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Povestea necenzurat` a
tân`rului care a ajuns
c`lare \n centrul Ia[ului!
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Afacere cu
succes teribil
\n aceast`
perioad`
de criz`
|n plin` criz` COVID-19,
ie[enii care stau acas` au
g`sit solu]ia pentru a nu
ie[i din cas` la
cump`r`turi. Ace[tia
apeleaz` la firmele care
fac acest lucru \n locul
lor, contra cost. Interesul
pentru aceste metode de
livrare la domiciu este
crescut \n aceast`
perioad`

ACTUALITATE

Pag. 8

{antaj cu
filmule]e
deocheate,
între studente,
la UMF Ia[i!

O tân`r` a fost
condamnat` la Ia[i, dup`
ce a fost acuzat` c` [i-a
[antajat o coleg`.
Conform anchetatorilor,
cele dou`, inculpata [i
partea v`t`mat`, sunt
studente la UMF Ia[i.
Inculpata este acuzat` c`
[i-a [antajat colega,
cerându-i bani pentru a
nu da publicit`]ii un
presupus filmule] cu
victima...

Cer însorit
Max: 14 grade C
Min:
2 grade C
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„P`rinte, vine
apocalipsa!”,
au strigat \n
ison enoria[ii!
Preo]ii care slujesc \n
spitalele ie[ene au stat
de vorb` cu redactorii
cotidianului „Bun` Ziua
Ia[i”. Ace[tia au povestit
cum afecteaz` isteria
provocat` de noul
coronavirus starea de
spirit a enoria[ilor.
Ace[tia sus]in faptul c`
mul]i ie[eni cred c` odat`
cu COVID-19 vine
apocalipsa, vine sfâr[itul
lumii...
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VREMEA

Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14
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Combina]ii de
zile mari la
Ia[i! Dezv`luiri
[ocante despre
o afacere
dubioas`

EVENIMENT

Vineri, 27 martie

Se taie `n carne vie.
Intr\ `n vigoare
interzicerea reclamelor
la videochat `n municipiu
Reclamele stradale la videochat vor fi interzise \n municipiul
Ia[i. Proiectul a fost ini]iat de ceva vreme de autoritatea local`,
\ns` va intra \n vigoare de s`pt`mâna viitoare, dup` ce va fi
aprobat de Consiliul Local \n [edin]a din data de 31 ianuarie.
„Este interzis` promovarea, sub orice form`, pe mijloacele
fixe sau mobile, audio/video sau pe orice structur` a oric`rei
forme de publicitate care promoveaz` activit`]i de tip videochat,
\n sensul de camchat, adic` expunerea pentru o anumit`
perioad` a unui model \n fa]a unei camere web, gratis sau
cu plat`. Interdic]ia este valabil` pentru orice fel de promovare,
atât pe domeniul public sau privat al municipiului Ia[i, cât [i
pe domeniile private expuse vizualiz`rilor publice”, se arat`
\n proiectul de hot`râre.

Amend` de pân` la 2.500 lei
Cei care nu respect` hot`rârea municipalit`]ii pot primi
o amend` de pân` la 2.500 lei. Municipalitatea a motivat [i
cum s-a ajuns la o asemenea decizie. „Având \n vedere
campaniile publicitare de promovare a unor activit`]i care
\ncalc` normele de moralitate, desf`[urate de diverse societ`]i
de videochat erotic, prin care se promit câ[tiguri financiare
importante unor categorii sociale vulnerabile, cu prec`dere \n
zonele unor institu]ii de \nv`]`mânt. Având \n vedere lipsa de
maturitate intelectual` [i nevoia de protec]ie a tinerilor, cât
[i riscurile la care sunt expu[i, consider`m c` astfel de reclame
sunt inadecvate \n municipiul Ia[i. Apreciem c` proiectul de
hot`râre este legal [i oportun pentru a fi \naintat c`re Consiliul
Local Ia[i pentru a fi aprobat”, se mai arat` \n proiectul de
hot`râre.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Cad capete la Maternitatea
ıElena Doamna‰ dup\
scandalul cu gravida
l\sat\ la poarta spitalului.
{edin]\ de tain\ cu scântei
`n Casa P\trat\
Scandal-monstru la Maternitatea „Elena
Doamna” dup` episodul cu gravida
confirmat` cu COVID-19, care nu a fost
l`sat` s` intre \n unitatea medical`.
Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i a
ajuns s` taie \n carne vie [i s` treac` la
schimb`ri majore \n unitatea medical` pe
care o are \n subordine
Continu` disputele la sânge din cadrul Spitalului Clinic de
Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna” din municipiul Ia[i,
unitate subordonat` Consiliului Jude]ean. Dup` episodul cu femeia
\ns`rcinat` confirmat` cu coronavirus din 25 martie, situa]ia s-a
amplificat [i mai mult. Ieri, \ntre Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, [i Gabriel Martinescu, managerul spitalului,
au avut loc o serie de discu]ii mai aprinse \n biroul de la Casa
P`trat`. Maricel Popa i-ar fi repro[at lui Martinescu faptul c` nu
a manageriat corespunz`tor situa]ia [i c` scandalul cu femeia
\ns`rcinat` \n poarta unit`]ii nu trebuia s` aib` loc. De altfel,
Maricel Popa pare decis s` fac` o serie de schimb`ri \n structura
de conducere a spitalului.
|n plus, ieri, 26 martie, a trimis [i angaja]ii de la Serviciul
de Audit Public la maternitate pentru a face o serie de verific`ri
acolo. Totodat`, se pare c` doctorul Adina Popovici, care ar fi
blocat intrarea la spital cu ma[ina pentru ca ambulan]a cu gravida
s` nu intre, se poate alege cu plângere penal` pentru acest lucru.
Cert este c` \ntre Maricel Popa [i Gabriel Martinescu au fost
ni[te discu]ii mai aprinse. Cu toate acestea, pre[edintele Consiliului
Jude]ean nu a vrut s` comenteze situa]ia.
„Am dus acolo speciali[ti de la Maternitatea «Cuza Vod`».
Nu vreau s` comentez situa]ia pentru c` nu afl`m \ntr-un moment
de criz`. Nu discut`m acum despre aceast` problem`. S`n`tatea
medicilor este foarte important` [i trebuie s`-i protej`m. Nu po]i
s` duci o femeie confirmat` cu coronavirus \ntre atâ]ia copii. DSP
nu a trimis hârtia la timp, de[i Cuza Vod` era preg`tit`. Nu cred
c` schimbarea [efului este o solu]ie sau a medicilor. Este nevoie
de medici [i trebuie s`-i protej`m”, a spus Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i.

De unde a plecat totul?
O pacient` gravid` diagnosticat` cu COVID-19 a fost transferat`
la unitatea medical`, dup` ce a acuzat dureri în zona abdominal`.
Femeia era internat` la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i. Numai
c` medicii spitalului au ie[it în fa]a unit`]ii medicale [i au început
sa protesteze. Ace[tia sus]ineau c`, de fapt, femeia trebuia s`
ajung` la Maternitatea „Cuza Vod`”, unitate care urma s` preia
pacientele \ns`rcinate ce prezentau simptome de coronavirus.
Pentru c` nu putea trece de cadrele medicale, Gabriel Martinescu
a chemat \n ajutor Poli]ia [i Jandarmeria. Medicii au f`cut scandal,
nemul]umi]i de faptul c` nu au echipamente de protec]ie pentru
COVID-19. Situa]ia este cu atât mai dificil` cu cât este o perioad`
grea pentru toate spitalele din ]ar`. Nu sunt materiale de protec]ie
suficiente, cadrele medicale au ajuns s` se \mboln`veasc` de
coronavirus dup` ce au intrat \n contact cu pacien]ii. Unele cadre
medicale s-au revoltat, altele au s`rit în ajutorul pacientei. Peste
toate acestea, autorit`]ile ar trebui s` asigure cât mai repede
stocul de materiale sanitare [i de protec]ie pentru medici, asistente
[i angaja]i ai spitalelor, tocmai pentru a se evita alte [i alte cazuri
de \mboln`vire.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

3

PUBLICITATE

Vineri, 27 martie

Lista investi]iilor din Palatul
Roznovanu. Planurile
direc]iilor din prim\rie au fost
date peste cap de coronavirus.
Iat\ unde ar trebui s\ curg\
milioane de euro `n municipiu
Mai multe institu]ii subordonate
municipalit`]ii [i-au f`cut planurile pe
anul \n curs. Direc]iile prim`riei [i-au
finalizat proiectele de buget, lista
investi]iilor, dar [i cheltuielile salariale pe
2020. |n aceast` perioad` \ns`, activitatea
direc]iilor este redus` la minim din cauza
pandemiei de COVID-19
Investi]ii de zeci de milioane de lei au fost preconizate \n
decursul acestui an pentru mai multe direc]ii subordonate
municipalit`]ii ie[ene. Societ`]ile gestionate de autoritatea local`
[i-au f`cut planurile pentru anul \n curs dup` adoptarea bugetului
general al municipiului, proiecte care vor fi avizate ulterior de
plenul Consiliului Local.
Citadin SA, firma de lucr`ri stradale a municipalit`]ii, a
prognozat venituri de peste 56 de milioane de lei, \n vreme ce
cheltuielile au fost preconizate la aproximativ 54 de milioane de
lei. La capitolul investi]ii, Citadin Sa a preconizat 11,2 milioane
lei, sum` necesar` achizi]iei unor utilaje. |n ceea ce prive[te
veniturile, Citadin SA a ar`tat c` o parte a acestora, respectiv 29
milioane lei, provin din \ntre]inerea [i repara]ia str`zilor, iar alte
11,5 milioane lei de la firmele de utilit`]i care repar` str`zile de
pe urma altor lucr`ri. Alte 14,3 milioane lei reprezint` venituri
de pe urma sta]iei [i a balastierei pe care societatea le de]ine.
De asemenea, cheltuielile cu salariile angaja]ilor reprezint` circa
17,3 milioane lei, mai mari cu 5,77 la sut` fa]` de anul precedent.
Conform calculelor, profitul societ`]ii este estimat la 2,1 milioane
lei. La capitolul cheltuieli, pentru stocurile direc]iei se vor aloca
29 milioane lei pe lâng` cele 17 milioane lei aferente salariilor.

Servicii Publice SA a prognozat venituri de 46,1 milioane lei,
din care 38,9 milioane lei ar urma s` provin` din produc]ia
vândut`, iar 6.3 milioane lei provin din venituri aferente costurilor
produc]iei. La capitolul cheltuieli sunt preconizate 44,3 milioane
lei, astfel \ncât profitul pe anul \n curs al Servicii Publice SA ar
urma s` fie de 1,8 milioane lei. Fa]` de anul 2019, veniturile ar
urma s` creasc` cu 13,7 la sut`. {i cheltuielile totale sunt estimate
s` creasc` cu 14 la sut` pe anul \n curs, fa]` de ceea ce a fost
\n decursul anului precedent. Investi]iile la Servicii Publice SA
au fost estimate la 3,76 milioane lei. Lista de investi]ii cuprinde
46 de achizi]ii de utilaje [i diverse produse necesare pentru serele
direc]iei [i pentru lucr`ri stradale.

Conform calculelor f`cute de cei de la Servicii Publice SA,
12,7 milioane lei reprezint` cheltuieli cu bunuri [i servicii, iar
27,4 milioane lei reprezint` cheltuieli de personal.

Salariile au crescut
Din aceast` sum`, 21,6 milioane lei reprezint` cheltuieli cu
salariile angaja]ilor, iar alte 3,6 milioane lei reprezint` bonusuri.
Alte 1,5 milioane lei reprezint` cheltuielile pentru cei din conducerea
societ`]ii, a consiliului de administra]ie. Graficele prognozate de
cei de la Servicii Publice SA arat` o cre[tere a salariilor cu circa
dou` milioane lei, de la 23 milioane \n 2019 la 25 milioane \n
2020. {i sumele aferente contractului de mandat au crescut cu
50 la sut` fa]` de anul anterior. |n plus, Servicii Publice SA va
mai angaja \n decursul acestui an 40 de noi angaja]i, astfel \ncât
num`rul acestora va ajunge la 580 fa]` de 540 câ]i sunt \n prezent.

Compania de Transport Public (CTP) Ia[i a estimat pentru anul
\n curs venituri de 167,7 milioane lei. La capitolul cheltuieli au fost
estimate 165 de milioane de lei, din care salariile reprezint` 75,5
milioane de lei. La CTP au fost luate \n calcul [i investi]ii de peste
5 milioane de lei. Circa 100 de mii de lei vor fi alocate pentru
refacerea unui sistem de tren de la sta]ia T`t`ra[i Nord, iar 120
de mii de lei pentru alimentarea cu energie electric` a Halei CUG.
Al]i 40 de mii de lei se vor aloca pentru reconfigurarea sistemului
de alimentare cu energie electric` a re]elei CTP. Compania va
aloca peste 2,2 milioane lei pentru o autospecial` fir contact, urmând
a \nlocui autoutilitara veche de mai bine de patru decenii. La nivel
de salarii, cheltuielie vor cre[te cu 14 la sut` fa]` de anul precedent,
suma total` alocat` fiind de peste 88 de milioane de lei.
Vlad ROTARU

Prim\ria a trecut la dezinfectarea str\zilor [i trotuarelor din ora[
Societatea Salubris SA, subordonat`
municipalit`]ii, a lansat un program de
dezinfectare a str`zilor, trotuarelor [i aleilor
care nu sunt încadrate ca spa]ii verzi.
Salubris va dezinfecta cu solu]ie pe baz`
de hipoclorit de sodiu, zilnic, în intervalul
orar 22:00 – 6:00. Produsul biocid poate fi
utilizat conform adresei Direc]iei de S`n`tate
Public` (DSP) Ia[i.
Zilele trecute s-a ac]ionat cu dou`
autocisterne [i dou` multicare pe urm`toarele
artere: Sarmisegetuza, Alexandru cel Bun,
Dacia [i în cartierul Stejar. În acest scop
au fost utilizate 80 de kilograme de detergent.
S-a ac]ionat doar cu ap` [i pe arterele
Anastasie Panu, Palat, Carol I, Grigore

|n perioada 25-26 martie, pompierii militari ai Inspectoratului
pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) „Mihail Grigore Sturdza” au
fost solicita]i s` intervin` \n mai multe situa]ii \n localit`]ile
din jude]. O parte a acestor interven]ii au fost legate de
misiuni de asanare [i distrugere a elementelor de muni]ie
neexplodat` sau nedezactivat`.
„Echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri
Ia[i a executat o misiune pirotehnic` în localitatea Hodora,
comuna Cotnari, pentru a ridica de pe un teren viran un
proiectil exploziv calibru 100 milimetri. Suprafa]a asanat` a
fost de 200 metri p`tra]i. În data de 25 martie, echipa
pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
executat o misiune pirotehnic` în localitatea Popricani, pentru
a ridica din curtea unei familii o grenad` defensiv`. Suprafa]a
asanat` a fost de 100 de metri p`tra]i”, au ar`tat reprezentan]ii
ISU Ia[i.

Zeci de cazuri medicale [i incendii

Ce investi]ii deruleaz` CTP
Venituri de zece milioane de euro la
Servicii Publice!

Muni]ie de r\zboi `n
curtea unei familii.
Alert\ maxim\
`n toat\ localitatea

Ghica Voda, C. A. Rosetti, Libert`]ii, în
zonele Ion Creang`, Nicolina - CUG, P`curari,
Chimiei mal stâng [i drept [i în rondul
Podu de Piatr`.
Totodat`, cu hipoclorit de sodiu
(aproximativ 760 de kilograme) s-a ac]ionat
pe arterele Socola, Bucium, Tudor Vladimirescu,
Sf. Andrei, Petru Movil`, Silvestru, Nicolae
Iorga, Independen]ei, Elena Doamna,
Anastasie Panu, Palat [i Prof. Dimitrie
Mangeron. S-a ac]ionat [i pe {oseaua
Bucium [i aleea Nicolina. În acest scop a
fost folosit` [i o autospecial` cu structur`
pentru pulverizare a vaporilor de ap`, utilajul
fiind achizi]ionat de Salubris SA în cursul
anului trecut.

Ac]iuni \n toate cartierele
Ieri, 26 martie, angaja]ii Salubris SA
au cur`]at pietonalul {tefan cel Mare [i
Sfânt [i pe strada Sarmisegetuza, precum
[i \n cartierele T`t`ra[i [i Ciric. De asemenea,
sunt sp`late cu ap` arterele: Anastasie Panu,
Palat, Sf. Laz`r, Alexandru cel Bun, Moara
de Vânt, Vasile Lupu, Dudescu, Eternitate,
Vi[ani, Bucium [i Bârnova, precum [i în
rondul Podu de Piatr`. Noaptea trecut` sa ac]ionat cu circa 1.200 de kilograme de
hipoclorit de sodiu pe Poitiers, Nicolina –
CUG, Carol I, Grigore Ghica Vod`, Tabacului,
Toma Cozma, precum [i pe aleea Tudor
Neculai, bulevardul Dacia [i [oseaua Na]ional`.
Vlad ROTARU

Au fost [i unele interven]ii pentru acordarea asisten]ei
medicale de urgen]`, echipajele SMURD intervenind la 20 de
cazuri medicale. |n plus, angaja]ii ISU Ia[i au intervenit [i la
unele misiuni privind stingerea unor incendii \n unele zone
din jude]. „Sec]ia de Pompieri Pa[cani a intervenit în localitatea
Cozme[ti, comuna Stolniceni Pr`jescu, pentru stingerea unui
incendiu produs la o cas` de locuit. A ars funinginea din
interiorul co[ului de fum. Cauza probabil` de producere a
incendiului a fost co[ul de fum necur`]at de funingine. Totodat`,
Sec]ia de Pompieri Târgu Frumos — Punctul de lucru Hârl`u,
a intervenit în localitatea Deleni pentru stingerea unui incendiu
de vegeta]ie uscat`. A ars vegeta]ia uscat` pe o suprafa]` de
aproximativ 1.500 metri p`tra]i. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost focul deschis în spa]ii deschise. Deta[amentul
1 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea Rediu, pentru
stingerea unui incendiu de vegeta]ie uscat`. A ars vegeta]ia
uscat` pe o suprafa]` de aproximativ zece hectare. Cauza
probabil` de producere a incendiului a fost focul deschis în
spa]ii deschise”, au mai spus reprezentan]ii institu]iei.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Zeci de proiecte vor fi
discutate online de
ale[ii Ia[ului. Pandemia
de coronavirus ]ine
consilierii `n case
La finalul acestei luni ar urma s` se desf`[oare o nou` [edin]`
ordinar` a plenului Consiliului Local Ia[i. {edin]a va avea loc pe
31 martie, de la ora 10:00, [i se va ]ine \n condi]ii speciale. Din
cauza pandemiei de COVID-19, [edin]a plenului Consiliului Local
Ia[i se va ]ine de la distan]`, consilierii urmând a discuta online
proiectele de hot`râre aflate pe ordinea de zi. Ale[ii municipiului
vor discuta, printre altele, despre adoptarea bugetelor unor institu]ii
subordonate. De asemenea, consilierii vor mai discuta [i despre
modificarea regulamentului care st` la baza func]ion`rii Clubului
Sportiv Municipal Ia[i 2020, dar [i avizarea unui proiect derulat
la Spitalul de Recuperare din municipiu.
„Consilierii locali vor discuta un proiect privind aprobarea
documenta]iei tehnice [i a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul legat de sala de festivit`]i de la Colegiul «Mihai
Eminescu», dar [i interzicerea unor mijloace de publicitate pe
raza ora[ului. Totodat`, pe ordinea de zi vor figura [i unele
rectific`ri bugetare”, au men]ionat reprezentan]ii municipalit`]ii
ie[ene. Pe ordinea de zi a [edin]ei de plen va figura [i un proiect
ce ]ine de stabilirea zonei de versan]i supus` alunec`rilor de
teren [i a m`surilor ce trebuie luate \n vederea consolid`rii [i
protej`rii acestora. {edin]a de Consiliu Local se va ]ine online
pe o platform` informatic`, securizat`, gestionat` prin sistemul
Cisco, care permite teleconferin]e \ntr-un num`r nelimitat. Po]i
urm`ri online din afara sistemului, nu po]i intra. Ceea ce nu-]i
ofer` celelalte platforme, gratuite sau cu mare risc.
Vlad ROTARU
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ıP\rinte, vine apocalipsa!‰, au strigat `n ison enoria[ii!
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Vineri, 27 martie

Dezv\luiri incredibile din capela unei
biserici de spital din Ia[i! Duhovnicii `[i
caut\ cuvintele pentru a st\pâni frica
Preo]ii care slujesc \n spitalele ie[ene au
stat de vorb` cu redactorii cotidianului
„Bun` Ziua Ia[i”. Ace[tia au povestit cum
afecteaz` isteria provocat` de noul
coronavirus starea de spirit a enoria[ilor.
Ace[tia sus]in faptul c` mul]i ie[eni cred
c` odat` cu COVID-19 vine apocalipsa,
vine sfâr[itul lumii, iar Dumnezeu ne
pedepse[te pentru toate gre[elile f`cute.
Pove[ti nespuse din spatele capelelor biserice[ti din spitalele
ie[ene. Lupta \mpotriva COVID-19 a adus \n fa]a duhovnicilor
zeci de pacien]i, cadre medicale, chiar [i persoane din exterior,
care cer disperate ajutorul Divinit`]ii. Merg \n capelele preo]ilor
[i-i roag` s` le salveze vie]ile. Preo]ii spun c` este o isterie
general`, o stare de incertitudine care determin` ac]iuni disperate.
Au primit \n capela \n care slujesc cadre medicale cu lacrimi \n
ochi care le-au spus c` se tem pentru via]a lor [i a familiei lor.
Cum caut` ie[enii salvarea \n Divinitate este greu de imaginat.

Cred c` e apocalipsa, c` e o
pedeaps` de la Dumnezeu
Spitalul „Sf. Maria” din Ia[i este aproape gol, iar \n saloane
sunt tratate doar cele mai grave cazuri. Leg`tura pacien]ilor cu
preotul paroh al capelei unit`]ii medicale s-a p`strat chiar dac`
\ntâlnirile au fost restric]ionate. Preotul spitalului poveste[te faptul
c`, de multe ori, situa]ia este mai grav` decât [i-ar fi imaginat.
„Este o isterie general`, o stare de incertitudine. Vin la mine
enoria[i care cred c` vine sfâr[itul lumii, c` e apocalipsa [i c`
noul coronavirus este pedeapsa pe care o primim noi de la
Dumnezeu. Rolul nostru ca duhovnici este de a calma oamenii,
de a-i ajuta s` dep`[easc` aceast` situa]ie dificil`. Oamenii trebuie
s` \n]eleag` c` nu este o pedeaps`, ci ne confrunt`m cu o situa]ie
care ne \nva]` lucruri despre sufletul nostru. Fiecare \[i are propria
cruce. Este prea mult` agita]ie, oamenii trebuie s` trateze totul
cu mai mult calm. Asemenea isterii au mai fost [i vor mai fi.
Tot ceea ce conteaz` este s` ne p`str`m calmul [i s` ne \ncredem
\n puterea lui Dumnezeu”, spune pr. Florin Cristian Cristea, preot
de caritate la Spitalul „Sf. Maria” Ia[i.

Ce provoac` dezechilibrul
emo]ional al cre[tinilor?
Redactorii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” au avut [ansa de a
discuta [i cu preotul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i. Acesta
poveste[te faptul c` \n capela pe care o sluje[te au intrat zeci
de ie[eni care [i-au confesat durerea. Au sperat c` prin \mp`rt`[anie
\[i vor cur`]a sufletele \nainte de ceea ce e mai r`u. „Conform
ordonan]ei, se pot \mp`rt`[i doar pacien]ii afla]i \n suferin]` sau
credincio[ii la domiciliu. Credincio[ii nu mai pot participa la Sfânta
Liturghie, aceasta fiind s`vâr[it` doar de preot, dasc`l [i paraclisier.
Au intrat \n capela Bisericii atât pacien]i, cât [i cadre medicale,
\ngrijora]i pentru vie]ile lor. Oamenii sunt \nsp`imânta]i, se tem
de necunoscut. Ceea ce provoac` isteria este teama c` familia se
va \mboln`vi sau chiar ei \n[i[i, nesiguran]a financiar` determinat`
de perioada de concediu nepl`tit. Noi \i \ndemn`m pe credincio[i
s` nu \[i piard` \ncrederea \n Dumnezeu [i toate lucurile vor
reveni la normal”, spune pr. Marian Timofte, preot paroh, parohia
„Sf. Spiridon” Ia[i.

„N`dejdea ne va aduce salvare”
Culoar separat pentru
pacien]ii cu coronavirus
La Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i, duhovnicul a creat un
culoar separat pentru accesul bolnavilor cu COVID-19, astfel \ncât
s` nu existe riscul de contaminare. Preotul a decis s` nu
restric]ioneze accesul posibilior pacien]i diagnostica]i cu coronavirus
\n capel`, a[a c` a c`utat toate solu]iile pân` a g`sit-o pe cea
mai bun`. „În spital, rug`ciunile la capel` nu au încetat! Prin
colaborarea cu conducerea [i personalul medical al spitalului, sa creat un culoar separat pentru accesul bolnavilor cu COVID19, încât s` nu existe pericolul de contaminare. Dialog`m, ne
rug`m, veghem, îmb`rb`t`m pe cei care se vor confrunta direct
cu starea epidemiologic`! Suntem o echip` [i chiar o familie.
Situa]iile cu care ne confrunt`m sunt complexe, dar \n aceste
momente lini[tea sufleteasc`, pacea, dorin]a de a-i ajuta pe semenii
no[tri sunt esen]iale. Dup` principiul bunului Samaritean, aproapele
nostru e oricine se afl` \n suferin]`. Omul conteaz`. Nu pot s`
spun c` nu port grija oamenilor al`turi de care sunt de 20 de
ani”, spune preot de caritate, pr. Constantin Adrian Chelaru,
Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu”.

Preotul paroh al Spitalului de Neurochirurgie ofer` o serie
de sfaturi ie[enilor care [i-au pierdut speran]a acum, când totul
pare nesigur, când suntem \nchi[i \n cas` [i a[tept`m s` ne
eliber`m. Nu e nimic mai puternic pentru credincio[i decât o
pova]` venit` din partea unui iubit preot. „Modific`rile în ritual
sunt cele anun]ate de Sfântul Sinod. Oamenii reac]ioneaz` \n
moduri diferite. |i ajut`m s` \[i \n]eleag` [i s` \[i schimbe starea.
Bolnavii s` cread` \n vindecare, speran]e exist`, mâinile noastre
ar vrea s` ajute, s` mângâie fiecare suferind, nu doar de COVID,
ci pe to]i cei ce sunt pe patul de suferin]`. |mp`rt`[im durerea
lor, sprijinim eforturile admirabile ale medicilor, jertfa lor deosebit`,
puternic`, pilduitoare. E un suflu mai puternic decât teama \n
aceste zile. Iubirea ne apropie chiar dac` nu prin atingere, ci
spiritual. |i sprijinim [i pe cei de acas`, pe b`trâni, pe p`rin]i
tineri [i copii, sim]im frumuse]ea vie]ii, valoarea postului, a
cuvântului bun, a iert`rii, a plânsului. {i mai [tim un lucru. Oricâte
por]i s-ar \nchide, Hristos a trecut prin u[ile \ncuitate. N`dejdea
ne va aduce salvare. {i medici, [i militari, [i preo]i avem aceea[i
misiune: de a salva. Aproapele nostru e mai important decât noi
in[ine. Amin”, adaug` pr. Constantin Adrian Chelaru.
Bianca CIUBOTARIU
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Medici str\ini, la Ia[i, pentru a combate
epidemia! O misiune periculoas\ cu
un final teribil
Vremuri teribile [i clipe groaznice la Ia[i! |n Primul R`zboi
Mondial, capitala Moldovei a avut mult de suferit, atât pierderi
umane, cât [i materiale. La fel ca \n aceast` perioad`, o epidemie
a lovit \ntreaga popula]ie. La acele vremuri (1917 - n.r.) tifosul
exantematic a f`cut ravagii. De meditat c`, \n urm` cu mai bine
de un secol, era o conflagara]ie mondial` ce a prins \n vârtej
ora[ul, medicina nu avea atâtea progrese ca acum, iar foametea,
frigul erau [i ele alte st`ri de fapt dure. Cu toate acestea, ie[enii
[i zecile mii de români refugia]i \n capitala României de atunci
au supravie]uit. Desigur, au fost [i numeroase victime [i o suferin]`
\ngrozitoare. Igiena, respectarea regulilor, solidaritatea uman` au
fost elementele care au f`cut ca tot greul s` fie dep`[it.

Sacrificiul medicilor francezi
|n toat` aceast` stare excep]ional` de fapt a fost [i un episod
demn de rememorat [i oferit ca exemplu de altruism [i umanism.
Atunci, o Misiune Francez` a venit la Ia[i. Din p`cate, ast`zi, doar
un monument comemorativ destul de modest, l`sat \n paragin` [i
prad` degrad`rii, aflat pe marginea [oselei care urc` Dealul Bucium,
mai aminte[te de acele timpuri. Povestea face referire la de unul
dintre doctorii foarte dedica]i oamenilor suferinzi din anii Primului
R`zboi Mondial, dr. Jean Clunet (1878-1917). Acesta a venit în Ia[i,
în cadrul Misiunii Militare Franceze, în 1916, înso]it de so]ia lui,
Marguerite Mireille Alexandrine Clunet, infirmier` a Societ`]ii de
Ajutorare a R`ni]ilor Militari (Société de Secours aux Blessés Militaires).

{i-a petrecut întreaga via]` la spital,
printre bolnavi
Ca medic de boli infec]ioase, el a transformat Vila „Greierul”
din Bucium în spital cu aceast` specializare. Cl`direa fusese
proprietatea avocatului Vasile Sculy Logothetides, fratele lui Leon
Sculy Logothetides, care era profesor la Facultatea de Medicin`
din urbe. „Practic, cât a stat la Ia[i, [i-a petrecut întreaga via]`
la spital, printre bolnavi, ajutat de câteva infirmiere (între care
[i so]ia lui) [i 10 c`lug`ri]e fran]uzoaice de la Congrega]ia Sfântul
Vincent de Paul. Iarna cumplit` din 1917, foametea, suprapopularea
ora[ului, lipsa de igien` au contribuit la apari]ia tifosului exantematic,
c`ruia i-au c`zut victime zeci de mii de oameni. Printre ace[tia
a fost chiar [i doctorul Jean Clunet”, se arat` \n documentele m`rturie p`strate de Ia[i, inclusiv la Arhivele Na]ionale de la Ia[i.

5.000 de paturi ale spitalelor din Ia[i
g`zduiau un num`r de 11.000 de bolnavi
Fundalul \ntreg al venirii misiunii conduse de dr. Jean Clunet
era unul \nfrico[`tor. E vorba de anii grei ai anului 1917, când

Regele, Guvernul [i Parlamentul României se refugiaser` la Ia[i.
Peste \ntreaga Moldov` s-a ab`tut o epidemie de tifos exantematic,
boal` cauzat` de mizerie [i inani]ie. Din cauza ei, mii de români
au murit. „Pentru a în]elege amploarea fenomenului, trebuie
precizat c` în februarie 1917, cele 5.000 de paturi ale spitalelor
din Ia[i g`zduiau un num`r de 11.000 de bolnavi. Oamenii mureau
în num`r mare, mul]i dintre ei neputând fi îngriji]i [i fiind arunca]i
apoi în gropi comune, f`r` sicrie sau o slujb` religioas`. În unele
sate a pierit întreaga popula]ie, iar la Regimentul 5 Ro[iori, caii
au trebuit s` fie repartiza]i altor unit`]i pentru c` nu mai exista
niciun soldat care s`-i îngrijeasc`. Pe lâng` oamenii care mureau
de tifos, au c`zut prad` epidemiei [i unii medici [i a[a pu]ini la
num`r, murind astfel nu mai pu]in de 250 de medici [i peste
1.000 de sanitari. Printre cei care au c`zut la datorie în lupta cu
epidemia care ucisese un num`r mare de bolnavi de tifos se
num`r` [i doctorul Jean Clunet din Misiunea Militar` Francez`”,
se arat` \n documentele Direc]iei Jude]ene pentru Cultur` (DJC)
Ia[i.

Regina Maria: „Dr. Clunet conducea
spitalul cu o energie neobosit` [i un curaj
admirabil”
De asemenea, sacrificiul f`cut de acest medic francez [i echipa
sa pentru români [i Ia[i este amintit inclusiv de Regina Maria.
Aceasta \l evoc` \ntr-o manier` aparte [i emo]ionant`. „Dr. Clunet
conducea spitalul cu o energie neobosit` [i un curaj admirabil,
organizase totul în ciuda dificult`]ilor supraomene[ti. Acum, a
murit victim` a propriului devotament [i a propriei abnega]ii. Dr.
Clunet mi-a l`sat o impresie profund`; era specializat în boli
infec]ioase [i îmi ceruse ajutorul pentru a g`si un spital în afara
ora[ului. Optimismul s`u imbatabil, în mijlocul haosului în care
ne zb`team cu to]ii, era un stimulent puternic pentru energia
mea. În fa]a dorin]ei sale arz`toare de a munci [i de a ajuta, îmi
era ru[ine de descurajarea care m` sufoca”, nota \n memoriile
sale Regina Maria.

„To]i reuni]i pentru durerea familiilor [i c`zu]i pe p`mânt str`in
pentru gloria Fran]ei”, nota cunoscutul Constantin Kiri]escu. Acum,
monumentul care înc` se mai p`streaz`, realizat din piatr`, în
form` de cruce, de c`tre Salvador Scutari, aminte[te [i de alte
persoane implicate activ în actul medical al`turi de medicul Jean
Clunet, [i are urm`torul text: „À la memorie de ceux qui sont
morts au grierul victimes de leur devouement - În memoria
celor care au murit la Greierul, victime ale devotamentului lor:
Genevieve Hennet de Goutel (1888-1917), Doctorul Jean Clunet
(1878-1917), Sora Antoinette (1848-1917), Andree Filoppes (18851917). Trupurile acestora se afl` acum la monumentul eroilor
francezi.
Din p`cate, autorit`]ile responsabile de pe plan local, \n special
dup` 1999, nu au f`cut demersuri pentru a pune \n valoare
sacrificiul doctorului [i a celor care au murit pentru a-i trata pe
ie[eni [i pe români \n perioada epidemiei de tifos exantematic.
Totul este dat uit`rii, e numai paragin`, vegeta]ie [i degradare
grav`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Mai marii vremii i-au adus elogii funerare
De rememorat c`, la înmormântarea doctorului francez au
participat cei mai înal]i demnitari ai ]`rii, care i-au adus elogii
funerare: primul-ministru liberal, de la acele vremuri, Ion I. C.
Br`tianu, generalul Prezan, apoi generalul Berthelot [i contele
Saint Aulaire, ambasadorul Fran]ei, au ]inut s`-i aduc` un pios
omagiu. Pe patul de suferin]`, doctorul Clunet a solicitat s` fie
înmormântat al`turi de ceilal]i membri ai echipei lui, lâng` spital.
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Ve[ti bune pentru oieri!
Pot sacrifica mieii de
Pa[te `n gospod\rii
Potrivit Direc]iei Sanitar Veterinare [i pentru Siguran]a
Alimentar` (DSVSA), în contextul restric]iilor impuse de
pandemia de coronavirus, cresc`torii de ovine pot sacrifica
mieii pentru Pa[te [i în ferme, dar în anumite condi]ii stricte.
Astfel, fermierii care se afl` la distan]e mari de un abator
sanitar-veterinar sau de un centru amenajat temporar de c`tre
prim`rii au posibilitatea s` sacrifice mieii în perioada premerg`toare
S`rb`torilor Pascale în ferm`/exploata]ie în anumite condi]ii.
Una dintre acestea este ca la nivelul fermei s` fie asigurate
facilit`]i, astfel încât s` fie respectate regulile generale [i
speciale de igien`, bun`starea animalelor [i eliminarea
subproduselor de origine animal` nedestinate consumului
uman, astfel încât procesul de sacrificare a mieilor s` nu
compromit` siguran]a c`rnii [i a organelor.

Medicii veterinari vor verifica oierii
De asemenea, un medic veterinar trebuie s` controleze
starea de s`n`tate a animalelor, respectiv s` efectueze examenul
\nainte, dar [i dup` ce vor fi sacrifica]i mieii. Inspectorii
sanitar-veterinari vor verifica dac` sunt respectate condi]iile
de depozitare [i comercializare a c`rnii de miel, dar [i dac`
se respect` distan]a minim` social` stabilit` de de CNSSU.
|n ceea ce prive[te carnea de miel rezultat` din sacrificarea
mieilor în ferm`/exploata]ie în perioada premerg`toare S`rb`torilor
Pascale, aceasta nu poate fi livrat` c`tre alte unit`]i din
domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar-veterinar [i
pentru siguran]a alimentelor, ci va fi comercializat` direct
c`tre consumatorii finali.
Raluca COSTIN

6

Sal\ de sport `n jude]ul Ia[i,
`n valoare de 1,6 milioane
de euro! Firmele au venit
buluc ca s\ prind\ contractul
Recent, Compania Na]ional` de Investi]ii
(CNI) a lansat o licita]ie pentru proiectare
[i execu]ie lucr`ri \n cadrul obiectivului
„Construire sal` de sport cu tribun` 180
de locuri, comuna Mogo[e[ti - Siret, sat
Tudor Vladimirescu, jude]ul Ia[i”. Prevederea
bugetar` a procedurii este de 7.704.154 lei,
f`r` TVA, aproape 1,6 milioane euro. La
licita]ie s-au prezentat Asocierea Grup
Construc]ii Est SA - Artehnis SRL, Asocierea
Elitconstruct SRL - Stood Project SRL,
Asocierea Optimal Project SRL - Security
Construct SRL [i Asocierea Lauren]iu H
SRL - Tecon SRL. Comisia de evaluare va
alege oferta cu pre]ul cel mai mic.
„Sala de sport va avea suprafa]a sportiv`
dimensionat` pentru handbal (va cuprinde
[i tu[e pentru baschet, tenis, volei) cu
suprafa]a de gard` aferent`. Terenul de
sport va fi situat la cota intr`rii [i va fi
accesibil prin vestiare [i cu zona de foaier.
Terenul de sport va fi dotat cu co[uri de
baschet fixe, cu bra] mobil, prinse de

structura acoperi[ului. De asemenea, se va
pune la dispozi]ie suport pentru montarea
fileului de tenis, volei, a por]ilor pentru
handbal. Surafe]ele vitrate din jurul surafe]ei
sportive vor fi protejate cu plas` spotiv`
de protec]ie, prins` de structura de rezisten]`
[i punctual de pardoseal`. Tribuna propus`
este realizat` din structur` de beton monolit
[i este prev`zut cu scaune individuale. Zona

Noi sume accesate de
ie[eni prin intermediul
GAL-urilor din Ia[i
Valoarea total` a proiectelor finan]ate \n acest an este de
aproximativ trei milioane de euro. Toate cele 12 grupuri de ac]iune
local` (GAL) din jude] au atras sume importante pentru dezvoltarea
comunit`]ilor locale. |n total, 16 beneficiari au semnat contractele
de finan]are prin intermediul c`rora acceseaz` fondurile nerambursabile.
Cu banii primi]i, beneficiarii din Ia[i vor putea s` achizi]ioneze
utilaje agricole, s` modernizeze fermele sau s` înfiin]eze serviceuri auto în mediul rural. Alte câteva zeci de proiecte au fost deja
finan]ate \n ultimii ani, valoarea total` a proiectelor fiind de peste
11 milioane de euro.
GAL-urile sunt parteneriate de tip public-privat, cu rol important
în mediul rural, contribuind la dezvoltarea zonei de pe raza
teritoriului de activitate (mai multe comune grupate), având
propriile bugete de finan]are a proiectelor. Cele 12 GAL-uri din
Ia[i sunt GAL Codrii Pa[canilor, GAL Ia[i Sud-Vest, GAL SiretMoldova, GAL Microregiunea Belce[ti-Focuri, GAL Stejarul, GAL
Stejarii Argintii, GAL Colinele Ia[ilor, GAL Valea Prutului, GAL
Poiana Vl`dic`i, GAL {tefan cel Mare, GAL Dealurile Bohotinului.
Raluca COSTIN

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite o
cerere de
oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

de tribun` va avea liber acces c`tre un
grup sanitar destinat publicului. Acesta va
fi dimensionat \n conformitate cu normativele
\n vigoare [i va fi grupat pe sexe. Se vor
realiza pardoseli din plac`ri ceramice
antiderapante [i tratate \mpotriva
microorganisemelor, iar pere]ii vor fi placa]i
cu faian]`”, se arat` \n caietul de sarcini.
Ciprian BOARU

Dou\ firme vor s\
furnizeze Companiei
de Transport Public
uleiuri `n valoare
de 100.000 de euro
Recent, Compania de Transport Public (CTP) Ia[i a demarat
o licita]ie pentru achizi]ionarea de uleiuri necesare pentru func]ionarea
autobuzelor din dotare. Prevederea bugetar` a procedurii este de
572.265 lei, f`r` TVA, aproape 100.000 de euro. Procedura a fost
împ`r]it` în trei loturi: uleiuri pentru motoare, uleiuri pentru
sisteme hidraulice, unsori [i vaseline. La procedur` s-au prezentat
dou` firme: Unitrade Lubricants SRL [i General Serv Electro
Construct SRL. Ofertele vor intra \n evaluare. „Achizi]ionarea este
necesar` deoarece în activitatea de exploatare a parcului de
vehicule din dotare se produce uzura [i/sau griparea motoarelor.
Prin respectarea planului de revizii [i repara]ii a mijloacelor de
transport ale companiei, care presupune [i schimbarea/înlocuirea
uleiului, se evit` cheltuielile suplimentare cauzate de uzura
motoarelor mijloacelor de transport”, se arat` în caietul de sarcini.
Ciprian BOARU

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.

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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Ru[ine! Ie[enii blocheaz\
sistemul de canalizare cu
de[euri aruncate `n WC
Pentru a proteja s`n`tatea public` [i a evita r`spândirea
virusului COVID-19, în aceast` perioad` este necesar mai mult
decât oricând s` respect`m regulile de igien`. Important este [i
ca m`[tile sau m`nu[ile de unic` folosin]` pe care le utiliza]i
pentru protec]ia dumneavoastr` s` fie aruncate în co[ul de gunoi
menajer, nu în vasul de toalet`, pentru a evita înfundarea re]elei
de canalizare. „Doar în ultima s`pt`mân`, ApaVital s-a confruntat
cu 109 blocaje ale sistemului de canalizare, cauzate de utilizarea
necorespunz`toare a acestuia. Aceste blocaje pot determina defec]iuni
majore ale instala]iilor care asigur` buna func]ionare a sistemului
de canalizare, ce pot duce la blocarea acestuia [i la reful`ri ale
re]elei de canalizare, cu tot disconfortul olfactiv [i vizual [i pericolul
de contaminare pe care îl determin` o astfel de situa]ie”, au
declarat reprezentan]ii ApaVital.

Nici medicamentele expirate nu trebuie aruncate în toalet`
sau în chiuvet`, deoarece substan]ele chimice vor ajunge în ap`
[i vor îngreuna procesele de epurare a acesteia. De asemenea,
substan]ele con]inute de medicamente pot ajunge în râuri [i pot
contamina mediul înconjur`tor. „ApaVital face apel la utilizatori
s` foloseasc` în mod corespunz`tor re]eaua de canalizare, pentru
a evita nepl`cerile create de blocarea acesteia”, au mai precizat
oficialii ApaVital Ia[i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Sute de persoane sunt legitimate
zilnic pe str`zile \n Ia[i
Conducerea Poli]iei Locale Ia[i a anun]at
c` impune \n aceast` perioad` m`suri speciale.
Este vorba despre m`suri de prim` urgen]`
care privesc aglomer`rile de persoane [i
circula]ia transfrontalier` a unor bunuri, precum
[i prevederile ordonan]elor privind m`surile
de prevenire a raspândirii COVID-19.
„Nerespectarea Ordonan]ei Militare 1
din 2020 atrage r`spunderea disciplinar`,
civil`, contraven]ional` sau penal`, în
conformitate cu prevederile art. 27 din
Ordonan]a de urgen]` a Guvernului, din
1999, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
În situa]ia în care poli]i[tii locali din cadrul

De[i este o perioad` de criz` cu regim militar, numero[i
ie[eni nu respect` indica]iile oficiale pentru a evita infec]ia
cu coronavirus. Mai ales tinerii p`r`sesc, dup` l`sarea serii,
locuin]ele [i se adun` \n grupuri mici \n parcurile verzi [i
cele de joac` pentru copii, iar aici au acelea[i obiceiuri.
Grupuri de 3-6 tineri consum` b`uturi alcoolice, chiar [i
substan]e interzise \n spa]iile publice.
„Poli]i[ii locali din cadrul Serviciului Poli]ie C`lare au
sanc]ionat conform Legii nr. 61/1991 pentru sanc]ionarea faptelor
de înc`lcare a unor norme de convie]uire social`, a ordinii [i
lini[tii publice, cu amend` în valoare de 700 lei, pe C.R.M.,
întrucât a fost depistat consumând b`uturi alcoolice pe domeniul
public”, au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i.

Se consum` alcool mai ales \n cartiere

Peste o sut` de cazuri
de \nfund`ri ale re]elei
Cel mai mare du[man al conductelor de canalizare sunt
materialele textile, vata medicinal` [i produsele de igien` intim`.
Fibrele fine ale acestora se aga]` de pere]ii conductelor, facilitând
formarea de dopuri. „În vasul de toalet` nu trebuie aruncate nici
resturile alimentare sau de[eurile solide, materialele de construc]ii,
produsele din plastic sau cele cauciucate.
Uleiurile alimentare [i gr`simile menajere aruncate în re]eaua
de canalizare se depun ca un strat de cear` pe pere]ii conductelor,
blocând sau distrugând sistemul de canalizare”, au explicat
reprezentan]ii ApaVital.

Poli]i[tii locali c\lare
patruleaz\ prin cartiere.
Numero[i ie[eni, surprin[i
consumând b\uturi alcoolice
`n parcurile de joac\

Poli]iei Locale Ia[i vor identifica înc`lc`ri
ale prevederilor prev`zute în Ordonan]a
militar` nr. 1/2020 [i Ordonan]a militar`
nr. 2/2020, vor întocmi procese-verbale de
constatare a contraven]iei, conform legisla]iei
în vigoare”, au declarat oficialii Poli]iei
Locale Ia[i.

Aproape 200 de persoane,
legitimate de poli]i[tii
locali \n fiecare zi
Numai \n data de 25.03.2020, poli]i[tii
locali au intervenit operativ la 10 sesiz`ri

primite prin intermediul Dispeceratului.
Totodat`, echipele care [i-au desf`[urat
activitatea de men]inere a ordinii [i lini[tii
publice în cartierele ie[ene au legitimat 199
de persoane [i au aplicat, în urma constat`rilor
directe efectuate, 77 de sanc]iuni
contraven]ionale, cu o valoare de 57.460
lei. Dintre acestea, doar 6 sanc]iuni au fost
aplicate pentru înc`lcare a unor norme de
convie]uire social`, a ordinii [i lini[tii publice,
\n mod normal fiind aplicate peste 30 de
sanc]iuni din astfel de motive \n fiecare zi.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Cele mai des \ntâlnite cazuri sunt \n parcurile de joac`
pentru copii din cartiere sau \n parcurile verzi din zonele
m`rgina[e. Poate cele mai multe sanc]iuni au fost aplicate \n
Parcul Voievozilor din Alexandru cel Bun [i \n Parcul Nicolina,
acolo unde poli]i[tii locali au aplicat aproape 20 de amenzi
\ntr-o singur` zi. „Poli]i[tii locali din cadrul Serviciului 6 Ordine
Public` au sanc]ionat contraven]ional cu amend` în valoare
de 100 lei, pe R.D., întrucât a fost depistat consumând b`uturi
alcoolice pe domeniul public.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Comunicat de presă Antibiotice SA
Contact: Mihaela Melinte, Coordonator Comunicare
mihaela.melinte@antibiotice.ro, 0232 209 402
Iaşi, 20 martie 2020

Antibiotice Iași ajută
Institutul Național
de Boli Infecțioase
“Matei Balș”
Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”din
București, principalul pol pentru tratarea persoanelor
infectate cu COVID-19, va primi din partea Antibiotice
Iași suma de 250.000 lei. De asemenea, 50.000 lei se vor
duce către Institutul Regional de Oncologie Iași.
“În acest context pandemic cu care nu ne-am mai
întâlnit până acum, se impun măsuri excepționale. Suntem
un producător român de medicamente și vom avea
întotdeuna grijă de români iar acum, ne exprimăm întreaga
disponibilitate să ajutăm sistemul de sănătate să procure
resursele necesare pentru a face față suprasolicitărilor
ce vor urma.Antibiotice la momentul de față nu a întrerupt
procesele de fabricație și își propune să asigure cu
medicamente orice solicitare venită din partea spitalelor
din toată țara, mai ales dacă acestea se confruntă cu
rupturi de stoc pentru medicamente de urgență”, a declarat
Ioan Nani, Director General Antibiotice.
În acest sens, Antibiotice Iași pune la dispoziția spitalelor
pentru comenzi de urgență, două numere de telefon:
Bogdan Turca, Director Național de Vânzări – 0754203173
Diana Moroșanu, Manager Național Hospital – 0726345130
Ca producator român de medicamente, Antibiotice
Iași are o tradiție de aproape 65 de ani, fiind principalul
furnizor de antiinfecțioase pentru spitalele din România.

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 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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Afacere cu succes teribil `n aceast\ perioad\
de criz\: aplica]iile pentru smartphone care
`]i aduc mâncarea acas\! Reprezentant
Bringo: ıNu este o cre[tere, este o explozie‰
|n plin` criz` COVID-19, ie[enii
care stau acas` au g`sit
solu]ia pentru a nu ie[i din
cas` la cump`r`turi. Ace[tia
apeleaz` la firmele care fac
acest lucru \n locul lor, contra
cost. Interesul pentru aceste
metode de livrare la domiciu
este crescut \n aceast`
perioad`. Reprezentan]ii unei
companii din acest domeniu
sus]in c` sunt asalta]i zilnic de
comenzi. „Cre[terea \n
ultimele dou` s`pt`mâni este
enorm`. Se simte \n fiecare
ora[ \n care avem opera]iunile.
Nu este o cre[tere, este o
explozie. Iar noi suntem \n
fiecare zi \n c`utare de
modalit`]i de a men]ine
aceast` cre[tere. |n primul
rând, s` nu pice aplica]ia, dar
s` ne [i m`rim opera]iunile ca
s` ajungem la cât mai mul]i
clien]i”, sus]ine reprezentantul
unei firme specializate \n
livr`ri la domiciliu.
Situa]iile de criz` cer [i solu]ii de criz`. Dup`
ce autorit`]ile le permit persoanelor s` p`r`seasc`
domiciliul doar \n situa]ii excep]ionale, cu o
declara]ie pe propria r`spundere sau o adeverin]`
de la angajator, tot mai mul]i ie[eni s-au gândit
c`, pentru a nu ie[i din cas` la cump`r`turi [i
s` ri[te s` se \mboln`veasc`, cel mai bine ar fi

s` apeleze la speciali[ti. Astfel, ace[tia aproape
au blocat aplica]iile prin care pot comanda produsele
care apoi sunt aduse la u[`. Angaja]ii acestor
firme lucreaz` la foc continuu, iar firmele \nc`
mai caut` personal, \n toate ora[ele din ]ar`. Una
dintre platformele prin care clien]ii sunt pu[i \n
leg`tur` cu livratori specializa]i care fac cump`r`turile
\n locul lor [i le aduc acas` este Bringo. Aplica]ii
similare la fel de intuitive [i u[or de folosit pot
fi g`site cu u[urin]` pe internet.

Ia[ul, al doilea ora[ din ]ar` ca
num`r de comenzi
Potrivit reprezentan]ilor Bringo, cererea a
explodat \n ultimele dou` s`pt`mâni, \n toate
ora[ele. Potrivit acestora, 6.000 de comenzi sunt
f`cute \ntr-o singur` zi, la nivel na]ional. Sute de
ie[eni intr` \n aplica]ia Bringo [i plaseaz` comenzi.
Ia[ul este al doilea ora[ ca num`r de comenzi
dup` Bucure[ti. „Este o cre[tere de 3 ori versus
media de acum dou` s`pt`mâni. Dar ca s` ajungem
la to]i clien]ii, trebuie s` mai cre[tem de minimum
5 ori. Ne este foarte greu, mai ales echipelor din
teren. Dar \nc` suntem aici, ne automotiv`m [i
g`sim puterea s` cre[tem \n fiecare zi. Aceste
cifre se aplic` la toate ora[ele, inclusiv Ia[i, care
este ora[ul cu cele mai multe comenzi \n ]ar`
dup` Bucure[ti”, spune Laketa Ivan, reprezentant
marketing Bringo.

Comenzi multe, timp de
a[teptare crescut
Din cauza num`rului mare de comenzi, timpul
de a[teptare a crescut. Un client poate s` a[tepte
câteva ore pân` prime[te produsele acas`. Asta
dac` are succes s` plaseze comanda. „Eu am
\ncercat vreo or` s` comand produsele. E foarte
aglomerat` aplica]ia. Dup` ce am plasat comanda,
livratorii ]in leg`tura cu noi. M-a sunat livratorul
din magazin s` m` \ntrebe dac` m` sup`r pentru

c` mi-a luat alt parmezan fa]` de cel comandat.
Chiar \[i dau interesul [i e mai simplu pentru
noi, pentru c` nu mai suntem expu[i \mboln`virii
cu coronavirus”, spune Ioana Popa.

„Trebuie s` angaj`m
mult mai mult”
Num`rul crescut de comenzi a determinat [i
angajarea unui num`r mai mare de livratori.
„Angaj`m zilnic. Am angajat deja 250 livratori la
nivel na]ional. Trebuie s` angaj`m mult mai mult.
Ne \ngreuneaz` [i mai mult faptul c` livratorii
no[tri au nevoie de adeverin]e de deplasare pentru
fiecare comand`. Dar am g`sit o cale s` le facem
[i pe astea. Stocuri de m`nu[i [i m`[ti sunt
minime peste tot \n lume. Facem [i acolo eforturi
mari ca s` acoperim fiecare livrator cu ele. Facem
comenzi noi o dat` pe s`pt`mân`, dac` avem
noroc s` g`sim furnizori. |n rest, sunt educa]i
zilnic despre m`suri de siguran]`: igien`, sp`lare
mâini frecvent`, to]i au dezinfectan]i, p`streaz`

distan]a de 1,5 metri”, mai spune Laketa Ivan.

Cum pot plasa comanda
ie[enii?
Pentru a primi produsele acas`, ace[tia trebuie
s` urmeze mai mul]i pa[i. Primul este s` descarce
aplica]ia Bringo. Dup` ce fac acest lucru, aleg
magazinul de unde vor s` cumpere, adaug`
produsele [i apoi plaseaz` comanda. Bringo caut`
livratorii disponibili, clientul alege livratorul, iar
cel ales de client face cump`r`turile [i le livreaz`
\n intervalul specificat. La primirea comenzii,
clientului \i este \nmânat bonul fiscal [i pl`te[te
produsele. Pre]ul de livrare este de 19,99 de lei.
Costul folosirii platformei Bringo este gratuit. Cei
care vor s` afle mai multe informa]ii, pot intra
pe pagina de facebook sau pe platforma Bringo.
Num`rul aplica]iilor similare este destul de mare,
iar ie[enii care stau acum \n cas` ar putea g`si
solu]ii cât se poate de diverse.
Raluca COSTIN

{antaj cu filmule]e deocheate, între studente, la UMF Ia[i! Flagrant
organizat de anchetatori în plin\ strad\ din cauza videochatului!
Dosar incendiar, pe rolul instan]elor
ie[ene! O tân`r` a fost pedepsit` de
judec`torii ie[eni, dup` ce a fost acuzat`
de comiterea unor infrac]iuni. Astfel,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
au dispus ieri condamnarea Dianei
At`n`soae (fost` Butnariu) la un an [i
[ase luni de închisoare, cu suspendare,
pentru [antaj [i participa]ie improprie
la infrac]iunea de fals intelectual, în
form` continuat`. „Instan]a ia act c`
persoana v`t`mat` I.R. nu s-a constituit
parte civil` în cauz`”, au men]ionat
judec`torii. Sentin]a nu este definitiv`,
putând fi contestat`.

De unde a pornit
scandalul
Scandalul a pornit între cele dou`
studente la Universitatea de Medicin`
[i Farmacie (UMF) „Gr.T. Popa” Ia[i.
Recent, procurorii ie[eni au dispus
trimiterea în judecat` a Dianei At`n`soae
(fost` Butnariu), pentru [antaj [i participa]ie
improprie la fals intelectual în form`

continuat`. Diana At`n`soae (fost` povestit anchetatorilor c` a mers la un
Butnariu), student` la UMF, a ajuns în apartament dintr-un imobil aflat în
fa]a judec`torilor ie[eni, în urma organiz`rii apropierea Penitenciarului Ia[i, unde a
unui flagrant.
cunoscut un b`rbat. Acolo, timp de trei
Povestea a început pe 24 ianuarie zile, tân`ra a practicat activitatea de
2014. Potrivit procurorilor, în ziua videochat. Dup` aceea, ea a continuat
respectiv`, o alt` tân`r`, I.R., tot student` activitatea de acas`.
la UMF „Gr.T. Popa”, din Ia[i, a mers
la Sec]ia II de Poli]ie, pentru a depune
„M-am gândit s` îi cer
o plângere. Victima le-a spus anchetatorilor
bani, pentru a nu
c` a fost contactat` pe re]eaua de
divulga faptul c` face
socializare Facebook, dar [i pe telefon,
videochat”
cu un num`r ascuns, de o persoan`
În decembrie 2013, aceasta a mers
care i-a cerut 1.000 de lei, pentru a nu
da publicit`]ii un filmule] cu activitatea pentru a se angaja la o firm` de profil,
de videochat a tinerei I.R. Oamenii legii din zona Moara de Foc. Acolo, ea a
au aflat c`, în urm` cu câ]iva ani, cele v`zut-o pe fosta sa coleg` de liceu, I.R.
dou` tinere au fost colege la un liceu Diana Butnariu nu i-a spus nimic colegei,
de elit` din municipiul Ia[i. În octombrie dar a luat num`rul ei de telefon dintr2013, Diana At`n`soae s-a întâlnit cu un registru [i a decis s` o contacteze.
câteva prietene în ora[, c`rora li s-a „M-am gândit s` îi cer bani, pentru a
plâns c` nu are bani. Acestea din urm` nu divulga faptul c` face videochat. Am
i-au spus c` ele fac videochat [i c` sunt sunat-o de pe un num`r ascuns, dar
independente financiar. Astfel, tân`ra s- nu mi-a r`spuns, astfel c` mi-am creat
a gândit c` nu ar fi r`u s` încerce [i un cont fals de Facebook”, a precizat
ea activitatea de videochat. Ea le-a tân`ra la audieri. Ea a mai povestit c`,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

între 23 [i 24 ianuarie 2013, i-a trimis
colegei mai multe mesaje pe Facebook,
prin intermediul c`rora i-a cerut suma
de 1.000 de lei, pentru a nu face public
un pretins filmule] cu victima practicând
activitatea de videochat.
Victima nu a fost de acord ini]ial s`
dea vreun ban. Mai mult, aceasta a cerut
sfatul apropia]ilor [i a decis s` mearg`
la Poli]ie, unde a depus o plângere. Dup`
ce a depus plângerea, oamenii legii au
organizat un flagrant. Diana At`n`soae
i-a spus colegei c` va veni cu un taxi
în zona sediului BRD din P`curari, pentru
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

a lua banii. Ea nu a coborât din taxi,
preluând suma pe geamul portierei din
dreapta. În timp ce num`ra banii, tân`ra
s-a trezit s`ltat` de poli]i[tii de la Serviciul
Opera]iuni Speciale.
La primele audieri, tân`ra a declarat
c` se nume[te Andreea C., care era,
de fapt, o cuno[tin]` de-a ei. Suspecta
a fost re]inut` pentru 24 de ore, dar,
mai apoi, anchetatorii i-au interzis doar
s` p`r`seasc` localitatea. Ulterior, ea a
mers din nou la Poli]ie, unde a recunoscut
identitatea ei real`.
Ciprian NEDELCU
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Exclusiv! Povestea necenzurat\ a tân\rului
care a ajuns c\lare `n centrul Ia[ului!
Nu avea cu ce ajunge la so]ia lui, care
abia n\scuse! A fost dat jos din tramvai
din cauza regulilor privind COVID-19!
Reporterii BZI l-au g`sit pe b`rbatul filmat c`lare
pe cal \n Ia[i. Povestea tân`rului este de-a dreptul
impresionant`. Are doi copii, iar zilele trecute so]ia
lui l-a adus pe lume pe cel de-al treilea. Este de
loc din R`duc`neni, \ns` de ceva vreme locuie[te
\n cartierul Dalas din Ia[i. Se descurc` greu, iar
veniturile \i ajung de la o zi la alta. Calul pe care l-a
cal`rit \i aduce \n fiecare zi mâncarea necesar`
familiei
Sergiu Ion Ciobotariu este un tân`r
care a ajuns peste noapte o mic` „vedet`”.
B`rbatul, de loc din comuna ie[ean`
R`duc`neni, a fost surprins zilele trecute
c`lare pe un cal, pe str`zile Ia[ului.
Tân`rul a aflat c` so]ia lui, internat` la
o maternitate din Ia[i, a adus pe lume
un b`ie]el. A vrut neap`rat s`-[i vad`
fiul. A \ncercat s` ia un mijloc de
transport \n comun, \ns` nu a fost l`sat.
„Am \ncercat s` iau un tramvai. Nu mau l`sat. Nu am avut bani s` iau un
taxi. M-am \ntors acas` [i m-am urcat
pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj
de Poli]ie. I-a fost mil` de mine [i mau l`sat s` plec. Pe urm` m-a oprit un
echipaj de la Poli]ia Local`. Au râs de
mine, m-au luat la mi[to. Mai apoi ma mai oprit un echipaj, au fost de treab`.
Nu m-au amendat. Au \n]eles c` am o
urgen]` [i nu am avut alt` variant`”, a
spus Sergiu. Tân`rul a ajuns \ntr-un
final la so]ia lui, la maternitate. I-a l`sat

ce a avut [i a plecat spre cas`. „Pe
data de 25 martie, \n timp ce se aflau
\n timpul atribu]iunilor de serviciu,
poli]i[tii locali din cadrul Poli]iei Locale
Ia[i au identificat un tân`r de 22 de
ani, care se deplasa cu un cal pe raza
municipiului Ia[i. Tân`rul a prezentat
poli]i[tilor o declara]ie pe propria
r`spundere, completat` \n conformitate
cu Ordonan]a Militar` 3/2020, dar fa]`
de acesta a fost dispus` m`sura sanc]ion`rii
contraven]ionale, \n coformitate cu HCL
198/2000”, au precizat autorit`]ile.

Lupt` pentru
supravie]uire
Poli]i[tii nu l-au sanc]ionat pe b`rbat.
I-au aplicat un avertisment. Reporterii
BZI au mers la R`duc`neni, \ns` nu lau g`sit pe b`rbat acas`. Câ]iva vecini
au precizat c` acesta s-a mutat la Ia[i,
de ceva vreme. Mai exact \n zona

cartierului Dalas. Reporterii BZI au mers
\n zon`, dar ini]ial nu l-au g`sit pe
b`rbat acas`. Vecinii au spus c` b`rbatul
a plecat la munc`, chiar cu animalul
pe care l-a „folosit” \n drumul s`u spre
maternitate. La un moment dat, Sergiu
s-a \ntors acas`, la cei doi copii pe care
\i are deja. „Am fost plecat la munc`...
|n fiecare zi plec la munc` cu calul...
Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult.

Când am aflat c` a n`scut, am mers
s`-i duc de mâncare”, a mai spus
b`rbatul. De precizat este faptul c`
Sergiu a \nceput s` construiasc` o cas`
de câ]iva metri p`tra]i. A ridicat doar
o parte din pere]i [i mai are mult de
lucru. Nu are bani s` finalizeze totul,
dar munce[te pentru asta. „Tot ce fac,
fac pentru copii. Am trei acum, am
nevoie de o cas`. Tr`im greu acum,

dar nu avem ce face... muncesc cât
pot”, a mai spus tân`rul. |n orice caz,
b`rbatul a devenit peste noapte un
exemplu. A \ncercat prin orice mijloace
s` ajung` la so]ia sa [i la copilul s`u
nou-n`scut. Sergiu [i familia sa au nevoie
de ajutor. Nu are condi]ii necesare
pentru a-i cre[te pe cei trei copii ai s`i
[i merit` ajutat. Respect!
Drago[ SAVIN

Combina]ii de zile mari la Ia[i! Dezv\luiri [ocante despre o afacere dubioas\.
`n prim-plan este unul dintre [mecherii din anturajul lui Victor Ponta
I]ele unei combina]ii de zile mari ies la iveal`!
Aceasta a fost frumos ambalat`, taman la „umbra”
[i \n memoria poetului Adrian P`unescu. Afacerea
pleac` din aprilie 2019 [i de la achizi]ionarea casei
unde a copil`rit P`unescu. Ea se afl` \n satul
Cop`ceni, raionul Sângerei, din Republica Moldova.
Tocmai Asocia]ia Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, cu
sediul \n Ia[i, este entitatea care a devenit proprietar.
Aceasta este coordonat`, uluitor, de individul
Mircea Cosma. E vorba de fostul deputat PSD
de Prahova care, \n prim` instan]`, a fost condamnat
la opt ani de \nchisoare pentru fapte grave de
corup]ie. Cu toate acestea, sentin]a a fost desfiin]at`
\n martie 2018 de un complet de cinci judec`tori
de la |nalta Curte, iar dosarul a fost trimis la
rejudecare. Cu toate c` au solicitat l`muriri,
reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i” (BZI) nu
au primit un r`spuns din partea oficialilor Consiliului
Jude]ean (CJI) Ia[i, cu cât a fost achizi]ionat`!

Leg`turile misterioase ale
„talentatului” domn Cosma
Ciudat este c`, acest contract de vânzarecump`rare, din aprilie 2019, a fost f`cut de o
anume Maria B\rsan, domiciliat` \n ora[ul Chi[in`u,
Republica Moldova [i Asocia]ia Euroregiunii SiretPrut-Nistru, cu sediul \n Ia[i, reprezentat` de
Maria-Simona Ciuciureanu (din Boto[ani - n.r.),

care a ac]ionat \n baza unei procuri autentificate
taman ce un notar din ora[ul Ploie[ti, jude]ul
Prahova, locul unde locuie[te chiar fostul deputat
Cosma. Peste toate acestea, de[i era vorba de
reabilitarea casei ]`r`ne[ti de acum zeci de ani,
Euroregiunea a f`cut un contract cu o firm` care,
efectiv, a ras-o de pe suprafa]a p`mântului [i a
trântit o construc]ie modern`, din BCA [i termopane.

„Ne afl`m în fa]a unui
masacru, facut din ignoran]a [i
nepricepere din partea actualei
conduceri a Asocia]iei
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru!”

care s-a n`scut poetul. Apoi, în perioada 17-19
mai 2019, dl. Mircea Cosma s-a deplasat în
Republica Moldova, unde a stabilit tema de
proiectare [i calendarul de execu]ie pentru
«reabilitarea casei memoriale Adrian P`unescu de
la Cop`ceni». La pagina 20 a Raportului, afl`m
c` la 20 august 2019, conducerea executiv` a
Asocia]iei s-a întâlnit la Nisporeni pentru a analiza
cele trei oferte pentru reabilitarea casei memoriale,
fiind selectat` oferta firmei SC NICA SRL”, arat`
consilierul. Mai departe, istoricul dezv`luie cum,
practic, casa a fost d`râmat`. „Surpriza avea s`
o afl`m în pagina urm`toare, anume c` lucr`rile
de reabilitare au devenit lucr`ri de DEMOLARE
[i reabilitare, casa poetului fiind DEMOLATå,
chiar [i temeliile! Apoi s-a trecut la ridicarea unei
construc]ii din BCA... Cirea[a de pe tort a venit
sub forma acoperi[ului de tabl` zincat` modelat`,
de culoare c`r`mizie, gândindu-se, probabil, cineva
c` astfel se respect` culoarea ]iglei! Ne afl`m în
fa]a unui masacru, f`cut din ignoran]` [i nepricepere
din partea actualei conduceri a Asocia]iei Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru!”, sus]ine universitarul.

|n fa]a acestei realit`]i, conf. univ. dr. Vasile
Cotiug` - Facultatea de Istorie a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, respectiv
consilier jude]ean, a ridicat problema „afacerii
casei” chiar \n [edin]a de CJ programat` s`pt`mâna
aceasta, pe 18 martie. Istoricul [i arheologul sus]ine
despre casa ]`r`neasc` de chirpici [i acoperi[ de
]igl` c` a fost d`râmat` [i ridicat` o construc]ie
din BCA, acoperit` cu tabl` zincat` cutat`! „Toate
acestea le-am aflat din Raportul de activitate „Nu [tim cine a realizat
2019 - Asocia]ia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru,
proiectul de reabilitare...”
depus la CJ Ia[i, [i discutat în [edin]a de plen a
Mai departe, situa]ia care este una scandaloas`
CJ Ia[i din 18 martie 2020. Din raport am aflat
c` la 2 aprilie 2019 a fost achizi]ionat` casa în [i jenant`, este plin` de neclarit`]i [i dubio[enii.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Nici m`car cine a realizat proiectul de reabilitare
nu este cunoscut la acest moment. „Nu [tim cine
a realizat proiectul de reabilitare, dar un lucru
este cert: ni[te ageamii, ni[te oameni pentru care
cultura \nseamn` doar afi[area \n fa]a poporului,
au distrus casa memorial` a lui Adrian P`unescu.
Dac` acest proiect ar fi fost realizat de speciali[ti,
de oameni care [tiu ce înseamn` un monument
istoric, o cas` tradi]ional`, care [tiu care sunt
principiile [i metodele de restaurare [i reabilitare
a acestora, acum am fi avut casa memorial` a
poetului Adrian Paunescu p`strat` în original! A[a,
nu avem decât o construc]ie de BCA, pe care,
pompos, politrucii zilelor noastre, o prezint` ca
fiind ce nu este!”, a conchis conf. univ. dr. Vasile
Cotiug`.
|n tot acest timp, chiar dac` ar fi putut s`
fac` demersurile necesare, CJI Ia[i pare a fi uitat
de Casa Memorial` a marelui Vasile Alecsandri
de la Mirce[ti - Ia[i care se degradez` pe zi ce
trece. E drept c` aici e un proces cu Academia
Român` (actualul administrator - n.r.) dar cum,
ani buni, actualul Muzeu Na]ional al Literaturii
Române (MNLR), subordonat CJI, a fost forul de
care a ]inut Casa memorial`, s-ar fi putut g`si o
solu]ie pentru a fi salvat`!

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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MI C A P U B L I C I TA TE
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 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.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
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.

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.

|NCHIRIERI
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.

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
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Profesional cu tehnologie de
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
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` 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
VÅND CASå P < 1, integral
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
Persoan` juridic`, caut spre
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
\nchiriere spa]iu comercial cu
tip de marf` inclusiv refrigerate
certificat energetic, liber` de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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 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 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,
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MI C A P U B L I C I TA TE
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
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 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
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e
gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
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.

GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
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.
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.
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
PAL/ MDF. Experien]` de
produc]ie sau montaj mobilier
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie
un avantaj. (salariu negociabil).
Oferim carte de munc`. Program
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
monteaz` mobilierul în atelier;
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei3000 lei. Permisul de conducere
[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
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.

/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.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
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.
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).
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.

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour MECANIC DESERVENT
Felicia), angajeaz` persoane cu
REPARTIZATOR ASFALT;
experien]` [i pensionari la limita
MECANIC DESERVENT
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
BULDOEXCAVATOR;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
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.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
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 societate
comercial`, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
MASTER CLEANING
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0744.197425; 0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Agent cur`]enie, liceu sau [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, MASTER CLEANING
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0744.197425; 0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
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 securitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, SCUTUM
TEAM GUARD SRL. Rela]ii la:
0771.338508;
scutumteamguard.office@yahoo.
com.
Agent de turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de turism, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, LOLA
TRAVEL IASI SRL. Rela]ii la:
0739883889;
lolatravel10@gmail.com.
Agent de vânz`ri, studii
superioare, experien]` min.1 an,
specialitatea agronomie sau
chimie constitue avantaj,
GOLDEN STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Ajutor buc`tar, studii medii, cu
experien]`, GRANPANINO SRL.
Rela]ii la: 0743.558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Ajutor buc`tar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332.110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o; ibaciu@hotelinternational.ro.
Ajutor buc`tar, sc. general`, f`r`
experien]` precizat`, PUB
AVANTAJ 2016 SRL. Rela]ii la:
0730079640;
ccbur2016@gmail.com.
Ajutor osp`tar, studii medii, cu
experien]`, GRANPANINO SRL.
Rela]ii la: 0743.558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Ansamblor, montator articole de
marochin`rie, studii medii,
experien]`, aten]ie la detalii, CITY
BOUTIQUE SRL. Rela]ii la:
0799.779.715;
dorofte.lilia@gmail.com.
Arhivar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, persoane
cu dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
mirela.balan@testergrup.ro.
Arhivar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, persoane
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cu dizabilit`]i, CASA AUTO
VALEA LUPULUI SRL. Rela]ii la:
0232/933;
mirela.balan@testergrup.ro.

GEORGYA SRL. Rela]ii la:
0757.176528;
mangalagiu_georgiana@yahoo.co
m.

Asistent manager, studii
medii,contabilitate primar`, f`r`
experien]` precizat`, BIOCOMP
SRL. Rela]ii la: 0722311666;
resurseumane@avisso.eu.

Cofetar,studii de specialitate, cu
experien]`, BUCATE ALINTATE
SRL . Rela]ii la: 0740513631;
bucate.alintate@gmail.com.

Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746295847; 0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.
Asistent manager, studii
superioare,tân`r neet,abs.2019,
OFFICE SPEED BUSINESS SRL.
Rela]ii la:0745902390;
condrea_mihaelaimsd@yahoo.co
m
Asistent manager, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, TRADI TEX PROD
SRL. Rela]ii la: 0743.050.485;
traditexprod@gmail.com.
Asistent manager, f`r` studii [i
experien]` precizate, ZEN SLIM
FOOD SRL. Rela]ii la:
0758503930.
Asistent medical generalist,
scoala postliceal`, f`r`
experien]` precizat`, SIVOMED
SRL. Rela]ii la: 0744434460;
sivomed@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.
Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, postul este pentru
Belcesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Buc`tar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MALSATO.
Rela]ii la: 0741452167.
Buc`tar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332.110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o; ibaciu@hotelinternational.ro.
Buc`tar, scoal` profesional`, f`r`
experien]` precizat` PUB
AVANTAJ 2016 SRL. Rela]ii la:
0730079640;
ccbur2016@gmail.com.
C`lc`tor lenjerie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CRISTIAN ABC SRL. Rela]ii la:
0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Coafor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ATIPIC DE
SRL. Rela]ii la: 0749649649.
Coafor, calificare, tân`r neet’s
sau pers. peste 45 ani,
BELLISSIMA TOP SALON
BEAUTY BY ELENA SRL-D.
Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, SALON

Cofetar, studii medii, cu
experien]`, COTSOF COMPAN
SRL. Rela]ii la: 0745811151;
cotiugam@yahoo.com.
Cofetar, diplom` de cofetar, cu
experien]`, SOFISTICAKE SRL.
Rela]ii la: 0728123155;
sofisticakesrl@gmail.com.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, SORA-MT
SRL. Rela]ii la: 0745.104613;
comercial@sora-mt.ro.
Confec]ioner, studii medii,
experien]` 5 ani, TRADI TEX
PROD SRL. Rela]ii la:
0743.050485;
traditexprod@gmail.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner, prelucrator in
industria textil`, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
PERFECT CARPETS SRL. Rela]ii
la: 0374.813067; 0374.813068;
georgiana.pintilescu@covoronline.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 07421.22522;
golden_star_99@yahoo.com.
Consilier juridic, studii
superioare,limba englez` nivel
avansat, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Contabil, studii medii/superioare,
experien]a constituie avantaj,
cunostin]e soft Nexus ERP,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL,. Rela]ii la: 0332/407853;
0232/233993, cris@frarom.com.
Contabil, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, SEL AGRO
SRL. Rela]ii la: 0232.222414;
office@selya.ro.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba
englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.

ani, cuno[tin]e PC, limba englez`
nivel mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746.295847; 0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, BIOCOMP
SRL. Rela]ii la: 0722311666;
resurseumane@avisso.eu.
Controlor calitate, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Cosmetician, calificare, tân`r
neet’s sau pers.peste 45 ani,
BELLISSIMA TOP SALON
BEAUTY BY ELENA SRL. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Cosmetician, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, SALON
GEORGYA SRL. Rela]ii la:
0757.176528;
mangalagiu_georgiana@yahoo.co
m.
Croitor [tan]ator articole
marochin`rie, studii medii,
experien]`, aten]ie la detalii, CITY
BOUTIQUE SRL. Rela]ii la:
0799.779715;
dorofte.lilia@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup`
acomanda,studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Decorator interioare, studii
superioare, cuno[tin]e 3DS MAX,
AUTOCAD,limba rus` avansat,
RUSPINHOME SRL. Rela]ii la:
0755600433; 0752600422;
info@ruspinhome.ro.
Director agen]ie turism, studii
superioare, o limb` de circula]ie
interna]ional`, operare PC,
brevet turism, experien]` \n
administrarea bugetelor,
cunostin]e financiare [i juridice,
LOLA TRAVEL IASI SRL. Rela]ii
la: 0739883889;
lolatravel10@gmail.com.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Dulgher,calificare, experien]` 5
ani ELMAR SRL. Rela]ii
la:0232/211730; office@elmar.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
Onesti, INDUSTRIAL EST SA .
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Dulgher ,studii de specialitate,
experien]` 5 ani, VIA PONT
INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
@Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;cu/f`
r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Economist, studii superioare,
experien]` min.2 an,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746295847;
0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.
Economist, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, MIF INVEST
SRL. Rela]ii la: 0747.794357;
0745.831662;
lacatusua2009@yaoo.com.
Electrician calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Electrician auto, studii liceale,
f`r` experien]` precizat`, MIF
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747.794357; 0745.831662;
lacatusua2009@yaoo.com.
Electrician, scoala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Electrician in construc]ii, scoala
profesionala, f`r` experien]`
precizat`, CHV CONTAINER RO
SRL. Rela]ii la: 0332/440181;
office@chv-container.ro.
Electrician in construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, CT PRESTATOR SRL.
Rela]ii la: 0745.502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Electromecanic, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CT
PRESTATOR SRL. Rela]ii la:
0745.502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Facturist studii medii, f`r`
experien]` precizat`, UNICARM
SRL. Rela]ii la: 0758046234;
office@unicarm.ro.
Femeie de serviciu f`r` studii [i
experien]` precizate, AKT SES
SRL. Rela]ii la: 0725915723;
aktses@yahoo.ro.

Femeie de serviciu, 8 clase, f`r`
Dulgher (exclusiv restaurator),
experien]` precizat`, ALFA
Contabil senior, studii
studii medii, calificare, f`r`
CLEAR SRL. Rela]ii la:
medii/superioare, experien]` 5
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

0722.346878;
alfaclear@rdslink.ro.
Femeie de serviciu, 8 clase, cu
experien]`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI BL.339, TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767.133.889.
Femeie de serviciu, 8 clase, cu
experien]`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI LUCIAN BLAGA.
Rela]ii la: 0727.380.634;
marianamanecaru@yahoo.com.
Femeie de serviciu, 8 clase, cu
experien]`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI TUDOR
VLADIMIRESCU BL.318. Rela]ii
la: 0727.380.634.
Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, calificare,
experien]` 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro.
Fierar betonist, studii de
specialitate, experien]` 3 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ALEMON TEAM SRL.
Rela]ii la: 0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Frezor,f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frizer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ATIPIC DE
SRL. Rela]ii la: 0749649649.
Frizer, calificare, tân`r neet’s sau
pers.peste 45 ani, BELLISSIMA
TOP SALON BEAUTY BY ELENA
SRL-D. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Frizer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, SALON
GEORGYA SRL. Rela]ii la:
0757.176528;
mangalagiu_georgiana@yahoo.co
m.
Infirmier`, diplom` de infirmier`,
f`r` experien]` precizat`,
SIVOMED SRL. Rela]ii la:
0744434460;
sivomed@gmail.com.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
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PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Inginer constructor, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer constructor, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Inginer constructor instala]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Instalator instala]ii tehnico
sanitare [i de gaze, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CHV CONTAINER RO
SRL. Rela]ii la:0332/440181;
office@chv-container.ro.

Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
cu experien]`, GRANPANINO
SRL. Rela]ii la: 0743.558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
MALSATO. Rela]ii la:
0741452167.

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizate, NBB
PREMIUM SRL. Rela]ii la:
0738.790044;
resurseumane@certic.ro.

Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL .
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Lucr`tor comercial, studii
medii,cu experien]`, COTSOF
COMPAN SRL. Rela]ii la:
0745811151;
cotiugam@yahoo.com.

L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
DEBEO JOBS SRL. Rela]ii la:
0332401106;
office@debeojobs.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, [coal`
profesional`, experien]` 1 an,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280;
stanmarius.mcs@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii
precizate cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.

Lucr`tor comercial, studii medii,
experien]` 0-5 ani, EPSILON
COM SRL. Rela]ii la:
0744.501607.
Lucr`tor comercial, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
PALIBO CREME SRL. Rela]ii la:
0758.959595.
Lucr`tor gestionar, studii medii/
superioare, experien]a constituie
avantaj, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
0232/233993, cris@frarom.com.
Magaziner, f`r` studii [i
experien]` precizat`, A&C
VENTO SRL. Rela]ii
la:0752442960;
acvento.iasi@gmail.com.
Marochiner, studii medii,
experien]`, aten]ie la detalii, CITY
BOUTIQUE SRL. Rela]ii la:
0799.779.715;
dorofte.lilia@gmail.com.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic auto,f`r` studii si
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

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

Mecanic auto, studii generale,
f`r` experien]` precizat`, MIF
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747.794357; 0745.831662;
lacatusua2009@yaoo.com.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, MIF INVEST SRL.
Rela]ii la: 0747.794357;
0745.831662;
lacatusua2009@yaoo.com.

L`c`tu[ mecanic montaj
hidraulic, electric, [coala
profesional`, experien]` 1 an,
ROEREN&GERGEN ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0742.782032;
alina.ciobanu@gergen-kipper.de.

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

|ngrijitor bolnavi la domiciliu,
minim 8 clase, f`r` experien]`
precizat`, SIVOMED SRL. Rela]ii
la: 0744434460;
sivomed@gmail.com.

L`c`tu[ montator, scoala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CHV CONTAINER RO
SRL.. Rela]ii la:0332/440181;
office@chv-container.ro.

Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CT
PRESTATOR SRL. Rela]ii la:
0745.502008;
mtcobzaru@yahoo.com.

|ngrijitor cl`diri, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722.346878;
alfaclear@rdslink.ro.

Leg`tor manual, studii medii,
experien]` 2 ani, FLAMARION
SRL. Rela]ii la: 0744540663;
flamarion_iasi@yahoo.com.

Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.

Instalator [coal` profesional`/
curs calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;

Mecanic utilaj,studii de
specialitate, experien]` 5 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Medic stomatolog, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DREAM SMILE SRL.
Rela]ii la: 0746251176;
marietaciobanu@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com
Montator, reglor [i depanator
ascensoare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CT
PRESTATOR SRL. Rela]ii la:
0745.502008;
mtcobzaru@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL . Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0332/440181; office@chvcontainer.ro.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, minim 8
clase, experien]` 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate cu experien]` PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la:0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Muncitor necalificat, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.

Muncitor necalificat,studii
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
generale/medii/profesionale;cu/
experien]` precizate, postul este
f`r` experien]`
Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
pentru One[ti, INDUSTRIAL EST
WOODEN&ROOFING SRL.
cu experien]`, COTSOF
SA. Rela]ii la: 0740664405;
Rela]ii la: 0742129778;
COMPAN SRL. Rela]ii la:
0722204429;
0721409622; 0772169364;
0745811151;
irina.atudorei@gmail.com.
industrialest@yahoo.com.
cotiugam@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Muncitor necalificat \n confec]ii,
f`r` studii precizate, experien]` 1
an, PERFECT CARPETS SRL.
Rela]ii la: 0374.813067;
0374.813068;
georgiana.pintilescu@covoronline.ro.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Muncitor necalificat la
ansamblare, montarea pieselor
f`r` studii [i experien]` precizat`,
A&C VENTO SRL. Rela]ii la:
0752442960;
acvento.iasi@gmail.com.
Muncitor necalificat la spargerea
[i t`ierea materialelor de
construc]ii, studii generale/
medii/ profesionale;cu/f`r`
experien]`, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat servicii
cur`]enie, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0744.197425;
0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Operator CNC, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,cunostin]e
desen tehnic, DEBEO JOBS
SRL. Rela]ii la: 0332401106;
office@debeojobs.com.
Operator introducere, validare [i
prelucrare date, studii medii/
superioare, constituie avantaj
experien]a, cuno[tin]e Adobe
Photoshop sau Corel utilizarea
platformei Magento, FRAROM
INTERNA}IONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
0232/233993, cris@frarom.com.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, persoane peste 45
ani/NEET’S/persoane cu
handicap/absolven]i/fam.monopa
rental`, TRANZITPOL SRL.
Rela]ii la: 0737.065016;
tranzitpol@yahoo.com.
Operator introducere, validare [i
prelucrare date, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, KUBITECH
SRL. Rela]ii la: jobs@kubitech.ro.
Operator ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, BMT
AEROSPACE ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0332.130280;
dcatargiu@bmt-aerospace.ro.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
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fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate,persoane peste 45
ani/neet’s/persoane cu
handicap/absolven]i/fam.monopa
rental`, TRANZITPOL SRL.
Rela]ii la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.

CONCURSURI
Gr`dini]a Excellence organizeaz`
concurs de titularizare pentru
postul de educator. Concursul va
avea loc \n data de 30.04.2020.
Detalii la telefon : 0741.050.800.

CONVOCåRI
Administratorul unic al societ`]ii
PRODHART S.A., cu sediul
social în loc. Ia[i, Bd. D.
Mangeron, nr. 71, jud. Ia[i,
înregistrat` la O.R.C. sub nr.
J22/1550/1994, CIF 5828528,
convoac` ADUNAREA
GENERALå ORDINARå A
AC}IONARILOR pentru data de
28.04.2020, respectiv
29.04.2020, în cazul neîntrunirii
cvorumului de prezen]` la prima
convocare, ora 12:00, la sediul
societ`]ii, pentru to]i ac]ionarii
înregistra]i în Registrul
ac]ionarilor la data de referin]`
21.04.2020 care au dreptul de a
participa [i de a vota în cadrul
adun`rii generale cu urm`toarea
ordine de zi: 1. Aprobarea
raportului anual întocmit conform
Regulamentului ASF nr. 5/2018,
aferent exerci]iului financiar 2019;
2. Prezentarea [i aprobarea
raportului de gestiune al
Administratorului unic pe anul
2019; 3. Aprobarea raportului
auditorului financiar pentru
exerci]iul financiar 2019; 4.
Aprobarea situa]iilor financiare
ale anului fiscal 2019, pe baza
raportului Administratorului unic
[i al Auditorului financiar; 5.
Aprobarea repartiz`rii profitului
realizat în 2019 pe destina]ia
rezerve; 6. Aprobarea desc`rc`rii
de gestiune a Administratorului
unic pentru exerci]iul financiar
2019; 7. Analiza [i aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli
pentru anul 2020; 8. Stabilirea
datei de 19.05.2020 ca data de
înregistrare [i a datei de
18.05.2020 ca ex date; 9.
Mandatarea unei persoane s`
semneze în numele [i pentru to]i
ac]ionarii societ`]ii Hot`rârea
AGOA ce va fi adoptat`; 10.

Mandatarea unei persoane s`
îndeplineasc` toate formalit`]ile
privind înregistrarea Hot`rârii
AGOA ce va fi adoptat` la Oficiul
Registrului Comer]ului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i [i publicarea
acesteia în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a, precum
[i s` ob]in` documentele
aferente eliberate de ORC.
Ac]ionarii reprezentând, individual
sau împreun`, cel putin 5 % din
capitalul social au dreptul în
termen de 15 zile de la
publicarea convocatorului în
Monitorul Oficial al României s`
introduc` puncte pe ordinea de
zi [i s` prezinte proiectele de
hot`râre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe
ordinea de zi. Ac]ionarii î[i pot
exercita aceste drepturi numai în
scris, documentele fiind
transmise prin servicii de
curierat/prin mijloace electronice.
Fiecare ac]ionar are dreptul s`
adreseze societ`]ii întreb`ri
privind punctele de pe ordinea
de zi a adun`rii cel târziu pân` la
data de 25.04.2020, printr-un
înscris care va fi transmis în
original la sediul societ`]ii, prin
orice form` de curierat, cu
confirmare de primire.
Documentele referitoare la
problemele incluse pe ordinea de
zi, inclusiv buletinele pentru votul
prin coresponden]`,
împuternicirile speciale, proiectele
de hot`râri pot fi consultate [i
procurate de la sediul societ`]ii,
în fiecare zi lucr`toare, între orele
10:00-16:00 sau de pe site-ul
www.tctrust.ro, sec]iunea
Inform`ri / Raport`ri Obligatorii /
Adun`ri Generale, începând cu
data de 27.03.2020. Ac]ionarii se
vor putea prezenta personal la
adunarea general`, î[i vor putea
numi un reprezentant sau vor
putea vota prin coresponden]`,
[i î[i vor dovedi calitatea în
condi]iile [i cu documentele
prev`zute de Dispunerea de
m`suri CNVM nr. 26/2012,
precum [i în conformitate cu
Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Reprezentarea ac]ionarilor se
poate face [i prin alte persoane
decât ac]ionarii, în baza unei
împuterniciri speciale sau
generale. Împuternicirea special`
poate fi acordat` oric`rei
persoane pentru reprezentare în
adunarea general` [i con]ine
instruc]iuni specifice de vot din
partea ac]ionarului care o
acorda. Ac]ionarul poate acorda

o împuternicire valabil` pentru o
perioad` care nu va dep`[i 3 ani,
permitând reprezentantului s`u a
vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adun`rii generale a
ac]ionarilor a uneia sau mai
multor societ`]i identificate în
împuternicire, în mod individual
sau printr-o formulare generic`
referitoare la o anumit` categorie
de emiten]i, inclusiv în ceea ce
prive[te acte de dispozi]ie, cu
condi]ia ca împuternicirea s` fie
acordat` de c`tre ac]ionar, în
calitate de client, unui intermediar
definit conform prevederilor art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr.
24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile speciale sau
generale se vor depune în
original la sediul societ`]ii sau
prin mijloace electronice, având
ata[at` semn`tura electronic`
extins`, la adresa de e_mail:
prodhart_sa@yahoo.com pân` la
data de 25.04.2020. În acela[i
termen buletinele de vot prin
coresponden]` completate [i
semnate de ac]ionar se vor
depune la sediul societ`]ii
personal sau prin po[ta
recomandat cu confirmare de
primire pe care s` fie trecut`
adresa expeditorului
(ac]ionarului).

l; C`rucior transport bete;
Calculator; Multifunctional Laser
Xerox; Telefon Samsung J7
2017; Telefon Samsung J5 2017.
Ofertele de servicii se depun
electronic de c`tre evaluatori
pân` la data de 15.04.2020, ora
17.00 la adresa de e-mail a
administratorului judiciar
av.vasile.ciobanu@gmail.com.

NOTIFIC~RI

S.C.P. Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, C.I.F.
RO20692097, cu sediul în loc.
Lunca Cet`]uii, str.Drept`]ii, nr.4,
bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i,
num`r de înscriere în registrul
formelor de organizare 0026,
Tel/Fax 0232.590.075, email:office.homoranusprl@gmail.c
om, reprezentant Homoranu
Gheorghe, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei
„SICILIA CONSTRUCT” S.R.L. (în
faliment/în bankruptcy/en faillite)
cu sediul în sat Rusenii Noi, com.
Holboca, nr. 97, jud. Ia[i având
num`r de ordine în registrul
comer]ului ORC J22/691/2011 [i
CUI: 28317174, conform
Sentin]ei civile nr. 136/2020 din
04.03.2020, pronun]at` de
Sec]ia a II-a Civil` - Faliment a
Tribunalului Ia[i în dosarul nr.
4279/99/2019 (nr. în format
vechi 145/2019) Debitoarea
SELEC}II OFERTE
„SICILIA CONSTRUCT” S.R.L.
are obliga]ia ca în termen de 10
Subscrisul, Cabinet Individual de
zile de la deschiderea procedurii
Insolven]` Ciobanu Vasile în
insolventei s` depun` la dosarul
calitate de administrator judiciar
cauzei documentele prev`zute la
al debitoarei „IASICARN” S.R.L.
art. 67 din Legea nr. 85/2014
(în insolven]` / în insolvency/en
privind procedurile de prevenire a
procédure collective) cu sediul în
insolven]ei si de insolven]`.
sat Tome[ti, com. Tome[ti, Hala
Termenul pentru depunerea
C1, biroul nr. 1, Carte Funciara
raportului privind cauzele care au
nr. 61205, jud. Ia[i având num`r
dus la apari]ia st`rii de insolven]`
de ordine în registrul comer]ului
este 14.04.2020. Termenul limit`
J22/325/2014 [i CUI 32858100
pentru depunerea cererilor de
numit prin Încheierea civil`
crean]e este 20.04.2020.
nr.6/22.01.2020 pronun]at` de
Termenul limit` pentru verificarea
Sec]ia II Civil` - Faliment a
crean]elor, întocmirea, afi[area [i
Tribunalului Ia[i în dosar nr.
comunicarea tabelului preliminar
7206/99/2019 (nr. în format
al crean]elor este
vechi 256/2019), prin prezen]`,
30.04.2020.Termenul pentru
invit` evaluatorii A.N.E.V.A.R. s`
depunerea contesta]iilor la
participe la procedura de selec]ie
tabelul preliminar este de 7 zile
de oferte privind evaluarea
de la publicarea acestuia in BPI.
bunurilor mobile din patrimoniul
Termenul pentru afi[area
debitoarei mai sus men]ionate.
tabelului definitiv al crean]elor
Bunurile ce urmeaz` a fi
este 10.06.2020. Termenul
evaluate: 1. Mercedes Benz
pentru continuarea procedurii
115CDI WDF63960313000825
este 10.06.2020. Se notific`
2148CMC IS10EOH K025808;
faptul c` prima Adunare a
Laptop Lenovo V310 I5 WIN
Creditorilor va avea loc la sediul
10PRO; Pres` TURN
lichidatorului judiciar în loc.
320X85X85; Cimber Tubular 300
Lunca Cet`]uii, str.Drept`]ii, nr.4,
bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i,
în data de 05.05.2020 ora:
10:00, având ca ordine de zi: 1.
Alegerea comitetului creditorilor
[i desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar. Nu se pune
în discu]ia creditorilor
remunera]ia lichidatorului judiciar
având în vedere c` în patrimoniul
debitoarei nu au fost identificate
bunuri - renumeratia lichidatorului
judiciar urmând a fi suportat` din
fondul de lichidare în
conformitate cu dispozi]iile art.38
alin.5 din OUG nr.86/2006. Se
notific` asociatii societ`]ii
debitoare faptul c` va avea loc
Adunarea Asocia]ilor la sediul
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

lichidatorului judiciar în loc.
Lunca Cet`]uii, str. Drept`]ii,
nr.4, bl.6, ap.1, com.Ciurea,
jud.Ia[i, în data 14.04.2020, ora
12:00 în vederea desemn`rii
administratorului special.

LICITA}II
ROMSERT S.R.L. cu sediul în
Ia[i, str.Prof. Ion Incule], nr.5,
bl.675, sc.C, et.2, ap.11, jud.
Ia[i, având num`r de ordine în
registrul comer]ului
J22/1140/1995 [i C.U.I.
7585700, prin lichidator judiciar
S.C.P. CASA DE INSOLVEN}~
HOMORANU IPURL, scoate la
vânzare, prin [edin]e de licita]ie
public` ce vor avea loc pe data
de 08.04.2020 ora 09:00,
22.04.2020 ora 09:00,
06.05.2020 ora 09:00,
20.05.2020 ora 09:00,
03.06.2020 ora 09:00,
17.06.2020 ora 09:00,
01.07.2020 ora 09:00,
15.07.2020 ora 09:00,
29.07.2020 ora 09:00,
12.08.2020 ora 09:00 la sediul
lichidatorului judiciar din loc.
Lunca Cet`]uii, str.Drept`]ii, nr.4,
bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i, a
activelor sale, dup` cum
urmeaz`: Teren liber situat in
extravilanul comunei Popricani,
jud.Ia[i, în suprafa]` de 8665
m.p., cu num`r cadastral 827,
înscris în cartea funciar` 61315
(provenita din cartea funciar` de
pe hârtie cu num`rul 1256) UAT
Popricani, parcela 1 (1366/22/2),
categoria de folosin]`- arabil,
teren cu destinatie exclusiv
agricol`. Pretul de evaluare al
bunului imobil este de 116.000
lei. Pre]ul de pornire mai sus
men]ionat este la nivelul de 25%
din pre]ul la care a fost evaluat
bunul imobil, respectiv 34.800
lei. Regulamentul de vânzare [i
caietul de sarcini pot fi procurate
de la sediul lichidatorului judiciar.
Rela]ii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar sau la
telefon: 0741532937.

MEDIU
PF CARABUS MIHAI si CIRJA
IOAN, în calitate de titular al Plan
urbanistic zonal „INTOCMIRE
P.U.Z. IN VEDEREA
CONSTRUIRII DE LOCUINTE
INDIVIDUALE” propus a fi
amplasat în Jud. Iasi, com.
Dumesti, extravilan sat Banu, NC
62357, NC 62358, NC 62359,
NC 62360, NC 62361, NC
62362, NC 62363, NC 62364,
NC 62365, NC 62366, NC
62367, NC 62368, NC 62369,
NC 62370, NC 62371, anun]`
publicul interesat asupra lu`rii de
c`tre APM Ia[i a deciziei etapei
de încadrare – nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia de încadrare, se
primesc la sediul APM Ia[i din
Ia[i, str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
în zilele de luni - vineri, între orele
8 - 14, în termen de 10 zile
calendaristice.
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Haos la FCSB! Gigi Becali
nu a glumit. Finan]atorul a
t\iat salariile la jum\tate.
Ce se întâmpl\ cu cei care
refuz\
Este haos la FCSB. Gigi Becali nu a
glumit când a zis c` va reduce salariile la
jum`tate. Patronul echipei nu a mai a[teptat
s` vad` când ce va relua campionatul [i a
decis s` umble la banii juc`torilor s`i. Omul
de afaceri profit` de starea de urgen]`
pentru a t`ia salariile. Juc`torilor li s-a
transmis s` semneze o hârtie prin care
accept` reducerea salariului la jum`tate pe
o perioad` de 6 luni, pân` în octombrie.
Fotbali[tilor antrena]i de Bogdan Vintil` nu
le-a picat deloc bine, iar mul]i dintre ei nu
sunt de acord cu aceast` m`sur`.

Celebrul boxer Mike Tyson, 53 de ani, continu` film`rile
pentru podcastul Hotboxin [i în fiecare dintre episoade
poveste[te lucruri prin care vrea s` [ocheze. E con[tient c`
a[a face [i bani. A[a cum a fost în episodul în care a afirmat
c` i-ar fi mai u[or dac` ar muri [i c` a[teapt` s` se întâmple.
Sau când a povestit pân` unde l-a dus dependen]a de adrenalin`.

Mike Tyson poveste[te despre orgiile
sexuale la care a participat
Acum, fostul sportiv face noi afirma]ii surprinz`toare: „Când
eram tân`r, eram un animal. Cu bani. Am dat bani oamenilor,
am dat tuturor. Am s`rb`torit cu toat` lumea [i am f`cut sex
cu mamele, cu surorile [i cu veri[oarele prietenilor mei. Am
cump`rat o mul]ime de ma[ini pentru femei”, a sus]inut Tyson.
{i, ca de fiecare dat`, „Iron” Mike spune c` regret` [i
c` face tot ce este omene[te posibil s` nu repete gre[elile
tinere]ii. „Am fost bolnav [i habar nu aveam. Eram atât de
bolnav [i nu aveam habar. Acum lucrez la arta umilin]ei. Nu
vreau ca persoana care am fost înainte s` revin`. Pentru c`
dac` apare, va fi înso]it de iad. Poate c` par un tip dur, dar
îl ur`sc pe acela, îmi este fric` de el”, a mai spus Tyson,
citat de Mundo Deportivo.

Cine nu accept`, va intra
în [omaj tehnic
Interesant este c` juc`torii de la FCSB
nu [i-au primit înc` salariul pe luna februarie,
iar, din informa]iile Digi Sport, Becali profit`
de acest lucru [i condi]ioneaz` salariul
integral pe februarie de acceptarea reducerii
contractului.
Conform informa]iilor noastre, cine nu
va accepta s` semneze reducerea salariului
pe [ase luni, va fi b`gat în [omaj tehnic.
Cel mai probabil, juc`torii care nu vor
accepta se vor judeca ulterior cu Becali,
în func]ie de m`surile pe care le va lua
acesta.

Spovedania [ocant\ a
lui Mike Tyson: ıM-am
culcat cu mamele,
surorile [i veri[oarele
prietenilor mei‰

Becali a anun]at deja
c` va t`ia salariile
juc`torilor de la FCSB
Becali anun]ase înc` de acum dou` zile
c` va reduce salariile la jum`tate [i nu ia
în calcul nicio negociere, iar cine nu vrea
„este liber s` mearg` la comisii”.
„Toat` lumea, salariul la jum`tate.
Fotbalistul nu este [i el om? Poate s` stea
[i cu 7.000 de euro, ce, poate doar cu
15.000? Nu exist` nicio negociere, jumate

din salariu [i punct. Ca politic` general`,
nu doar la mine. Dac` eu nu pot s` ]in,
dar ceilal]i. O s` fie, probabil, unii juc`tori
care o s` zic` c` nu vor, nu vrei, la
revedere, du-te la comisii.
La mine sunt salarii de la 10.000 în
sus. Deci, ai mei, o s` câ[tige minim 5.000.
Dac` ai 15.000, o s` iei 7.000”, a anun]at
Gigi Becali.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Anun]ul f\cut de
pre[edintele Federa]iei
de Fotbal din Italia. Când
s-ar putea relua Seria A?
Italia este cea mai afectat` ]ar` din Europa de pandemia de
COVID-19, iar oamenii nu mai au voie s` ias` pe strad`, cu
excep]ia situa]iilor de urgen]`. Fotbalul a avut [i el de suferit,
fiind oprit de câteva s`pt`mâni. Gabriele Gravina [i-ar dori ca
Seria A s` se joace în iulie [i august.

Italienii nu-[i pierd speran]a

Pierderi imense pentru Japonia dup\ ce Jocurile
Olimpice de la Tokyo au fost amânate!
Amânarea Jocurilor Olimpice va avea un impact financiar
teribil asupra Japoniei - un audit dezv`luie faptul c` economia
nipon` va suferi pierderi de 6 miliarde de euro.
Estimarea vine dup` ce au fost calculate pagubele produse
pentru mediul de afaceri japonez pe timpul competi]iei, atât în
privin]a nivelului de consum, al turismului, cât [i al exporturilor.

Guvernul japonez investise aproape 9
miliarde de euro în infrastructur`
Asta dup` ce guvernul japonez investise aproape 9 miliarde
de euro în infrastructur` [i în proiecte dedicate Jocurilor Olimpice
de la Tokyo.
O alt` problem` este provocat` de Satul Olimpic - dup`
încheierea întrecerilor, cele 5.600 de apartamente, care g`zduiau
cei 11 mii de sportivi, urmau s` revin` noilor proprietari deoarece

fuseser` scoase deja la vânzare. Presa din Japonia a dezv`luit c`
un sfert din locuin]e au fost deja achizi]ionate.

Pre[edintele CIO, criticat pentru
tergiversarea deciziei de amânare
Thomas Bach, pre[edintele Comitetului Interna]ional Olimpic,
a fost acuzat c` nu a ]inut cont de avertismentele mai multe
foruri [i ale sportivilor dup` izbucnirea pandemiei de coronavirus.
Acesta s-a ap`rat, invocând declara]iile pre[edintelui american
Donald Trump. „În ultimele s`pt`mâni, guvernele mai multor ]`ri
au luat decizii care aveau ca dat` limit` mijlocul lunii aprilie,
începutul lunii mai. A]i v`zut declara]iile pre[edintelui Trump care
ar dori s` ridice restric]iile impuse la mijlocul lui aprilie. Iar dac`
m` întreba]i despre demisie, nu am aceast` inten]ie”, a declarat
Bach într-o conferin]` de pres`.

De[i situa]ia nu d` înc` semne de ameliorare, pre[edintele
Federa]iei de Fotbal din Italia nu [i-a pierdut speran]a c` actualul
sezon din Serie A s-ar putea încheia. Gabriele Garvina sus]ine
c` va cere sprijinul UEFA pentru a putea juca dup` 30 iunie.
„Înc` nu mi-am pierdut speran]a c` sezonul s` se reia. Voi
face tot ce pot pentru a se întâmpla. E foarte greu s` renun]`m
la acest plan. Sunt con[tient c` e înc` prea devreme s` ne gândim
la o dat`, dar trebuie s` fim pozitivi. Ne gândim s` cerem sprijinul
celor de la UEFA [i FIFA pentru a putea juca [i dup` data de
30 iunie, astfel încât s` profit`m de lunile iulie [i august”, a spus
Gabriele Gravina în presa din Italia.

Situa]ie dramatic\ în
Italia! Romario Benzar:
ıN-am mai v\zut un om pe
strad\ de o s\pt\mân\‰

Mai mul]i fotbali[ti români sunt în continuare izola]i în Italia.
Romario Benzar a acceptat s` descrie pentru Digi Sport care este
situa]ia în acest moment, în una dintre cele mai afectate ]`ri de
pandemia de COVID-19.
„Avem deja 17 zile (n.r. - miercuri, 25 martie) de când st`m
la izolare. Situa]ia nu este deloc pl`cut`. Cred c` am cel pu]in
o s`pt`mân` de când n-am mai v`zut un om pe strad`. Stau pe
balcon [i m` mai uit a[a pe strad`. Lumea este speriat`, de[i la
început totul a fost v`zut ca o glum`. M` joc cu copilul, fac
antrenamente. Am început s` fac antrenamente fizice pe scara
blocului. Este foarte greu s` te preg`te[ti singur acas`. Îmi este
dor de fotbal, v` da]i seama, de antrenamente. Le transmit tuturor
românilor s` respecte regulile [i s` stea în cas`”, a declarat
Romario Benzar.
Un alt interna]ional român care se afl` în Italia este Ionu]
Radu. Acesta a vorbit [i el despre pandemia de COVID-19.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Bursa bârfelor

Cu ce se mai laud` Brobodea prin târg
Babetele bârfitoare au constatat mai deun`zi c` unii nu au
pic de ru[ine la obraz. Astfel, M`riusic` Brobodea a \nceput
s` se laude prin târg cum c` el e pretenar la cataram` cu
cet`]eanul propus spre a deveni menistru la s`n`t`]uri, cel mai
probabil sperând ca omul s` \i fac` vreo intrare undeva, \napoi,
\n partid. Mai mult, gurile rele spun c` Brobodea a reluat
activit`]ile de lingere a clan]elor pe la menestrelul-[`f Sic`
Mandolin`, oprindu-se s` mai atace peneleul \n ultima vreme.
Probabil c` M`riusic` [i-a dat [i el seama c` alt` [ans` nu
mai are [i, acu’, joac` pe cartea asta, c` are [i el un pretenar
la s`n`t`]uri, care i-ar putea facilita ne[te scheme ori ne[te
acareturi! Ce ]i-i [i cu politichia asta!

Unii umbl` pe str`zi, iar coronavirusu’
abia \i a[teapt`!
Din mediul academic le-a parvenit una babetelor, de nu
le-a venit s` cread`! Zice-se c` un nene, pe numele s`u Corbul
Moise, [`f peste scos c`r]ulii pe la universitatea din Copou,
n-are stare acas`, de[i e pandemie, [i umbl` prin târg cu limba
scoas` de-un cot, enun]ând c`tre cei dispu[i \nc` s` \l asculte
t`t felu’ de teorii conspira]ioniste. Babetele se tem c` a cam
dat strechea \n nenea Corbul [i \l sf`tuiesc ca, la vârsta lui,
s` stea lini[tit \n autoizolare, s` se gândeasc` la trecutul lui
de muncitor la o]el`rie [i la combina]iunile cu c`r]ulii. Nu de
alta, dar coronavirusu’ ista a ajuns [i la prin]i, dar`mite la...!

Cum se face de t`t` bafta „dom’
profesor” Timofmuc!
La final, babetele v` prezint` una amuzant` tare di t`t, \n
prim-plan cu R`zv`nel Timofmuc, cel supranumit, mai nou, [i...
„dom’ profesor”! A[a cum v` spuneam \ntr-o edi]ie anterioar`,
Timofmuc s-a cam l`sat p`guba[ cu politichia [i s-a apucat,
chipurile, de predat. Odat` cu pandemia, R`zv`nel al nostru
le-a dat, cic`, elevilor lec]ii [i teme, numai c` t`te erau pline
de gre[eli. P`rin]ii cer l`muriri, pentru c` nu \n]eleg ce vre
„dom’ profesor”, iar copiii sunt [i mai bulversa]i. Unii p`rin]i
pun chestiunea asta pe seama faptului c` lui R`zv`nel \i place
s` se „dezinfecteze” cu rachiu. Babetele cred c` i se trage,
de fapt, de la câte „bomboane agricole” a spart prin c`minele
din târg, stând doar \n chilo]i! Uite-a[a \i sare omului t`t`
historia din c`p[or!
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Situa]ie critic\ pentru
trei spitale din Ia[i! Trei
cadre medicale au fost
depistate cu coronavirus
[i al]i zeci de angaja]i
au fost trimi[i acas\
Situa]ie dificil` pentru trei mari spitale din
Ia[i. Trei cadre medicale au fost
diagnosticate cu noul coronavirus [i al]i
zeci de angaja]i au fost trimi[i \n autoizolare dup` ce au intrat \n contact cu
ace[tia. Situa]ia se \nr`ut`]e[te de la zi la
zi. Cei care lupt` \n linia \ntâi \n b`t`lia cu
coronavirus cad unul câte unul. Unii ar
spune c` e vorba de faptul c` nu exist`
suficiente materiale de protec]ie, al]ii c`
pacien]ii nu declar` c` ar putea fi
suspec]i de infectarea cu COVID-19, din
varii motive
Ieri (n.r.- 26 martie), Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i
a anun]at faptul c` trei cadre medicale ie[ene au fost depistate
cu coronavirus.
Primul caz a fost deja mediatizat, [i este vorba despre reputatul
medic oncolog Lucian Miron de la Institutul Regional de Oncologie
Ia[i. Cel de-al doilea cadru medical este medic angajat al Spitalului
Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sf. Maria” Ia[i care, venind dintro deplasare din str`in`tate, s-a izolat imediat la domiciliu. Când
a observat apari]ia simptomelor specifice, a solicitat testarea pentru
COVID-19. Autoizolându-se \n timp util, acesta nu a apucat s`
intre \n contact cu alte cadre medicale din cadrul Spitalului, a[a
c` reprezentan]ii DSP Ia[i nu vor \ntocmi ancheta epidemiologic`
\n unitatea medical`.

Zeci de contac]i intra]i \n autoizolare
DSP Ia[i a anun]at c` cel de-al treilea caz de coronavirus \n
rândul cadrelor medicale este reprezentat de o angajat` a Spitalului
Clinic Jude]ean de Urgen]` „Sf. Spiridon” - Sec]ia de Gastroenterologie.
Aceasta este contact al unui pacient transferat de la Suceava,
declarat pozitiv ulterior intern`rii. Surse ale redactorilor cotidianului
„Bun` Ziua Ia[i” sus]in faptul c` este vorba despre o asistent`
medical`. Pentru c` aceasta nu a [tiut c` este purt`toarea noului
coronavirus, a continuat s` se prezinte la locul de munc`, fapt ce
a determinat reprezentan]ii DSP Ia[i s` trimit` \n autoizolare alte
cadre medicale. To]i contac]ii acestui cadru medical sunt izola]i [i
testele sunt \n curs de realizare. Mai preciz`m c` pentru situa]ia
de la Sec]ia de Gastroenterologie au fost prelevate un num`r de
59 de probe, dintre care 52 au fost negative, iar 6 probe sunt \n
lucru. De asemenea, sunt \n curs de prelevare un num`r de 13
probe. To]i contac]ii stabili]i prin ancheta epidemiologic` sunt izola]i.
Bianca CIUBOTARIU
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