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Ie[enii, atât angaja]i, cât
[i angajatori, au \nro[it \n
ultimele zile linia
telefonic` pus` la
dispozi]ia lor de c`tre
AJOFM Ia[i. Angajatorii
au suferit pierderi
economice [i vor s` afle
informa]ii despre [omajul
tehnic, iar angaja]ii se
tem c` vor r`mâne vor
serviciu [i nu vor mai avea
ce pune pe mas`, de aceea
mul]i \ntreab` despre
indemniza]ia de [omer

|ntr-o perioad` de criz`,
cel poreclit „{eful
taximetri[tilor din Ia[i” d`
dovad` de un
comportament cu totul
ie[it din comun. Mircea
Manolache [i-a anun]at
aproape to]i angaja]ii c`
nu mai pot veni la locul
de munc` \ncepând din 1
aprilie. Aproape 200 de
salaria]i sunt afecta]i de
aceast` m`sur` luat` de
Mircea Manolache
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Este jale
printre
angaja]ii [i
angajatorii 
din Ia[i

Tr`dare sau
criz` f`r`
precedent \n
lumea
taximetriei!?

ACTUALITATE

„T`ticul
c`l`re]” de la
Ia[i a \mp`r]it o
parte din ce a
primit cu cei
s`raci!Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Predominant înnorat
Max: 5 grade C
Min: 0 grade C

VREMEA
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Este una dintre cele mai
grele perioade prin care
trec marile universit`]i de
stat din Ia[i! Cauza este
legat` de gravitatea
pandemiei de coronavirus.
Toate au activit`]i
didactice derulate doar
on-line cu studen]ii,
\ntreaga activitate
paralizat`, angaja]i trimi[i
\n concedii

Detalii de
ultim` or` de
care au nevoie
peste 50 de
mii de studen]i
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Fost` asistent` de la „Socola”, \n lupt` cu coronavirusul:

„Sunt speriat`, nu [tiu ce
s` fac!”. A fost g`sit` pe o
strad` din centrul Ia[ului,
plângând de disperare!
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Plenul Consiliului Local (CL) se va reuni \n cursul zilei de
ast`zi, 31 martie, \ntr-o [edin]` ordinar` pe luna \n curs. {edin]a
de ast`zi, de la ora 10:00, va avea \ns` un regim special. Ale[ii
Consiliului Local vor participa la [edin]` \n condi]ii speciale,
aceasta urmând a se desf`[ura \n mod online. Din cauza pandemiei
de COVID-19 [i a restric]iilor impuse de autorit`]i privind adun`rile
publice, [edin]a plenului CL Ia[i nu se poate ]ine \n condi]ii
normale. Printr-un sistem modern de teleconferin]`, ale[ii Consiliului
Local Ia[i vor dezbate câteva zeci de proiecte de hot`râre. Pe
ordinea de zi vor figura o serie de rectific`ri bugetare, aprobarea
unor regulamente la institu]iile subordonate. Se va mai discuta
[i despre avizarea bugetelor de venituri [i cheltuieli la unele
direc]ii subordonate municipalit`]ii. |n acest caz intr` \n calcul
Compania de Transport Public SA, Ecopia]a SA, Termo-Service
SA, Salubris SA [i Servicii Publice SA.

F`r` reclame la videochat 
pe str`zile ora[ului

|n plus, plenul Consiliului Local al municipiului Ia[i va discuta
[i despre avizarea unui proiect legat de zonele de versan]i cu
risc de alunecare [i consolidarea acestora, precum [i un proiect
legat de interzicerea reclamelor stradale la videochat. „Plenul
Consiliului Local va discuta un proiect legat de modificarea
statutului de func]ii din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
dar [i un proiect ce ]ine de modificarea regulamentului din cadrul
Clubului Sportiv Municipal Ia[i 2020. |n acest caz, pe lâng` cele
[apte sec]ii ini]iale, vor ap`rea alte ramuri sportive noi”, au
men]ionat reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene. În structura sportiv`
ap`rut` acum câteva s`pt`mâni erau [apte ramuri ini]iale, respectiv
handbal, baschet, minifotbal, fotbal, tenis de câmp, volei [i rugby.

Clubul va mai beneficia astfel [i de noi sec]ii. Printre acestea se
afl` [i cele de atletism, box, canotaj, fotbal-tenis, gimnastic`,
gimnastic`-ritmic`, judo, scrim`, [ah, tenis de mas`, tenis, tir cu
arcul, tir sportiv, orientare, popice [i lupte.

De asemenea, ale[ii locali vor mai dezbate [i un proiect
privind aprobarea de noi solicit`ri pentru locuin]ele sociale pe
care le administreaz` municipalitatea. Pe ordinea de zi a [edin]ei
de plen va mai figura un proiect privind o sal` de festivit`]i la
Colegiul Na]ional „Mihai Eminescu” din municipiul Ia[i. Consilierii
vor mai discuta [i un proiect de hot`râre legat de aprobarea unui
studiu de fezabilitate [i a indicatorilor tehnico- economici pentru
un sistem de colectare [i tratare a apelor uzate la Spitalul Clinic
de Recuperare din ora[.

Vlad ROTARU

Sprijin pentru p\rin]ii, elevii [i profesorii ie[eni!
Centrul Jude]ean de Resurse [i Asisten]\ Educa]ional\
ofer\ servicii esen]iale `n aceast\ perioad\

Centrul Jude]ean de Resurse [i Asisten]`
Educa]ional` (CJRAE) Ia[i ofer` servicii
esen]iale \n aceast` perioad` grea. Acestea
sunt adresate, deopotriv`, p`rin]ilor, elevilor
[i profesorilor. „Suntem la un click distan]`
de cei care au nevoie de suport emo]ional
în aceast` perioad`! HELPLINE - «Consilierul
al`turi de tine!» este o platform` profesional`
on-line de informare [i consiliere, administrat`
de speciali[ti ai CJRAE Ia[i. Construit` pe
trei sec]iuni - profesori, p`rin]i, elevi -
platforma permite atât informare [i consiliere

prin sesiuni de întreb`ri [i r`spunsuri, cât
[i componenta de resurse informa]ionale
pe diferite problematici. Platforma este
disponibil` pe site-ul: www.cjrae-iasi.ro”,
precizeaz` cei de la Centru. 

Mai departe, ace[tia anun]` c` sunt la
un click distan]` de copii [i p`rin]i, cu
ajutorul aplica]iilor din seria „Ascult`!
Gânde[te! Ghice[te! Poveste[te!”. „De[i st`m
acas`, exers`m comunicarea [i limbajul.
Întreruperea terapiei logopedice presupune
un imens efort de recuperare. De aceea,

profesorii logopezi din CJRAE - CLI Ia[i v`
propun o serie de aplica]ii, jocuri [i activit`]i
educative de dezvoltare a limbajului, gândirii,
aten]iei [i memoriei. Împreun` cu Ruza
Buburuza, Alsa }estoasa [i Busu Mot`nelul,
v` provoc`m la descoperirea unor valori
precum bun`tatea, generozitatea, respectul,
perseveren]a, responsabilitatea. V` d`m
întâlnire în fiecare sâmb`t` la adresa:
http://cjrae-iasi.ro/info/cjrae/evenimente”,
au mai reliefat cei de la CJRAE Ia[i. 

Valentin HU}ANU

Arhiepiscopia Ia[ilor \i informeaz` pe to]i credincio[ii [i
enoria[ii cu privire la programul de transmisiuni on-line a
slujbelor din cea de-a cincea s`pt`mân` a Postului Mare de
la Ansamblul Mitropolitan. Astfel, ast`zi, 31 martie 2020, de
la ora 7:00 vor fi putea urm`rite: Miezonoptica, Utrenia,
Ceasurile, Obedni]a [i Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor
înainte-sfin]ite, iar de la ora 16:00- Pavecerni]a Mare. Miercuri,
1 aprilie, de la ora 7:00: Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile,
Obedni]a [i Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte-sfin]ite
(sluje[te IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei); la
ora 18:00 va fi transmis` Denia Canonului cel Mare (sluje[te
IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei). Joi, 2 aprilie,
ora 7:00: Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obedni]a [i
Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte-sfin]ite, iar de la
ora 16:00- Pavecerni]a Mare. Vineri, 3 aprilie, ora 7:00:
Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obedni]a [i Dumnezeiasca
Liturghie a Darurilor înainte-sfin]ite (sluje[te PS Calinic
Boto[`neanul), iar de la ora 18:00- Denia Acatistului Bunei
Vestiri (sluje[te PS Calinic Boto[`neanul). Sâmb`t`, 4 aprilie,
ora 7:00: Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile [i Dumnezeiasca
Liturghie a Sfântului Ioan Gur` de Aur, iar de la ora 16:00:
Vecernia [i Litia. Duminic`, 5 aprilie, ora 7:00: Utrenia,
Ceasurile [i Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile
cel Mare (sluje[te IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei), iar de la ora 16:00: Vecernia [i Paraclisul Maicii
Domnului. Toate pot fi urm`rite pe paginile oficiale de Internet
ale Mitropoliei, pe Trinitas TV sau Facebook. 

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro 

S\pt\mân\ plin\ de
transmisiuni on-line a
slujbelor din cea de-a
cincea s\pt\mân\ a Postului
Mare, de la Ansamblul
Mitropolitan Ia[i

Premier\ `n municipiu.
{edin]\ de Consiliu Local `n
mod online. Iat\ ce vor
discuta ale[ii Ia[ului
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Starea grav` legat` de
pandemia de coronavirus a
f`cut ca PS Iosif P`ule],
episcop al Diecezei de Ia[i,
s` vin` cu preciz`ri
speciale referitoare la
celebr`rile din S`pt`mâna
Sfânt` pentru catolicii
ie[eni. De precizat c`
Pa[tele catolic, anul
acesta, se s`rb`tore[te în
12 aprilie 2020. Tocmai
pentru a se evita orice risc,
cre[tinii catolici sunt ruga]i
s` urmeze [i s` respecte
anumi]i pa[i pentru a evita
\mboln`virile cu virusul
COVID-19 

În contextul restric]iilor stabilite de
autorit`]ile civile, din cauza r`spândirii noului
coronavirus, PS Iosif P`ule], episcop al
Diecezei de Ia[i, a transmis tuturor preo]ilor
o scrisoare circular`, cu preciz`ri referitoare
la celebr`rile din S`pt`mâna Sfânt`. Asta
\n contextul \n care Pa[tele catolic, anul
acesta, se s`rb`tore[te în 12 aprilie 2020.
În acest sens, Congrega]ia pentru Cultul
Divin [i Disciplina Sacramentelor a emis
un decret care ofer` Bisericilor particulare
indica]ii [i recomand`ri cu privire la
„Celebrarea S`pt`mânii Sfinte în timp de
COVID-19”. 

Care sunt indica]iile [i
recomand`rile 

Plecând de la acest document, ]inând
cont [i de situa]ia concret` a vie]ii pastorale

[i liturgice, în Dieceza de Ia[i se vor
respecta urm`toarele preciz`ri de ordin
liturgic: Sfânta Liturghie continu` s` se
celebreze în biserici f`r` participarea poporului.
Vizita pastoral` obi[nuit` la b`trâni [i bolnavi
cu ocazia primei vineri din lun` sau a
s`rb`torilor pascale se suspend` pe perioada
restric]iilor impuse de autorit`]i din cauza
r`spândirii noului coronavirus. Celebrarea
înmormânt`rilor se va face doar în cimitir
[i f`r` sfânta Liturghie, care va fi celebrat`
într-un alt moment în biseric`. În Duminica
Floriilor, comemorarea intr`rii Domnului în
Ierusalim s` se celebreze în interiorul
edificiului sacru. În timpul S`pt`mânii Sfinte,
înainte de începerea Triduumului Pascal,
se recomand` parohiilor care transmit
propriile celebr`ri prin radio sau Internet
o celebrare peniten]ial`. O astfel de celebrare
a Cuvântului lui Dumnezeu se va desf`[ura
în catedrala din Ia[i miercuri, 8 aprilie,
începând cu ora 17:00. Liturghia crismal`,
celebrat` în mod obi[nuit în Joia Sfânt` de
episcopul diecezan, cu participarea clerului,
anul acesta va fi reprogramat` la o dat`
care se va comunica ulterior, dup` dep`[irea
situa]iei create de r`spândirea noului
coronavirus.

Cum se vor derula
momentele 
religioase-cheie 

Mai departe, \n Joia Sfânt`, Liturghia
Cinei Domnului se va celebra omi]ând sp`larea
picioarelor [i procesiunea cu Preasfântul
Sacrament, care va fi p`strat în tabernacol.
În Vinerea Sfânt`, celebrarea P`timirii
Domnului se va desf`[ura în a[a fel încât
adorarea sfintei cruci prin s`rutare s` fie
f`cut` doar de celebrantul principal. Vigilia
Pascal` a Învierii Domnului se celebreaz`
numai în catedral` [i în bisericile parohiale.
În cazul m`n`stirilor, seminariilor [i comunit`]ilor
c`lug`re[ti, acolo unde este posibil, preo]ii
s` celebreze riturile din S`pt`mâna Sfânt`
f`r` participarea poporului. Credincio[ii vor
fi anun]ati despre ora de începere a celebr`rilor
în a[a fel încât s` se poat` uni în rug`ciune
în locuin]ele proprii. Acest lucru va putea
fi realizat [i prin trasul clopotelor în momentele
deja stabilite de tradi]ia fiec`rei comunit`]i.
De asemenea, ei vor fi sf`tui]i s` urm`reasc`
celebr`rile transmise prin diferitele mijloace
de comunicare, s` fac` împ`rt`[ania spiritual`
[i s` privilegieze momentele de rug`ciune
comun` în propria familie.

Valentin HU}ANU

Sfâr[it de s\pt\mân\ de co[mar. 
Num\r uria[ de incendii `n jude]ul Ia[i. 
Ad\post de animale incendiat inten]ionat

|n ultimele zile, angaja]ii 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].
|n aceste zile \ns`, pompierii ie[eni au avut
de furc` cu incendiile, fie c` a fost vorba
de vegeta]ie uscat` sau de locuin]ele unor
persoane. 

De exemplu, Deta[amentul 1 de Pompieri
Ia[i a intervenit în localitatea Uricani, comuna
Miroslava, pentru stingerea unui incendiu
produs la vegeta]ia uscat` de pe un teren
agricol. Au ars vegeta]ia uscat` pe o suprafa]`
de aproximativ [ase hectare de pe un teren
agricol [i aproximativ patru hectare planta]ie
de vie. Cauza probabil` de producere a
incendiului a fost focul deschis în spa]ii
deschise. „Sec]ia de Pompieri Pa[cani a
intervenit în municipiul Pa[cani, strada
Mihai Viteazul, pentru stingerea unui incendiu
produs la co[ul de fum aferent unei locuin]e
proprietate. A ars funinginea depus` pe

pere]ii interiori ai co[ului de fum [i s-a
degradat soba cu acumulare de c`ldur`.
Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost co[ul de fum necur`]at de funingine.
{i Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i a
intervenit în localitatea Popricani, pentru
stingerea unui incendiu produs la vegeta]ia
uscat` de pe un teren agricol. A ars vegeta]ia
uscat` pe o suprafa]` de aproximativ 20
hectare”, au ar`tat reprezentan]ii Inspectoratului. 

Pr`p`d \n localit`]ile
Ia[ului

Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i a
intervenit în localitatea P`u[e[ti, comuna
Dume[ti, pentru stingerea unui incendiu
produs la un ad`post de animale. Au ars
ad`postul de animale, construit din lemn
[i acoperi[ din tabl` pe o suprafa]` de
aproximativ 150 metri p`tra]i, aproximativ
zece tone de furaje [i o c`ru]` din lemn.

Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost folosirea inten]ionat` a sursei de
aprindere pentru a genera un incendiu. Au
mai fost interven]ii [i \n alte zone din
jude]ul Ia[i.

„Sec]ia de Pompieri Târgu Frumos -
Punctul de lucru Hârl`u a intervenit în
localitatea Cârjoaia, comuna Cotnari, pentru
stingerea unui incendiu de vegeta]ie uscat`.
A ars vegeta]ia pe o suprafa]` de aproximativ
7,5 hectare de pe un teren viran. Deta[amentul
1 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea
Storne[ti, comuna Sine[ti, pentru stingerea
unui incendiu produs la o cas` de locuit.
Au ars

acoperi[ul tip [arpant` din lemn acoperit
cu tabl` pe o suprafa]` de aproximativ 60
de metri p`tra]i [i bunurile aferente din
patru camere. Cauza probabil` de producere
a incendiului a fost jarul c`zut din sob`”,
au mai men]ionat reprezentan]ii Inspectoratului.

Vlad ROTARU

|n localitatea ie[ean` Le]cani ar urma s` fie ridicat un
spital mobil de campanie pentru tratarea pacien]ilor infecta]i
cu COVID-19. Acesta ar urma s` fie ridicat \n zona parcului
agroindustrial din Le]cani. Conducerea Consiliului Jude]ean
(CJ) Ia[i a ar`tat c` a ini]iat deja demersurile pentru achizi]ionarea
unui spital mobil, unitate care va deservi întreaga regiune.
Maricel Popa, pre[edintele CJ Ia[i, a cerut [i celorlal]i [efi
de institu]ii jude]ene din Regiunea de Nord-Est o implicare
pentru a putea finan]a proiectul. Capacitatea spitalului ar fi
\ntre 250 [i 300 paturi, pre]ul acestuia fiind estimat la 15
milioane de euro. 

„Ne a[tept`m la o r`spândire comunitar` extins` a bolii
[i la un num`r din ce în ce mai mare de persoane infectate.
Din acest motiv, la nivel local [i regional trebuie s` lu`m o
serie de m`suri urgente care s` ne ajute s` trecem cu bine
de aceast` criz`. Analizând modul în care au ac]ionat alte
state în perioada de criz` provocat` de pandemia de COVID-
19, una dintre cele mai bune m`suri care poate fi aplicat`
pentru Moldova este aceea a instal`rii unui spital mobil în
afara aglomer`rilor urbane. China, Coreea de Sud, de exemplu,
au apelat la aceast` metod` [i au avut rezultate foarte bune”,
a spus Maricel Popa.

Cum s-ar \mp`r]i banii?

Acesta a spus c` CJ Ia[i ar trebui s` contribuie cu 3,7
milioane euro, CJ Bac`u, cu 2,7 milioane euro, CJ Boto[ani
cu 1,7 milioane euro, CJ Neam] cu 2 milioane euro, CJ Suceava
cu 3 milioane euro, iar CJ Vaslui cu 1,7 milioane euro. „Am
discutat cu o parte dintre pre[edin]ii de consilii jude]ene din
Moldova [i le-am explicat utilitatea unei unit`]i sanitare mobile.
Aceasta poate fi achizi]ionat` prin intermediul Asocia]iei de
Dezvoltare Intercomunitar` Euronest, asocia]ie în care sunt
membre cele [ase jude]e din Regiunea de Nord-Est. Am
identificat [i surse de finan]are: fonduri europene, bugetul de
stat, fonduri ale consiliilor jude]ene [i consiliilor locale din
Regiunea Nord-Est, iar dac` sunt firme private care vor s`
ne ajute, vom fi deschi[i c`tre astfel de demersuri. Trebuie
s` fim preg`ti]i s` asigur`m condi]ii de cazare [i tratament
pentru pacien]ii infecta]i, dar s` [i protej`m popula]ia [i
personalul medical”, a mai precizat Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean.

Spitalul mobil va dispune de dou` s`li de opera]ie, unitate
de urgen]` [i triaj, camer` de examinare, terapie intensiv`,
laboratoare de testare, radiologie, linie de sterilizare, maternitate,
buc`tarie [i sal` de mese, camere de odihn`/dormitoare, b`i,
du[uri, sp`l`torie, farmacie [i depozit. Corpul medical va fi
format, pe perioada func]ion`rii spitalului, din medici, asistente
[i infirmiere deta[ate de la alte unit`]i medicale.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Spital mobil pentru
COVID-19, la Le]cani.
Se caut\ 15 milioane
de euro pentru unitatea
cu 300 de locuri

|n apropierea municipiului Ia[i ar urma s` fie
ridicat un spital mobil de campanie pentru
tratarea pacien]ilor infecta]i cu COVID-19.
Spitalul cu aproape 300 de paturi ar urma s`
fie amplasat lâng` parcul agroindustrial de la
Le]cani. Se caut` \ns` sprijin pentru alocarea
celor 15 milioane de euro necesare unit`]ii

Reguli [i `ndemnuri speciale
pentru catolicii din Ia[i, la
celebr\rile din S\pt\mâna
Sfânt\
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|n contextul pandemiei de
coronavirus, [i marile
universit`]i din Ia[i au
suspendat cursurile! |n acest
context, acestea s-au mutat
on-line. Astfel, la Universitatea
de Medicin` [i Farmacie (UMF)
„Grigore T. Popa” a demarat
un asemenea proiect. Deja, o
prim` s`pt`mân` s-a derulat,
exclusiv on-line, la nivel de
predare pentru studen]i.
Spectaculos este c` institu]ia
ie[ean` a fost prima din ]ar`
care a beneficiat de o
platform` virtual` modern`,
dedicat` activit`]ilor didactice.
Acum, UMF Ia[i \nregisteaz`
un nou succes! Are cel mai
bun proiect de digitalizare
academic din România. Totul
este demonstrat de
participarea record a
studen]ilor la cursurile on-line.
Peste 99 la sut`, din cei 8.500
de studen]i medicini[ti,
participând \n aceste zile la
cursuri

Universitatea de Medicin` [i Farmacie (UMF)
„Grigore T. Popa” a derulat, \n contextul pandemiei
de coronavirus, o prim` s`pt`mân` de activitate

didactic`, desf`[urat` exclusiv on-line. Asta la
nivel de predare [i de laboratoare pentru studen]i.
Aici, de precizat c` institu]ia ie[ean` a fost prima
din ]ar` care a beneficiat de o platform` virtual`
modern`, dedicat` activit`]ilor didactice. Acum,
UMF Ia[i \nregisteaz` un nou succes! Are cel
mai bun proiect de digitalizare academic din
România. Totul este demonstrat de participarea
record a studen]ilor la cursurile on-line. Peste
99 la sut` din cei 8.500 de studen]i medicini[ti
participând \n aceste zile la cursuri.

Platorma de e-learning
construit` \n anul 2010
func]ioneaz` impecabil dup`
zece ani

Mai mult, din cele 800 de cadre didactice,
cei mai mul]i s-au implicat pe acest segment [i
apreciaz` Platforma on-line Microsoft Teams,
coordonat` de ing. dr. Adrian Ciureanu, directorul
Centrului de Comunica]ii din cadrul UMF Ia[i.
Acesta m`rturise[te de unde s-a plecat [i cum
s-a ajuns la un asemenea succes.

„Microsoft Teams, utilizat acum, este urma[ul
Microsoft Lync, un software folosit în Universitatea
de Medicin` [i Farmacie din 2010, când a fost
instalat` Platforma de e-learning [i care a fost
utilizat` în to]i ace[ti ani mai ales în timpul
videoconferin]elor specifice comisiilor de promovare
a cadrelor didactice. Practic, cu Microsoft Lync,
universitatea a recuperat din plin cei 30.000 de
euro pe care i-a cheltuit pentru o Platform` de
e-learning de aproape 1.5 milioane de euro numai
din economia f`cut` cu transportul [i cazarea
membrilor comisiilor care au «ajuns» la Ia[i doar
virtual. 

A[adar, a fost o alegere natural`, atât din
punct de vedere tehnologic, cât [i financiar,
fiindc`, tot din 2010 [i tot în virtutea parteneriatului
f`cut cu Microsoft pentru Platforma de e-learning,
studen]ii [i profesorii au acces gratuit la Office
365, inclusiv la Microsoft Teams. Rezultatele de
acum justific` efortul nostru. Asadar, din graficele
f`cute de server-ele Microsoft, acolo unde ruleaz`
Microsoft Teams, rezult` c`, pe 17 martie 2020,
erau 0 utilizatori, iar în 23 martie 2020, în prima
zi de exploatare «în produc]ie», erau peste 9.377
de utilizatori, în condi]iile în care Universitatea
noastr` are aproximativ 8.500 de studen]i «la zi»
[i aproximativ 800 de cadre didactice”, a reliefat
Adrian Ciureanu. 

„Succesul se datoreaz` [i
receptivit`]ii cadrelor didactice
din Universitate, care au
r`spuns pozitiv «in corpore»”

Pe de alt` parte, acesta arat` c` efortul
echipei pe care o coordoneaz` a avut ca obiectiv

un lucru esen]ial: ca profesorii [i studen]ii s`
nu fac` nici cel mai mic efort „tehnologic”, ci
doar s` execute un banal „click” pe un simplu
buton „Join” din Microsoft Calendar sau dintr-
un e-mail primit. „Astfel încât s` se «conecteze»
instantaneu unii cu al]ii [i s` înceap` lec]ia. Este
fix ceea ce s-a întâmplat din prima zi [i a produs
mult` satisfac]ie printre utilizatori. Îns` succesul
se datoreaz` [i receptivit`]ii cadrelor didactice
din Universitate, care au r`spuns pozitiv «in
corpore» la invita]ia conducerii [colii de a participa
la cel pu]in una din cele [apte sesiuni de instruire
prin Microsoft Teams. În esen]`, a fost un efort
semnificativ al tututor UMF-i[tilor, care au r`spuns
impecabil dorin]ei fire[ti a conducerii Universit`]ii
de a continua procesul didactic în condi]ii cât
mai apropiate de normalitate, studen]ii [i cadrele
didactice care au în]eles perfect c` trebuie s`
facem eforturi semnificative pentru a evita s`
pierdem un an de [coal` [i, implicit, un an din
via]a fiec`ruia”, a conchis dr. ing. Ciureanu. 

Valentin HU}ANU

Spectaculos! Universitatea de Medicin\ [i
Farmacie din Ia[i ofer\ cel mai bun proiect
de digitalizare academic din România!
Cursurile, derulate on-line, au o participare
record a studen]ilor 
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Realit`]i crunte, inclusiv pentru marile universit`]i
de stat din Ia[i, pe fondul evolu]iei pandemiei
de coronavirus! Acestea au un rol fundamental
\n dezvoltarea economic` [i din perspectiva
form`rii resursei umane pentru ora[ul Ia[i. Pe
acest plan, cu siguran]` vor avea probleme
financiare, bugete diminuate, mai pu]ini bani
aloca]i c`tre investi]ii [i, cu greu, vor putea
asigura plata integral` a salariilor angaja]ilor.
Totul \ntr-un scenariu legat de o evolu]ie pe
termen lung a virusului care face ravagii \n toat`
lumea. 

„Travers`m [i o perioad` \n
care sunt necesare restric]ii...
M` refer la libertatea
universit`]ilor de a cheltui
fondurile de la buget sau
veniturile proprii”

Având \n vedere toate acestea, reporterii
Cotidianului BUNå ZIUA IA{I (BZI) au reu[it
s` ob]in` informa]ii, \n exclusivitate, de la rectorii
marilor unit`]i de \nv`]`mânt superior ie[ene.
Ace[tia vorbesc despre starea economic` a
entit`]ilor pe care le coordoneaz`, felul \n care
se vor derula examenele, inclusiv de licen]`,
respectiv despre viitoarea admitere la facultate,
asigurarea bugetelor sau derularea unor noi
investi]ii. „|n mod clar, travers`m o perioad`
pentru care, m`car la nivel mental, nu am fost
preg`ti]i. Deoarece, cadre didactice [i studen]i
trebuie s` ne obi[nuim, trebuie s` accept`m c`
putem s` ne continu`m activitatea [i f`r` s` fim
cu to]ii \n aceea[i \nc`pere, un aspect oarecum
bizar, m`car pentru sistemul de \nv`]`mant cu
frecven]`... Travers`m [i o perioad` \n care sunt
necesare restric]ii. Nu m` refer la cele sociale,
firesc limitate \n aceste condi]ii. M` refer la
libertatea universit`]ilor de a cheltui fondurile
de la buget sau veniturile proprii. Nu convin
nim`nui aceste m`suri, dar oprirea, sper c` doar
temporar` a investi]iilor, a achizi]iilor din bugetele
proprii reprezint` o m`sur` de conservare a unor
fonduri care ar putea fi direc]ionate spre solu]ionarea
unor situa]ii critice”, arat` rectorul Universit`]ii
Tehnice (TUIA{I) „Gheorghe Asachi” din Ia[i,
prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval. 

„Politehnica ie[ean` este
preg`tit` [i pentru varianta
unei st`ri de urgen]`
prelungite”

Mai departe, acesta arat` c` Politehnica
ie[ean` este preg`tit` [i pentru varianta unei
st`ri de urgen]` prelungite. |ncerc`m s` desf`[ur`m
cât mai multe activit`]i didactice on-line, \n afar`
de cursuri [i seminarii, proiecte, unele aplica]ii
care se preteaz` la acest mod de comunicare.
Sus]inem chiar [i teste on-line. |ns`, fiind o
universitate tehnic`, va trebui s` recuper`m
majoritatea aplica]iilor, a activit`]ilor de laborator
dup` ce se va reveni la normal. Dar, sper`m s`
reu[im s` refacem aceste activit`]i cât mai rapid,
prin reorganizarea orarului, care va avea multe
rubrici «goale» acolo unde orele se vor fi efectuat
deja. Avem \n plan varianta prelungirii activit`]ilor
didactice [i \n var` si credem c` \n orice condi]ii
vom putea termina acest semestru [i an universitar
pân` \n toamn`. Sunt sigur c` examenele de
finalizare a studiilor se vor desf`[ura integral
pân` la \nceperea anului universitar urm`tor,

astfel \ncât s` d`m posibilitatea absolven]ilor de
licen]` s` se \nscrie la cursurile de master”, a
mai declarat rectorul. 

De asemenea, universitarul arat` c` pentru
admiterea la studiile de licen]`, institu]ia pe care
o coordoneaz` este preg`tit` s` fie sus]inut`
oricând va fi posibil, respectiv \n func]ie de
calendarul modificat al examenului de Bacalaureat.
„Admiterea o putem desf`[ura f`r` nicio problem`
[i \n paralel cu activit`]ile didactice restante.
|ns`, finalizarea studiilor liceale nu mai depinde
de noi”, a conchis [eful TUIA{I.  

Rectorul de la Agronomie:
„Cred c` este o criz` 
care se va adânci”

Mai departe, prof. univ. dr. ing. Gerard
Jit`reanu - rectorul Universit`]ii de {tiin]e Agricole
[i Medicin` Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu
de la Brad” din Ia[i crede c` este o criz` inclusiv
economic`, care se va adânci. El sper` ca lucrurile
s` nu se prelungeasc` [i s` poat` fi asigurate
salariile angaja]ilor [i derularea investi]iilor, acestea
având un rol important \n dezvoltarea economiei.
„Cred c` este o criz` care se va adânci...! Tocmai
de aceea, [i noi, ca Universitate, am luat o serie
de m`suri, asta la nivel educa]ional, de cercetare,
investi]ional [i pe segmentul administrativ. E
prioritar s` facem promovarea Admiterii la USAMV,
\n principal on-line. La nivel educa]ional am
organizat totul, anume cursurile, cât mai multe
lucruri practice \n spa]iul virtual”, scoate \n prim-
plan rectorul Jit`reanu. El mai arat` c`, la acest
moment [i prin consult`ri cu al]i colegi din ]ar`,
se preg`te[te o solu]ie pentru sistemul de evaluare
[i de notare al studen]ilor.

„Desigur, nu ne gândim s` \nghe]`m anul
academic! O solu]ie ar fi ca to]i studen]ii s`
treac`, automat, \n anul urm`tor [i, pe parcurs,
\n semestrul I al anului universitar urm`tor, s`
se dea toate examenele r`mase restan]e din
timpul pandemiei”, a mai completat prof. univ.
dr. ing. Gerard Jit`reanu. 

„Vor fi rectific`ri bugetare
negative. Vom fi [i noi afecta]i”

|n plus, rectorul USAMV este con[tient c`
vor fi rectific`ri bugetare negative, la nivel na]ional
universit`]ile urmând a avea de suferit deoarece
banii vor merge prioritar pentru combaterea
virusului COVID-19. „La nivel de cercetare
continu`m s` mergem mai departe, \n condi]ii
stricte [i de protejare pentru ca proiectele, multe
finan]ate pe fonduri europene, s` mearg` mai
departe [i s` le finaliz`m. La nivel administrativ
ne-am organizat, unii angaja]i lucrând de acas`,
iar al]ii [i-au luat concedii prin rota]ie. Apoi, cu
admiterea, vom vedea ce se va \ntâmpla pe plan
preuniversitar. E o solu]ie ca la Bacalaureat sau
la examene de admitere s` se dea doar din
materia parcurs` pân` la suspendarea orelor.
Desigur, sper`m s` putem asigura salariile tuturor
angaja]ilor, la nivel de sut` la sut`. Nu \n ultimul
rând, la capitolul investi]ii sunt multe proiecte
aprobate ca buget [i vrem s` mergem pe reabilit`ri
[i s` continu`m, asta \n m`sura \n care firmele
o pot face [i noi s` avem banii, soldul necesar
pentru a pl`ti facturile. Sper`m s` fie debloc`ri
pe bani [i s` vin` sume suplimentare pentru a
avea front de lucru [i s` contribuim [i noi la
bunul mers al economiei”, a mai punctat profesorul
Jit`reanu. 

„Prin specificul împrejur`rilor,
unele cheltuieli au 
fost [i vor fi reduse”

Urmând ceea ce au transmis colegii s`i, prof.
univ. dr. Tudorel Toader - rectorul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i reliefeaz`
o serie de elemente pe care urmeaz` sau le-a
luat deja la nivel administrativ. „Autonomia
universitar` se manifest` în limitele deciziilor
luate la nivelul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii.
În aceast` perioad`, profesorii [i cercet`torii
[tiin]ifici \[i desf`[oar` activitatea on-line. Asigur`m
buna func]ionare a UAIC prin activit`]ile de
permanen]`, am luat m`surile necesare de protec]ie
a s`n`t`]ii angaja]ilor [i studen]ilor no[tri, restul
personalului fiind în concediu de odihn`. În situa]ia
prelungirii st`rii de urgen]`, la expirarea concediilor
de odihn`, vom continua desf`[urarea activit`]ilor
în regim de telemunc`, activitatea va fi desf`[urat`
în limite normale, iar angaja]ii î[i vor primi integral
salariile cuvenite. Prin specificul împrejur`rilor,
unele cheltuieli au fost [i vor fi reduse, dac` ne
referim fie [i numai la cheltuielile de deplasare.
În tot acest timp elabor`m lucr`ri [tiin]ifice,
proiecte de cercetare, coordon`m activit`]ile
studen]e[ti”, a men]ionat profesorul Toader.    

„Situa]ia prin care trecem cu
to]ii, în prezent, reprezint` un
test pentru genera]ia actual`,
într-o lume global`,
interconectat`...”

Având \n vedere toate aceste realit`]i, reporterii
BZI au apelat inclusiv la un specialist \n economie.
Este vorba de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei,
prorector pentru activit`]i studen]e[ti [i parteneriate
cu mediul economic [i sectorul public la „Cuza”.
De data aceasta, universitarul a fost consultat
din perspectiva faptului c` este membru al
Departamentului de Finan]e, Moned` [i Administra]ie
Public` (FEAA) de la UAIC [i specializat`, printre
altele, \n Management financiar sau management
sau Guvernan]` financiar` corporativ`. „Situa]ia
prin care trecem cu to]ii, în prezent, reprezint`
un test pentru genera]ia actual`, într-o lume
global`, interconectat`, în care unele avantaje ale
progresului s-au dovedit, totodat`, canale de
transmitere a COVID-19, având în vedere rapiditatea
cu care ne deplas`m ast`zi. Universit`]ile se afl`
în aceste vremuri în linia întâi. Pe de o parte,
trebuie s` aib` grij` de propriii studen]i [i de
anjaga]i. Pe de alt` parte, trebuie s` r`mân`
puternice [i deschise pentru cei care urmeaz`
s` le calce pragul. Astfel, criza actual` a[az`
universit`]ile în fa]a unei adev`rate provoc`ri,
deoarece, prin luciditatea m`surilor din prezent,
se asigur` predictibilitatea viitorului. Utilizarea

platformelor digitale aduce profesorul mai aproape
de studen]i [i de elevi, trecând barierele distan]`rii
sociale. La rândul lor, cercet`torii s-au angajat,
cu toat` puterea, în g`sirea de solu]ii inovative
[i instrumente alternative, al`turi de sistemul
medical care face eforturi supraomene[ti s` salveze
vie]i”, declar` profesorul ce la „Cuza”  

„Speciali[tii FMI estimeaz` o
reducere a ritmului anual de
cre[tere economic` cu 0,1
puncte procentuale la 3,2 la
sut`, în func]ie de rapiditatea
cu care î[i va reveni economia
Chinei”

Aceasta mai arat` c` universit`]ile fac dovada
c` se pot mobiliza în vremuri dificile, devenind
piloni ai comunit`]ii [i generând stabilitate,
normalitate [i energie pozitiv`. Acestea sunt fapte
care r`mân în con[tiin]a public` [i, totodat`,
stimulente pentru integrarea [i mai ampl` a
universit`]ii în comunitate, pe viitor. Nu \n ultimul
rând, universitarul vorbe[te de criza economic`
\n care ne afl`m. „Se discut` scenarii, se fac
calcule, iar speciali[tii FMI estimeaz` o reducere
a ritmului anual de cre[tere economic` cu 0,1
puncte procentuale la 3,2%, în func]ie de rapiditatea
cu care î[i va reveni economia Chinei. Pe un
alt palier, impactul COVID-19 asupra universit`]ilor
în general [i UAIC în particular va fi determinat
de durata crizei, precum [i de m`surile adoptate
de autorit`]i. UAIC apreciaz` în mod deosebit
comunicarea [i suportul oferit de Ministerul
Educa]iei [i Cercet`rii, cu care men]inem permanent
leg`tura. Noi trebuie s` continuam investi]iile
demarate, concomitent cu asigurarea lichidit`]ilor
necesare desf`[ur`rii activit`]ii curente. Pe acest
plan, serviciile [i activit`]ile administrative ale
UAIC func]ioneaz` f`r` sincope, de[i o parte
dintre angaja]i î[i desf`[oar` activitatea de acas`
ori se afl` în concediu.

Sub aspect financiar, UAIC a adoptat mai
multe m`suri-suport, cum sunt plata la timp [i
integral` a salariilor [i burselor, scutiri de la
plata taxei de c`min, în condi]iile legii, pe perioada
situa]iei de urgen]`, punând pe prim-plan s`n`tatea
[i siguran]a membrilor comunit`]ii. De asemenea,
a fost aprobat` proiec]ia privind alocarea fondului
de burse pentru semestrul al II-lea, în vederea
repartiz`rii acestuia pe destina]ii”, a detaliat
prorectorul [i economistul Mihaela Onofrei. |n
final, [i prof. univ. dr. Aurelian B`l`i]` - rectorul
de la Universitatea Na]ional` de Arte „George
Enescu” (UNAGE) a \nt`rit toate cele spuse de
colegii s`i cu speran]a c` lucrurile se vor
\mbun`t`]i, iar pandemia nu va dura mai mult
decât anticipeaz` speciali[tii. 

Valentin HU}ANU

Detaliile [i informa]iile de ultim\ or\ de
care au nevoie peste 50 de mii de studen]i!
Declara]iile fierbin]i, care nu trebuie ratate,
f\cute de rectorii marilor universit\]i din Ia[i
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Potrivit Agen]iei pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR),
angaja]ii institu]iei vor analiza [i aviza dosarele de achizi]ii de
finan]are european` nerambursabil` ale beneficiarilor publici doar
prin intermediul noului modul on-line destinat achizi]iilor pentru
proiectele de investi]ii publice finan]ate prin Programul Na]ional
de Dezvoltare Rural` 2014-2020 (PNDR 2020). Astfel, în rela]ia
cu AFIR, beneficiarii publici vor putea depune prin intermediul
modulului on-line programul achizi]iilor pentru proiect, vor putea
s` încarce sau s` retrag` dosarele de achizi]ii [i s` r`spund` la
solicit`rile de informa]ii suplimentare ale AFIR. De asemenea,
notificarea în urma verific`rii documenta]iei depuse on-line va fi
primit` tot prin sistemul informatic.

Cine depune documentele?

Aceast` nou` facilitate se aplic` beneficiarilor care au proiecte
eligibile \n cadrul subm`surilor 4.3 - „Investi]ii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole [i silvice, 7.2
- Investi]ii în crearea [i modernizarea infrastructurii de baz` la

scar` mic`, 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural [i beneficiarilor publici ai subm`surilor19.2 - Sprijin pentru
implementarea ac]iunilor în cadrul strategiei de dezvoltare local`
[i 19.3 - Preg`tirea [i implementarea activit`]ilor de cooperare
ale GAL-urilor (Grupuri de ac]iune local`) din PNDR 2020. 

Raluca COSTIN

Peste 100.000 de
euro pentru re]eaua
de gaz din 
comuna }u]ora

Pe data de 2 aprilie, Prim`ria comunei }u]ora organizeaz` o
licita]ie pentru proiectare [i execu]ie lucr`ri \n cadrul obiectivului
„|nfiin]are distribu]ie gaze naturale”. Prevederea bugetar` a
procedurii este de 696.075 lei, f`r` TVA, adic` 145.000 de euro.
Re]eaua va avea o lungime de aproximativ 3,5 kilometri. „Comuna
}u]ora este caracterizat` din punct de vedere social-economic ca
fiind o zon` preponderent agrar`. Gospod`riile popula]iei se
bazeaz` pentru asigurarea veniturilor pe activit`]i de legumicultur`,
pomicultur` etc. Realitatea impune necesitatea impulsion`rii
dezvolt`rii economice \n paralel cu asigurarea condi]iilor de
\mbun`t`]ire a eficien]ei utiliz`rii oportunit`]ilor locale, astfel \ncât,
pe termen mediu [i lung, \nfiin]area sistemului de distribu]ie
poate fi o investi]ie fezabil`. Obiectivele proiectului, atât obiectivul
general de dezvoltarea durabil` a localit`]ii, cât [i obiectivele
specifice legate de elemente ale mediului de afaceri, infrastructur`
[i efecte sociale sunt influen]ate prin implementarea acestui proiect.
Traseul conductei de gaze naturale medie presiune propus este
\n continuarea re]elei existente \n satul Tome[ti, amplasat
preponderent pe spa]iul verde, paralel cu drumul DJ 249E pân`
la sediu prim`rie”, se arat` \n caietul de sarcini. 

Ciprian BOARU

Moderniz`ri de
drumuri \n comuna
Cucuteni, cu aproape
100.000 de euro

Pe data de 15 aprilie, Prim`ria comunei Cucuteni organizeaz`
o licita]ie pentru execu]ia unor lucr`ri de modernizare a unor
drumuri locale. Prevederea bugetar` este de 448.506 lei, far` TVA,
aproape 100.000 de euro. Oferta cu pre]ul cel mai sc`zut va fi
declarat` câ[tig`toare. Lungimea total` a drumului este de 584
metri liniari. 

„Suprastructura va fi alc`tuit` conform catalogului de structuri
rutiere: strat de uzur` din mixtur` asfaltic`, strat de leg`tur` asfaltic`,
strat de funda]ie superior din balast stabilizat cu lian]i hidraulici,
\n grosime de 15 centimetri, strat de funda]ie inferior din balast,
\n grosime de 10 centimetri. Pentru captarea [i evacuarea apelor
pluviale se vor prevedea rigole din beton pe o lungime de 200
metri liniari [i rigole de acostament pe o lungime de 968 metri
liniari cu o sec]iune calculat` astfel \ncât s` asigure evacuarea apelor
provenite din ploi de pe suprafe]ele aferente bazinului de acumulare.
Se va amenaja un pode] tubular la drum lateral cu diametrul 600,
lungime de 7.50 metri liniari la km 0<153,17 stânga [i un pode]
tubular transversal cu diametrul de 600, lungime 10 metri liniari,
la km 0<174. La km, 0 < 1110 este amplasat un pod din beton
armat la care nu se intervine”, se arat` \n caietul de sarcini. 

Ciprian BOARU

Pe data de 2 aprilie, Prim`ria comunei Voine[ti organizeaz`
o procedur` pentru dotarea centrului cultural din satul cu
acela[i nume. Estimarea bugetar` a licita]iei este de 407.753
lei, f`r` TVA, aproape 85.000 de euro. Printre echipamentele
necesare se num`r`: videoproiectoare, multifunc]ionale A4,
mobilier, vitrin` frigorific`, scaune, canapele, birouri etc. Oferta
cu pre]ul cel mai mic va fi declarat` câ[tig`toare. 

„Perioada de garan]ie a fiec`rui produs va fi de minimum
24 de luni. Perioadele de garan]ie se calculeaz` de la data
recep]iei finale, respectiv semnarea procesului-verbal recep]ie,
f`r` obiec]iuni. |n perioada de garan]ie, orice func]ionare
defectuoas` a produselor va fi \nl`turat` de c`tre vânz`tor \n
termen de cel mult 10 zile de la data când a fost \n[tiin]at
\n scris de c`tre cump`r`tor. Toate costurile legate de aceasta
sunt \n sarcina vânz`torului. Dep`[irea termenului de imobilizare
a echipamentelor, privitor la remedierea defec]iunilor \n termen
de garan]ie, dreptul beneficiarului este s` solicite preten]ii
materiale, sub form` de penalit`]i, pentru vânz`tor”, se arat`
\n caietul de sarcini. 

Ciprian BOARU

Un centru cultural
dintr-o comun`
ie[ean`, dotat cu
echipamente de
85.000 de euro

Achizi]iile publice pentru
investi]iile derulate de
prim\riile din Ia[i vor fi
avizate de c\tre AFIR on-line
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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.

Criza provocat` de coronavirus a creat panic` printre ie[enii
care se tem c` vor r`mâne f`r` locurile de munc`, dar [i printre
cei care risc` s` \nchid` afacerile. Imediat ce au aflat c` statul
le ofer` ajutoare financiare, mii de ie[eni au sunat \n ultimele
zile la Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
(AJOFM) Ia[i pentru a afla mai multe informa]ii. Ace[tia au fost
\ndruma]i de c`tre cei cinci speciali[ti desemna]i s` vorbeasc`
cu ei. „Telefoanele sun` non-stop, sunt foarte multe persoane care
cer informa]ii. Nu reu[im uneori s` not`m numele celui care a
sunat pentru c` sun` altcineva [i trebuie s` r`spundem”, a declarat
Adriana S\rghie, purt`tor de cuvânt al AJOFM Ia[i.

Vor s` [tie ce bani pot primi de la stat

Persoana de la cel`lalt cap`t al telefonului a r`mas singura
speran]` pentru ie[enii care sper` c` se vor trezi din acest co[mar.
Ace[tia vor mai ales s` [tie ce bani pot primi de la stat. „|ntreab`
de condi]iile pe care trebuie s` le \ndeplineasc` pentru a beneficia
de [omajul tehnic, documentele necesare, \ntreab` de disponibiliz`rile
individuale, colective. 

Sunt firme care nu se \ncadreaz` la [omajul tehnic [i vor s`
[tie ce alte op]iuni exist` pentru ace[ti angajatori. Fiecare \ntreab`
\n func]ie de necesit`]i. Majoritatea celor care au sunat sunt cei
care au \nchis afacerile prin ordonan]` de urgen]` sau cei c`rora
le-au sc`zut veniturile cu 25 la sut`, dar [i p`rin]i care stau acas`
cu copiii [i vor s` afle mai multe informa]ii”, explic` Adriana
S\rghie. 

Angajatorii \[i caut` locuri de munc`

Astfel, cei care de]in firme cu doi sau sute de angaja]i sun`
pentru a afla ce [anse au s` fie ajuta]i s` \[i men]in` pe linia
de plutire business-urile. 

Mai mult, unii se tem c` vor fi nevoi]i s` concedieze mare
parte din personal sau, dac` firma falimenteaz`, s` revin` la
statutul de angajat. De aceea, potrivit autorit`]ilor, a crescut
interesul [i pentru locurile de munc` disponibile \n urm`toarea
perioad`, \n Ia[i. „|ntreab` [i de locurile de munc` vacante. Foarte
multe persoane ne \ntreab` ce joburi sunt disponibile. Chiar [i
angajatorii sun` [i \ntreab` de locurile de munc` disponibile
pentru c` vor se angajeze”, mai spune Adriana S\rghie. 

Ce firme au fost afectate 
de criza COVID-19?

Potrivit Oficiului Na]ional pentru Registrul Comer]ului (ONRC)
Ia[i, anul acesta, la nivelul jude]ului erau 2.983 de firme cu 88.318
angaja]i, societ`]i care au mai mult de 5 persoane salariate.
Majoritatea acestor angaja]i lucreaz` \n industria prelucr`toare,
comer] cu ridicata [i am`nuntul, repararea autovehiculelor [i
motocicletelor, hoteluri [i restaurante, domeniul beauty sau transport
[i depozitare. Mare parte a afacerilor din aceste domenii au fost
primele afectate financiar dup` ce autorit`]ile au impus \nchiderea
lor pe perioada st`rii de urgen]`. 

Unde pot suna ie[enii 
pentru a afla informa]ii?

Pe durata st`rii de urgen]`, AJOFM Ia[i pune la dispozi]ia
agen]ilor economici urm`toarele numere de telefon: 0232254577,
0736 302032- pentru informa]ii privind [omajul tehnic [i adresa
de e-mail ia[i@anofm.gov.ro - destinat` transmiterii documentelor
pentru acordarea [omajului tehnic, \ncepând cu data de 1 aprilie
2020. „|n primul rând, trebuie s` depun` documente lizibile, care
s` fie cât mai u[or de procesat. Este foarte important lucrul
acesta. Trebuie s` treac` un num`r de telefon, numele firmei, s`
poat` fi mai u[or contacta]i”, a specificat Adriana S\rghie. 

Raluca COSTIN

Este jale printre angaja]ii [i angajatorii din Ia[i

~n pragul disper\rii, mii de
persoane cer ajutor prin
telefon pentru a nu-[i pierde
locul de munc\. AJOFM Ia[i:
ıTelefoanele sun\ non-stop‰

|n aceast` perioad`, multe persoane se afl` la domiciliu,
iar \n unele situa]ii se \ntâmpl` ca cei izola]i s` provoace
deranjul vecinilor. Se \ntâmpl` mai ales \n cazul locatarilor
care folosesc aparate muzicale la intensitate ridicat` sau aparate
electrice zgomotoase, a[a cum sunt borma[inile. „Poli]i[tii
locali din cadrul Biroului Protec]ia Mediului au sanc]ionat
contraven]ional conform Legii 61 din 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 1.000 lei,
pe C.I., întrucât a tulburat f`r` drept lini[tea locuitorilor cu
utilaje folosite la demolarea unei cl`diri.

Amenzi pentru cei care refuz` s` se
legitimeze pe strad`

Având \n vedere faptul c` suntem \n situa]ie de criz` [i
este restric]ionat accesul pe str`zi, unii ie[eni nu au \n]eles
mesajele autorit`]ilor. De[i pu]ini la num`r, cet`]enii care
circul` \nc` pe drumurile publice refuz` uneori s` se legitimeze,
lucru esen]ial \n astfel de perioade. Poli]i[tii locali aplic` zilnic
sanc]iuni din astfel de motive. „Poli]i[tii locali din cadrul
Serviciului 4 Ordine Public` au sanc]ionat contraven]ional
conform Legii 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 300 lei, pe R.P., întrucât a fost
depistat într-o pia]` agroalimentar` din municipiul Ia[i, iar la
solicitarea patrulei de poli]ie locale s` prezinte un document
de identitate, acesta a refuzat [i a adresat injurii [i expresii
jignitoare”, au declarat oficialii Poli]iei Locale Ia[i.

Vlad ALEXA

Amendat pentru c\
deranja lini[tea
vecinilor cu o borma[in\
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Poli]istul de frontier` depistat
cu coronavirus a fost externat
dup` 19 zile de spitalizare.
Acesta a ajuns acas`, dar
autorit`]ile i-au interzis
p`r`sirea domiciliului pentru
14 zile. Iat` ce declara]ie a
f`cut acesta imediat dup`
externare

Dup` 19 zile de spitalizare dup` ce a fost
depistat cu coronavirus, poli]istul de frontier`
R`zvan Milea a fost externat ieri. |ntr-o postare
pe pagina sa de facebook, acesta [i-a filmat intrarea
\n propria locuin]`, dup` trei s`pt`mâni de stat
numai \n spital. Sute de prieteni i-au scris mesaje
de \ncurajare, iar acum poli]istul de frontier` se
simte mai bine ca niciodat`. |nc` 14 zile \ns`, va
trebui s` r`mân` \n autoizolare, sub supravegherea
medicilor epidemiologi ai Direc]iei de S`n`tate
Public` Ia[i. 

Poli]istul care a „r`scolit”
Poli]ia de Frontier`

R`zvan Milea a fost diagnosticat cu COVID-
19 pe data de 11 martie, la [ase zile de când s-

a \ntors din Polonia, de la un concurs. |n urma
intern`rii sale, Poli]ia de Frontier` a fost luat` cu
asalt de c`tre Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i,
care, \n urma anchetei epidemiologice f`cute \n
cadrul institu]iei, a depistat c` barbatul interac]ionase
cu colegii de pe dou` ture. Atunci, zeci de colegi
ai s`i cu care a intrat \n contact au stat \n
autoizolare, fiind suspec]i de coronavirus. Reprezentan]ii
DSP au \ntocmit anchete epidemiologice peste
anchete epidemiologice pentru a depista dac` [i
al]i contac]i ai poli]istului de frontier` au fost
infecta]i. Dup` 19 zile de izolare la Spitalul de
Boli Infec]ioase Ia[i, R`zvan Milea a postat un
mesaj pe pagina sa de socializare, care descrie
toat` experien]a tr`it` \n spital. „Covid-19. 19 nop]i
de co[mar, 19 nop]i albe, marea lor majoritate,
19 nop]i de întreb`ri, 19 nop]i f`r` r`spunsuri.
Soarele m-a a[teptat acas` pentru c` m` iube[te.
V` salut pe to]i de ACASå [i v` doresc gânduri
luminate. {i, ca totul s` fie legat #eusunt32.
#Stamacasa !”, scrie R`zvan Milea pe pagina sa
de facebook. 

„N-am avut niciun simptom”

Pe parcursul intern`rii sale, R`zvan Milea [i-
a ]inut la curent prietenii de pe facebook cu toate
st`rile prin care trece, cu situa]ia din spital [i cu
noua sa perspectiv` asupra vie]ii. Din toate clipurile

reiese faptul c` perioada de spitalizare l-a marcat
pentru toat` via]a. „Nu doresc nim`nui s` treac`
prin aceast` situa]ie. Am fost confirmat pozitiv cu
coronavirus \ntr-un moment \n care nu am avut
niciun fel de simptom, nici pe cinci martie, când
m-a \ntors din Polonia, nici pe opt martie, când
am primit un e-mail din Polonia, nici pe zece
martie, când mi-au luat testul [i le-am spus ce
am f`cut de vineri pân` duminic`. Nu am avut
niciun simptom, nici pân` \n prezent. Au fost trei
s`pt`mâni pe care nu le doresc nim`nui. Trei

s`pt`mâni pline de \ntreb`ri, pline de idei, f`r`
niciun fel de r`spuns, cu o harababur` total`,
peste tot. Tot ceea ce vreau s` v` transmit este
c` mi-ar pl`cea s` v` bucura]i c` sta]i acas`, s`
v` bucura]i de familie, de prieteni, de un pahar
cu vin. Nu trebuie s` turba]i! Nu e niciun monstru”,
spune R`zvan Milea pe pagina sa de facebook.
Chiar dac` acum e acas`, poli]istul de frontier`
este obligat s` petreac` urm`toarele 14 zile \n
autoizolare.

Bianca CIUBOTARIU

Sergiu, „t`ticul c`l`re]”
de la Ia[i, a avut ieri
parte de o zi special`.
C`t`lin Moro[anu [i
reporterii BZI l-au
\nso]it la sediul unei
b`nci unde s-a deschis
un cont pe numele s`u.
Primele dona]ii au ajuns
la el, iar Sergiu a f`cut
un gest de-a dreptul
emo]ionant. A \mp`r]it o
parte dintre alimentele
primite cu o familie
s`rac` [i a cump`rat o
re]et` unui b`trân

Sergiu, „t`ticul c`l`re]” de la Ia[i,
a impresionat o ]ar` \ntreag`. Reporterii
BZI au fost cei care l-au g`sit pe tân`r
dup` ce au ajuns s` fie publicate câteva
imagini cu el c`lare pe cal \n centrul
Ia[ului. Sute de oameni au fost impresiona]i
de povestea tân`rului. Ieri, reporterii
BZI [i lupt`torul C`t`lin Moro[anu l-
au \nso]it pe Sergiu la banc`, acolo
unde [i-a deschis un cont bancar. Primele
dona]ii au \nceput s` apar`, iar Sergiu
are [anse mari s` adune bani pentru

o c`su]` pe care s` o \mpart` cu familia
lui. Sergiu este un om simplu, muncitor
[i de o modestie cum rar po]i \ntâlni.
Ieri, reporterii de la BZI.ro l-au \ntrebat
cum s-a schimbat via]a lui de când a
devenit cunoscut. R`spunsul lui a fost
mai mult decât emo]ionant. „Ce s` v`
spun... Dumnezeu m-a ajutat a[a cum
nu speram vreodat`. Nu m-am gândit
\n via]a mea c` voi ajunge s` am ce
\mi trebuie [i nu m-am gândit niciodat`
c` o s` pot da din pu]inul meu [i
altora”, a spus Sergiu. |n ultimele zile,
tân`rul a primit mai multe pachete de
alimente, haine [i bani. Ce a f`cut
Sergiu? Simplu! A donat.     

„Am dat la o familie
mâncare [i am
cump`rat o re]et` unui
b`trân!”

Sergiu a povestit c` duminic` s-a
trezit la u[` cu o femeie. Aceasta i-a
spus c` a auzit c` a primit mai multe
cadouri [i l-a rugat dac` poate s`-i dea
[i ei ceva de mâncare pentru cei cinci
copii ai s`i. Sergiu nu a stat pe gânduri
[i i-a dat femeii ceva alimente [i pampers.
„A venit la mine... [tiu c` sunt s`raci,
a[a cum suntem [i noi... I-am dat câteva
alimente [i pampers”, a povestit Sergiu,

f`r` vreo urm` de laud`. El le-a spus
reporterilor c` a f`cut asta pentru c`
Dumnezeu l-a v`zut [i l-a ajutat. „Cum
pot eu s` nu dau când Dumnezeu mi-
a dat [i mie? Nu pot s` nu fiu a[a...
Am mers [i cu un b`trân [i am cump`rat
o re]et` de la farmacie din banii pe
care eu i-am primit”, a mai spus tân`rul.
Iat` c` Sergiu iese \ntr-un fel sau altul

din tipare. Reu[e[te s` [ocheze prin
bun`tatea sa [i merit` o [ans` la o
via]` normal`. 

Cei care vor s`-l ajute pe Sergiu o
pot face acum, donând \ntr-unul din
conturile urm`toare:
RO50BRDE240SV35310842400 în Lei [i
RO84BRDE240SV35311132400 în Euro.
Ambele sunt deschise pe Ciobotariu

Sergiu Ion. Reporterii BZI v` vor ]ine
la curent cu ceea ce se \ntâmpl` cu
Sergiu [i familia sa. V` reamintim c`
tân`rul a ajuns cunoscut dup` ce a
plecat c`lare pe cal la maternitate, acolo
unde so]ia lui a adus pe lume un b`ie]el,
cel de-al treilea copil al familiei.

Drago[ SAVIN

Poli]istul de frontier\ a fost externat! Ajuns acas\, acesta a f\cut 
declara]ii `nduio[\toare: ıNu doresc nim\nui s\ treac\ prin asta‰

Ce suflet poate avea acest om!
ıT\ticul c\l\re]‰ de la Ia[i a `mp\r]it
o parte din ce a primit cu cei s\raci!
ıAm dat la o familie mâncare [i am
cump\rat o re]et\ unui b\trân!‰
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Str`zile ora[ului ascund
pove[ti greu de imaginat. Din
frica de coronavirus, o fost`
asistent` a Institutului de
Psihiatrie „Socola” a \nceput
s` plâng` [i s` tremure pe
strad`. S-a oprit \n mijlocul
unui parc [i nu a [tiut ce s`
mai fac`. Nu mai [tia cum s`
ajung` la spital. Reporterii BZI
au \ntâlnit-o pe strad`, \n timp
ce plângea [i nu g`sea niciun
mijloc de transport pentru a
ajunge la spital

Fost` asistent` a Institutului de Psihiatrie
„Socola”, ajuns` \n pragul disper`rii. Diagnosticat`
de nou` ani cu diabet, v`duv`, cu copiii pleca]i
\n str`in`tate, femeia hoin`rea ieri pe str`zile
ora[ului pentru a c`uta o solu]ie de a ajunge la
spital, pentru a-[i procura insulina. Mai avea
tratament doar pentru câteva zile. Redactorii
cotidianului Bun` Ziua Ia[i au \ntâlnit-o \n Parcul
Voievozilor, la câ]iva pa[i de casa sa. Vizibil
speriat` [i agitat`, cu ochii \nl`crima]i, se \ndrepta
cu pa[i timizi c`tre sta]ia de tramvai. Tocmai
fusese oprit` de agen]ii de poli]ie care verificau
motivele pentru care aceasta se deplaseaz` de la
domiciliu. 

Fost` asistent` la „Socola”,
ajuns` \n pragul disper`rii

Lucica Cehan are 63 de ani [i a fost asistent`
a Institutului de Psihiatrie „Socola”. A intrat la
pensie mai devreme decât [i-ar fi dorit [i asta
pentru c` a fost diagnosticat` cu o form` grav`
de diabet. De trei ani locuie[te singur` \n
apartamentul din cartierul Alexandru cel Bun, de
când so]ul ei a decedat. Are patru copii, dar sunt
pleca]i cu to]ii \n str`in`tate pentru un trai mai
bun. Pandemia determinat` de noul coronavirus
a prins-o mai singur` [i mai speriat` ca niciodat`.
Ieri, avea programare la spital pentru a primi

tratamentul pentru urm`toarele trei luni. Nu [tia
\ncotro s` mearg`, tremura, iar lacrimile \i curgeau
[iroaie pe obrajii trecu]i prin vreme. O masc` de
protec]ie \i acopearea jum`tate de chip [i ascundea
durerea care o cuprindea cu totul. Singur`, \ntr-
o vreme pe care, a[a cum a spus aceasta, nu a
mai \ntâlnit-o. 

„Sunt speriat`”

Pandemia provocat` de COVID-19 creeaz`
isterie \n rândul ie[enilor. Oameni bolnavi, dezorienta]i
pe strad`, oameni speria]i de faptul c` sunt opri]i
de organele de poli]ie. |n aceea[i situa]ie este [i
Lucica Cehan, fost` asistent` a Institutului de
Psihiatrie „Socola”. „M` duc la spital, am programare
la ora 16:00, pentru a m` \ntâlni cu medicul s`-
mi mai prescrie medicamenta]ia. Ies din cas` o
dat` pe s`pt`mân`. Sunt speriat`, nu [tiu ce s`
fac, nu [tiu dac` s` merg cu tramvaiul sau cu
taxiul. Mai am insulin` doar pentru câteva zile [i
trebuie s` ajung de urgen]` la medic. Sunt singur`
[i dac` Doamne fere[te! p`]esc ceva, nu e nimeni
care s` m` ajute. To]i copiii sunt pleca]i”, spune
Lucica cu lacrimi \n ochi. 

„Ne temem pentru 
vie]ile noastre”

De[i singur`tatea o apas` mai tare ca niciodat`,
femeia nu-[i permite s` cear` copiilor s` se \ntoarc`
acas`. Face tot posibilul s`-i menajeze [i s` nu le
spun` prea mult despre felul \n care se simte.
F`r` medicamente, \ntr-o zi sau dou`, nu ar mai
rezista. Se uit` la televizor [i se sperie din ce \n
ce mai tare. „De când m` [tiu nu am v`zut a[a
ceva. Ne temem pentru vie]ile noastre, mai ales
noi, cei dependen]i de medicamente. Ne temem
c` vom r`mâne f`r` [i vom muri pe capete. De
exemplu, eu nu am fost \n[tiin]at` despre felul \n
care \mi voi primi de acum medicamenta]ia, iar
via]a mea depinde de insulin`”, mai spune Lucica. 

Blocat` \n fa]a taxiului 
zeci de minute

Doamna Lucica se gr`bea s` ajung` la spital,
a[a c` redactorii cotidianului BZI au l`sat-o s`-[i

continue drumul. Dup` câteva zeci de minute,
ace[tia au g`sit-o \n sta]ia de taxiuri din Parcul
Voievozilor, speriat` [i plângând. Aceasta a explicat
reporterilor c` \i este fric` s` se urce \n taxi ori
\n tramvai. „Nu [tiu ce s` fac. M` blochez pur
[i simplu. Nu [tiu unde sunt mai \n siguran]`, \n
taxi sau \n tramvai. Nu am \ncredere \n nimic”,
adaug` femeia. |n acel moment, am \n]eles mai
bine ca niciodat` ce impact are mass-media asupra
omenirii. Cum este s` vezi pe strad` oameni \n
toat` firea, bloca]i \n fa]a unui taxi? Redactorii
cotidianului BZI s-au oferit s` o conduc` pe doamna
Lucica la spital. „V` mul]umesc din suflet! Dumnezeu
s` v` apere de toat` aceast` nebunie! S` fi]i ferici]i
[i s`n`to[i, c` voi sunte]i viitorul ]`rii”, spune
Lucica, vizibil emo]ionat`, dar mai lini[tit` decât
\n momentul \n care am \ntâlnit-o. 

S-a a[ezat \n fa]a cortului

Ajuns` la Spitalul „Sf. Spiridon”, femeia s-a
a[ezat \n fa]a cortului \n care se face triajul
pacien]ilor [i a mul]umit redactorilor cotidianului
BZI pentru c` au adus-o \n siguran]` la spital.
Lini[tea [i bucuria se citeau pe chipul ei. „|n
sfâr[it, voi reu[i s` dorm lini[tit`. Am s` am
tratament. Am câteva s`pt`mâni de când m`
gândesc numai la copiii mei, s` le fie bine, dar
[i la mine, nu Doamne fere[te!, s` mor prin somn

[i s` nu apuc s`-i mai v`d”, \ncheie doamna
Lucica.

Se dau medicamente pentru
trei luni

Dup` \ntâlnirea cu doamna Lucica, redactorii
BZI au con[tientizat faptul c` \n situa]ia ei mai
pot fi [i al]i zeci de ie[eni, a[a c` au contactat-
o pe [efa Clinicii de Diabet, pentru a clarifica
toat` aceast` situa]ie. „La cabinetul de diabet din
ambulatoriul policlinicii num`rul 1 se men]in
program`rile pe zile. Pacien]ii vor trece prin filtru,
prin cortul amenajat la intrare. Ace[tia se vor
adresa unui rezident [i unei asistente, la biroul
improvizat pentru pacien]ii cu diabet. Men]ion`m
c` se onoreaz` toate re]etele. Dac` pacien]ii au
program`ri dup` ora 16:00, ace[tia sunt anun]a]i
telefonic s` vin` mai devreme. Dac` sunt febrili
sau prezint` semne de infec]ie respiratorie deosebit`,
sunt ruga]i s` trimit` un apar]in`tor cu cardul de
s`n`tate [i cartea de identitate. Dac` nu au
apar]in`tori, ace[tia pot contacta medicul de familie.
Pacien]ii vor primi medicamenta]ie pentru trei
luni, pe care o pot procura de la orice farmacie
din ora[„, a specificat prof. dr. Gina Botnariu,
[efa Clinicii de Diabet din cadrul Spitalului „Sf.
Spiridon” Ia[i. 

Bianca CIUBOTARIU

Controversatul om de afaceri Mircea Manolache
a intrat \ntr-un scandal imens. Poreclit „{eful
taximetri[tilor din Ia[i” pentru c` conduce din
umbr` numero[i [oferi [i ma[ini echipate taxi de
pe str`zile ora[ului, acesta [i-a pus angaja]ii \n
cap chiar \ntr-o perioad` de criz`. Oamenii nu-[i
mai pot câ[tiga existen]a pentru c` patronul lor
a \nchis companiile pe care le conduce [i a trimis
oamenii \n [omaj tehnic. De[i comenzile de taxi
sunt mai mari ca niciodat` \n Ia[i, Mircea Manolache
a luat o decizie controversat`. 

„I-am anun]at pe angaja]i despre faptul c`,
\ncepând cu data de 1 aprilie, vor intra \n [omaj
tehnic. Trebuie s` lu`m m`suri de protec]ie atât
\n ceea ce prive[te angaja]ii, cât [i eventualii
clien]i. Pe lâng` [oferi, [i angaja]ii de la dispecerate
vor intra \n [omaj tehnic, dar [i din alte categorii”,

a declarat Mircea Manolache, administrator al
grupului de firme Parma Taxi.

Se plâng c` nu mai au clien]i

Manolache sus]ine c` a luat aceste m`suri mai
ales din lips` de clien]i, asta de[i cei mai mul]i
ie[eni circul` acum cu taxiul. „|n ultima perioad`
am avut o lips` acut` de clien]i, din acest motiv
[i \nchidem activitatea. {oferii mei nu mai au
comenzi. Dac` \n mod normal vorbeam despre
3.000 de comenzi la zi, acum avem undeva la 100
de comenzi zilnic, ceea ce este foarte pu]in”, a
mai spus Mircea Manolache. Mircea Manolache
figureaz` \n cadrul Parma Tax SRL, având 70 la
sut` din p`r]ile sociale, asta \n vreme ce so]ia sa,
Doina Manolache, de]ine un procent de 30 la sut`
din p`r]ile sociale ale companiei. |ncepând cu anul

2006 [i pân` \n prezent, Parma Tax a raportat
cifre de afaceri anuale cuprinse \ntre 250 mii lei
[i 500 mii lei, dar cu toate astea a raportat oficial
profituri \n jur de doar 3 mii lei anual.

Se ruleaz` milioane de euro,
câ[tigurile sunt ascunse

Afacerile controlate de familia Manolache nu
se rezum` \ns` la firma Parma Tax, unde Mircea
Manolache \nc` figureaz` oficial ca ac]ionar.
Conform listei emise de Prim`ria Municipiului Ia[i
privind transportul \n regim taxi, Doina Manolache
de]inea 99 de autoriza]ii, prin intermediul a dou`
societ`]i, care la rândul lor \nregistreaz` \n mod
oficial pierderi importante.

SC Delcar SRL are trei ac]ionari: Doina
Manolache (70 la sut`), Octavian Dumitru Popa

(20 la sut`) [i Daniel Constantin Turcu (10 la
sut`). Delcar SRL, prin intermediul c`reia este
administrat inclusiv service-ul auto din zona Nicolina,
a fost \nfiin]at` \n anul 2004 [i a raportat profituri
infime \n mai to]i anii de activitate. Spre exemplu,
cu cei 110 angaja]i care figurau la nivelul anului
2007, firma a raportat un profit de doar 17 mii
lei, asta la o cifr` de afaceri considerabil` de
3.814.565 lei. |n 2016, Delcar a raporat autorit`]ilor
fiscale o pierdere uria[` de 632.732 lei, iar \n
2017 una de 122.944 lei, asta la o cifr` de afaceri
de aproape un milion de euro \n acel an. Practic,
compania a \nregistrat \n toat` activitatea sa de
la infiin]are [i pân` \n prezent o pierdere de peste
300 mii lei, lucru extrem de suspect

Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

Tr\dare sau criz\ f\r\ precedent `n lumea taximetriei din Ia[i!? Parma Taxi
`[i `nchide por]ile [i `[i trimite angaja]ii acas\ de la 1 aprilie!

Privi]i ochii acestei femei! Fost\ asistent\
de la ıSocola‰, `n lupt\ cu coronavirusul:
ıSunt speriat\, nu [tiu ce s\ fac!‰. A fost
g\sit\ pe o strad\ din centrul Ia[ului,
plângând de disperare!
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VÅNZåRI DIVERSE 

PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.

Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.

8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.

VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555. 

Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396. 

MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE 

Proprietar 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. 

VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de

sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991. 

Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685. 

Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165. 

Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000. 

Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334. 

Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334. 

Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334. 

Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

|NCHIRIERI 

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12-
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.

|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.

Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260. 

Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu

suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354. 

|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040. 

Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992. 

|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711. 

Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa e-
mail: 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
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate

cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285. 

Efectu`m: - transport marf` -
servicii MUTåRI - garsonier` -
apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137. 

SERVICII 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 ROXANA-
ALICE 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,



MICA PUBLICITATE
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 lei-
3000 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.

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour -
Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I

/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.

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;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;

REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CV-
uri 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.

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.

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

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

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

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

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@covor-
online.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.

Contabil senior, studii
medii/superioare, experien]` 5

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.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`

experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.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`
experien]` precizat`, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:

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@das-
instalatii.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@das-
instalatii.ro.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.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@das-
instalatii.ro.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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@das-
instalatii.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.

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

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

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

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

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.

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

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

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@das-
instalatii.ro.

Mecanic auto,f`r` studii si
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL. 

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

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

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

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

Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, postul este
pentru One[ti, INDUSTRIAL EST
SA. Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.

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@chv-
container.ro.

Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@das-
instalatii.ro.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.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
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Muncitor necalificat \n confec]ii,
f`r` studii precizate, experien]` 1
an, PERFECT CARPETS SRL.
Rela]ii la: 0374.813067;
0374.813068;
georgiana.pintilescu@covor-
online.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



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.

Operator montaj linii automate,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
A&C VENTO SRL. Rela]ii la:
0752442960;
acvento.iasi@gmail.com.

Operator t`ietor textile, studii
medii, experien]` 5 ani, TRADI
TEX PROD SRL. Rela]ii la:
0743050485;
traditexprod@gmail.com.

Osp`tar, studii medii, cu
experien]`, GRANPANINO SRL.
Rela]ii la: 0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.

Osp`tar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MALSATO.
Rela]ii la: 0741452167.

Osp`tar, scoal` profesional`,
f`r` experien]` precizat`, PUB
AVANTAJ 2016 SRL. Rela]ii
la:0730079640;
ccbur2016@gmail.com.

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

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

Patiser, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, EXPERT
ARINA SRL. Rela]ii la:
0753897953;
teoalinas@yahoo.com.

Pizzer, studii medii, cu
experien]`, GRANPANINO SRL.
Rela]ii la: 0743.558787;
lilistancu2003@yahoo.com.

Preg`titor lansator confectii,
studii medii, studii medii 5 ani,
TRADI TEX PROD SRL. Rela]ii la:
0743.050485;
traditexprod@gmail.com.

Preparator \nghe]at`, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
D.O.C. FACTORY SRL. Rela]ii la:
0747838460;
happyrolls.ro@gmail.co.

Programator, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
WWW.D-SOFT-RO SRL. Rela]ii
la: 0758.664128; office@d-
soft.ro; hr@d-soft.ro.

Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, SFERA ID SRL. Rela]ii
la: 0332.803095; 0744.527767;
sfera.id20@yahoo.ro.

Psiholog, studii
superioare,cunoasterea unei limbi
de circula]ie interna]ional`, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295779; 0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Referent resurse umane, studii
medii/ superioare, experien]` \n
utilizarea caselor de marcat
electronice, SPIN GROUP&HR
SRL. Rela]ii la: 0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Responsabil logistic` [i
ambalare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, BIOCOMP
SRL. Rela]ii la: 0722311666;
resurseumane@avisso.eu.

Retusier/spanuitor confec]ii,
studii medii, experien]` 5 ani,
TRADI TEX PROD SRL. Rela]ii la:
0743.050485;
traditexprod@gmail.com.

{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani,CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

{ofer,f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.

{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@das-
instalatii.ro.

{ofer autocamion, min.10 clase,
experien]` 4 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

{ofer autocamion, min.10 clase,
experien]` 4 ani, VIA PONT
INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

{ofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport

rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Sp`l`toreas` lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STUDENT CLEAN SRL. Rela]ii la:
0747.540988;
iulianzapodeanu@yahoo.com.

Stivuitorist, scoala general`, f`r`
experien]` precizat`, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.

Stivuitorist, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Stivuitorist, f`r` studii precizate,
experien]` 3 ani, PERFECT
CARPETS SRL. Rela]ii la:
0374.813067; 0374.813068;
georgiana.pintilescu@covor-
online.ro.

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

Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,DEBEO
JOBS SRL.Rela]ii la:
0332401106;
office@debeojobs.com.

Sudor, calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL.Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

Sudor, f`r` studii precizate, cu
experien]` , PRIMA
CONSTRUCT SRL .Rela]ii la:
0747104747; info@pralcomet.ro.

Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, SFERA ID
SRL. Rela]ii la: 0332.803095;
0744.527767;
sfera.id20@yahoo.ro.

Tâmplar scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Tâmplar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat` DIANA
MINI SRL. Rela]ii la:
0751101272.

Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Tehnician energetician, f`r` studii
[i experien]` precizat`, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Tehnician mecanic, studii
medii,f`r` experien]` precizata,
BIOCOMP SRL. Rela]ii la:
0722311666;
resurseumane@avisso.eu.

Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Tinichigiu de [antier, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.

Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro. 

Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Tinichigiu vopsitor, f`r` studii
precizate, cu experien]` PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.

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.

MEDIU

SC INAMSTRO SRL titular al
proiectului “CONSTRUIRE
ANSAMBLU LOCUIN}E
COLECTIVE, PARCåRI
SUBTERANE {I SUPRATERANE
PE TEREN PROPRIETATE
CONFORM PUZ APROBAT PRIN
HCL NR. 327 DIN 29.08.2019”,
propus a fi amplasat în Municipiul
Ia[i, strada Dimine]ii, nr. 32, CF
128917, 128912, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul de mai
sus. Tipul deciziei posibile luate
de APM Ia[i poate fi emiterea
acordului de mediu sau
respingerea solicit`rii de emitere
a acordului de mediu.
Documentul men]ionat este
disponibil la urm`toarea adresa
de internet: apmis.anpm.ro –
reglement`ri – acord de mediu.
Dezbaterea public` a raportului
privind impactul asupra mediului
va avea loc la sediul titularului din
mun. Ia[i, Aleea Mihail
Sadoveanu nr. 59F, spa]iu
comercial nr 9, parter, înc`perea
nr. 2, scara B, jud. Ia[i, în data
de 05.05.2020 începând cu orele
16:00. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii /
opinii / observa]ii privind
documentele men]ionate, la
sediul APM Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 43 pân` la data
de 05.05.2020. În situa]ia în care
[edin]a de dezbatere public` nu
va putea fi organizat` ca urmare
a prelungirii st`rii de urgen]`
instituit` prin Decretul
Pre[edintelui României nr.
195/2020, publicul interesat va
depune toate observa]iile /
comentariile pe adresa de email:
office@apmis.anpm.ro.
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Mihaela Buz`rnescu (31 de ani) a intervenit în cadrul emisiunii
Digi Sport Special [i a vorbit despre pandemia de COVID-19, dar
[i despre modul în care încearc` s` se men]in` în form`.

Sportiva a explicat c` toat` situa]ia seam`n` cu un film horror
[i i-a îndemnat pe to]i cei care au posibilitatea, s` ajute în aceast`
perioad` dificil`.

Mihaela Buz`rnescu încearc` 
s` se men]in` în form`

„E suspendat totul, stau în cas` pe cât posibil, trebuie s`
merg la un supermarket lâng` bloc, îmi iau strictul necesar. Stau
izolat`, cât mai departe de alte persoane. Mi-e team`, ar fi ultimul
lucru pe care a[ vrea s`-l p`]esc. Fac exerci]ii, fac sc`ri, am 10
etaje la bloc, le fac de 4-6 ori. Tot felul de exerci]ii, ca s` men]in
o form` cât de cât optim`. E greu, suntem obisnui]i cu 3
antrenamente pe zi. Citim, aranj`m în apartament, nu [tiu ce s`
mai fac, sunt obi[nuit` cu un stil de via]` activ.

Ar fi un prilej bun s` scriu o carte, dar mi-ar stârni amintiri,
unele sunt mai pu]in pl`cute, n-a[ vrea s` m` încarc negativ.
Acum încerc s` fiu la un nivel cât mai normal.

Am ajutat un spital din Bucure[ti. Sper ca toat` lumea s`
ajute, cât de pu]in poate. Nu doar medicii, ci [i cei care lucreaz`
în supermarket, cei care se ocup` de salubrizare, cei care nu
mai au joburi [i nu au cum s`-[i hr`neasc` copiii. E ca un film
horror!”, au fost cuvintele Mihaelei Buz`rnescu.

Mihaela Buz`rnescu, 
dona]ie la Spitalul Gerota

Mihaela Buz`rnescu se al`tur` [i ea luptei împotriva coronavirusului
[i anun]` c` va face o dona]ie Spitalului Gerota din Bucure[ti. 

„Zilele acestea trebuie s` re]inem un singur mesaj: acela de
a sta cât mai mult acas` pentru ca cei dintre cadrele medicale
s` poat` lupta pentru noi! Dorin]a mea e s` le fiu al`turi m`car

cu 1% în lupta lor. Am ales s` m` al`tur eroilor de la Spitalul
Gerota [i voi face o dona]ie c`tre ei.

Sper c` tot mai mul]i oameni s` în]eleag` c` doar împreun`
putem ie[i cu bine din aceste momente, iar ceea ce putem face
cu to]ii este s` respect`m normele impuse de autorit`]i. Îmi
sunte]i în gânduri [i rug`ciuni cu to]ii”, a scris „Miki” Buz`rnescu,
pe Facebook.

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Un nume important din fotbalul românesc are
încredere în tricolori. ıNu mai e Islanda care a fost‰

Dan Alexa a prefa]at duelul dintre
Islanda [i România, din cadrul barajului
pentru calificarea la Campionatul European
din 2020. Noul antrenor al Rapidului este
încrez`tor în [ansele „tricolorilor”.

România va întâlni Islanda în luna iunie,
iar dac` va trece de nordici, va juca în
finala barajului, în deplasare, împotriva
înving`toarei dintre Ungaria [i Bulgaria.

„Era un meci de risc maxim, rivalitatea
e imens` (n.r. - cu Ungaria), [i nu vorbim
doar la nivel sportiv. S` dea Dumnezeu s`
ajungem s` juc`m acel meci cu Ungaria.
Am auzit c` Islanda nu e o echip` care te
putea surprinde, nu mai e Islanda care a

fost. R`doi e un antrenor de foarte mare
perspectiv` [i cred c` avem [ansa noastr`”,
a spus Dan Alexa.

Noi eram preg`ti]i s` îl
juc`m în aceast` lun`

Mirel R`doi, selec]ionerul na]ionalei de
fotbal a României, a oferit prima reac]ie
dup` amânarea Euro 2020 pentru anul 2021.
Antrenorul „tricolorilor” spune c` s`n`tatea
este acum cel mai important lucru, iar
sportul cade pe planul al doilea.

„Toate deciziile luate azi au ca scop
principal protejarea tururor celor implica]i
în fotbal, juc`tori, suporteri, antrenori, arbitri.

S`n`tatea fiec`ruia este prioritatea num`rul
unu! Dup` aceea, abia, vorbim de fotbal [i
de priorit`]ile fotbalului. Dac` e s` m` refer
strict la meciul cu Islanda, noi eram oricum
preg`ti]i s` îl juc`m în aceast` lun`.

Vom vedea dac` situa]ia global` ne va
permite s` îl juc`m în iunie, ar fi extraordinar
ca orice pericol s` dispar` pân` atunci.
Dac` va fi a[a, ar putea fi câteva avantaje
sportive pentru noi. Faptul c` am beneficia
în mod cert de un gazon mai bun decât
ar fi fost la Reykjavik în martie [i de condi]ii
meteo mai apropiate de cele cu care sunt
obi[nui]i juc`torii no[tri”, a spus R`doi,
pentru site-ul Federa]iei Române de Fotbal.

Cotele juc\torilor se
pr\bu[esc din cauza
pandemiei de COVID-19.
Care este cel mai
afectat club de top

Valoarea total` a juc`torilor din cele mai importante cinci
campionate de fotbal din Europa va sc`dea cu 28%, de la 32,7
miliarde la 23,4 miliarde euro, dac` niciun meci nu se va mai
disputa pân` la sfâr[itul lunii iunie, din cauza pandemiei de
coronavirus [i niciun contract cu va fi reînnoit, se arat` într-un
studiu realizat de Centrul interna]ional pentru studii sportive
(CIES), cu sediul la Neuchatel (Elve]ia).

Cel mai afectat club ar fi, în aceast` situa]ie, Olympique
Marseille, al c`rui lot î[i va diminua valoarea cu 37,9 la sut`, iar
cea mai pu]in afectat` ar fi tot o grupare din Hexagon, Stade
Brest, cu o sc`dere de doar 11%, în condi]iile în care sunt opt
juc`tori ale c`ror contracte se vor încheia la 30 iunie.

Valoarea juc`torilor, în sc`dere cu 28% din
cauza pandemiei de coronavirus

În ceea ce prive[te „granzii” Europei, Inter Milano va suferi
o pierdere de 35,7% a valorii fotbali[tilor s`i, Bayern Munchen
de 33%, Real Madrid de 31,8%, Paris Saint-Germain de 31,4%, iar
FC Barcelona de 31,3%. Studiul a fost realizat ]inându-se cont de
mai mul]i factori, precum vârsta juc`torilor, durata contractelor,
parcursul carierelor [i performan]ele recente.

Cea mai mare pierdere se înregistreaz` în cazul juc`torilor
maturi, cu contracte pe termen scurt [i care au jucat mai pu]ine
meciuri în acest sezon decât în cel precedent. Un exemplu în
acest sens este francezul Paul Pogba, mijloca[ul lui Manchester
United, a c`rui valoare va sc`dea cu aproape 50%, de la 65
milioane la 35 milioane euro.

Mihaela Buz\rnescu, despre
pandemia de COVID-19: 
ıE ca un film horror! Ar fi un
prilej bun s\ scriu o carte‰

Pandemia de coronavirus a lovit o lume întreag`, iar
oamenii sunt sf`tui]i s` stea în cas`, pentru a opri r`spândirea
SARS-Cov-2, virusul care a ucis pân` acum 33.983 de persoane.

Celebrul boxer Billy Joe Saunders (30 de ani) a ap`rut
într-o filmare, postat` pe re]elele sociale, în care le d` sfaturi
b`rba]ilor despre cum s`-[i loveasc` partenerele în perioada
de carantin` cauzat` de pandemia de COVID-19.

„Am vrut s` fac un scurt clip pentru voi ta]i, so]i, cei
care ave]i iubite. E clar c` treaba cu COVID-19 devine foarte
serioas` [i st`m izola]i. Dac` femeia ta vocifereaz` [i tu încerci
s` fii r`bd`tor, s` fii calm, dar dup` cea de-a [asea zi e[ti
pe punctul de a exploda. Din senin, vine spre tine, aruncându-
]i cu venin în fa]`, gata s` spun` ceva, poate c` ai l`sat ni[te
vase nesp`late, nu [tiu ce ai f`cut, dar ai sup`rat-o”, spune
Sounders în filmare. Ulterior, Saunders le arat` b`rba]ilor
exact ce trebuie s` fac`. 

Billy Joe Saunders [i-a cerut scuze 

Imaginile au ajuns pe re]elele de socializare [i, dup` ce
a fost aspru criticat, sportivul a postat un mesaj în care î[i
cere scuze. Boxerul a spus c` „nu exist` niciodat` scuze
pentru violen]a domestic`”. Apoi, a ad`ugat: „Dac` a[ vedea
un b`rbat c` love[te o femeie, l-a[ face buc`]i. Îmi cer scuze
dac` femeile s-au sim]it jignite.”.

Cine este Billy Joe Saunders

Billy Joe Saunders este neînvins în carier` [i are 29 de
victorii, dintre care 14 ob]inute prin knock out. Saunders de]ine
centura WBO la categoria mijlocie din decembrie 2015. Saunders
trebuia s` lupte pe 5 mai pentru unificarea titlurilor cu Saul
Canelo Alvarez, dar confruntarea r`mâne „în aer” din cauza
coronavirusului. Canela Alvarez de]ine centura WBC la mijlocie.

Boxerul care înva]\
b\rba]ii cum s\-[i
loveasc\ femeile în
carantin\. Cum a
reac]ionat, dup\ ce
imaginile au fost publicate
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Se joac` cu focul. 
Nasoal` treaba prin mili]ie,
jandarmi [i ce mai e...
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi cu o povestioar`

destul de delicat`, legat` de problemele cu care se confrunt`
acum ]ara. Iac` acu, \n vremurile astea grele, structurile care
trebuie s` controleze [i s` fie printre oameni se cutremur`.
Fie c` vorbim de mili]ie, de aia local`, na]ional`, de grani]e
sau de jandarmi [i ce o mai fi, acum \ncep s` se vad` cumetriile,
cununiile, pilele [i etc... Situa]ia e delicat`, iar acum trebuie
s` fie printre oameni, ceea ce nu face decât s` sporeasc`
[ansele lor de \mboln`vire. Iaca presiunile sunt mari [i acum
tot mai mul]i fac figuri. Interesant va fi dup` ce se termin`
aceast` perioad`. Cine va avea de dat cu subsemnatul s-a dus
tare la vale...Oricum, mai sunt ceva b`ie]i ce stau cu ochii \n
patru, iar cei care fac manevre s` scape de r`spundere [i s`
fac` schimburi f`r` motivi sunt lua]i \n vizor...

Vrea s` fie director, 
dar degeaba. {anse n-are!
|n continuarea rubricii de azi, babele v` mai zic vreo dou`

vorbe despre Vioric` Ciptea, un individ care face pe dracu \n
patru s` ajung` mare director pe la {colile de Harte din Târg.
Acolo tre s` se organizeze un concurs, iar el se arat` mare
amator. Mai r`u este c` râde toat` lumea de el acum [i to]i
spun c` n-are nicio [ans`. Deh, el spune c` totul e aranjat,
dar babele trebuie s`-i zic` c` pila lui \l duce cu z`h`relul [i
nu o s`-l ajute cu nimic. Dac` nu ne crede]i, sta]i s` aib` loc
concursul [i vorbim...

Doamna asistent` face bani grei
de când e patroan`! Public`m
lista persoanelor pe care le
[p`guie[te!
La final de rubricu]` babele v` mai povestesc câte ceva

despre o asestent` medicoas` de la Pneumo care se nume[te
Muhaela {ale. Ea este patroana unei firme de transporturi
intitulat` p`s`rica. Face bani grei din asta [i \[i pl`te[te colegii
s`-i fac` ture. Peste tot se laud` c` pro[tii muncesc \n locul
ei, iar ea va lua pensie mare. Deh, sunt ni[te problemu]e pe
la firm`... Chiar dac` ea d` drepul lunar pe la Iseceteru, Roar,
r`uar [i ce mai e, o s` ias` la iveal` totul. Cum ar fi dac` \n
edi]iile viitoare babele public` o listu]` cu cei la care cotizeaz`? 
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Magistra]ii ie[eni l-au condamnat ieri pe
fiul lui Costel Corduneanu la peste trei ani
de temni]`. Alex Corduneanu a fost
acuzat de trafic de droguri de mare risc [i
de]inere f`r` drept de droguri de mare
risc în vederea consumului propriu.
Acesta a fost prins de anchetatori dintr-o
întâmplare, la intrarea în jude]ul Vaslui 

Din câte se pare, [i în lumea interlop` copiii calc` pe urmele
p`rin]ilor. A[adar, juniorii din cadrul clanului Corduneanu par a
nu face rabat de la regul`. Ieri, unul dintre cei mai tineri membri
ai clanului Corduneanu a fost pedepsit de c`tre magistra]ii ie[eni.
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au dispus condamnarea
lui Alex Corduneanu la o pedeaps` rezultant` de trei ani [i opt
luni de pu[c`rie, pentru s`vâr[irea infrac]iunii de trafic de droguri
de mare risc [i de]inere f`r` drept de droguri de mare risc în
vederea consumului propriu. Instan]a men]ine m`sura arest`rii
preventive [i dispune confiscarea special` a cantit`]ii de droguri
de mare risc de la inculpatul Corduneanu Alex, respectiv cantitatea
de 33,39 grame de heroin`”, au men]ionat magistra]ii ie[eni. De
remarcat este faptul c` decizia nu e definitiv`, aceasta putând fi
contestat`. 

Zeci de grame de heroin` 

Amintim faptul c`, în urm` cu câteva luni, procurorii din
cadrul Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate
Organizat` [i Terorism (DIICOT) Ia[i au dispus trimiterea în
judecat` a fiului lui Costel Corduneanu, Alex. Asta, dup` ce, la
finele anului trecut, Alex Corduneanu a fost ridicat de poli]i[ti
pentru c` a fost prins având droguri (peste 30 de grame de
heroin` - n.r.) asupra lui. Totul s-a întâmplat în jude]ul Vaslui,
dar cazul a fost preluat de oamenii legii din Ia[i. 

Dup` ce a fost prins, Alex Corduneanu le-a spus oamenilor
legii la acea dat` c` avea drogurile pentru consum propriu. La
scurt timp, el a fost ridicat [i dus ini]ial la Institutul de Psihiatrie
„Socola”, din Ia[i. 

De remarcat este faptul c` acesta a fost prins dintr-o întâmplare,
el nefiind urm`rit de poli]i[ti. A[adar, în Bârlad a fost spart un
magazin, iar suspec]ii au folosit o ma[in` ro[ie. Pentru a ajunge
la ei, poli]i[tii vasluieni au organizat filtre în mai multe zone din
jude]. Totu[i, la un moment dat, la intrarea în Vaslui, a fost tras`
pe dreapta o ma[in` marca Seat de culoare ro[ie. În autoturism
se aflau trei persoane. Poli]i[tii au încercat s` discute cu [oferul
[i pasagerii, îns` to]i aveau un comportament ciudat. Oamenii
legii au f`cut verific`ri [i au descoperit droguri la Alex Corduneanu.

Mai apoi, acesta a fost dus la audieri. Dup` câteva zile,
procurorii au propus arestarea preventiv`, iar judec`torii au admis
cererea formulat` pe numele fiului liderului clanului Corduneanu.
Alex Corduneanu a tot contestat m`sura arest`rii preventive de-
a lungul ultimelor s`pt`mâni. 

Amintim c`, tot în urm` cu câteva s`pt`mâni, liderul clanului
Corduneanu, Costel, a mers s` se predea la sediul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Ia[i, dup` ce a fost condamnat definitiv de
c`tre judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Cluj. Deocamdat`,
Costel Corduneanu se afl` dup` gratii, dar acesta ar putea p`r`si
în curând Penitenciarul de Maxim` Siguran]` Ia[i, el având
posibilitatea de a solicita liberarea condi]ionat`. 

Ciprian NEDELCU

Lovitur\ de m\ciuc\ pentru clanul Corduneanu!

Juniorul, condamnat cu
executare din pricina drogurilor!
Alex Corduneanu a fost prins
din întâmplare de c\tre
anchetatori! 
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