finalizate pân\ `n 2023
Proiect pe repede \nainte pentru reabilitarea a 77 de
kilometri din Drumul Na]ional DN 28B Târgu Frumos - Boto[ani.
Asocierea de firme care a câ[tigat procedura de \ntocmire a
proiectului tehnic [i de execu]ie a lucr`rilor va finaliza
documenta]ia \n maximum dou` s`pt`mâni, odat` cu ordinul
de \ncepere a proiectului emis de Compania Na]ional` de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA. De proiect
se vor ocupa firmele din asocierea condus` de Aqua Parc SRL
[i din care mai fac parte [i Mavgoholding SRL – Vahiostav
V-Sk- Trameco SA. Cum ordinul a fost emis s`pt`mâna trecut`,
asocierea condus` de firma Aqua Parc SRL Neam] s-a apucat
de \ntocmirea proiectului. Ulterior, se va trece [i la \nceperea
efectiv` a lucr`rilor de reabilitare [i modernizare a drumului
na]ional care leag` ora[ul Târgu Frumos de municipiul Boto[ani.
Contractul a fost atribuit \n cursul lunii martie 2021, \ns`
lucr`rile au fost demarate dup` mai bine de un an de a[teptare.

Organizare de [antier
la Târgu Frumos [i Hârl`u
Asocierea de firme care se va ocupa de modernizarea DN
28B Târgu Frumos - Boto[ani [i-a stabilit [i zonele \n care va
avea organizarea de [antier. Astfel, acestea au fost stabilite la
Târgu Frumos [i la Hârl`u, unde vor fi depozitate materialele
de construc]ii. Proiectul prevede reabilitarea a 8 poduri, cuprinse
la km 10<307, km 25<420, km 37<748, km 42<966, km 43<365,
km 45<647, km 47<540, km 57<889. De asemenea, va fi realizat
un pod nou la km 21<833. Proiectul cuprinde lucr`ri de
consolidare, lucr`ri de colectare [i evacuare a apelor, lucr`ri
hidrotehnice, lucr`ri pentru siguran]a circula]iei. Firmele care
au câ[tigat licita]ia vor derula lucr`ri în localit`]ile Târgu
Frumos, Hârl`u, Bal[, Cotnari, Cepleni]a, Scobin]i [i Deleni
din jude]ul Ia[i. Vor mai fi efectuate lucr`ri în localit`]ile
Fl`mânzi, Frumu[ica, Co[ula, Criste[ti, B`lu[eni, Curte[ti [i
Cop`l`u din jude]ul Boto[ani. Lucr`rile ar urma s` fie gata \n
24 de luni, conform contractului \ncheiat \ntre cele dou` p`r]i.

O alt` lucrare f`cut` pe un drum
na]ional din jude] este cea de la {cheia
|n afara [oselei DN 28B Târgu Frumos - Boto[ani, autorit`]ile
au demarat [i o alt` lucrare \n jude] pe un sector de drum
na]ional. Firmele Maristar Com SRL [i SC Crobo Stone SRL
au semnat \n luna martie 2021 contractul privind execu]ia
lucr`rilor de între]inere periodic` pentru podul peste Siret de
pe DN 28, km 6<957, din comuna {cheia, jude]ul Ia[i. Contractul
are o valoare de 4 milioane de lei (800 de mii de euro) cu
o durat` de execu]ie a lucr`rilor de 8 luni de la data emiterii
ordinului de începere. Lucr`rile cuprind repara]ii la infrastructur`
[i suprastructur`, la calea de pod [i rampele de acces.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Aten]ie, ie[eni! Schimb\ri
importante `n traficul din cel
mai aglomerat rond rutier din
ora[. Deciziile vor intra `n
vigoare `n aceste zile
Traficul rutier din zona rond Agronomie,
din cartierul Copou, va suferi o serie de
modific`ri
Una din cele mai circulate zone din municipiul Ia[i va avea
parte de o serie de schimb`ri majore \n traficul rutier. Este vorba
despre artera de leg`tur` din zona Copou spre ie[irea c`tre
Breazu, \n dreptul Universit`]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad”. Deciziile au fost
luate de reprezentan]ii Comisiei de Circula]ie de la nivelul
municipalit`]ii ie[ene. Astfel, \n perioada urm`toare vor fi puse
\n aplicare m`suri legate de montarea unor separatoare de sens,
separatoare de benzi, reducerea unei por]iuni din trotuarul de
gard` (platforma din beton care \nconjoar` un imobil) de la
USAMV, dar [i mutarea unei bariere din dreptul institu]iei de
\nv`]`mânt superior.

M`suri pentru fluidizarea traficului în
zona rond Agronomie din Copou
O prim` schimbare va avea loc \n zona Copou, la ie[irea din
municipiu. Astfel, pe axul aleii Mihail Sadoveanu [i pe marcajul
longitudinal dintre prima [i a doua band`, pe tronsonul cuprins
între poarta principal` de acces- bariera, în curtea Universit`]ii
de {tiinte Agricole [i Medicin` Veterinar` (USAMV) [i rond
Agronomie, vor fi monta]i popici/ separatori de trafic. Reprezentan]ii
municipalit`]ii au ar`tat [i \n ce constau aceste schimb`ri. „În
fa]a [irului de separatori de sens dintre prima [i a doua band`
va fi montat un indicator ocolire stânga-dreapta. Bariera de la
poarta principal` a USAMV va fi retras` pân` la limita de proprietate
a acesteia, de împrejmuire, în vederea cre`rii zonei de stocare
pentru accesul în incint`, lasând astfel liber` circula]ia pe aleea
Mihail Sadoveanu”, au men]ionat reprezentan]ii Prim`riei Ia[i.

Treceri de pietoni desfiin]ate \n Copou
|n plus, Comisia de Circula]ie de la Prim`ria Ia[i a decis [i
alte m`suri ce ]in de zona de la rond Agronomie din Copou.
„Prima [i a treia trecere de pietoni de pe aleea Mihail Sadoveanu,
pe sensul de mers dinspre rond Agronomie spre Breazu, respectiv
trotuarul de gard` de pe aleea de ie[ire auto cu barier` de la
USAMV vor fi desfiin]ate. Pe prima band` [i pe a doua band`
vor fi montate panouri de informare cu preselectarea benzilor de
urmat. |n acest caz este vorba despre direc]ia înainte [i la dreapta,
respectiv direc]ia înainte”, au mai men]ionat reprezentan]ii
municipalit`]ii ie[ene. |n plus, \n rond Agronomie, între strada I.
L. Caragiale [i aleea Grigore Ghica Vod`, va fi amenajat` o sta]ie

taxi cu trei locuri. Pentru zona Copou au fost luate \n calcul [i
alte m`suri legate de fluidizarea traficului rutier.

Circula]ie \nchis` \n
centrul municipiului Ia[i
|n plus, Comisia de Circula]ie de la Prim`rie a decis [i
implementarea altor m`suri \n traficul din ora[. Astfel, la solicitarea
Operei Na]ionale Române Ia[i (ONRI), s-a decis ca joi, 20 mai,
în intervalul orar 17:00 - 22:00, circula]ia rutier` s` fie închis`
pe strada I. C. Br`tianu, pe tronsonul cuprins între strada Agatha
Bârsescu - strada Cuza Vod`. |n acest caz este vorba despre
organizarea unui spectacol în aer liber. Reprezentan]ii ONRI vor
organiza „Gala de Oper`”, spectacol sus]inut \n zona cuprins`
\ntre str`zile I.C. Br`tianu [i Agatha Bârsescu.

Se interzice traficul greu
pe [oseaua Ia[i - Voine[ti
Comisia a luat \n calcul [i alte aspecte legate de traficul din
ora[. M`surile vizez` interzicerea traficului greu pe [oseaua Ia[i
- Voine[ti, zona de intrare \n municipiu, dar [i alte m`suri. „La
capitolul Diverse au fost înregistrate trei propuneri. Este vorba
despre montarea unui indicator Interzicere trafic greu pe [oseaua
Voine[ti, la intrarea în municipiu. A fost luat` \n calcul [i
rediscutarea interzicerii virajului stânga de pe strada Nicolina pe
aleea Rozelor pe ambele sensuri de mers. S-a mai decis [i mutarea
peronului de tramvai de pe strada Nicolina, dinaintea pasajului
Nicolina, pe sensul de mers spre Podu Ro[, pe noul amplasament,
vizavi de supermarket”, au mai men]ionat cei de la Prim`ria Ia[i.
Vlad ROTARU
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Terenuri de sport `n comunele
din jude]ul Ia[i. Consiliul
Jude]ean promite fonduri
pentru copii [i tineret

Prognoza meteo `n Ia[i
`n s\pt\mâna 17-23 mai
2021! Anun]
surprinz\tor al
meteorologilor ANM
Meteorologii ANM au emis recent prognoza
meteo \n Ia[i \n s`pt`mâna 17-23 mai 2021. |n
aceast` perioad`, \n zona Ia[ului vremea va fi
\n general frumoas`, cu temperaturi ce vor
oscila \ntre maxime de 20 [i 25 de grade
Celsius. Spre mijlocul s`pt`mânii pot ap`rea
precipita]iile
S`pt`mân` cu vreme \n general frumoas` \n Ia[i. Administra]ia
Na]ional` de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru
aceast` s`pt`mân` \n zona Ia[ului, prognoz` care indic` o
vreme pl`cut`, cu valori situate \n normalul termic al perioadei.
|n prima parte a s`pt`mânii, ie[enii vor avea parte de o vreme
frumoas`, cu cer senin [i cu valori de circa 24-25 de grade
Celsius. Spre mijlocul s`pt`mânii, pot ap`rea \ns` u[oare
precipita]ii \nso]ite de intensific`ri ale vântului. Aceast` perioad`
este similar` cu cea de s`pt`mâna trecut` din Ia[i.

Comunele din jude]ul Ia[i
vor beneficia de un
program de dezvoltare
economico- social` pentru
perioada 2021-2024. Un
astfel de program cuprinde
[i reabilitarea terenurilor
de sport pentru tineret din
localit`]ile ie[ene. Consiliul
Jude]ean Ia[i va aloca 90
la sut` din fonduri pentru
fiecare localitate din jude]
interesat` de construirea
unor terenuri de sport
Localit`]ile din mediul rural din jude]ul
Ia[i ar putea beneficia de fonduri pentru
construirea unor terenuri de sport destinate
tinerilor. Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i a
anun]at c` a demarat un program de
dezvoltare economic` pân` la finalul actualului
mandat, program care include [i construc]ia
unor terenuri de sport \n comunele ie[ene.
Anun]ul a fost f`cut de Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i. „Prin
programul jude]ean de dezvoltare economicosocial` pentru perioada 2021-2024, vom

acorda finan]are nerambursabil` de pân`
la 90 la sut` prim`riilor din jude] pentru
construirea, modernizarea [i reabilitarea
terenurilor de sport pentru copii [i tineret”,
a spus Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i. |n mandatul anterior, fosta
conducere a CJ Ia[i a alocat fonduri pentru
echipa de fotbal din comuna Ruginoasa.
De[i plenul CJ ceruse fonduri pentru mai
multe baze sportive din jude], fosta conducere
a institu]iei a insistat doar pentru cea de
la Ruginoasa.

Noi proiecte pentru
localit`]ile din jude]ul Ia[i
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a
mai men]ionat [i faptul c` acest program
vine \n sprijinul comunit`]ilor unde accesul
la sport este limitat pentru tinerii din
localit`]ile respective. „Accesul copiilor [i
tinerilor la o infrastructur` sportiv` care
s` le permit` dezvoltarea [i formarea nu
ar trebui s` fie condi]ionat de apropierea
fa]` de un centru urban. Din p`cate, în
multe dintre comunele din jude] nu exist`
înc` terenuri sau s`li de sport pe care copii
s` le foloseasc` pentru a deprinde abilit`]i
sau a practica cu drag sportul preferat”, a
mai spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Acesta a mai men]ionat [i faptul c` programul

jude]ean de dezvoltare economico-social`
cuprinde [i alte aspecte. „Încuraj`m Prim`riile
ca, odat` ce programul va fi aprobat, s`
depun` proiecte [i împreun` s` remediem
aceast` stare de inechitate care exist` înc`,
din p`cate, între oportunit`]ile de la sat [i
cele de la ora[„, a ad`ugat [eful CJ Ia[i.

Proiect pentru comunele
din Ia[i: dezvoltarea
târgurilor locale
Din acela[i plan, CJ a demarat un
proiect pentru dezvoltarea pie]elor [i a
târgurilor din jude]. De altfel, CJ a lansat
un ghid al solicitantului pentru a ini]ia un
proiect legat de sprijinirea prim`riilor din
mediul rural. „Am transmis deja Ghidul
Solicitantului aferent programului, aflat
momentan în dezbatere public`, c`tre toate
prim`riile din jude]. Scopul nostru principal
este ca prin acest program s` sprijinim
dezvoltarea echilibrat` a tuturor comunelor
din jude], s` cre`m [anse egale pentru
cet`]eni, prin eliminarea acestor discrepan]e
economice, sociale [i culturale care, din
p`cate, exist` [i sunt destul de mari”, a
mai precizat Costel Alexe, pre[edintele CJ
Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Caravana de vaccinare Antibiotice
porne[te la drum!
Compania Antibiotice, în parteneriat cu Direcția de Sănătate
Publică Iași și Instituția Prefectului Județului Iași, organizează
începând cu 16 mai, Caravana a<, un centru mobil de vaccinare
anti-Covid, ce se va deplasa în localități din mediul rural ce
înregistrează o rată scăzută de vaccinare. În fiecare duminică,
pe parcursul a șase săptămâni, sau cât va fi necesar, Caravana
a< va facilita accesul la vaccinare a populației, prima oprire fiind
în localitățile Hălăucești, Stolniceni-Prăjescu și Mogoșești-Siret.
Prin urmare, persoanele din aceste localități și din împrejurimi,
care doresc să se vaccineze cu serul Pfizer, sunt așteptate la
Centrul mobil de vaccinare a<, fără o programare prealabilă,
fiind necesară doar prezentarea cărții de identitate.
“Am luat decizia desfășurării Caravanei a< deoarece considerăm
că susținerea eforturilor autorităților privind vaccinarea populației
este și responsabilitatea noastră, a celor ce dețin resurse umane
calificate și logistica necesară desfășurării acestor acțiuni. Astăzi
am primit vizita domnului prefect Marian Grigoraș, care a salutat
implicarea noastră constantă în sprijinirea sistemului de sănătate.
Dacă începând cu luna ianuarie ne-am orientat spre vaccinarea
atât a angajaților proprii, cât și a comunităților învecinate prin

Centrul propriu de vaccinare, acum venim și în sprjinul populației
din zonele rurale, unde accesul la vaccinare este dificil. În acest
mod dorim să revenim sănătoși la normalitate!“, a declarat Ioan
Nani, Director General Antibiotice.
Amenajarea Caravanei a< respectă normele de protecție și
siguranță impuse de pandemie, fiind parte a Centrului de vaccinare
a<, ce funcționează de 4 luni în incinta companiei Antibiotice.
În cadrul Centrului s-au administrat până în prezent 15.000 de
doze de vaccin.

Prognoza meteo \n Ia[i \n s`pt`mâna
17-23 mai 2021. Cum va fi vremea
la \nceputul s`pt`mânii?
Ast`zi, 17 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 14 grade Celsius [i o maxim de 24 de
grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla
moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Vremea se va men]ine frumoas` [i spre sear`, vântul
va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii
vor fi destul de sc`zute.
Mâine, 18 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 11 grade Celsius [i o maxim` de 21 de
grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla slab
pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi sc`zute.
Spre sear` se pot \nregistra intensific`ri ale vântului, \n timp
ce [ansele de precipita]ii se vor men]ine sc`zute \n continuare.

Precipita]ii u[oare spre
mijlocul s`pt`mânii
Miercuri, 19 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 11 grade Celsius [i o maxim` de
22 de grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla
slab pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul
de sc`zute. Spre sear` pot ap`rea \ns` unele precipita]ii u[oare,
\n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Joi, 20 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 9 grade Celsius [i o maxim` de 15 grade
Celsius. Pot ap`rea precipita]ii slabe, \n timp ce vântul va
sufla slab pân` la moderat. Spre sear`, ie[enii vor avea din
nou parte de precipita]ii [i de un vânt moderat. Anul trecut,
\n aceea[i perioad` de timp, vremea a fost ceva mai rece.

Vreme frumoas` spre
finalul s`pt`mânii, \n Ia[i
Vineri, 21 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de 9 grade Celsius [i o maxim` de 22 de
grade Celsius. Cerul va fi \nsorit, vântul va sufla slab pân`
la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Vântul va continua s` sufle slab pân` la moderat [i
spre sear`, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute \n continuare.
Sâmb`t`, 22 mai 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 9 grade Celsius [i o maxim` de
22 de grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla
slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
fi destul de sc`zute. Spre sear`, ie[enii vor avea parte de o
vreme \nchis`, cu averse izolate, \n timp ce vântul va sufla
slab pân` la moderat.
Duminic`, 23 mai 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme
\nchis`, cu temperaturi cuprinse \ntre o minim` de 12 grade
Celsius [i o maxim` de 20 de grade Celsius. Cerul va fi
par]ial noros, vântul va sufla slab pân` la moderat. Spre sear`,
la Ia[i vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele
de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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ıChipuri [i c\me[i‰ [i ıArbori B\trâni.
S\ fie întuneric, daÊ s` fie lumin\!‰,
noile evenimente [i puncte de atrac]ie
la Palatul Culturii din Ia[i
Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Na]ional „Moldova”
Ia[i, în parteneriat cu Muzeul Jude]ean de
Etnografie [i Art` Popular` Maramure[,
propune publicului o întâlnire cu portul
popular maramure[ean, prin intermediul
expozi]iei „Chipuri [i c`me[i”, deschis` la
Palatul Culturii din Ia[i, în perioada 14
mai - 15 august 2021. De asemenea,
Muzeul de Art` invit` publicul s` viziteze,
în perioada 14 mai - 18 iulie 2021,
expozi]ia de fotografie „Arbori B`trâni. S`
fie întuneric, da’ s` fie lumin`!”, semnat`
de artistul Florin Ghenade
Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal
Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i, în parteneriat cu Muzeul

Jude]ean de Etnografie [i Art` Popular` Maramure[, propune
publicului o întâlnire cu portul popular maramure[ean, prin
intermediul expozi]iei „Chipuri [i c`me[i”, deschis` la Palatul
Culturii din Ia[i în perioada 14 mai - 15 august 2021. Expozi]ia
cuprinde 37 de c`ma[i din toate zonele Maramure[ului, dar [i
din }ara Oa[ului, la care se adaug` o selec]ie de 36 de fotografiiportret, realizate de artistul fotograf Gabriel Motica. „Chipuri [i
c`me[i” nu este doar o al`turare fericit` de cuvinte, este un
demers expozi]ional care îmbin` discursul [tiin]ific, realizat prin
cercetarea etnografic` a portului popular din }`rile Maramure[ului,
cu cel artistic, realizat prin al`turarea, la semnele [i însemnele
cusute pe c`m`[i, a chipurilor ce spun pove[ti din vremuri de
demult, surprinse de artistul fotograf Gabriel Motica în peregrin`rile
sale prin Maramure[. Expozi]ia „Chipuri [i c`me[i” va putea fi
vizitat` pâna pe 15 august 2021, de mar]i pân` duminic`, între
orele 10:00 - 17:00, în spa]iile Muzeului Etnografic al Moldovei,
cu respectarea normelor de siguran]` sanitar` aflate în vigoare
în aceast` perioad`.

Muzeul de Art` organizeaz`,
în perioada 14 mai – 18 iulie 2021,
expozi]ia de fotografie „Arbori B`trâni.
S` fie întuneric, da’ s` fie lumin`!”
Muzeul de Art` din cadrul CMNM Ia[i invit` publicul s`
viziteze în perioada 14 mai - 18 iulie 2021 expozi]ia de fotografie
„Arbori B`trâni. S` fie întuneric, da’ s` fie lumin`!”, semnat` de
artistul Florin Ghenade. Realizat` de Galeria Artep [i Galeria
Posibil`, cu participarea Complexului Muzeal Na]ional „Moldova”
Ia[i - Muzeul de Art`, pentru aducerea la Palatul Culturii a pove[tii
„Arborilor B`trâni”, expozi]ia prezint` martori t`cu]i care acumuleaz`
în interiorul lor secole, în jurul c`rora se nasc legende [i pove[ti
ce p`streaz` amprenta unor genera]ii demult trecute. Florin
Ghenade este cel care a cuprins pe plan-film câteva dintre pove[tile
copacilor seculari, reorientând aten]ia publicului c`tre impozan]a
naturii. Într-o c`l`torie de peste [ase ani, artistul a documentat,
pe întuneric, frumuse]ea arborilor, subliniindu-le siluetele deosebite,
iar pe timpul zilei, al`turi de Cristian St`noiu, Alexandros Raptis
[i Serioja Bocsok, a completat imaginile fotografice cu video-uri
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[i pove[ti transmise prin viu grai, chiar de c`tre cei care formeaz`
comunit`]ile din preajma arborilor.

C`ut`rile lui Florin Ghenade
au dep`[it latura vizual`, astfel încât
proiectul s`u a devenit mai mult
decât o succesiune de imagini
C`ut`rile lui Florin Ghenade au dep`[it latura vizual`, astfel
încât proiectul s`u a devenit mai mult decât o succesiune de
imagini, fotografiile sale având în spate o documentare asupra
fiec`rui arbore. Chiar subtitlul expozi]iei provine din vorbele unui
tân`r cioban întâlnit în timpul c`l`toriilor: „S` fie întuneric, da’
s` fie lumin`!”. „Aceast` rela]ie dintre lumin` [i întuneric, ascuns
[i ar`tat (specifice, de altfel, mediului fotografiei) determin`
c`utarea [i aten]ia noastr` pentru ceea ce nu se vede. Expozi]ia
de la Muzeul de Art` te las` s` descoperi [i s` te pierzi cu
privirea, s` observi fotografia”, subliniaz` Alexandra Manole,
curatoarea acestui proiect expozi]ional. Publicul este invitat s`
viziteze aceast` expozi]ie deschis` în spa]iile Muzeului de Art`,
de mar]i pân` duminic`, între orele 10:00 - 17:00 (ora 16:30,
ultimul bilet).
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Schimbare radical\ la o mare
universitate de stat din Ia[i [i
România! Universitatea de Agronomie
a devenit Universitatea de {tiin]ele
Vie]ii ıIon Ionescu de la Brad‰
„Iasi University of Life Sciences” - IULS
este noul brand care reprezint` actualul
a[ez`mânt academic centenar, nume care
reflect` schimb`rile europene existente la
nivel academic, de cercetare [i ale pie]ei
muncii, toate fiind accelerate de
provoc`rile majore [i complexe din sfera
{iin]elor Vie]ii. „Estim`m un important
impact la nivel local [i regional, ]inând
cont de schimb`rile climatice, poluarea
mediului, cre[terea demografic`,
migra]ia, alimenta]ia public`, resursele de
ap` [i alimente, energiile regenerabile,
protejarea resurselor [i a arealelor
naturale, care fac obiectul domeniilor de
studiu ale Universit`]ii noastre, într-un
nou context socio-economic”, a precizat
prof. univ. dr. ing. Gerard Jit`reanu,
rector
Universitatea de {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad” din
Ia[i, fost` Universitate de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
(USAMV), este noul brand care reprezint` actualul a[ez`mânt
academic centenar, nume care reflect` tendin]ele europene actuale
la nivel didactic, de cercetare [i ale pie]ei muncii, toate fiind
dinamizate de provoc`rile majore [i complexe din sfera {tiin]elor
Vie]ii. „Estim`m un important impact la nivel local [i regional,
]inând cont de schimb`rile climatice, poluarea mediului, cre[terea
demografic`, migra]ia, alimenta]ia public`, resursele de ap` [i
alimente, energiile regenerabile, protejarea resurselor [i a arealelor
naturale, care fac obiectul domeniilor de studiu ale Universit`]ii
noastre, într-un nou context socio-economic. Sper`m ca impactul
s` fie pozitiv [i în ceea ce prive[te atractivitatea pentru viitorii
studen]i, na]ionali [i interna]ionali, deoarece universitatea î[i
p`streaz` misiunea fundamental` ini]ial`, de a forma ingineri în
domeniul {tiin]elor aplicate ale mediului [i vie]ii: agronomie,
horticultur`, biotehnologii agricole, inginerie [i management în
agricultur` [i dezvoltare rural`, ingineria produselor alimentare,
horticultur`, ingineria mediului, ingineria resurselor animale [i
alimentare sau licen]ia]i în biologie [i medicin` veterinar`”, a
precizat prof. univ. dr. ing. Gerard Jit`reanu, rector. Schimbarea
denumirii nu este doar o ac]iune de rebrending, ci reprezint` [i
o schimbare de viziune în abordarea direc]iilor de dezvoltare ale
universit`]ii noastre, iar „Iasi University of Life Sciences” s` devin`
cât mai curând membr` a Ligii Europene a Universit`]ilor pentru
{tiin]ele Vie]ii (Euro Ligue of Life Sciences).

Zootehnie, Piscicultur` [i acvacultur`, Inginerie [i management
în alimenta]ia public` [i agroturism, Controlul [i expertiza produselor
alimentare, Medicina veterinar`. „Ultimile decenii au produs
schimb`ri majore în dinamica societ`]ii, în ceea ce prive[te
dezvoltarea academic` a universit`]ilor cu acela[i profil agronomic
în Europa, care s-au integrat unui nou set de cerin]e ale pie]ei
muncii, consolidându-[i identitatea în spa]iul european al înv`]`mântului,
facând eforturi suplimentare pentru a asigura o recunoa[tere [i
o mai bun` armonizare a calific`rilor din cadrul înv`]`mântului
superior agronomic, inclusiv schimbându-[i denumirea tradi]ional`.
S-au format astfel din fostele universit`]i agronomice, entit`]i
academice care utilizeaz` cu succes titulatura de Life Sciences,
pentru a se integra nevoilor societale actuale, pentru a putea
forma consor]ii împreun`, pentru a-[i dezvolta parteneriatele,
num`rul de studen]i [i cadre didactice”, a mai completat prof.
univ. dr. ing. Gerard Jit`reanu, rector.

Schimbarea denumirii nu este doar o
ac]iune de rebrending, ci reprezint` [i o
schimbare de viziune în abordarea
direc]iilor de dezvoltare a universit`]ii

Schimbarea denumirii nu este doar o ac]iune de rebrending,
ci reprezint` [i o schimbare de viziune în abordarea direc]iilor
de dezvoltare a universit`]ii: dezvoltarea academic` prin colaborare
interna]ional`, implicarea activ` în dezvoltarea durabil` a resurselor
naturale, factor determinant în calitatea vie]ii, preocuparea pentru
conservarea patrimoniului [i a habitatului, un accent mai pronun]at
pe lan]ul de produc]ie alimentar` [i tehnologiile de produc]ie
asociate, combinarea expertizei fundamentale [i aplicate în domenii
precum [tiin]ele naturale, inginerie, agribusiness, pentru a l`rgi
USAMV din Ia[i [i-a p`strat misiunea
baza de cuno[tin]e necesar` managementului sustenabil al resurselor,
fundamental` ini]ial`, de a forma ingineri
accentul pe Bioeconomia bazat` pe cunoa[tere, printre altele. Ca
în domeniul [tiin]elor aplicate
istoric, Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
ale mediului [i vie]ii
din Ia[i are o tradi]ie veche în România: Sec]ie de {tiin]e Agricole
USAMV din Ia[i [i-a p`strat misiunea fundamental` ini]ial`, - 1912 (Monitorul Oficial din 27 martie 1912), Facultate de {tiin]e
de a forma ingineri în domeniul [tiin]elor aplicate ale mediului Agricole (1933), \n 1948 s-a înfiin]at Institutul Agronomic din Ia[i,
cu Facultatea de Agrotehnic`, decret al MAN (1956) - Institutului
[i ale vie]ii.
Universitatea este o institu]ie în care se predau [tiin]e ale i s-a acordat numele „Ion Ionescu de la Brad”, în 1951- Facult`]ile
mediului [i ale vie]ii, situându-se în pozi]ia perfect` de a contribui de Zootehnie [i Horticultur`, \n 1961- Facultatea de Medicin`
la solu]ionarea provoc`rilor locale [i regionale ale ]`rii. Solu]iile Veterinar`, 1993 - prin H.G. nr. 209 din 19 mai, Universitatea
acestei diversit`]i se reg`sesc tocmai în interdisciplinaritatea Agronomic` „Ion Ionescu de la Brad” Ia[i, 1995 - Universitatea
specializ`rilor studiate aici: Agricultur`, Montanologie, Exploatarea Agronomic` [i de Medicin` Veterinar` „Ion Ionescu de la Brad”
ma[inilor [i instala]iilor pentru agricultur` [i industria alimentar`, Ia[i. |n 2000 - Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Ingineria si managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucr`rii Veterinar` „Ion Ionescu de la Brad” Ia[i, 2021 - Universitatea de
produselor agricole, Protec]ia consumatorului [i a mediului, Biologie, {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad” Ia[i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Filmul unei tragedii! Un [ofer de tir
neatent a spulberat un microbuz cu 16
persoane la Ia[i! Numai o minune a f\cut
ca nimeni s\ nu moar\ `n urma impactului
Clipe de groaz` \ntr-o comun`
din Ia[i. A fost activat planul
ro[u dup` ce un grav accident
rutier a avut loc ieri, 15 mai
2021, \n jurul orei 19:00, \n
localitatea Vân`tori.
{aisprezece persoane au
trecut pe lâng` moarte, dup`
ce microbuzul \n care se aflau
a fost izbit \n plin de un tir. |n
urma impactului, 13 victime au
ajuns la spital, printre care [i
un copil
Un grav accident rutier a avut loc sâmb`t`,
15 mai 2021, \n jurul orei 19:00. {oferul unui tir
nu a acordat prioritate de trecere unui microbuz
cu 16 pasageri, iar de aici a \nceput carnagiul.

Microbuzul care circula pe ruta Chi[in`u - Ia[i
s-a r`sturant \n urma impactului, iar 13 din cei
16 pasageri au avut nevoie de \ngrijiri medicale.
Dou` femei de 59 de ani au suferit traumatisme
grave. Nici [oferul tirului, nici cel al microbuzului
nu au avut nevoie de \ngrijiri medicale. „În
microbuz erau mai mul]i c`l`tori. Au fost 16
persoane implicate, 13 au avut nevoie de interven]ie
medical`. La UPU a Spitalului de Copii a fost
dus un minor, cu traum` cranio-cerebral`. Trei
persoane cu traumatisme cranio-cerebrale au fost
transportate la UPU a Spitalului „Nicolae Oblu”.
Cazurile cele mai grave au fost o femeie în vârst`
de 59 de ani, cu fractur` de bazin, [i o femeie,
tot în vârst` de 59 ani, cu traumatism cranian.
Din cele 7 victime care au ajuns la UPU a
Spitalului „Sf. Spiridon”, 6 au plecat acas` dup`
evaluare [i tratare, iar femeia de 59 de ani cu
fractur` de bazin este internat` la ortopedie”, a
declarat prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU
SMURD Ia[i. |n impact a fost implicat [i un

Dou\ firme vor contractul de
500.000 de euro pus la dispozi]ie de
Compania de Transport Public!
Trebuie s\ asigure igienizarea
tramvaielor [i autobuzelor
Compania de Transport Public (CTP) Ia[i
a demarat o nou` sesiune de achizi]ii. |n cursul
s`pt`mânii trecute, a fost lansat` licita]ia pentru
asigurarea serviciilor de cur`]enie [i igienizare.
Valoarea estimat` a contractului este de 2.857.155
lei, f`r` TVA, aproape 570.000 de euro. |n
dotarea CTP se afl` 146 de autobuze, 10
microbuze [i 120 de tramvaie. La procedur` sau prezentat societ`]ile CFI Solution SRL
(colaborator vechi al CTP) [i Alpin Polaris SRL,
ambele cu sediul social \n Ia[i. „Zilnic, entitatea
contractant` \[i desf`[oar` activitatea de transport
public de persoane la 9 capete de linie (Rond
Dacia, Rond Copou, Rond Canta, Rond Dancu,
Rond CUG Selgros, Rond CUG Tehnopolis,
Rond Bucium, Rond T`t`ra[i Nord [i Rond
T`t`ra[i Sud). De luni pân` duminic`, \n ronduri
se vor executa urm`toarele opera]iuni de cur`]enie
\n tramvaiele [i autobuzele Companiei de Transport
Public: cur`]area de[eurilor macro din spa]iul
c`l`tori, aspirarea/m`turarea [i sp`larea sc`rilor
[i pardoselilor, [tergerea de praf a chederelor
[i a barelor de sus]inere, cur`]area petelor
accidentale de pe scaune [i suprafe]e vitrate”,
se arat` \n caietul de sarcini.

Suma pus` la b`taie va fi
cheltuit` \n termen de 1 an
Serviciile fac referire [i la sp`larea exterioar`
a autobuzelor [i tramvaielor. Contractul se va
derula pe o perioad` de 1 an. Comisia de
evaluare va alege oferta furnizorilor de servicii
cu pre]ul cel mai mic. „Modalitatea de sp`lare
exterioar` a autobuzelor se va efectua \n dou`
puncte de lucru, Garaj Tudor Vladimirescu [i
CUG Selgros, prin intermediul unui sistem de
sp`lare exterioar` automatizat - tip tunel, asigurat

de c`tre ofertant. |n cadrul sistemului de sp`lare
exterioar`, se vor efectua urm`toarele opera]iuni:
presp`lare, sp`lare cu produse / emolien]i ce
vor degresa / \ndep`rta murd`ria acumulat` \n
timpul exercit`rii serviciilor de transport, sp`lare
ro]i, cl`tire, uscare”, se mai arat` \n documenta]ia
procedurii. De precizat c`, \n edi]iile trecute
ale „BZI”, s-a prezentat cazul \n care firma de
cur`]enie CFI Solution nu respecta cerin]ele
autorit`]ii contractante.

Compania de Transport Public
a finalizat achizi]ia de frâne
pentru parcul auto
Nu \n ultimul rând, Compania de Transport
Public (CTP) Ia[i SA a finalizat, recent, licita]ia
pentru achizi]ia de frâne pentru parcul auto [i
depoul din dotare. Comisia de evaluare a stabilit
c` oferta depus` de Calvet Prod SRL, din
Prahova, respect` condi]iile din caietul de sarcini.
Astfel, valoarea final` a contractului este de
471.345 lei, f`r` TVA, aproape 100.000 de euro.
Societatea condus` de Dan Gruia a \nregistrat
\n 2019 o cifr` de afaceri de 4 milioane de lei,
cu profit de 1 milion de lei. Necesarul companiei
const` \n etriere, pârghie etrier, lan] transmisie,
distribuitor aer instala]ie frânare, servofrân`,
cablu frân` de mân` . Termenul de garan]ie a
produselor trebuie s` fie de 12 luni. „Achizi]ionarea
de frâne [i piese pentru frâne este necesar`
deoarece \n activitatea de exploatare a parcului
de vehicule din dotarea CTP Ia[i SA (autobuze,
tramvaie, microbuze [i autoutilitare), din cauza
exploat`rii acestor mijloace de transport, se
produce uzura pieselor componente ale sistemelor
de frânare”, se arat` \n obiectivul licita]iei.
Ciprian BOARU

autoturism marca Opel, condus de o femeie \n
vârst` de 24 de ani, care nu a necesitat \ngrijiri
medicale

Printre victime s-a aflat [i un
copil, care a suferit o traum`
cranio-cerebral`
|n microbuzul care a fost implicat \n tragicul
accident se afla [i un minor, \mpreun` cu p`rin]ii.
Din nefericire, copilul a suferit un traumatism
cranio-cerebral [i a fost transportat la Spitalul
Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria”.
„Dup` accident, copilul a ajuns la UPU a Spitalului
«Sf. Maria», dar a fost redirec]ionat la spitalul
de neurochirugie. Probabil, leziunile care ]in de
de chirurgie pediatric` au fost minore [i a avut
mai mare nevoie de \ngrijirea leziunilor cerebrale”,
a precizat dr. Lavinia Ionescu, purt`tor de cuvânt
al Spitalului „Sf. Maria” Ia[i. Poli]i[tii au deschis
dosar penal, iar cercet`rile continu`. „La data
de 15 mai, \n jurul orei 18:45, am fost sesiza]i
prin apel unic de urgen]` 112, cu privire la faptul
c` pe raza comunei Popricani a avut loc un
accident rutier soldat cu victime omene[ti. Din
cercet`rile efectuate pân` \n prezent s-a constatat
faptul c` un ansamblu de vehicule format din
autocaminon [i remorc`, condus de un b`rbat
de 31 de ani, dinspre localitatea Bogonos c`tre
localitatea Vulturi, ar fi intrat în coliziune cu un
microbuz condus de un b`rbat de 50 de ani. În
urma impactului, microbuzul s-a r`sturnat pe

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.

partea carosabil`, acro[ând totodat` un autoturism.
În urma accidentului, a rezultat r`nirea a 10
persoane, toate din microbuz. Niciunul dintre
conduc`torii auto nu se afla sub influen]a b`uturilor
alcoolice. În cauz` a fost deschis dosar penal în
care se continu` cercet`rile sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de v`t`mare corporal` din culp`”, au
declarat reprezentan]ii IPJ Ia[i.

Scene desprinse din filme de
groaz` la locul producerii
accidentului
Cu cât te apropiai de intersec]ie, se vedeau
zeci de ambulan]e [i echipaje SMURD cu semnalele
luminoase [i acustice pornite. O imagine greu de
descris, care te transpunea \n cele mai urâte scene
din filmele de groaz`. Traficul era blocat [i zeci
de localnici s-au adunat \n jurul microbuzului
pentru a observa ce se \ntâmplase. Bagajele
pasagerilor erau \ntinse pe zeci de metri, iar pe
asfalt se putea observa sticla sf`râmat` de la
geamurile microbuzului. Ambulan]ele veneau [i
plecau, iar martorii erau \ngrozi]i de cele \ntâmplate.
Aproximativ 40 de minute a durat interven]ia
echipajelor medicale, de poli]ie [i pompieri la fa]a
locului. |n aceea[i zi, 15 mai 2021, a avut loc un
alt accident care putea duce la o tragedie, dup`
ce un tir a intrat cu vitez` \ntr-o curb` [i s-a
r`sturnat. O familie a sc`pat ca prin urechile
acului, dup` ce tirul era s` se r`stoarne peste ei.
Andreea PåDURESCU

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Un ie[ean, obligat s\ lucreze
gratis la un c\min pentru
pensionari! Judec\torii l-au
pus la munc\ pe individul
acuzat c\ a jefuit doi b\rba]i!
Judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au
dispus condamnarea lui Alin M`d`lin
Dobo[ la 2 ani de \nchisoare, cu
suspendare, pentru acces ilegal la un
sistem informatic, în form` continuat`, [i
efectuarea de opera]iuni financiare în
mod fraudulos
Un tân`r din jude]ul Ia[i a fost obligat s` lucreze gratis la
un c`min pentru pensionari! Magistra]ii l-au pus la munc` pe
individul acuzat c` a jefuit doi b`rba]i din Ia[i! |n plus, individul
trebuie s` \i dea banii \napoi uneia dintre victime!
Astfel, la finele s`pt`mânii trecute, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i au dispus condamnarea lui Alin M`d`lin Dobo[.
„Instan]a \l condamn` pe inculpatul Alin M`d`lin Dobo[ la 2 ani
de închisoare, cu suspendare, pentru comiterea infrac]iunilor de
acces ilegal la un sistem informatic, în form` continuat`, [i
efectuarea de opera]iuni financiare în mod fraudulos.

Ie[eanul Alin M`d`lin Dobo[,
obligat s` \i achite
desp`gubiri uneia dintre victime
Pe lâng` pedepsa primit` pentru comiterea infrac]iunilor
amintite, magistra]ii din cadrul Tribunalului Ia[i l-au obligat pe
Alin Mâd`lin Dobo[ s` \i pl`teasc` desp`gubiri [i uneia dintre
victime. „Instan]a admite în parte ac]iunea formulat` de partea
civil` Ionel B., urmând a-l obliga pe inculpatul Alin M`d`lin Dobo[
la plata sumei de 2.550 de lei, cu titlu de daune materiale, [i a
sumei de 1.000 de lei, drept daune morale. Constat` c` persoana
v`t`mat` Pavel G. nu s-a constituit parte civil` în cadrul dosarului
penal”, au ad`ugat judec`torii ie[eni.
Pe lâng` toate acestea, instan]a l-a obligat pe ie[eanul Alin
M`d`lin Dobo[ [i la prestarea unei munci la un c`min pentru
pensionari. „Instan]a \l oblig` pe inculpatul Alin Mâd`lin Dobo[
s` presteze o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe o
perioad` de 70 de zile, în cadrul Consiliului Local Ia[i - Direc]ia
de Asisten]` Comunitar` Ia[i, la C`minul de Pensionari „Sfânta
Cuvioas` Paraschiva” sau la Direc]ia de Administrare a Patrimoniului
Public [i Privat”, au \ncheiat magistra]ii din cadrul Tribunalului
Ia[i.

Contract pentru servicii
de cur\]enie la Palatul
de Justi]ie Ia[i!
Va fi cheltuit\ suma
de 50.000 de euro
Palatul de Justi]ie Ia[i continu` programul de achizi]ii. Pe
data de 31.05.2021, este programat` procedura pentru achizi]ia
serviciilor de cur`]enie. Valoarea estimat` a contractului este
de 243.500 de lei, f`r` TVA, aproape 50.000 de euro. Comisia
de evaluare va alege oferta cu pre]ul cel mai mic. „Opera]iuni
de cur`]enie [i \ntre]inere obligatoriu de executat sunt: [tergerea
geamurilor [i u[ilor de la intr`rile \n cl`dire, cur`]area
intrare/recep]ie (4 intr`ri: magistra]i, intrare public, intrare
demisol 2, intrare hol garaj), sp`larea [i dezinfectarea grupurilor
sanitare, aprovizionare consumabile grupuri sanitare, golire
co[uri gunoi [i \nlocuire saci menajeri, colectarea [i transportul
la locul de depozitare a resturilor menajere, sp`lare sc`ri
interioare [i sc`ri de acces, cur`]are mân` curent` - balustrad`
sc`ri, cur`]are [i \ntre]inere lifturi, cur`]are [i \ntre]inere s`li
de judecat`, \mbibarea cu clor a pre[urilor de la intr`ri [i
ie[iri”, se arat` \n caietul de sarcini. {i Compania de Transport
Public a lansat o licita]ie pentru achizi]ia serviciilor de cur`]enie.

Serviciile de cur`]enie vor fi asigurate
prin intermediul unui acord-cadru
Tân`rul, acuzat de anchetatorii ie[eni c` a
golit conturile unor b`rba]i
Procesul tân`rului ie[ean Alin M`d`lin Dobo[ a \nceput pe
data de 17 iulie 2020. Atunci, oamenii legii l-au trimis pe ie[ean
\n judecat` sub acuza]iile de acces ilegal la un sistem informatic,
în form` continuat`, [i efectuarea de opera]iuni financiare în mod
fraudulos. Conform anchetatorilor, \n urm` cu mai bine de un
an, individul a pus mâna pe dou` carduri bancare, ale unor
b`rba]i, pe care le-a golit, sustr`gând diverse sume de bani. |n
cele din urm`, victimele [i-au dat seama c` nu mai au cardurile
respective [i, când au mers la banc`, au realizat [i c` cineva lea folosit pentru a extrage sumele de bani. A[adar, unul dintre
b`rba]i a constatat c` a r`mas f`r` suma de 2.550 de lei, pe care
o avea \ntr-un cont bancar. Ulterior, ie[enii au mers la Poli]ie [i
i-au sesizat pe oamenii legii cu privire la aceast` \ntâmplare.
La scurt timp, poli]i[tii au demarat cercet`rile [i, \ntr-un final,
au ajuns la principalul suspect din acest caz, Alin Mâd`lin Dobo[.
Oamenii legii s-au folosit de imaginile surprinse de camerele de
vedere, pentru a vedea cine a folosit cardurile respective. Tân`rul
ie[ean a fost dus la audieri. Ulterior, anchetatorii ie[eni au dispus
trimiterea sa \n fa]a instan]ei de judecat`. Acum, r`mâne de v`zut
dac` sentin]a emis` de Tribunalul Ia[i va fi sau nu contestat`.
|n eventualitatea \n care se va \ntâmpla acest lucru, urmeaz` ca
instan]a superioar` s` decid` ce se va \ntâmpla \n continuare cu
individul acuzat c` a jefuit doi b`rba]i din Ia[i.
Ciprian NEDELCU

Contractul se va desf`[ura \n perioada iulie 2021 - iunie
2023. „Cur`]enie curent` cu periodicitate de trei ori pe
s`pt`mân`: [tergerea [i \ndep`rtarea prafului de pe piesele
de mobilier, pervazurile ferestrelor, glafurilor de la ferestre,
avizierelor [i cur`]area exterioar` a dozatoarelor de ap` aflate
\n incinta Palatului de Justi]ie, sp`lare - cur`]are mecanizat`
pardoseal` holuri. Cur`]enie [i \ntre]inere curent` cu periodicitate
s`pt`mânal`: golirea recipientelor de colectare selectiv` a
de[eurilor [i transportul acestora \n spa]iul special amenajat,
dezinfectarea s`pt`mânal` a caselor de sc`ri. Se vor desf`[ura
la cerere [i se vor presta [i alte servicii similare, solicitate
de autoritatea contractant`, pentru orice tip de spa]iu. Materialele
consumabile (hârtie igienic`, s`pun lichid [i rezerve acoperitoare
colac toalet`, periile de WC cu sport, saci de 120 litri pentru
colectare selectiv`) necesare pentru alimentarea dispenserelor
montate \n grupurile sanitare [i pentru cabinele de toalet`,
vor fi achizi]ionate de c`tre beneficiar”, se mai arat` \n
documenta]ia procedurii.
Totodat`, Tribunalul Ia[i a finalizat licita]ia pentru achizi]ia
mai multor scannere pentru activitatea instan]elor. Contractul
a fost semnat cu societatea T&T Consulting SRL, din Bucure[ti.
Oferta final` are o valoare de 150.996 lei, f`r` TVA, adic`
31.000 de euro. „Echipamentele ce se doresc a fi achizi]ionate
vin \n completarea dot`rii existente la nivelul Tribunalului Ia[i
[i al instan]elor arondate.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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De aici `[i umplu psihologii din Ia[i
buzunarele de bani. ~n perioada pandemiei,
unii dintre ei au dat adev\rate tunuri [i
`ncaseaz\ sume frumosase din ]\ri exotice
Psihologii sus]in c` a crescut
num`rul ie[enilor care
lucreaz` \n str`in`tate, dar
apeleaz` la terapia cu
psihologii din România pe
fondul pandemiei. Angaja]ii din
Europa, America, Africa, care
lucreaz` \n diverse domenii de
activitate [i se confrunt` cu
st`ri de anxietate, atacuri de
panic` sau depresie, apeleaz`
la ajutorul speciali[tilor din
Ia[i
Psihologii din Ia[i sus]in c`, \n ultimul an,
din cauza pandemiei COVID-19, a crescut num`rul
persoanelor care muncesc \n str`in`tate, dar se
confrunt` cu diverse probleme psihologice [i
apeleaz` la ajutorul speciali[tilor din România.
Potrivit Andreei Buhu[i, psiholog din Ia[i, problemele
de anxietate [i atacurile de panic` s-au acutizat,
iar angaja]ii din Europa, America sau Africa vor
s` fac` terapie online \n limba român`. „Aveam
pacien]i [i \nainte de pandemie din aceast`
categorie, \ns` odat` cu pandemia a crescut
num`rul celor care lucreaz` \n str`in`tate [i vor
s` fac` terapie, atât fa]` \n fa]`, cât [i online. Le
este mai u[or s` fac` terapie \n limba matern`.
Chiar dac` vorbesc foarte bine limba str`in` din
]ara unde lucreaz`, locuiesc, când e vorba s`
expun` sensibilit`]i din via]a personal`, vor s` o
fac` \n limba matern`. Cei care vin \n ]ar` au
concediul limitat. Stau o lun`, \n aceast` perioad`
vin \n cabinet, dar dup` aceea [edin]ele le fac
online. Am observat c` atunci când veneau \n
cabinet le era mai u[or s` vorbeasc` cu speciali[tii
români, de aceea o parte dintre ei \ncep terapia
\n cabinet. Ceilal]i \ns` o fac numai online pentru
c` muncesc \n diverse ]`ri”, spune Andreea Buhu[i.

care fac terapie psihologic`, de la angaja]i cu
meserii pl`tite decent, la manageri din diverse
companii de top. Expa]ii, cei care lucreaz` de
oriunde din lume, angaja]i la multina]ionale, vor
s` fac` terapie psihologic`. Sunt persoane care
s-au stabilit \n str`in`tate de 15 ani, cu tot cu
familie, sau lucreaz` de mai pu]in timp \ntr-o ]ar`
str`in`. Am observat c` oamenii care apeleaz` la
astfel de terapii sunt u[or peste medie ca inteligen]`,
[tiu s` recunoasc` simptomele, [tiu cu exactitate
ce s` discute, cum s` pun` problema”, mai explic`
Andreea Buhu[i, care a ad`ugat c` \n cazul acestor
persoane nu s-a ajuns la situa]ii grave precum
tentative de suicid. Asta, spre deosebire de angaja]ii
din domeniul HoReCa, care au r`mas f`r` locuri
de munc`.

A crescut num`rul ie[enilor
care lucreaz` \n Europa,
America sau Africa [i fac
[edin]e de terapie
psihologic` online
Specialistul sus]ine c` cei care muncesc \n
str`in`tate nu se mai tem de \mboln`virea cu noul
coronavirus, dar le este fric` s` r`mân` f`r` locul
de munc`, s` se \nchid` firmele unde lucreaz` sau
s` nu ajung` la burnout din cauza volumului de
munc` mai mare. Mai mult, nu mai pot s` duc`
la \ndeplinire obiectivele propuse \n anul precedent.
„Mul]i dintre pacien]i sunt expa]i (n.r.- expatria]i).
Ne-am obi[nuit [i noi, terapeu]ii, cu tehnologia, [i
am \ncercat s` dep`[im bariera aceasta, ecranul.
Nu am v`zut diferen]e, ca [i rezultate, la terapia
online sau cea din cabinet. Depinde [i de persoan`
cât este de dispus` s` fac` pân` la cap`t terapia.
Nu se mai tem de \mboln`virea cu noul coronavirus,
ci de efectele pandemiei COVID-19. Lumea s-a mai
calmat cu privire la boal`, \ns` le este fric` c`

efectele vor fi pe termen lung [i pot s`-[i piard`
locul de munc`, sunt stresa]i, sunt anxio[i \n ceea
ce prive[te siguran]a financiar` care nu mai exist`.
Aveau obiective \nalte, s`-[i schimbe casa, ma[ina,
\ns` nu le mai pot \ndeplini [i simt o presiune \n
acest sens. Au [i perioade când simt o presiune
la locul de munc` pentru c` muncesc mai mult
ca \nainte de pandemie, au atacuri de panic`. Am
ie[it cu to]ii din zona de confort [i de aceea multe
persoane \ncep s` aib` astfel de tr`iri”, mai spune
Andreea Buhu[i.

Andreea Buhu[i: „Expa]ii, cei
care lucreaz` de oriunde din
lume, angaja]i la
multina]ionale, vor s` fac`
terapie psihologic`”
Clien]ii sunt persoane care s-au stabilit \n
str`in`tate de mai mul]i ani, dar [i care au mai
pu]in timp de când lucreaz` pentru companiile
vestice. „Am clien]i cu diverse func]ii de conducere

Ie[enii care lucreaz` \n
str`in`tate se tem s` nu
ajung` la burnout
Burnout-ul este o afec]iune complex`, asociat`
cu epuizarea mental`, fizic` [i emo]ional`, care
apare ca urmare a stresului excesiv. |n stadiile
incipiente, simptomele burnout-ului includ cefalee,
oboseal`, sentiment redus de realizare, rezilien]`
sc`zut`, labilitate dispozi]ional-afectiv` [i conflicte
interpersonale. Dac` aceste semne [i simptome
nu sunt recunoscute [i tratate, din sindromul de
epuizare profesional` pacien]ii trec treptat la
retragere social`, depersonalizare, cinism, epuizare,
iritabilitate, astenie, senza]ie de subapreciat [i
suprasolicitat, iar toate acestea cresc [ansele unei
persoane de a deveni depresiv`. Speciali[tii
recomand` persoanelor care trec prin aceste
momente s` apeleze la ajutorul unui psiholog. |n
func]ie de complexitatea cazului, persoanele care
fac terapie psihologic` achit` \ntre 10 [i 16 [edin]e.
A crescut [i num`rul patronilor din Ia[i care
apeleaz` la ajutorul speciali[tilor din domeniu,
ace[tia fiind \n pragul disper`rii.
Raluca COSTIN

Destinul crunt al unui b\rbat, p\c\lit de veri[oar\! I-a r\pit singura mo[tenire a
familiei. A fost la un pas de o via]\ petrecut\ `n bosche]i, dar a g\sit salvarea
Un ie[ean de 63 de ani locuie[te
de 5 ani \n Unitatea Medico-Social`
R`duc`neni din Ia[i, dup` ce a suferit
o grav` infec]ie la pl`mâni. Valentin
Pletosu locuia \mpreun` cu p`rin]ii [i
fratele s`u \ntr-o garsonier`, pe care
au pierdut-o, iar fratele a r`mas pe
str`zi. „Tat`l meu a murit \n 1984, iar
mama mea acum doi ani. Eu mai am
un frate [i to]i st`team \ntr-o garsonier`
\n zona Flora din Ia[i. O bucat` de
vreme, eu [i fratele meu am fost pleca]i
de acas`. Fratele meu a fost \n Grecia,
la munc`, [i eu \n Constan]a. Cât timp
noi am fost pleca]i, o veri[oar` de-a
noastr`, tot din Ia[i, a prostit-o pe
mama, femeie b`trân`, s` \i lase ei
garsoniera dup` ce moare. A pus-o s`
semneze ni[te acte \n care scria c`
dup` moarte casa r`mâne pe numele
ei. Mama a murit [i ne-am trezit c`
noi nu mai avem cas`, nu mai avem
unde dormi. Acum doi ani, când s-a
\ntâmplat asta, eram tot aici, \n centru,
dar fratele meu este cel care a avut
de suferit. A r`mas pe str`zi, doarme

pe la prieteni sau prin parcuri, sc`ri
de bloc. Imediat dup` ce a murit mama,
a venit, ne-a luat casa [i a [i vânduto. Am avut ni[te probleme grave de
s`n`tate, dar acum am r`mas cu sechele
[i nu pot merge nici pân` la poart`
f`r` s` m` \n`du[. Nu am aer. |n urm`
cu 11 ani, am luat un microb, de la
un bar, de pe un pahar ceva [i am
f`cut tuberculoz`, care [i ast`zi m`
chinuie. Am 5 ani de când stau aici [i
am f`cut alegerea perfect`. Doctorul
care m-a \ngrijt \n spital cât am fost
bolnav mi-a recomandat s` vin aici”, a
precizat Valentin Pletosu, beneficiar de
la centru medico-social.

niciodat` c`s`torit [i nu are copii, dar
acest lucru nu l-a \ntristat. |n tinere]e,
b`rbatul a lucrat ca l`c`tu[ la o fabric`
din municipiul Ia[i. „Nu am nici familie,
nici so]ie [i nici copii, dar sunt bine
a[a. Pe de o parte e bine, pe de alt`
parte, nu e bine. Nu sunt trist c` nu
am familie [i chiar dac` aveam tot aici
ajungeam [i tot singur muream. Cre[ti
copii [i te arunc` \ntr-un centru de
b`trâni când nu mai po]i [i devii o
povar` pentru ei. Nu pot s` spun c`
m` simt singur, atâta timp cât sunt
aici. Nu v` imagina]i câ]i b`trâni bolnavi
sunt adu[i aici de copiii lor, s` sc`pe
de ei. Niciodat` nu m-am sim]it singur,
c` am [tiut s` \mi tr`iesc via]a exact
Valentin Pletosu nu [i-a cum mi-a pl`cut. |n tinere]e am lucrat
l`c`tu[ la Nicolina, iar acolo, cât fum
dorit copii: „Nu sunt
[i praf am \nghi]it, numai eu [tiu, dar
trist c` nu am famile,
nu din cauza asta am aceste probleme
chiar dac` aveam, tot
la pl`mâni. Cel mai mult \mi lipsesc
aici ajungeam [i tot
ie[irile cu prietenii [i c`l`toriile. Mi-a
singur muream”
pl`cut mereu s` ies, s` m` plimb. Nu
B`rbatului \i lipsesc cel mai mult pot sta \ntr-un loc, iar acum, dac` sunt
ie[irile cu prietenii. Valentin nu a fost bolnav [i nu mai pot, mi-e tare greu.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Când am controale la doctor \n Ia[i,
abia a[tept s` merg, m` urc \n autobuz
[i plec. Singurul membru al familiei pe
care \l mai am este fratele meu, cu
care mai vorbesc din când \n când,
dar suntem foarte diferi]i. I-am spus
de multe ori s` vin` s` stea aici cu
mine, la centru, [i s` nu mai stea pe
str`zi, dar nu este el omul care s`
reziste aici. Nu vine el aici, oamenii
ca el nu stau aici, cred c` ar sta
maximum trei luni [i fuge. El e cu
b`utura, nu st` \ntr-un loc, are un alt
stil de via]`. Mai bine doarme \n bosche]i
decât s` stea aici”, a precizat Valentin
Pletosu, beneficiar centru medico-social
R`duc`neni.

Peste 50 de persoane
\[i petrec b`trâne]ea la
centrul medico-social
R`duc`neni
|n prezent, 55 de b`trâni sunt
interna]i la Unitatea Medico-Social` din
localitatea ie[ean` R`duc`neni. To]i
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

beneficiarii au parte de cele mai bune
condi]ii. Curtea spa]ioas`, cu b`nci [i
livada sunt locurile preferate de relaxare
ale b`trânilor. „Chiar dac` au toate
condi]iile aici, iar noi \ncerc`m s` le
oferim tot, \n sufletul lor sunt tri[ti.
Nimeni [i nimic nu le poate scoate
durerea din suflet. Fiecare persoan` de
aici are o povar`. Nu este u[or s`
ajungi la b`trâne]e singur sau s` depinzi
de altcineva. Ies, se plimb` prin curte,
prin livad`, m`nânc`, socializeaz`, dar
nu e ca la ei acas`. Unii sufer` de
dorul casei, al]ii dup` familie [i copii,
dar noi \ncerc`m s` \i ajut`m s` treac`
peste toate”, a precizat Corneliu Melinte,
directorul Unit`]ii Medico-Sociale
R`duc`neni. |n edi]iile anterioare ale
„BZI” a fost prezentat` povestea femeii
care a ales de bun` voie s` se mute
\n centrul medico-social. Ioana Burete
are 80 de ani [i nu a vrut s` fie povara
copiilor la b`trâne]e [i ales s` se \ntoarc`
\n locul cel mai drag ei, unde a lucrat
timp de 27 de ani ca infirmier`.
Andreea PåDURESCU
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Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a
cump\rat teren cu 1.000 de euro/mp!
O familie din Ia[i a dat lovitura cu o
suprafa]\ mic\. Urmeaz\ s\ fie construit\
o parcare subteran\
O famile din Ia[i a reu[it s`
ob]in` un pre] record pentru o
bucat` de teren amplasat` pe
strada Colonel Langa, chiar \n
fa]a Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei. Tranzac]ia a fost
perfectat` la \nceputul anului
2021. Fe]ele biserice[ti au
pl`tit [i 1.000 euro/mp
Achizi]ii de ultim` or` pentru Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei. La intersec]ia str`zilor
G.M. Cantacuzino - Colonel Langa, Mitropolia a
achizi]ionat mai multe suprafe]e de teren pentru
edificarea unui proiect mai vechi, [i anume o
parcare subteran`. Proiectul a fost analizat \n
trecut, \n anul 2011, \n Comisia de Urbanism,
dar nu a fost avizat. {i asta pentru c` arhitectul
nu a explicat câte locuri de parcare vor fi amenajate,
dar [i pentru c` terenul nu se afla \n totalitate
\n proprietatea Mitropoliei.
La \nceputul lunii ianuarie 2021, Mitropolia
a \ncheiat o tranzac]ie care s` m`reasc` suprafa]a
de teren disponibil`. Astfel, a fost contactat`
familia Ferestr`uariu, proprietar` pe o parcel` \n
suprafa]` de 225 de metri p`tra]i. Vasile [i Maria
Ferestr`uariu au negociat la sânge [i au ob]inut
un pre] foarte bun. Mitropolia a achitat pe loc
nu mai pu]in de 225.000 de euro, pentru o
suprafa]` de doar 225 de metri p`tra]i. Astfel,
negocierile au condus la un pre] de 1.000 de
euro/mp. Contractul dintre cele dou` p`r]i a fost

semnat pe data de 22.01.2021. Terenul men]ionat
a avut rolul de servitute pentru cl`dirile aflate \n
zon`. De precizat c`, \n ultimii doi ani, terenurile
din zona Sf. Andrei, aflat` \ntr-un proces de
dezvoltare imobiliar`, au fost tranzac]ionate [i cu
2.000 de euro/mp. Din informa]iile de]inute de
reporterii „BZI”, proiectul cu parcarea subteran`
va fi readus \n aten]ia autorit`]ilor \n perioada
urm`toare.

Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei a primit o sum`
important` de la Compania
Na]ional` de Investi]ii
Investi]iile Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei
nu se opresc aici. De data asta, cu fonduri puse
la dispozi]ie de Compania Na]ional` de Investi]ii,
va fi reabilitat` Facultatea de Teologie Ortodox`,
din cl`direa fostului Palat „Mihail Sturdza”. La
finalul lunii aprilie 2021, a fost lansat` licita]ia
pentru realizarea lucr`rilor. Valoarea estimat` a
contractului este de 46.396.319 lei, f`r` TVA,
aproape 10 milioane de euro. „Facultatea de
Teologie Ortodox` din Ia[i func]ioneaz` în fostul
«Palat Sturdza» începând din anul universitar 19931994. În aceast` cl`dire, emblematic` pentru ora[ul
Ia[i, a func]ionat în decursul istoriei cel mai
valoros Seminar Teologic, «Veniamin Costachi»,
pe care academicianul Constantin Erbiceanu l-a
numit «Sorbona românilor». În cadrul facult`]ii
func]ioneaz` patru specializari la nivel de licen]`
(Teologie Pastoral`, Teologie Didactic`, Teologie
Social` [i Art` sacr`), cinci programe de master

[i {coal` Doctoral`. Pentru cei aproximativ 1.000
de studen]i (la toate ciclurile de înv`]`mânt) se
folosesc dou`zeci [i trei de s`li de cursuri,
seminarii [i laboratoare. La acestea se mai adaug`
patru cabinete pentru cadrele didactice, capela
pentru practic` liturgic` a studen]ilor [i sala de
consiliu profesoral. Din cauza vechimii cl`dirii, a
seismelor care au avut loc [i a lucr`rilor de
igienizare, se impune cu necesitate consolidarea
[i modernizarea cl`dirii”, se arat` \n descrierea
cl`dirii.

Prim`ria Ia[i a \ncercat s`
ofere terenul de pe bulevardul
Independen]ei pentru
construirea unei parc`ri
subterane
Pe lâng` ini]iativa Mitropoliei Moldovei [i
Bucovinei de a construi o parcare subteran`, a
ap`rut [i proiectul Prim`riei Ia[i. Autorit`]ile locale

au pus la dispozi]ie terenul de de pe bulevardul
Independen]ei, amplasat chiar \n fa]a Universit`]ii
de Medicin` [i Farmacie „Gr.T. Popa”. Terenul
pus la dispozi]ie de Prim`ria Ia[i este de 5.279
de metri p`tra]i, cu deschidere mare spre bulevardul
Independen]ei. Conform unui raport de evaluare,
s-a stabilit o redeven]` anual` de 182.655 de euro,
durata contractului fiind de 25 de ani. La final
de contract, Prim`ria ar urma s` \ncaseze cel
pu]in 4,5 milioane de euro. Terenul poate fi folosit
de investitori doar pentru construirea unei parc`ri
subterane, cu o capacitate maxim` de 500 de
locuri. Licita]ia pentru concesionarea terenului a
fost organizat` de mai multe ori, dar nu s-au
prezentat ofertan]i. Participan]ii la procedur` aveau
obliga]ia de a achita o tax` de participare de
9.135 de euro [i o garan]ie de participare de
54.800 de euro. Dac` pe timpul lucr`rilor urmau
s` fie descoperite, suprafa]a concesionat` urma
s` fie recalculat`, la fel [i \n cazul redeven]ei.
Ciprian BOARU

Crim\ cum rar s-a `ntâlnit la Ia[i! {i-a omorât prietenul din copil\rie
cu zeci de lovituri de cu]it! ân inim\, victima avea t\ieturi adânci!
Un b`rbat din localitatea
Mânje[ti, comuna
Mogo[e[ti, jude]ul Ia[i, a
fost dus ieri de
anchetatori la Institutul de
Psihiatrie „Socola”.
Individul urmeaz` a fi
expertizat psihiatric,
pentru a vedea dac`
acesta a avut
discern`mânt \n momentul
\n care a s`vâr[it oribila
fapt`. B`rbatul de 62 de
ani este cercetat pentru
c` [i-ar fi ucis cel mai bun
prieten \nc` din copil`rie.
Tragedia a avut loc pe
fondul consumului excesiv
de alcool [i al unei certe
banale
Crim` oribil`, petrecut` sâmb`t`,
15 mai 2021, seara, \n jude]ul Ia[i! Un
b`rbat este suspectat c` [i-a ucis cel
mai bun prieten! Victima a fost \njunghiat`
cu un cu]it de mai multe ori \n inim`
[i nu a avut nicio [ans` de a supravie]ui!
Criminalul a fost luat de poli]i[ti [i dus
la Institutul de Psihiatrie „Socola”!
|n urm` cu dou` zile, \n jurul orei
19:00, autorit`]ile ie[ene au fost alertate

printr-un telefon la num`rul unic pentru
apeluri de urgen]` 112 cu privire la
faptul c` un b`rbat \n vârst` de 57 de
ani, din localitatea Mânje[ti, comuna
Mogo[e[ti, jude]ul Ia[i, a fost g`sit \ntro balt` de sânge. La scurt timp, la fa]a
locului s-au deplasat echipaje medicale
[i de Poli]ie. Din p`cate, medicii nu
au mai putut face nimic pentru victim`,
Alexandru C., decât s` declare decesul.
De asemenea, oamenii legii au demarat
de urgen]` ancheta [i au ajuns la
principalul suspect.

Gavril Agachi,
suspectat c` [i-a ucis
cel mai bun prieten de
la o ceart` banal`

ca urmare a unei insuficien]e cardiorespiratorii acute, consecin]` a hemotoraxului
drept masiv [i hemopericardului (sânge
acumult \n cavitatea pericardului), prin
multiple pl`gi \njunghiate, cu interesare
pericardic` [i cardiac`. Victima a avut
mai multe lovituri. Suspectul a fost
identificat, dus la audieri, iar, mai apoi,
a fost transportat la Institutul de Psihiatrie
«Socola», pentru expertizare psihiatric`.
La audieri, suspectul a recunoscut par]ial
comiterea faptei”, a declarat ieri Mihaela
Apostol, prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i.

Tragedia s-a produs pe
fondul consumului \n
exces de b`uturi
alcoolice

Surse judiciare au afirmat c` principalul
Oamenii legii au ad`ugat c`, sâmb`t`
suspect este Gavril Agachi (62 de ani).
Oamenii legii l-au ridicat pe b`rbat [i dup`-amiaz`, cei doi vecini [i prieteni
l-au dus la audieri. Acolo, ie[eanul a din Mânze[ti, comuna Mogo[e[ti, s-au
\ntâlnit pentru a discuta [i pentru a se
recunoscut par]ial comiterea faptei.
„Pe data de 15 mai 2021, \n jurul cinsti cu câteva pahare cu alcool. La
orei 19:00, autorit`]ile au fost anun]ate un moment dat, \ntre cei doi au ap`rut
despe comiterea unei crime. Anchetatorii unele disensiuni [i, de aici, pân` la
s-au deplasat la fa]a locului, unde au g`sit ceart` n-a fost decât un pas. Conform
victima. B`rbatul a fost declarat decedat, anchetatorilor ie[eni, la un moment dat,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Gavril Agachi (62 de ani) a pus mâna
pe un cu]it [i a \nceput s`-l \njunghie
\n special \n zona pieptului pe prietenul
s`u din copil`rie, Alexandru C. (57 de
ani). De altfel, victima nici n-a apucat
s` se apere sau s` riposteze \n vreun
fel, spun oamenii legii.
Contactat telefonic de c`tre reporterii
cotidianului „BZI”, primarul din comuna
Mogo[e[ti a declarat c` a aflat despre
producerea tragediei. „Din ce am \n]eles
eu, dup` ce au muncit pe câmp toat`
ziua, cel mai probabil au mai b`ut pe
la vreun bar ceva. Cei doi erau cunoscu]i
\n comunitate ca fiind persoane care
consumau alcool. Agresorul era cunoscut
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ca fiind o persoan` agresiv`, dar nu
credea nimeni c` este \n stare de a[a
ceva! Astfel, dup` ce au muncit [i au
b`ut \mpreun`, victima a mers [i a
dormit acas` la agresor [i, acolo, orice
a fost posibil, având \n vedere c` erau
sub influen]a b`uturilor alcoolice”, a
declarat ieri Rodica Ro[u, primarul
comunei Mogo[e[ti, din jude]ul Ia[i.
Acum, urmeaz` ca individul suspectat
c` [i-a ucis prietenul din copil`rie s`
fie expertizat psihiatric, iar dac` va fi
g`sit cu discern`mânt, acesta va fi
propus pentru arestare preventiv`, sub
acuza]ia de omor.
Ciprian NEDELCU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contabil junior, studii superioare,
cuno[tin]e operare PC, limba
englez` mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:

PUBLICITATE

Luni, 17 mai

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

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

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

Vânz`tor, studii medii, experien]`
min.1 an, DOLIMEX SRL. Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Zidar, scoal` profesional`, curs
calificare, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
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.
Muncitor piscicol, f`r` studii [i
experien]` precizate, PISCICOLA
SRL. Rela]ii la: 0749111575;
piscicolaiasi@yahoo.com.

DIVERSE
Aceasta informare este efectuat`
de: EXPO MIXT FULL SERVIS
S.R.L. cu sediul în sat Butea,
comuna Butea, jude]ul Ia[i,
strada Alexandru Ioan Cuza nr.
72, CUI 29173557,
J22/1771/2011, reprezentat` de
administrator Bejan Mihai, telefon
0754255448, solicit` aviz de
gospod`rire a apelor pentru
amplasament în vederea realiz`rii
lucr`rilor „REABILITARE {I
MODERNIZARE STA}IE DE
SORTARE EXISTENTA ÎN
LOCALITATEA BUTEA,
COMUNA BUTEA, JUDE}UL
IA{I” în comuna Butea, jude]ul
Ia[i. Aceasta investi]ie este
NOUA. Ca rezultat al procesului
de construire : NU VOR
REZULTA APE UZATE. Aceasta
solicitare de aviz este conform`
cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare.
Persoanele care doresc sa ob]in`
informa]ii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de
gospod`rire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa men]ionat`. Persoanele
care doresc s` transmit`
observa]ii, sugestii [i
recomand`ri se pot adresa
solicitantului sau la adresa EXPO
MIXT FULL SERVIS S.R.L. cu
sediul în sat Butea, comuna
Butea, jude]ul Ia[i, strada
Alexandru Ioan Cuza nr. 72, CUI
29173557, J22/1771/2011,
reprezentat` de administrator
Bejan Mihai, telefon 0754255448
dup` data de 14.05.2021.

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

S.C. MENNEKES ELECTRIC
S.R.L. solicit` emiterea
autoriza]iei integrate de mediu
pentru activitatea de producere a
cablurilor electrice pentru
autovehicule la punctul de lucru
din satul Bratuleni, comuna
Miroslava , str.Constantin
Brâncu[i, nr.7, Jud. Ia[i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.

LICITA}II
C.I.I.FILIP A. SANDA- cu sediul
social în Ia[i, str.Frumoasa nr.16,
bl.639, sc.A, et.1, ap. nr.1, Ia[i,
în calitate de lichidator judiciar al
S.C. Leul Company SRL Ia[i
anun]` vânzarea prin licita]ie
public` cu strigare a imobilului a Spa]iului comercial, situat în
comuna Belce[ti, jude]ul Ia[iActiv-descris conform C`r]ii
Funciare: -CC - extravilan T52,
nr. cadastral 60478, CF –
60478/Belce[ti, suprafa]a de
420,00 mp; -C2 - spa]iul
comercial P<1, nr. cadastral –
60478, CF – 60478/, suprafa]a
554,00 mp, SU estimat` –
465,89mp, SC- 277,00 mp,
Terasa – 22,15mp, aflat \n
proprietatea privat` a SC Leul
Company Srl Ia[i. Pre]ul de
pornire reprezint` 100% din
pre]ul raportului de evaluare [i
este convertibil pl`tibil în lei la
cursul de schimb BNR din ziua
adjudec`rii. TVA-ul se aplic` în
func]ie de Codul Fiscal în vigoare
la data vânz`rii. Se consider` c`
ofertantul-poten]ialul cump`r`tor
accept` pre]ul activului pentru
care a depus documenta]ia,
condi]iile stipulate în
Regulamentul de vânzare [i
Caietului de sarcini a activului.
Vânzarea activului prin licita]ie
public` cu strigare va avea loc în
datele de 27.05.2021;
10.06.2021; 24.06.2021 [i
08.07.2021 la sediul lichidatorului
judiciar [i se va desf`[ura
conform prevederilor Legii
nr.85/2014 privind procedura
insolven]ei. Vânzarea se va face
în conformitate cu Regulamentul
de vânzare [i Caietul de sarcini
cu precizarea expres` ca pre]ul
oferit nu poate fi mai mic decât
pre]ul de pornire stabilit prin
Raportul de evaluare. Informa]ii
suplimentare privind descrierea [i
vizionarea activului imobil,
condi]iile de participare [i
organizarea vânz`rii pute]i solicita
pe adresa de e-mail:
sandafilip@yahoo.com sau
telefon mobil: 0742671391 sau
tel: 0232241596.
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Urmeaz\ o perioad\ esen]ial\ pentru
mii de elevi [i p\rin]i! Cu ce medii
s-ar putea intra, dup\ Admiterea
2021, `n licee din Ia[i la clasa a IX-a
La aproximativ un an [i
jum`tate de la \nceperea
pandemiei de COVID-19 [i
reluarea cursurilor (\n mare
parte fa]` \n fa]`), urmeaz` o
perioad` esen]ial` pentru mii
de elevi [i p`rin]i din Ia[i! Este
vorba despre Admiterea 2021
în clasa a IX-a [i repartizarea
computerizat` a candida]ilor la
liceu. Având \n vedere
decalajul dintre zona urban` [i
rural`, activitatea didactic`
derulat` o bun` perioad` de
timp \n sistem on-line, [i
mediile de admitere \n clasa a
IX-a, la nivel de licee din
ora[ul [i jude]ul Ia[i, ar putea
sc`dea

Dup` un nou an [colar derulat \n plin`
pandemiei de COVID-19 [i reluarea cursurilor
(fa]` \n fa]`), urmeaz` o perioad` esen]ial` pentru
mii de elevi [i p`rin]i din Ia[i! Aceasta este
legat` de Admiterea 2021 în clasa a IX-a [i
repartizarea computerizat` a candida]ilor la liceu.
A[a cum au anun]at oficialii Ministerului Educa]iei
[i Cercet`rii (MEC), toate calendarele legate de
aceste momente au fost decalate. Inclusiv sus]inerea
Evalu`rii Na]ionale (EN) se va derula la o alt`
dat` decât cea stabilit` oficial. Dincolo de toate
acestea, [i în acest context, interesul crescut
este legat de mediile care vor fi la intrarea în
clasa a IX-a. Ca în fiecare an, la unit`]ile de
elit` vor fi cele mai mari note. Cu toate acestea,
fa]` de anii trecu]i, este posibil ca acestea s`
fie mai mici având în vedere faptul c` predarea

liceelor tehnice sau foste industriale. Mare parte
din cei care alegeau s` studieze aici proveneau
din mediul rural. Ori, procesul de predare [i
evaluare în regim on-line a avut cel mai mult
de suferit, uneori fiind aproape inexistent, tocmai
pe acest palier. Inclusiv profesorii ie[eni au ar`tat
c` le-a fost greu s` p`streze leg`tura cu ace[tia
în condi]iile în care cei mai mul]i nu au avut
acces la Internet.

Medii de intrare de la
2.23 [i pân` la 4.89

[i evaluarea copiilor s-a f`cut on-line. Sus]inerea
Evalu`rii Na]ionale 2021 se va derula la o alt`
dat` decât cea stabilit` oficial, respectiv pe 22
iunie cu proba la Limba [i literatura român` [i
24 iunie la disciplina Matematic`.

Care au fost ultimele
medii de intrare la marile
colegii [i licee din Ia[i
Dincolo de toate acestea, [i în acest context,
un aspect important este reprezentat de mediile
care vor fi la intrarea în clasa a IX-a. Spre
exemplu, dup` derularea EN din 2019, ultimele
medii avute de elevi la acest test la colegiile [i
liceele de elit` din Ia[i (când nu era pandemie)
au fost: Colegiul „Na]ional” - 9.47, „Costache
Negruzzi” - 9.10, „Emil Racovi]`” - 9.58, Liceul
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” - 8.78”,
Liceul „Dimitrie Cantemir” - 8.32, Colegiul Na]ional
„Mihai Eminescu” - 8.71 sau Colegiul Na]ional
„Garabet Ibr`ileanu” - 8.03. Aici, dup` repartizarea
computerizat`, ultimele medii de intrare au crescut

cu pân` la zece sutimi. Pe de alt` parte, în anul
2018, la Colegiul „Na]ional”, ultima medie de
intrare la specializarea Matematic`-Informatic` a
fost de 9.69, iar la {tiin]e ale Naturii - 9.56. La
Colegiul Na]ional „Emil Racovi]`”, specializarea
Matematic`-Informatic` - ultima medie de intrare
a fost 9.55, la Colegiul „Costache Negruzzi”, la
aceea[i specializare - 9.50. Având în vedere aceste
repere, este foarte probabil ca anul acesta s` fie
o sc`dere cu pân` la jum`tate de punct având
în vedere bulversarea anului educa]ional [i faptul
c` elevii au fost nevoi]i s` înve]e de acas` \n
mare parte din semestrul al II-lea a anului [colar
\n curs.

Ultima medie de intrare va
sc`dea. Vor fi admi[i sute de
candida]i [i cu note de 3 sau 4
Desigur, realitatea va fi [i mai dur` la unit`]ile
de înv`]`mânt unde, de obicei, în anii trecu]i,
ultimele medii de intrare erau chiar de 2.23, 2.67
sau 2.90. Acestea sunt din rândul colegiilor [i

Pentru o mai bun` edificare, raportat la datele
de acum doi ani, 2.23 a fost ultima medie de
intrare la specializarea Mecanic` de la Liceul
Tehnologic „Petru Rare[„ din ora[ul Târgu Frumos;
2.67 la specializarea Electric de la Colegiul Tehnic
„Mihail Sturdza” din municipiul Ia[i; Colegiul
Tehnic „Ion Holban” cu 2.90 la profilul Economic;
3.00 la Liceul Tehnologic de Mecatronic` [i
Automatiz`ri Ia[i, la specializarea Produc]ie media;
specializarea Mecanic` de la Liceul Tehnologic
„Mihai Busuioc” din ora[ul Pa[cani, cu 3.06; la
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Ia[i, specializarea
Electric, cu 3.21 sau Liceul Tehnologic Vl`deni,
cu 3.24, la specializarea Electronic` automatiz`ri.
Dramatic este c` inclusiv la specializarea {tiin]e
ale Naturii s-a intrat cu ultima medie de 4.89 la
Liceul Teoretic „Lasc`r Rosetti” din localitatea
R`duc`neni. De asemenea, liceele cu medii mici
de admitere au fost: Colegiul Tehnic „Ioan C.
{tef`nescu”, specializarea Turism [i alimenta]ie,
având ultima medie de 3.52; Liceul Tehnologic
Agricol „Mihail Kog`lniceanu” din localitatea
Miroslava, Industrie alimentar`, având o medie
de 3.38. [i aici, la un calcul simplu care va duce
la o sc`dere a rezultatelor candida]ilor la EN
2021 cu aproximativ jum`tate de punct, e posibil
s` apar` [i medii de intrare de 2.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

De asta aveam nevoie! Zeci de c`]ei chinui]i [i ]inu]i \n condi]ii
de nedescris, salva]i la Ia[i de Poli]ia Animalelor. M`suri
drastice, luate de oamenii legii \n urma unui control fulger
Administratorul unui padoc de
câini din jude]ul Ia[i a fost
sanc]ionat cu 3.000 de lei de
oamenii legii. Agen]ii de la Poli]ia
Animalelor Ia[i au descoperit mai
multe nereguli la padocul din
localitatea Criste[ti. Controalele
au fost f`cute la finele s`pt`mânii
trecute, împreun` cu reprezentan]i
ai Direc]iei Sanitar-Veterinare [i
pentru Siguran]a Alimentelor Ia[i
Nereguli descoperite la un padoc din jude]ul
Ia[i! Poli]ia Animalelor „[i-a intrat în pâine”, iar
administratorul unit`]ii a fost amendat cu suma
de 3.000 de lei!
„Pe data de 14 mai 2021, poli]i[tii din cadrul
Biroului pentru Protec]ia Animalelor Ia[i [i agen]ii
Sec]iei VI de Poli]ie Rural` Pa[cani, împreun`
cu reprezentan]i ai Direc]iei Sanitar-Veterinare
[i pentru Siguran]a Alimentelor Ia[i, au desf`[urat

o ac]iune pentru verificarea modului de respectare
a m`surilor prev`zute în materie de protec]ia
animalelor [i gestionare a câinilor f`r` st`pân,
la un ad`post de animale”, au precizat ieri
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i.

Mai multe nereguli g`site la
padocul din Criste[ti
Oamenii legii au ad`ugat c`, în urma controlului
efectuat la padocul din Criste[ti, au fost date
sanc]iuni contraven]ionale.
„În urma verific`rilor efectuate, administratorul
a fost sanc]ionat contraven]ional, deoarece au
fost constatate nereguli cu privire la respectarea
normelor de zooigien` [i alimenta]ie, a criteriilor
de separare a animalelor în spa]iile de cazare [i
nereguli din punct de vedere medical veterinar.
De asemenea, pe panoul de la intrarea în ad`post

nu erau prev`zute toate informa]iile necesare, în
dreptul boxelor nu erau prev`zute date despre
animale [i nu au fost prezentate registrele prev`zute
de lege”, au ad`ugat reprezentan]ii IPJ Ia[i. Astfel,
dup` verific`ri, administratorul ad`postului SC
Apistop Vet SRL, din satul [i comuna Criste[ti,
a fost sanc]ionat.

Poli]ia Animalelor Ia[i
a intrat în pâine
A[adar, agen]ii din cadrul Poli]iei Animalelor
Ia[i au descoperit faptul c`, la padocul respectiv,
nu existau recipiente conforme, acestea nu erau
igienizate, iar, în unele boxe lipseau de tot. Mai
mult, în acelea[i boxe se reg`seau masculi [i
femele, iar un câine a fost descoperit cu unele
pl`gi. Reprezentan]ii IPJ Ia[i au men]ionat c`
astfel de verific`ri vor fi efectuate periodic, pentru
a vedea dac` sunt respectate condi]iile impuse
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prin lege. Amintim c`, în urm` cu câteva luni,
Guvernul a aprobat, printr-o ordonan]` de urgen]`,
înfiin]area Poli]iei Animalelor. Acest serviciu are
structuri în toate jude]ele. Aproximativ 480 de
angaja]i [i 90 de medici veterinari vor lucra în
cadrul Poli]iei Animalelor.
Totodat`, poli]i[tilor angaja]i în acest serviciu
le vor fi puse la dispozi]ie autoturisme pentru
interven]ii. Agen]ii vor avea dreptul de a intra
pe o proprietate privat` f`r` a avea asupra lor
un mandat de la un judec`tor. Acest lucru va fi
posibil în cazul în care constat` c` un animal
se afl` în pericol. La Ia[i, aproape 30 de persoane
au concurat recent pentru un singur loc la Poli]ia
Animalelor. Aici au fost scoase la concurs 6
posturi [i s-au înscris 175 de persoane, concuren]a
fiind uria[`. Exista [i o explica]ie, având în vedere
c` salariile sunt motivante [i pot ajunge pân` la
7.000 de lei.
Ciprian NEDELCU
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Cristiano Ronaldo a ales unde
va juca sezonul viitor! ıSalariul
monstruos‰ [i ıavantajele
fiscale‰, factorii decisivi!
Viitorul lui Cristiano Ronaldo a fost pus sub semnul incertitudinii
în ultimele luni, îns`, în cele din urm`, portughezul a ajuns la
o concluzie. Potrivit italienilor de la Gazzetta dello Sport, atacantul
portughez a luat decizia de a continua la Juventus [i din var`,
cel pu]in pân` la finalul stagiunii urm`toare, când, de altfel,
contractul cu deja fosta campioan` a Italiei va expira.

Leicester a învins-o
pe Chelsea [i a
câ[tigat Cupa
Angliei în premier`!
Num`r record de
suporteri pe
Wembley!

Cristiano Ronaldo a ales
unde va juca sezonul viitor!
În decizia luat` au contat, anun]` sursa citat`, „salariul monstruos”
pe care îl încaseaz` de la Juventus, dar [i „avantajele fiscale” de
care se bucur` în Italia, ]ar` cu tratament preferen]ial, în ceea ce
prive[te taxele, pentru cei cu salarii mari. Cristiano Ronaldo încaseaz`
31.000.000 de euro net pe sezon la Juventus, salariu care cu greu
va fi acceptat de un alt club acum, când încas`rile tuturor echipelor
au sc`zut radical, din cauza absen]ei suporterilor, situa]ie ce persist`
de mai bine de un an. Cât despre taxe, acestea au avut un rol
important [i în 2018, când Cristiano Ronaldo a l`sat Real Madrid
pentru Juventus, Italia fiind una dintre cele mai permisive ]`ri cu
sportivii cu încas`ri mari, spre deosebire de Spania, aflat` la extrema
opus`. Decizia pe care ar fi luat-o Cristiano Ronaldo vine la scurt
timp de la un anun] surprinz`tor al mamei fotbalistului, cea care

transmitea c` urmeaz` s` se întâlneasc` cu al s`u fiu pentru a-l
convinge s` vin` la Sporting, noua campioan` a Portugaliei. „Voi
merge la Torino [i voi vorbi cu el. În sezonul viitor va juca aici,
pe Alvalade. Îl voi convinge [i se va întoarce. Sunt fericit` pentru
acest titlu! A meritat a[teparea”, a declarat Dolores Aveiro.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Poli Ia[i a retrogradat matematic în Liga a II-a!
Discursul lui Nicolo Napoli, dup\ meci!
Poli Ia[i a retrogradat matematic în Liga a II-a, cu o etap`
înainte de final, dar Nicolo Napoli [i-a felicitat juc`torii pentru
efortul depus. Asta, dup` ce Hermannstadt a b`tut în Copou cu
1-0. Antrenorul italian nu a putut oferi un r`spuns clar cu privire
la viitorul s`u [i spune c` va purta o discu]ie cu oficialii clubului
din Copou în urm`toarele zile. „Nu cred c` a retrogradat ast`zi
(sâmb`t`) echipa, era într-o pozi]ie foarte grea când am ajuns aici!
Am încercat împreun` cu b`ie]ii [i staff-ul s` salv`m echipa, nu
am reu[it, dar felicit b`ie]ii c` au dat 100 la sut` în meciurile cu
mine. Am încercat s` salv`m echipa, nu am putut... Eu vorbesc
despre perioada în care am fost eu antrenor. Am avut 2 luni [i

10 zile foarte bune împreun`. Am ajuns într-o situa]ie foarte, foarte
grea! Am câ[tigat în deplasare mai mult. Am luptat, am avut dou`
ocazii de gol în prima repriz`. Am spus c` cine d` primul gol va
câ[tiga meciul. A[a a fost. Nu a fost lini[te, dar e posibil ca, dac`
era lini[te, se putea salva echipa [i putea avea rezultate mai bune”,
a spus Nicolo Napoli. Cât despre viitorul s`u: „Nu [tiu, vedem!
S` vedem ce vrea conducerea, eu [tiu ce vreau eu!”. Politehnica
Ia[i este pe ultimul loc, cu 20 de puncte. Ultimul meci din acest
sezon al moldovenilor va fi în deplasare, cu Gaz Metan. Hermannstadt
sper` în continuare la salvarea de la retrogradare. Cu 23 de puncte,
sibienii sunt la un singur punct de ultimul loc de baraj.

Leicester City a câ[tigat pentru prima dat` în istorie Cupa
Angliei. Echipa lui Brendan Rodgers s-a impus la limit` în
finala cu Chelsea, datorit` unui gol superb marcat de Youri
Tielemans în minutul 63.

Leicester a câ[tigat în premier`
Cupa Angliei, dup` 1-0 cu Chelsea
Chelsea a reu[it s` egaleze în minutul 89, prin Ben Chilwell,
îns` arbitrii din camera VAR le-au oprit bucuria londonezilor,
golul fiind anulat pentru un ofsaid. La finalul jocului, Brendan
Rodgers a recunoscut c` este înc`rcat de sentimente speciale,
câ[tigarea Cupei Angliei reprezentând un moment special, atât
pentru club, fiind prima astfel de realizare, cât [i din punct
de vedere personal. „E un sentiment incredibil, nu am [tiut
c` Leicester nu a mai câ[tigat pân` acum Cupa Angliei!
Leicester a pierdut 4 finale înainte, a[a c` este special s`
reu[im s` câ[tig`m acum în fa]a fanilor! Sunt mândru de toat`
lumea, e o zi special` pentru ora[. E un moment foarte special,
mai ales pentru c` vorbim despre Cupa Angliei. Înseamn`
foarte mult pentru noi, sunt mândru!”, a declarat Brendan
Rodgers.
La partida de pe Wembley Stadium au asistat nu mai pu]in
de 22.000 de spectatori, num`r record pentru Marea Britanie
de la instaurarea pandemiei. Pentru Leicester, Cupa Angliei
cucerit` în acest sezon reprezint` al [aselea trofeu din istoria
clubului, dup` cele trei Cupe ale Ligii, din 1964, 1997 [i 2000,
Supercupa din 1972 [i titlul din 2016.
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Bursa bârfelor

Cum a fost surprins fostul
ministru al s`n`t`]ii
Babele bârfitoare \ncep rubrica de astazi cu o r`utate mic`
despre un fost ministru al s`n`t`]ii, Florinel Buldog. Babele au
intrat \n posesia unei fotografii de pe vremuri, una alb-negru. Tare
au mai râs babele când l-au v`zut pe sinatorul Pesedeu cam cum
se echipa \n trecut. Cu o musta]` de manelist, de zici c` era v`r
cu Gu]`, Buldog se chinuia la o petrecere s` desfac` o sticl` de
[ampanie, dar nu prea i-a ie[it. De remarcat c`ma[a descheiat`
larg, dar [i l`n]ucul aurit care \ntregea vestimenta]ia de petrec`re].
Babele au aflat c` poza este f`cut` undeva prin studen]ia sinatorului,
când nu prea avea preten]ii de la modul \n care se \mbr`ca. Anii
au trecut, iar Florinel Buldog a ajuns prin politic`, dar nu f`r`
scandal. Acum ceva timp, Deneaul a \nceput urm`rirea penal`
pentru o groaz` de porc`rii f`cute de fostul ministru.

Viceprimarul a luat covid,
dar s-a dus la cump`r`turi
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
Doini]a {paicuc, viceprim`ri]a din comuna Sire]el. Cic` madam
are figuri de mare coconete, mai ales c` b`rbat-su, Gelu]u, este
primarul din localitate. Babele au aflat de curând c` Doini]a s-a
infectat cu ovidu] [i tare se mai plictisea \n cas` pentru c` nu
avea activit`]i. Totul pân` \ntr-o zi, când nu a mai suportat pere]ii
casei. A[a c`, Doini]a a tras o fug` pân` \n Pa[cani ca s` fac` o
sesiune de [oping. {i nu s-a dus oricum, ci cu ma[ina prim`riei,
ca s` vad` lumea c` e ditamai viceprim`ri]a. Babele nu [tiu ce a
luat din magazine, ci doar ce putea s` lase \n urma ei. Babele
bârfitoare roag` vânz`toarele din magazine, dac` au prins viceprim`ri]a
pe camere, s` pun` la dispozi]ie o copie dup` filmule]e, ca s`
afle lumea cam ce g`rg`uni are \n cap Doini]a. Pân` la noi detalii,
babele parc` ar face un test rapid, pentru c` simt c` s-au \mboln`vit
de la aceast` informa]ie.

Doftoreasa cu bloc,
vrea s` dea o [p`gu]`
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre un
doftor celebru de prin târg, care o cam scald` pe la brem`rie,
dup` ce a anun]at c` vrea s` fac un bloc, aproape de podu de
metal. Doini]a Iancu]a, doftoreasa de p`s`rici de prin târg, aia
care face numai buleli prin uterul muierilor, s-a gândit s` gr`beasc`
lucrurile, ca s` primeasc` toate avizele pentru afacerea imobiliar`.
Doftoreasa se d` cu curu de p`mânt ca s` dea o [pag` pe la
prim`rie, ca s` poat` s` vând` mai repede apartamentele [i s` se
\mbog`]easc` rapid. Cic` ar fi avut loc discu]ii avansate cu cineva
de prin institu]ie, dar babele \nc` nu dau publicit`]ii numele
func]ionarilor. Cert este c` babele vor urm`ri cu mare aten]ie
mi[c`rile doftoresei, c` nah, nu poate s`-i mearg` la nesfâr[it.
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Animatoare `ntr-un club de
noapte, obligate s\ fac\ sex
pe bani cu necunoscu]i!
Prostituate de lux din Ia[i,
pentru clien]i cu mâna larg\!
Dup\ striptease, urma
dezm\]ul!
Zeci de fete c`rora li s-a promis c` vor
face bani ca animatoare au fost obligate
s` fac` sex pe bani cu diver[i clien]i.
Dup` ce erau duse \ntr-un club de noapte,
tinerele din jude]ul Ia[i erau constrânse
s` se culce cu necunoscu]i, contra unor
sume de bani
Punct final, pus de magistra]ii ie[eni \ntr-un caz de trafic de
minori [i de persoane! Judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au
admis apelurile formulate \n acest dosar. Astfel, magistra]ii au dispus
condamnarea definitiv` a lui Istvan Kelemen, Anamaria Tama[ [i
Maria Pughineanu la câte 6 ani de pu[c`rie, pentru trafic de minori
[i de persoane. „Instan]a ia act de retragerea apelurilor formulate de
c`tre persoanele interesate Carol K. [i Paraschiva K. Definitiv`”, au
precizat magistra]ii ie[eni.

Istvan Kelemen, Anamaria Tama[
[i Maria Pughineanu, acuza]i la Ia[i
de trafic de minori [i de persoane
Procesul lui Istvan Kelemen (44 de ani), Anamaria Tama[ (46
de ani) [i Maria Pughineanu (47 de ani) [i a altor inculpa]i din acest
caz a \nceput \n urm` cu aproximativ 6 ani. Atunci, oamenii legii iau trimis \n judecat` sub acuza]iile de trafic de minori [i trafic de
persoane. Pe 24 octombrie 2017, inculpa]ii au fost pedepsi]i de
magistra]ii din cadrul Tribunalului Ia[i, dar au contestat sentin]a.
„|n perioada 2011-2014, inculpatul E.M., împreun` cu inculpa]ii
Anamaria Tama[, Istvan Kelemen [i Maria Pughineanu au avut
preocup`ri infrac]ionale privind traficul de persoane [i minori, recrutând
tinere minore [i majore ce proveneau din familii cu o situa]ie material`
precar`, din familii dezorganizate ori din mediul rural, c`rora le
promiteau venituri importante din activit`]i de spectacol (dans ori
anima]ie în diferite cluburi din ]ar`), victime care ulterior au fost
exploatate sexual de inculpa]ii Anamaria Tama[ [i Istvan Kelemen,
în clubul inculpa]ilor din Târgu Mure[ [i de inculpata Maria Pughineanu,
în cluburile «Sky» [i «Central», din municipiul Piatra Neam], în scopul
ob]inerii de importante sume de bani din aceast` activitate infrac]ional`”,
au men]ionat oamenii legii.

Tinerele, duse la produs
\n cluburi de noapte
Anchetatorii ie[eni au mai afirmat c` Ioan Eduard Morun a avut
o firm` care a intrat în insolven]` în anul 2005. De[i nu mai avea
firma, acesta a luat decizia s` racoleze tinere provenind din familii
s`race, dezorganizate [i, sub pretextul c` le asigur` venituri importante
din activit`]i de dans, individul le-a transportat la cluburile de]inute
de Maria Pughineanu, din Piatra Neam], [i Anamaria Tama[ [i Istvan
Kelemen, unde tinerele au fost exploatate prin obligare la practicarea
prostitu]iei.
„În perioada 2011-2014, inculpatul Ioan Eduard Morun a racolat
cel pu]in 26 de tinere minore [i majore, tinere care au fost exploatate
succesiv de c`tre coinculpa]i. De[i cuno[tea nemijlocit faptul c` tinerele
erau exploatate de coinculpa]i, Ioan Eduard Morun a continuat racolarea
[i transportul tinerelor în scopul exploat`rii, întrucât câ[tiga câte 1.500
de lei lunar pentru fiecare tân`r` care era exploatat` de coinculpa]ii
care câ[tigau sume importante de bani din aceast` activitate ilicit`”,
au mai spus poli]i[tii.

M`rturia dureroas` a unei tinere care a
fost exploatat` sexual \n clubul de noapte

avea 17 ani -, care i-a propus s` se mute în apartamentul s`u din
municipiul Ia[i [i c`, în situa]ia în care va colabora cu el, va câ[tiga
consistent din activitatea de animatoare. Dup` ce victima a acceptat,
Morun a transportat-o \n octombrie 2012 în clubul de noapte „L’Amour”,
din Târgu Mure[, unde a fost predat` lui Istvan Kelemen [i Aneimaria
Tama[, administratorii clubului de noapte.
„Acolo, eu am lucrat aproximativ dou` s`pt`mâni, fiind nevoit`
s` între]in rela]ii sexuale cu unii dintre clien]ii care frecventau acest
club. Banii ob]inu]i din aceast` activitate au fost împ`r]i]i în mod
egal între cei doi [i mine. Istvan Kelemen [i Anamaria Tama[ erau
cei care supravegheau îndeaproape aceast` activitate, stabilind tarifele
[i locul, aflat în incinta clubului, unde fetele s` mearg` cu clien]ii
pentru a între]ine rela]ii sexuale. M-am întors în Ia[i la jum`tatea
lunii octombrie 2012, iar, în decembrie 2012, Ioan Eduard Morun ma transportat în municipiul Piatra Neam], la administratorul clubului
«Sky». Acolo, eu am stat vreo 18 zile, perioad` în care am între]inut
rela]ii sexuale cu clien]ii clubului, contra-cost. Administratorul clubului
m` agresa fizic [i m` amenin]a de fiecare dat` când spuneam c`
vreau s` plec de acolo. Mi-a luat telefonul mobil [i lucrurile personale”,
a spus tân`ra.

„Nu vreau s` fac sex,
pentru c` sunt virgin`!”
O alt` tân`r`, B.F.G., a declarat la audieri c`, pe 19 mai 2013,
a fost abordat` de o persoan`, a fost transportat` c`tre municipiul
Ia[i, iar, pe drum, i s-a propus s` se angajeze \ntr-un restaurant, ca
ajutor de buc`tar. Ulterior, ea a fost dus` \n Piatra Neam], la clubul
de noapte amintit, unde a fost \mbr`cat` cu uniforma localului [i i
s-a spus c` trebuie s` fac` sex pe bani cu clien]ii. „Mi s-a spus c`
va trebui s` între]in rela]ii sexuale contra-cost cu clien]ii ce frecventau
acel stabiliment. Am refuzat s` fac acest lucru, pentru c` eram virgin`,
îns`, la îndemnul administratorului clubului, în cele din urm`, am
între]inut un raport sexual cu unul dintre clien]ii acelui club de
noapte, pentru care am primit suma de 200 de lei. Banii mi-au fost
lua]i de administratorul clubului respectiv. Nu aveam telefon mobil
[i eram supravegheat` \ndeaproape de Ioan Eduard Morun, fiind în
imposibilitatea de a fugi ori de a anun]a autorit`]ile cu privire la
situa]ie”, a subliniat tân`ra.
Ea a ad`ugat c`, mai apoi, a fost dus` \n Târgu Mure[, pentru
a se prostitua \n clubul de]inut de Anamaria Tama[ [i Istvan Kelemen.
„Am fost cazat` într-un imobil apar]inând so]ilor Anamaria Tama[ [i
Istvan Kelemen, poreclit «Jupânul» în ora[ul Târgu Mure[, fiind
supravegheat` de ace[tia. Am fost determinat` prin amenin]`ri la
adresa familiei mele, f`cute de Anamaria Tama[, s` între]in rela]ii
sexuale contra-cost, cu clien]ii care frecventau clubul «L’Amour»”, a
sus]inut tân`ra. Ulterior, unele victime au reclamat la Poli]ie clipele
de groaz` prin care au fost nevoite s` treac`, iar oamenii legii au
demarat ancheta [i au ajuns la inculpa]i. Ace[tia au fost ridica]i [i
du[i la audieri. Ace[tia au negat c` ar fi comis vreo infrac]iune, dar,
mai apoi, au fost trimi[i \n judecat` [i condamna]i.

O minor`, B.A., a declarat la audieri c` l-a cunoscut pe Ioan
Eduard Morun în cursul lunii septembrie 2012 - dat` la care victima
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