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ANCHETĂ

DLAF confirmă ilegalităț ile de la AGROFAM
Moșierul Poienaru a primit sprijin financiar ILEGAL pentru 1000 de
hectare

După 20 de ani de tranziție în vestul sălbatic din Balta Ialomiței, latifundiarul Poienaru dă semne
de oboseală. Imperiul agricol construit de domnia sa, legal sau mai puțin legal, este pe cale de a
se dezintegra. Cu peste 10 milioane de euro datorii la stat și peste 100 de procese pe rol, Ștefan
Poienaru își privește neputincios afacerea, aflată acum în pragul dezastrului. Ultima lovitură (după
știința noastră, cel puțin) a fost aplicată în această primăvară de către Departamentul pentru
Luptă Antifraudă, care a confirmat faptul că SC Agrofam Holding SRL «a obținut sprijin financiar
ilegal». În aceste condiții, singura soluție pentru salvarea societății de la faliment o reprezintă
vînzarea acesteia. În așteptarea unui cumpărător care să-i acopere pierderile, Ștefan Poienaru
continuă să colecționeze procese și avocați...

DLAF confirmă tentat iva de fraudă
În urma unei sesizări înregistrate pe 3 aprilie 2014 la Departamentul pentru Lupta Antifraudă,
angajații acestei structuri au confirmat faptul că SC Agrofam Holding SRL a solicitat și «a obținut
sprijin financiar ilegal» pentru o suprafață de aproape 1000 de hectare de teren agricol, situat pe
raza localității Borcea. Concret, din analiza documentelor prezentate echipei de control a DLAF, cît
și APIA Călărași, «a rezultat că, în anul 2012, numitul Ștefan Poienaru, în calitate de administrator
al SC Agrofam Holding SRL, l-a împuternicit pe numitul Lilică Voicu să semneze și să depună la
APIA-Centrul județean Călărași, documentele necesare obținerii sprijinului agricol pe suprafață
pentru campania agricolă 2012. (...) Numitul Ștefan Poienaru a omis să furnizeze informații cu
privire la pierderea dreptului de folosință a SC Agrofam Holding SRL asupra unei suprafețe de
991,58 ha teren agricol (...) ca urmare a Deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție. (...) Respectiva
obligație îi revenea solicitantului sprijinului financiar în baza art. 7, lit. j din OUG 125/2006. (...)
Omisiunea furnizării respectivelor informații către APIA Călărași a fost de natură să conducă la un
sprijin financiar necuvenit în campania agricolă 2012, sprijin care însă nu a fost acordat de către
APIA Călărași». Infracțiunea de care se face vinovat Ștefan Poienaru nu este singulară, constată
echipa DLAF. «De asemenea, numitul Ștefan Poienaru a declarat în Registrul Agricol al primăriei
comunei Borcea, în mod nereal, că SC Agrofam Holding SRL exploata o suprafață de 5.407,42 de
ha, din care însă nu fusese scăzută suprafața care a făcut obiectul Deciziei Înaltei Curți de Casație
și Justiție nr. 3. 534 din 20. 09.2012, faptă care poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii
prevăzute la art. 326 Cod Penal. Prin respectiva declarație, numitul Ștefan Poienaru l-a determinat
pe primarul Theodor Aniel Nedelcu să emită o adeverință care conținea date nereale, faptă care
poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 52, alin. 1, Cod Penal (...)».

Moșia lui Poienaru se dezintegrează
Acuzațiile formulate de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă încununează lungul șir al
ilegalităților confirmate de-a lungul anilor de către organele de anchetă ale statului la SC Agrofam
Holding SRL. În ultimii 4 ani, ziarul Independent a făcut numeroase dezvăluiri de presă privind
situația existentă la nivelul societății, precum și ilegalitățile de care se face vinovat Ștefan
Poienaru. Reamintim că acesta a intrat în atenția opiniei publice în urmă cu 4 ani, cînd reclamanta
SC Agrozootehnica Pietroiu Călărași i-a solicitat permisiunea de a folosi drumul care duce către
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APIA Ialomița: Eliberare de

adeverințe pentru accesarea
de credite la crescătorii de
animale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură-Centrul Județean Ialomița
informează beneficiarii ajutoarelor
naționale tranzitorii (ANT) în sectorul
zootehnic, la speciile bovine și
ovine/caprine, că ...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 16:35 
(111 vizualizări - 0 comentarii)
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SC Agrozootehnica Pietroiu Călărași i-a solicitat permisiunea de a folosi drumul care duce către
Balta Ialomiței, pentru a-și putea exploata terenurile agricole în zona Borcea-Jegălia-Unirea,
județul Călărași. După 4 ani de termene și procese, în luna ianuarie 2014, magistrații călărășeni
decid să-i aplice lui Ștefan Poienaru o amendă penală în cuantum de 10 mii de lei, pentru
încălcarea dispozițiilor prevăzute de o hotărîre judecătorească. În iulie 2014, după recurs și apel,
Curtea de Apel București decide să transforme amenda penală, în pedeapsa de 1 an de
închisoare cu suspendare. Este prima dată cînd Ștefan Poienaru primește o condamnare definitivă
și momentul în care acesta constată că, în pofida armatei de avocați pe care o are, nu este imun
la rigorile legii. În aceste condiții, constatarea făcută de către comisia DLAF complică situația
juridică a lui Ștefan Poienaru și, implicit, afectează situația grupului de firme pe care îl conduce.
Potrivit unor date neoficiale, valoarea datoriilor acumulate către stat se ridică la peste 10 milioane
de euro, fapt care transformă societatea într-una falimentară. Potrivit unor surse din anturajul lui
Ștefan Poienaru, acesta ar fi interesat să vîndă grupul de firme Agrofam. Însă, pînă la acest
moment, nimeni nu i-ar fi oferit suma dorită de el...

Poveșt i de pe moșia lui Ștefan
Șirul ilegalităților comise de către  Ștefan Poienaru este mult mai lung. Reamintim cîteva dintre
acestea.
-În anul 2000, Poienaru&Agrofam Holding achiziționează activele fostului IAS Grădiștea la un preț
derizoriu și fără a le plăti integral. Licitația de achiziționare a activelor fostului IAS Grădiștea este
anulată de DGFP Călărași, dar Agenția Domeniilor Statului încheie un contract de concesiune, cu
încredințare directă, pentru o suprafață de 5500 hectare. Ulterior, Poienaru&Agrofam Holding
extind concesiunea cu alte 1000 de hectare care aparțineau Agenției Domeniilor Statului. Acționat
în instanță de către ADS, Poienaru reușește, ani buni, tergiversarea procesului prin care Agenția
Domeniilor Statului îl acuza de «îmbogățire fără justă cauză». Într-un final, pierde procesul.
-Un alt scandal public este cel dintre Agrofam și A&S Internațional pentru controlul celor 8500 de
hectare de teren ale IAS Stelnica. Scandalul a fost tranșat în instanță pe 29 noiembrie 2012, cînd
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis «admiterea recursurilor declarate de pîrîta ADS București
de interveniență în interesul pîrîtei SC A&S Internațional 2000 SRL București și de Ministerul
Public-Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel București».
-În luna noiembrie a anului 2011, după cum rezultă dintr-un raport al angajaților APIA, un altul al
Serviciului de Investigare a Fraudelor, dar și din cel al inspectorilor Direcției Agricole și cel al
inspectorilor Gărzii de Mediu, Ștefan Poienaru și-a incendiat culturile de anghinare într-o încercare
disperată de a elibera terenurile aparținînd firmei DENRO «fără a mai cheltui bani pentru curățarea
acestora». Același raport confirmă, de asemenea, faptul că pe terenurile respective culturile de
anghinare declarate erau aproape inexistente, «terenurile nefiind cultivate și nici întreținute în
bune condiții».
1 Septembrie 2014, 07:05 (4012 vizualizări - 6 comentarii)
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Comentariile cititorilor:
eu: 
(21 Ianuarie 2015, 15:07) 
dati salariile la oameni nu va mai bateti  joc?nu ati mai dat banii de 2 luni,cand aveti de gand sa dati
salariile rusine sa va fie

Dănuț: 
(5 Septembrie 2014, 06:13) 
Am văzut la răfuieli d astea între boieri...d astea cu asmuțitul haitelor de milițieni de la antifraudă..de
mă doare capul:) Mie mi-e clar, după ce a decis justiția...prima dată amendă și apoi un an cu
suspendare...că au vrut să-l facă pe boier Poienaru..alți boieri..psdiști, unpriști:))Uite boierii ăștia
corup polițiștii...că dau cu bani în ei până-i fac zdrențe de milițiewni de la economică:)) Bine să nu
înțelegeți că-l plâng pe Poienaru, doar are și el d alde Chewbacca de la economică..și-i pune și el pe
concurență)) Dă-i în pln..lasă-i să se facă între ei..să mai circule banii și pe la avocați, experți și
milițieni..și presăă:)) Dar asta e făcătură...asta-i impresia mea după prima lecturare a oprobiului la
care e supus boierul ăsta:))

SORIN: 
(3 Septembrie 2014, 07:04) 
Numai un "american" putea să scrie năzbâtiile astea. Sărmanul Fane Poienaru, ce-mi e milă de el!
Dacă semnai "Din Alaska", tot părerea asta o aveai?! Cred că ți-au luat mințile căldurile "Din Florida".
Îți recomand să te muți la Fetești și să postezi "Din Vlașca" sau "Din Buliga", ha, ha, ha!

Din Florida!: 
(2 Septembrie 2014, 17:32) 
Aveti si voi unul mai gospodar si-l loviti din toate pozitiile! Fane Poienaru este un om cinstit, nu este
hraparet, nu are avere cum au altii si ajuta oamenii din zona, asa cum se pricepe el mai bine!
Mitocanii il invidiaza ca a devenit proprietar de terenuri, dar uita ca este creatia lui Dumitru Dumitru,
un alt mare agricultor care a hranit mii de tarani din zona Borcea. Daca Fane Poienaru nu lua taurul de
coarne sa creeze prosperitate in acea zona, praful s-ar fi ales de tot si cine stie ce hoti ar fi pus
mana pe acele pamanturi. Dar asa este romanul invidios si nerecunoscator! O gloata de bovine
invidioase unde colcaie prostia!!!

SORIN: 
(2 Septembrie 2014, 07:36) 
Poate-l salvează marele horticultor, cu patalama la mână, Vasile Olaru, specializat la cursuri intensive
organizate de OFICIUL JUDEȚEAN DE CONSULTANȚĂ AGRICOLĂ (O.J.C.A.) IALOMIȚA, adică 776 ore, din
care pregătire teoretică 264, iar practică, 512. Și acolo a învățat omu' și multe altele, cum ar fi: igiena
și securitatea muncii, prevenirea și combaterea poluării mediului, elemente de contabilitate,
economie și marketing, exploatarea agregatelor și instalațiilor folosite în horticultură, irigarea
culturilor horticole, tehnologia de cultivare a speciilor legumicole, floricole, pomicole și a viței de vie.
Ce mai, un medic chirurg care a absolvit I.M.F. BUCUREȘTI,  specializarea, ATENȚIE, PEDIATRIE. Ce mai,
un om multilateral dezvoltat. Acum înțeleg eu cum de a asigurat murăturile pentru spitalul pe care l-a
păstorit o vreme, voluntar, beneficiind de aprecierea fără margini a managerului interimar, director
economic, musiu Berbece/Care-l și întrece. Să știi, dragă @cico, medicul pediatru Olaru, cu o
asemenea policalificare, ar duce-o bine și după gratii. Horticultura e mama agriculturii.

cico: 
(1 Septembrie 2014, 11:24) 
 La Puscarie cu el!

magazin de îmbrăcăminte și
încălțăminte
Polițiștii de Investigații Criminale din
cadrul Poliției Municipiului Slobozia
cercetează un bărbat, în vîrstă de 40 de
ani, din localitate, bănuit de comiterea
infracțiunii de furt calificat. În fapt,
...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 16:10 
(183 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia furt

Manifestări de 1 Decembrie
la Slobozia
De 1 Decembrie-Ziua Națională a
României, în organizarea Instituției
Prefectului Ialomița, a Consiliului Județean
Ialomița, a Garnizoanei Slobozia, precum
și a Primăriei Municipiului Slobozia, în
municipiul ...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 15:40 
(410 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia 1 Decembrie-Ziua
Națională a României

anunț angajare
SC AMPA SA Slobozia
angajează
agent vînzări
utilaje agricole
Relații la telefon 0723/251.698
sau la sediul societății
Șos. Amara, nr. 19, birou nr. 1,
Slobozia
26 Noiembrie 2015, 15:15

Ialomița: Accident cu doi
morți și două persoane rănite
grav
Un eveniment rutier, produs pe fondul
neadaptării vitezei la condițiile de drum,
s-a petrecut marți, 24 noiembrie 2015, în
jurul orei 11,00. În urma acestuia, două
persoane și-au pierdut viața, iar alte
...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 15:05 
(164 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița accident

Slobozia: «Ziua Porților
Deschise» la Poliț ie
Vineri, 27 noiembrie  a.c., în intervalul orar
9,00-12,00, Inspectoratul de Poliție al
Județului Ialomița își va deschide porțile
pentru elevii ialomițeni care doresc să
observe îndeaproape o parte
...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 14:20 
(103 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: Slobozia IPJ Ialomița Ziua Porților

Deschise
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Fetești: Bărbat carbonizat
într-un incendiu
Marți, 24 noiembrie, în jurul orei 21,00,
pompierii au fost solicitați să intervină
pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la
o locuință din Fetești. Pompierii s-au
deplasat în cel mai scurt timp cu două
...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 13:05 
(119 vizualizări - 2 comentarii)

Taguri: Fetești incendiu

Slobozia: Activități de
prevenție la Grădinița
«Lumea Copiilor»
Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției
Municipiului Slobozia au venit în
întîmpinarea copiilor Grădiniței «Lumea
Copiilor» din municipiu, pentru
organizarea unei activități informative
pentru prevenirea ...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 12:25 
(155 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: IPJ Ialomița acțiune grădinița
Lumea Copiilor

Contracte de muncă în Israel,
prin ANOFM
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă continuă, prin intermediul
structurilor sale teritoriale, procesul de
înregistrare a persoanelor care doresc
să ocupe un loc de muncă în domeniul
construcțiilor ...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 11:05 
(214 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: ANOFM locuri de muncă Israel

25 noiembrie-Ziua
Internațională pentru
Eliminarea Violenței
Împotriva Femeilor
Avînd în vedere că unul dintre domeniile
prioritare de acțiune preventivă ale
Inspectoratului de Poliție al Județului
Ialomița pentru anul 2015 este prevenirea
infracțiunilor comise cu violență, ofițerul
...[citește_toată_știrea]
26 Noiembrie 2015, 10:15 
(149 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: IPJ Ialomița Ziua Internațională
pentru Eliminarea Violenței Împotriva
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anunț angajare
societate din București
angajează SUDORI CO2
(procedeu 135),
în fabrică confecții metalice,
pentru SPANIA
Se asigură transport, cazare, masă
Relații la telefon
0728/872.559, 0733/927.231,
0728/834.399
24 Noiembrie 2015, 19:35

Secțiunile Mica Publicitate și
Publicitate Online au fost
actualizate!
Cele mai noi anunțuri
de mică publicitate și
publicitate din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri online!
24 Noiembrie 2015, 18:55

AJOFM Ialomița: Bursa
locurilor de muncă pentru
sectorul agricol din Spania
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de Muncă organizează Bursa locurilor de
muncă pentru sectorul agricol din Spania,
în luna ianuarie 2016. La această acțiune
sînt oferite 800 de locuri de muncă pentru
...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 15:15 
(230 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: AJOFM Ialomița locuri de muncă
Spania

Ialomița: Infractori
încarcerați
Doi ialomițeni, pe numele cărora instanța
a emis mandate de executare a
pedepsei cu închisoarea, au fost depuși
luni, 23 noiembrie a.c., de către polițiștii
de Investigații Criminale în Penitenciarul
Slobozia ...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 14:25 
(200 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița infractori încarcerați

Feteștean dat în urmărire
internațională, reținut
Polițiștii de Investigații Criminale din
Ialomița au depistat un bărbat care era
urmărit internațional pentru săvîrșirea de
infracțiuni contra persoanei, fapte comise
în Italia. La data de 23 noiembrie
...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 13:10 
(175 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești urmărit internațional

Alături de
Corina Gabriela
Ioniță, vict imă
a incendiului de
la Colectiv
Cu binecuvîntarea
Preasfințitului Părinte

Vincențiu, episcopul Sloboziei și
Călărașilor, din inițiativa Preacucernicului
Părinte Aurel Berbec, Protopop de
Urziceni, în perioada 14-22 noiembrie
2015, s-a ...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 12:15 
(272 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Protopopiatul Urziceni incendiu
Clubul Colectiv Corina Gabriela Ioniță

AFIR publică Ghidul de
prevenire a neregulilor în
accesarea fondurilor PNDR
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale a publicat pe pagina de internet
oficială a Agenției www.afir.info «Ghidul
de prevenire a neregulilor privind
...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 11:15 
(154 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: AFIR Ialomița Ghid de prevenire a
neregulilor în accesarea fondurilor PNDR

Ialomița: Acțiuni preventive
ale poliț ișt ilor
Peste 1000 de sancțiuni contravenționale
au fost aplicate și 13 infracțiuni
constatate în flagrant de către polițiștii
ialomițeni, în cadrul activităților derulate
în perioada  20-22 noiembrie 201
...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 10:30 
(123 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: IPJ Ialomița acțiune

APIA Ialomița: Despăgubiri
pentru secetă
Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură-Centrul Județean Ialomița
informează potențialii beneficiari că a
fost publicată, în Monitorul Oficial nr.797,
Ordonanța de Urgență nr. 45 privind
instituirea ...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 09:25 
(170 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: APIA Ialomița  despăgubire secetă

Mine antitanc,
descoperite la
Movilița
Două mine antitanc
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Două mine antitanc
metalice, active și
extrem de
periculoase, au fost
descoperite de un

cetățean pe un teren arabil de pe raza
localității Movilița. Inițial, bărbatul a sunat
la 112 spunînd că a descoperit
...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 08:35 
(165 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: Movilița mină antitanc

Ialomița: Două persoane, din
Algeria și Mali, depistate cu
ședere ilegală
Polițiștii Inspectoratului General pentru
Imigrări-Biroul pentru Imigrări Ialomița au
desfașurat, la data de 19 noiembrie a.c.,
mai multe acțiune specifice cu forțe
proprii și în cooperare, cu polițiști
...[citește_toată_știrea]
24 Noiembrie 2015, 07:20 
(159 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița ședere ilegală

Stelnica:
Jandarmii
ialomițeni,
voluntari la
acțiuni de
împădurire
Peste 20 de jandarmi

din cadrul Detașamentului de jandarmi
Fetești participă vineri, 20 noiembrie a.c.,
între orele 8,00-14,00, la o acțiune de
împădurire a Luncii Stenica. Jandarmii
ialomițeni participă
...[citește_toată_știrea]
20 Noiembrie 2015, 10:30 
(249 vizualizări - 1 comentariu)
Taguri: Inspectoratul de Jandarmi Județean

Ialomița împădurire Stelnica

Din cauza unor lucrări Enel se
oprește apa la Căzănești!
Pentru executarea unor lucrări de
întreținere și reparație la liniile de
alimentare cu tensiune, Enel Distribuție
Dobrogea va întrerupe furnizarea
energiei electrice la stația de pompare și
sursa Căzănești ...[citește_toată_știrea]
20 Noiembrie 2015, 09:10 
(264 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: RAJA Constanța  Căzănești apă
oprită

Ialomița: 3 accidente, 12
victime!
În ultimele 48 de ore, pe raza județului
Ialomița s-au produs 3 accidente de
circulație, soldate cu rănirea a 12
persoane.
Primul dintre acestea s-a produs pe
DN2A, în afara municipiului Slobozia
...[citește_toată_știrea]
19 Noiembrie 2015, 12:15 
(370 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: Ialomița accident

Slobozia: Reținut la scurt
t imp de la comiterea a două
furturi din locuințe
Polițiștii de Investigații Criminale din
cadrul Poliției Municipiului Slobozia au
reușit identificarea unei persoane bănuite
de comiterea a două furturi din locuințe,
la scurt timp de la săvîrșirea faptelor
...[citește_toată_știrea]
19 Noiembrie 2015, 12:10 
(246 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Slobozia furt din locuințe

Fetești: Tînără
de 18 ani,
dispărută
Polițiștii din Ialomița
caută o tînără, de 18
ani, care a plecat de
acasă și nu a mai
revenit. Persoanele

care pot oferi informații care să conducă
la depistarea acesteia sînt rugate să
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sune la numărul ...[citește_toată_știrea]
19 Noiembrie 2015, 12:05 
(332 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești dispărută

Ialomița: Supraveghere
judiciară pentru 171 de
persoane
Polițiștii Inspectoratului de Poliție al
Județului Ialomița au dispus, de la
începutul anului 2015, măsuri pentru
supraveghere judiciară în 171 de cazuri în
care au fost luate măsuri preventive
neprivative ...[citește_toată_știrea]
18 Noiembrie 2015, 16:15 
(357 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: IPJ Ialomița supraveghere judiciară

statistică

Furt de energie electrică la
Căzănești și Andrășești
Jandarmii ialomițeni continuă acțiunile de
prevenire și combatere a furturilor de
energie electrică pe raza județului. Astfel,
pe parcursul zilei de marți, 17 noiembrie
a.c., efective de jandarmi din cadrul
...[citește_toată_știrea]
18 Noiembrie 2015, 14:40 
(373 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Căzănești Andrășești furt de
energie electrică

Poliț ia Rutieră Ialomița: Beți
și fără permise, la volan
Polițiștii rutieri au depistat pe șoselele
ialomițene șase bărbați, cu vîrste
cuprinse  între 24 și 53 de ani, în timp ce
conduceau autoturisme deși
consumaseră anterior băuturi alcoolice.
Conducătorii ...[citește_toată_știrea]
18 Noiembrie 2015, 13:25 
(334 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Poliția Rutieră Ialomița beat la
volan fără pemis

Braconajul piscicol, în atenția
poliț ișt ilor ialomițeni
Polițiștii Secției Rurale Stelnica au
acționat pe raza de competență pentru
prevenirea și combaterea pescuitului și a
comerțului ilegal cu produse piscicole. Pe
parcursul derulării activităților, polițiștii
...[citește_toată_știrea]
18 Noiembrie 2015, 12:10 
(371 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: IPJ Ialomița acțiune braconaj
piscicol
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Cetatean al rahatului de oras în
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Amara în Scandalul repart iț iilor
ANL cont inuă
Cu noroi,da e oras în Comuna de la
Sfîntu’ Așteaptă
Mircea în «Cornul și laptele»
intoxică 23 de elevi
mircea în Inspectoratul Teritorial
de Muncă Ialomița, reclamat în
300 de procese
interes în Copiii ialomițeni se nasc
cu boli grave
Bani publici în Slobozia: Risipă
publică la Grădinița «Junior»
1Decembrie în «Trebuie să
separăm democraț ia de
dictatură!»
racman în Inspectoratul Teritorial
de Muncă Ialomița, reclamat în
300 de procese
seneca în Drăgoeșt i: «Piroman»,
arestat  prevent iv
x-men în Slobozia: Risipă publică la
Grădinița «Junior»
x-men în Unirea încheie turul pe
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