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O tân`r` din Ia[i a preluat
localul unui afacerist,
având la dispozi]ie toate
dot`rile: cuptoare,
mobilier etc. Trebuia s`-i
pl`teasc` \n schimb cel
pu]in 1.500 de euro pe
lun`. Femeia a povestit
c` a fost p`c`lit`. „|n
timp ce pe sal` se f`ceu
700 - 800 lei pe zi,
vânz`rile mergeau bine
pe on-line...”, a povestit
Andreea Obreja

Veste proast` pentru mii
de ie[eni. Din cauza
pandemiei de coronavirus
[i a m`surilor impuse
pentru limitarea
interac]iunii sociale,
lumea cultural` a Ia[ului
va avea de suferit. Astfel,
se las` cortina peste o
bun` parte din
evenimentele culturale [i
artistice programate \n
decursul acestui an \n
municipiul Ia[i
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Patronul unui
fast-food din
centrul
Ia[ului, prins
\n plin scandal!

Un grup de
str`ini celebri
au fost bloca]i
\nainte s`
ajung` la Ia[i

EVENIMENT

Sunt printre cei
mai cunoscu]i [i
iubi]i dintre ie[eni!
Chiar \n aceste
zile trec prin
situa]ii extremeVezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Predominant însorit
Max: 18 grade C
Min: 8 grade C

VREMEA
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Acestea sunt cadrele
medicale care readuc la
via]` pacien]ii cu COVID
afla]i \n ultimul stadiu!
Sub costume sufocante,
cu un risc major de
infectare, zâmbesc, se
prind de mân` [i intr` \n
salon. La final, primesc un
simplu „mul]umesc” care
le unge sufletele de
bucurie

Ce spune
medicul care a
fost martorul
unor scene
cutremur`toare
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Visul lui Sergiu, „t`ticul c`l`re]” de la Ia[i, s-a \ndeplinit!

Ast`zi se mut` \n cas`
nou`! BZI [i C`t`lin
Moro[anu au f`cut echip`!
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Zeci de hectare de teren continu` s` ard`
necontrolat \n localit`]ile din jude]ul Ia[i.
|n unele cazuri fl`c`rile au pornit de la
mai multe persoane incon[tiente care au
aruncat mucuri de ]igar` \n vegeta]ia
uscat`

Jude]ul Ia[i a ajuns s` se confrunte cu o situa]ie tot mai
dificil`. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situa]ii
de Urgen]` (ISU) „Mihail Grigore Sturdza” al jude]ului Ia[i au
intervenit \n ultima vreme la noi incendii izbucnite pe hectare
\ntregi de teren. |n unele cazuri fl`c`rile au izbucnit de la persoane
care au aruncat mucurile de ]igar` pe jos. „Deta[amentul l de
Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea Suhule], comuna Tansa,
pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de furaje.
Au ars construc]ia din lemn de aproximativ 70 de metri p`tra]i
[i aproximativ 5 tone de furaje. Cauza probabil` de producere a
incendiului a fost jocul copiilor cu focul. Sec]ia de Pompieri
Pa[cani a intervenit în localitatea Heci, comuna Lespezi, pentru
stingerea unui incendiu produs la vegeta]ie uscat`. A ars vegeta]ia
uscat` pe o suprafa]` de aproximativ 100 de metri p`tra]i. Cauza
probabil` de producere a incendiului a fost fumatul în locuri
nepermise”, au men]ionat reprezentan]ii Inspectoratului. {i \n
suburbia Pârcovaci a ora[ului Hârl`u au ars necontrolat [apte
hectare de teren viran, \n timp ce \n satul Chicerea din comuna
Tome[ti au ars cinci hectare de vegeta]ie. |n aceast` situa]ie,
cauza este legat` de fumatul \n locuri nepermise.

Deta[amentul 2 de Pompieri Ia[i a intervenit în municipiu,
pe strada Bucium, pentru stingerea unui incendiu produs la
vegeta]ie uscat`. |n acest caz a ars vegeta]ia uscat` pe o suprafa]`
de aproximativ 3 hectare. Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost fumatul în locuri nepermise.

Case distruse de fl`c`ri

Acestea nu au fost singurele interven]ii ale celor de la ISU.
„Deta[amentul 2 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea Tome[ti,
pentru stingerea unui incendiu produs la o anex` gospod`reasc`.
Au ars magazia din lemn de aproximativ 10 metri p`tra]i, 20 de
metri cubi de lemn de foc [i 300 de metri p`tra]i de vegeta]ie
uscat`. Cauza probabil` de producere a incendiului a fost focul
deschis în spa]ii deschise. |n plus, Sec]ia de Pompieri Târgu
Frumos a intervenit în localitatea Zagavia, comuna Scobin]i, pentru
stingerea unui incendiu produs la o locuin]`. Au ars trei elemente
de tâmpl`rie din lemn [i un articol de mobilier. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost sistemul de înc`lzire defect”,
au mai men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i.

Sec]ia de Pompieri Pa[cani a intervenit în suburbia Bl`ge[ti,
municipiul Pa[cani, pentru stingerea unui incendiu produs la o
locuin]`. |n acest caz a ars funinginea de pe interiorul co[ului
de fum. Cauza probabil` de producere a incendiului a fost co[ul
de fum necur`]at.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Iat\ cum se lucreaz\ la drumul Ia[i-Suceava. 
Totul a `nceput la marginea Ia[ului

Autorit`]ile ie[ene au anun]at c` lucr`rile
de modernizare a infrastructurii rutiere pe
Axa 1 Ia[i-Suceava se desf`[oar` conform
graficului. 

În localit`]ile Rediu, Horle[ti, Larga
Jijia, Movileni, Gropni]a [i Focuri, pe
drumurile jude]ene 282, 281B [i 281D se
execut` lucr`ri de frezare, scoaterea bordurilor
vechi [i l`]irea platformei rutiere care va
ajunge la 9-12 metri. În comuna Coarnele

Caprei au fost realizate lucr`rile premerg`toare
caset`rilor, mont`rii de poduri, pode]e [i
se execut` drenurile. Proiectul face parte
din Planul de Dezvoltare Regional` Nord-
Est 2014-2020, Axa prioritar` 6 [i este
implementat în parteneriat cu jude]ul Suceava.
Proiectul prevede reabilitarea a aproape 170
km de drum de pe teritoriul celor dou`
jude]e, din care 92 km în jude]ul Ia[i. Dup`
finalizarea investi]iei, 22 de comune [i ora[e

din jude]ele Ia[i [i Suceava vor fi conectate
la re]eaua trans-european` de transport
(TEN-T). Comunele ie[ene care vor beneficia
de noul proiect sunt: Rediu, Movileni,
Gropni]a, Coarnele Caprei, Cotnari, Focuri,
Belce[ti, Cepleni]a, Scobin]i, Lespezi, Sire]el.
Conform estim`rilor, Axa Ia[i-Suceava va
deservi 800.000 de locuitori.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

În urma [edin]ei ordinare în sistem online din 31 martie,
municipalitatea ie[ean` a înfiin]at un fond de solidaritate
destinat sus]inerii m`surilor de combatere a pandemiei COVID-
19 \n tot ora[ul. În acest scop au fost create o adres` special`
de e-mail [i un cont bancar dedicat. Primarul Mihai Chirica
[i 17 dintre cei 27 de consilieri locali au donat sume din
indemniza]iile lor în acest fond special. Suma total` astfel
strâns` pân` ieri, 9 aprilie, este de 32.009 lei.

„Este un gest de responsabilitate [i sprijin pe care, în
nume personal, l-am f`cut pentru a sus]ine tot acest efort pe
care comunitatea noastr` trebuie s` îl fac` în aceast` perioad`
atât de dificil`. Le mul]umesc tuturor consilierilor locali care
mi s-au al`turat, dup` cum le mul]umesc tutor ie[enilor [i
nu numai care vor decide s` o fac` de acum înainte. Sunt,
de asemenea, recunosc`tor tuturor persoanelor, companiilor
[i institu]iilor care, prin fonduri sau produse, sunt al`turi de
municipalitate [i, mai ales, fa]` de institu]iile medicale care
sunt direct implicate în gestionarea pandemiei”, a spus primarul
Mihai Chirica.

Sumele strânse vor fi folosite pentru dot`ri [i cerin]e
speciale ale spitalelor din municipiul Ia[i [i, respectiv, pentru
sus]inerea unor m`suri de ajutor social pentru persoanele
vulnerabile.

Vlad ROTARU

Peste 30 de mii de lei
din banii ale[ilor locali
pentru combaterea
pandemiei de COVID-19

Ale[ii municipiului Ia[i au pus mân` de la
mân` la ultima [edin]` a plenului Consiliului
Local pentru a strânge fonduri necesare celor
afla]i \n prima linie a luptei \mpotriva
pandemiei de COVID-19. Peste 30 de mii de
lei s-au adunat \ntr-un fond deschis special

Continu\ dezastrul pe
miri[tile din jude]. Foc pus
inten]ionat de mai mul]i
incon[tien]i 
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Situa]ie tot mai sumbr` \n municipiu din cauza restric]iilor
impuse de pandemia de COVID-19. Marile evenimente culturale
sau artistice care se desf`[urau anual \n Ia[i [i care atr`geau un
public numeros ar putea fi suspendate sau anulate total.

Evenimente culturale precum Festivalul Interna]ional al Educa]iei
(FIE), Festivalul Interna]ional de Literatur` [i Traducere (FILIT),
Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân`r (FITPT),
dar [i evenimente artistice precum Rockanotherworld sau Rock’n
Ia[i au ajuns s` fie puse sub semnul \ntreb`rii sau continu` sub
o alt` form`, f`r` publicul larg. 

Evenimentele Prim`riei, 
anulate pe band` rulant`

Unul din cele mai importante evenimente derulate \n municipiu
\n perioada lunii mai este Festivalul Interna]ional al Educa]iei
(FIE). Anul acesta ar fi fost cea de a VIII-a edi]ie a manifest`rilor
culturale [i artistice derulate de municipalitate [i Inspectoratul
{colar Jude]ean (ISJ) Ia[i. Edilul Mihai Chirica a ar`tat c` nu
doar FIE va fi afectat de situa]ia actual` \n care se afl` \ntreaga
]ar`. „Toate evenimentele care presupun prezen]a unui public sunt
suspendate \n acest moment. Deocamdat` suntem \n stare de
urgen]` [i toate acestea sunt suspendate de drept. Primul eveniment
important era Ziua Familiei. Am luat leg`tura cu persoanele
vârstnice, prin care i-am anun]at c` vom reprograma acest eveniment
când vremea ne va permite. Aveam 5,6 milioane de lei \n buget
pentru evenimente ce au fost trecute la sus]inerea combaterii
COVID-19. Ziua Familiei era pe 15 mai, dup` care la finalul lunii
erau programate primele evenimente din Festivalul Interna]ional
al Educa]iei. Primul eveniment major era 1 Mai muncitoresc, pe
care \l derulam la Ciric [i care se f`cea cu sindicatele. Noi o s`-
l punct`m a[a ca zi festiv` [i atât”, a spus edilul Mihai Chirica.

Festival cu 10 mii de persoane, pus \n
a[teptare

De asemenea, [i Festivalul Iei, eveniment care urma s`
reuneasc` circa 10 mii de persoane \n data de 24 iunie, nu va
mai avea loc. „Starea de urgen]` va continua cu \mpiedicarea
adun`rilor publice o vreme. Nu [tiu dac` vom reu[i s` facem
Festivalul Iei, festival care era consacrat la Ia[i ca cel mai important
festival de profil din lume, cu cel mai mare num`r de participan]i.
Priorit`]ile acum sunt cele legate de s`n`tate. S` dea Dumnezeu
s` fim bine [i pân` nu o s` fim siguri c` nu ne \mboln`vim, nu
avem de ce s` risc`m”, a mai ad`ugat edilul municipiului Ia[i. 

{i evenimentele din toamn` pot fi
reprogramate

Festivalurile de teatru [i literatur` din Ia[i, derulate cu sprijinul
Consiliului Jude]ean, sunt de asemenea \n impas. De exemplu,
Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân`r (FITPF)
derulat de Teatrul „Luceaf`rul” \n luna octombrie se afl` sub semnul
\ntreb`rii. „Noi am vrut s` facem o edi]ie online anul acesta, dar
nu [tim dac` vom reu[i acest lucru. Dac` nu se poate s`-l facem
online, vom duce evenimentul la anul. Mai este pân` \n octombrie,
dar nu se poate spune nimic concret acum. Noi suntem preg`ti]i
oricând, dar nu ne las` pandemia de coronavirus s` facem totul
a[a cum ne-am dori. Nici cei care ar trebui s` vin` la festival nu
stau mai bine. {i ei provin din zone ro[ii sau galbene din perspectiva
pandemiei [i asta \i face s` renun]e. Zborurile sunt blocate [i
situa]ia este de a[a natur`. Noi f`ceam toate lucrurile spre final
de var`, nu f`ceam contracte pân` spre var`. De la 1 septembrie
le puneam \n practic` pe toate. Pân` la 1 septembrie mai este
timp, dar nu ne putem pronun]a acum”, a precizat Ioan Holban,
directorul Teatrului pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul” Ia[i. 

O situa]ie asem`n`toare ar putea fi [i la Festivalul Interna]ional
de Literatur` [i Traducere (FILIT). Evenimentul ar trebui s`
ajung` anul acesta la cea de a opta edi]ie. La FILIT ajung nume
mari din literatura uniersal`, iar evenimentele din octombrie
reunesc un public numeros. |n aceste condi]ii, Muzeul Na]ional

al Literaturii Române (MNLR), organizatorul FILIT, a ar`tat c`
\n zilele urm`toare se va lua o decizie clar` \n ceea ce prive[te
edi]ia pe anul \n curs.

Probleme pentru organizatorii 
marilor festivaluri 

|n luna mai, la Ia[i urma s` se desf`[oare [i Rock’n Ia[i,
eveniment care reune[te trupe rock \n vog`, trupe cu priz` la
public. Sub egida Rock’n Ia[i urmau s` se desf`[oare [i alte
evenimente cu arti[ti folk de exemplu. Toate aceste evenimente au
fost \ns` puse deoparte, edi]ia din luna mai fiind cel mai probabil
anulat`. „Deocamdat` nu [tim ce va fi, nu am luat nicio decizie
\n acest sens. Am avut unele evenimente deja, iar Folk’n Ia[i trebuia
s` se desf`[oare la \nceputul lunii mai. Pân` nu ie[im din starea
de urgen]` [i se poate planifica ceva, st`m \n expectativ`. Deocamdat`
nimeni nu risc`, \n afara celor mari care au contracte semnate cu
un an \nainte. Promovarea se face \n continuare, dar \n caz de
for]` major` se poate anula contractul. Cred c` \n luna mai nu se
mai poate derula niciun eveniment. La noi, \n mod normal,
evenimentele erau \n luna mai, astfel \ncât este greu de crezut c`
se mai poate face ceva. Nu [tim ce va fi nici \n perioada urm`toare”,
a men]ionat Adrian C`liman, reprezentantul Rock’n Ia[i.

Festivalul de la pârtie va continua

|n luna iunie, la pârtia de schi din S`r`rie urma s` se
desf`[oare festivalul Rockanotherworld. Evenimentul este perceput
an de an ca fiind unul caritabil, \n care se strâng fonduri pentru
cauze nobile. |n ciuda pandemiei, evenimentul va continua sub
alt` form`. Organizatori au men]ionat c` de[i concertele nu vor
mai reuni un public larg, Rockanotherworld va continua pentru
ac]iunile de caritate. „Momentan, festivalul se axeaz` pe partea
caritabil`. Nu [tim exact ce va fi, de marcat vom marca festivalul,
dar cu siguran]` va fi \ntr-o manier` de siguran]` pentru public,
arti[ti [i echip`. Mai mult ca sigur, la nivelul care a fost \n ceilal]i
ani nu va mai fi. Oricum, noi \l marc`m \n continuare, activitatea
nu se \ntrerupe [i de aceea vom derula ac]iuni mai mult pe
aceast` parte, aceea de a ajuta comunitatea. La urma urmei,
festivalul Rockanotherworld s-a n`scut dintr-o nevoie de genul
acesta. A fost un eveniment ad-hoc \n care oamenii s-au adunat
[i au dorit s` contribuie \mpreun` pentru o cauz`. Acest lucru
a crescut [i a devenit un festival mare. |ntr-adev`r, unii oameni
au perceput acest festival ca pe unul de muzic`, dar acum ne
bucur`m c` putem scoate \n eviden]` [i cealalt` latur`. De marcat
\l vom marca, dar nu [tim exact cum. Evenimente mari nu vor
fi \n aceast` var` nic`ieri. Chiar dac` trece pandemia, nu po]i
risca s` duci un num`r foarte mare de oameni la un loc. Totul
va fi gândit mult mai sigur pentru toat` lumea. Nu am anun]at
c` vom anula evenimentul pentru c` nu ne dorim acest lucru.
Rockanotherworld se \ntâmpl`, sub o alt` form`, dar merge
\nainte”, a men]ionat Patricia Butucel, organizatorul evenimentului. 

|n ceea ce prive[te Afterhills, festival care anul trecut a avut
loc \n luna august la Dobrov`], organizatorii nu au oferit un
r`spuns pân` \n prezent \n ceea ce prive[te edi]ia de anul acesta.

Vlad ROTARU

Alert\ printre localnicii
din apropierea Ia[ului.
Bomb\ g\sit\ la Bârnova

Mai multe elemente de muni]ie neexplodat` au
fost g`site \n ultimele zile \n apropierea
municipiului Ia[i, dar [i \n alte zone din jude]

|n ultima perioad`, angaja]ii Inspectoratului pentru Situa]ii de
Urgen]` (ISU) Ia[i au intervenit \ntr-o serie de situa]ii mai speciale
\n unele zone din jude]. O parte a acestora au vizat [i misiuni
de asanare [i distrugere a elementelor de muni]ie neexplodat`
sau nedezactivat`. „Echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului
2 de Pompieri Ia[i a executat o misiune pirotehnic` în localitatea
Vi[ani, comuna Bârnova, pentru a ridica o bomb` de arunc`tor
calibru 82 milimetri. Suprafa]a asanat` a fost de 200 de metri
p`tra]i. Echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri
Ia[i a executat o misiune pirotehnic` în localitatea Buznea, comuna
Ion Neculce, pentru a ridica un proiectil exploziv calibru 75
milimetri. Suprafa]a asanat` a fost de 200 de metri p`tra]i”, au
men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i.

Zeci de interven]ii SMURD

Au fost efectuate [i alte misiuni \n toat` aceast` perioad`.
„Sec]ia de Pompieri Târgu Frumos a intervenit pentru deblocarea
u[ii unui apartament din ora[ul Târgu Frumos, strada Petru Rare[.
Dup` p`trunderea în apartament, proprietarul a fost g`sit con[tient
[i predat echipajului de prim-ajutor calificat sosit la locul interven]iei.
Deta[amentul 1 de Pompieri Ia[i a intervenit pentru deblocarea
u[ii unui apartament din municipiul Ia[i, Pia]a Voievozilor. Dup`
p`trunderea în apartament, din nefericire, proprietara în vârst`
de 65 ani a fost g`sit` decedat`”, au mai men]ionat reprezentan]ii
ISU Ia[i. {i echipajul CBRN din cadrul Deta[amentului 2 de
Pompieri Ia[i a executat [apte ac]iuni de decontaminare a
autospecialelor, echipamentelor specifice [i a personalului echipajelor
din cadrul Inspectoratului. |n plus, au fost efectuate [i interven]ii
pentru acordarea asisten]ei medicale de urgen]`, de prim- ajutor
calificat. |n acest caz, echipajele SMURD au intervenit la 24 de
cazuri medicale.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Municipalitatea ie[ean` demareaz` \n acest` perioad`
proiectul de extindere a re]elelor electrice în zona Galata.
Prin acesta vor fi realiza]i 6,32 kilometri de linii electrice
subterane de 20 kV [i 14,4 kilometri de linii electrice subterane
de 0,4 kV, la care se adaug` opt puncte de transformare.
Valoarea total` a proiectului este estimat` la 9.7 milioane lei,
sum` ce include TVA. Documenta]ia aferent` proiectului a
fost avizat` favorabil în Comisia tehnico-economic` de avizare
[i recep]ionare a documenta]iilor aferente proiectelor de
investi]ii derulate de municipiul Ia[i la începutul acestei
s`pt`mâni. Asta, în timp ce studiul de fezabilitate [i indicatorii
tehnico-economici pentru acest proiect au fost aprobate de
Consiliul Local în [edin]a din 21 februarie. Investi]ia va fi
concretizat` prin asocierea Prim`riei municipiului Ia[i cu SC
Delgaz Grid SA, cele dou` p`r]i urmând s` suporte, fiecare,
jum`tate din cuantumul cheltuielilor. 

„În perioada urm`toare se va trece la solicitarea acordului
din partea proprietarilor de terenuri pe care urmeaz` s` treac`
re]eaua de alimentare cu energie electric`, încheierea contractelor
de asociere [i de cofinan]are cu SC Delgaz Grid SA [i
întocmirea documenta]iei pentru scoaterea la licita]ie a proiect`rii
[i execu]iei lucr`rilor. Elaborarea proiectului are la baz`
numeroasele solicit`ri venite din partea cet`]enilor consulta]i
în cadrul dezbaterii publice ini]iate de municipalitate pe
marginea bugetului municipiului Ia[i pe anul 2020”, au men]ionat
reprezentan]ii municipalit`]ii ie[ene.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Re]eaua de
electricitate va fi
extins\ în zona 
Galata. Zece milioane
de lei au fost 
luate `n calcul

Un grup de str\ini celebri au
fost bloca]i `nainte s\ ajung\
la Ia[i. M\rturiile celor care
i-au chemat spun totul
despre situa]ia din municipiu
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Restructur`ri majore la Spitalul de Recuperare Ia[i, \n preg`tirea
de a deveni unitate medical` pentru pacien]ii diagnostica]i cu
COVID-19. Din 250 de cadre medicale, doar 30 mai vin acum la
locul de munc`. Din 500 de pacien]i, niciunul nu mai este internat.
Medicii prezen]i \n spital trateaz` doar urgen]ele, iar listele cu
pacien]ii care au nevoie de protezare [i implant cohlear au r`mas
\n a[teptare. |n acest moment, cadrele medicale se preg`tesc
intens pentru a primi pacien]ii cu patologie ORL [i hematologie,
f`r` a fi infecta]i cu coronavirus. |n momentul \n care spitalele
desemnate s` primeasc` pacien]ii cu COVID-19 nu vor mai face
fa]`, pacien]ii vor fi trimi[i la Spitalul de Recuperare. Acum se
lucreaz` la \ntocmirea procedurilor de primire [i \ngrijire a
pacien]ilor care au fost diagnostica]i cu coronavirus. 

Distribuie medicamente \n jude]ele din
regiunea Moldovei

Autorit`]ile au anun]at faptul c` Spitalul de Recuperare va
deveni spital COVID-19. |n acest moment, cadrele medicale care
\nc` mai vin la locul de munc` preg`tesc spitalul pentru aceast`
nou` schimbare. „Deocamdat` nu ne putem defini ca spital COVID,
este un spital \n a[teptare. |n acest moment trat`m doar urgen]ele
[i rezolv`m programele na]ionale. Suntem la zi cu furnizarea
medicamentelor din programele na]ionale. Ne str`duim s` limit`m
deplasarea pacien]ilor mai ales din alte jude]e. Medicamentele
ajung la spitalul jude]ean. Noi anun]`m pacien]ii despre intervalul
orar \n care trebuie s` se prezinte la spital [i care este medicul
de leg`tur` care le va furniza medicamentele. Totodat`, organiz`m
circuite diferite, traseu separat pentru transportarea pacien]ilor cu
coronavirus. Cadrele medicale asist` la exerci]iile specifice privind
echiparea [i dezechiparea echipamentului de protec]ie. Consider`m
dezechiparea ca fiind momentul cel mai vulnerabil \n care un
salariat se poate infecta cu coronavirus”, a specificat dr. Doru
Baltag, director medical al Spitalului de Recuperare Ia[i. 

Personalul medical, redus considerabil

Conducerea spitalului a recomandat personalului medical
concedii de odihn`. Din 250 de cadre medicale, mai vin la locul
de munc` aproximativ 30. Se fac ture a câte dou` s`pt`mâni.
Practic, o echip` lucreaz` 14 zile, iar cealalt` se odihne[te [i vice
versa. „La aproape 500 de pacien]i, \nainte aveam 200, 250 de
cadre medicale care lucrau. Acum avem 20, 30. Am recomandat

concedii de odihn`. Cadrele medicale r`mase la lucru preg`tesc
spitalul cu resurse materiale [i umane pentru primirea pacien]ilor
cu COVID-19. Acesta e lan]ul unu. Planul doi este deschiderea
noastr` de a primi pacien]i cu patologie ORL, Neurologie [i
Hematologie f`r` COVID-19. Scenariul trei este primirea pacien]ilor
cu COVID-19 \n condi]iile stabilite de celelalte spitale care se
ocup` deja de ace[ti pacien]i”, adaug` medicul ie[ean.

Liste de a[teptare de doi ani

Pacien]ii care vor prezenta situa]ii medicale care cer rezolvare
urgent` vor fi primi]i \n spital. Cei care suport` reprogramare, vor
reveni imediat dup` finalizarea perioadei de pandemie. |n cazul
pacien]ilor care au nevoie de protezare, situa]ia poate fi alb`, dar
[i neagr`, \n func]ie din ce unghi prive[ti. S-a mic[orat lista de
a[teptare, dar \n continuare apar solicit`ri. Pacien]ii au \n]eles \ns`
c` trebuie s` stea momentan acas`. Un pacient poate a[tepta [i
doi ani pentru a beneficia de protezare. „Protezare, implant cohlear,
sunt interven]ii reprogramabile. Solicit`rile sunt analizate. Dac` nu
reprezint` o urgen]` major`, se amân`. Dac` vom fi \n situa]ia de
a acorda asisten]` medical` unei persoane cu coxartroz` bilateral`,
unei persoane cu afec]iuni grave, cu siguran]` vom efectua interven]iile
respective. La protezare am dep`[it momentul \n care lista era
foarte mare pentru c` \n ultimele luni la protezare au lucrat mai
multe echipe operatorii. Lista s-a mic[orat, pacien]ii care sunt pe
list` \n acest moment prefer` ca situa]ia s` se lini[teasc` din punct
de vedere epidemiologic [i mai apoi s`-[i reia demersurile de a
reveni \n sec]ii pentru protezare”, a declarat dr. Doru Baltag. 

Bianca CIUBOTARIU

„Speran]a din spatele gratiilor” - un proiect unic în România,
în S`pt`mâna Patimilor, cu actorii Teatrului Na]ional (TNI)
„Vasile Alecsandri” din Ia[i. Astfel, \n S`pt`mâna Patimilor,
începând cu Lunea Mare [i terminând cu Vinerea Mare, actorii
Na]ionalului ofer` celor de acas` o emo]ionant` întâlnire cu
poezia închisorilor comuniste. Acesta cuprinde versuri ale
poe]ilor de]inu]i, printre care Vasile Voiculescu, Corneliu
Coposu, Tudor Arghezi, Nechifor Crainic, Radu Gyr, Ionel
Zeana, Andrei Ciurunga, Gabriel }epelea, Virgil Maxim, Ion
Omescu, Eugenia Indreica, Corneliu Dene[an.

Poezia închisorilor comuniste române[ti
este un fenomen unic în lume 

Poezia închisorilor comuniste române[ti este un fenomen
unic în lume. Între zidurile temni]elor, poezia a însemnat
speran]`, hran` spiritual`, puterea de a supravie]ui într-un loc
al torturii, unde a scrie însemna condamnare la moarte. Ca
urmare, valoarea poeziilor concentra]ionare st` mai ales în faptul
c` acestea au prins form` doar în mintea poe]ilor întemni]a]i,
au fost memorate, ele neputând fi scrise în interiorul celulelor.
„Condeiul cu care au fost scrise versurile a fost gândul [i foaia
pe care acestea s-au transcris a fost memoria. O idee, un
sentiment, o emo]ie, o amintire, o tr`ire profund` se înve[mântau
în cuvinte, în gând. Se organizau în vers tot în gând [i apoi
versul se imprima, prin repetare, în memorie. Acesta odat`
însu[it, un alt vers se alc`tuia în acela[i fel în gând [i se
al`tura celuilalt prin repetare în memorie. Astfel se alc`tuia
strofa, se închega integral în plan mental. De aceea, multe
poezii concepute în temni]` au r`mas în forma lor frust`, f`r`
îndelung` [i sofisticat` elaborare. Poezia terminat` era m`rturisit`
colegilor de celul`, fiind imediat însu[it` prin memorare [i apoi,
prin mijloace ingenioase [i pline de curaj, versurile î[i luau
zborul spre al]i confra]i, fra]i [i surori de suferin]`”, (Aspazia
O]el Petrescu, prefa]` la «Poe]ii dup` gratii»). 

Recitalul este cel de-al III-lea proiect al Teatrului Na]ional
Ia[i demarat în aceast` perioad`. Are scopul de a continua,
f`r` întrerupere, rela]ia extraordinar` pe care institu]ia teatral`
ie[ean` o are cu publicul, de 180 de ani. Celelalte proiecte,
colec]ia virtual` a spectacolelor din arhiv` (în derulare) [i
montajul realizat cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, au fost
primite cu bucurie. Cât de curând, Na]ionalul ie[ean va oferi
celor de acas` noi surprize.

Valentin HU}ANU

ıSperan]a din spatele
gratiilor‰ - un proiect
unic în România, în
S\pt\mâna Patimilor,
cu actorii Teatrului
Na]ional Ia[i

Sute de cadre medicale de la
Spitalul de Recuperare au fost
trimise acas\, iar alte sute
de pacien]i au fost externa]i!
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Un celebru proprietar din Ia[i a trecut la
treab`! Acum dou` zile au \nceput
lucr`rile ce vizeaz` refacerea [i
modernizarea unui imobil cunoscut din
ora[! Situat \ntr-o select` zon` a urbei,
acesta va avea o destina]ie util` pentru
sute de tineri. „Am demarat, pe 9 aprilie
2020 (ieri - n.r.) lucr`rile de construc]ii
aferente consolid`rii, reabilit`rii,
moderniz`rii [i echip`rii cl`dirii Corpului
E al Universit`]ii din P`curari. E vorba de
o cl`dire istoric`. Proiectul, în valoarea
total` de 17.478.080,59 lei, urm`re[te
cre[terea calitativ` [i cantitativ` a
spa]iului didactic al institu]iei cu 1806.27
metri p`tra]i, respectiv cu 13 s`li de curs
[i seminar, un amfiteatru, cinci spa]ii de
birouri pentru cadrele didactice, precum
[i îmbun`t`]irea condi]iilor de studiu [i de
cercetare”, a precizat prof. univ. dr.
Tudorel Toader, rectorul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” - UAIC din Ia[i 

O nou` investi]ie a demarat la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i! Astfel, ieri, 9 aprilie 2020, au demarat
lucr`rile de construc]ii aferente proiectului „Consolidarea, reabilitarea,
modernizarea [i echiparea cl`dirii Corpului E al institu]iei. Totul
s-a derulat \n cadrul Programului Opera]ional Regional (POR)
2014-2020, Axa prioritar` 10: Îmbun`t`]irea infrastructurii educa]ionale.
Acesta este co-finan]at prin Fondul European de Dezvoltare
Regional` (FEDR), în baza contractului de finan]are încheiat cu
Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Administra]iei Publice (MDRAP)
[i Agen]ia pentru Dezvoltare Regional` Nord-Est (ARDNE).

„În urma derul`rii pe Platforma de Achizi]ii Publice a procedurii
privind atribuirea contractului de execu]ie de lucr`ri pentru acest`
investi]ie, la data de 12 martie 2020, s-a încheiat contractul de
lucr`ri cu compania câ[tig`toare, respectiv SC Tec Telecom SRL.

Proiectul, în valoarea total` de 17.478.080,59 lei, urm`re[te
cre[terea calitativ` [i cantitativ` a spa]iului didactic al Universit`]ii
cu 1806.27 metri p`tra]i, respectiv cu 13 s`li de curs [i seminar,
un amfiteatru, cinci spa]ii de birouri pentru cadrele didactice,
precum [i îmbun`t`]irea condi]iilor de studiu [i de cercetare la

Universitatea «Cuza»”, a precizat prof. univ. dr. Tudorel Toader,
rectorul celei mai vechi institu]ii de \nv`]`mânt superior a României. 

Aici a func]ionat, ani buni, prima
\nchisoare modern` a Ia[ului

Cl`dire de patrimoniu, înscris` în Lista Monumentelor Istorice
(LMI), Corpul E al UAIC a fost cea mai veche închisoare modern`
din Ia[i. Era cunoscut` [i sub numele de Casa Canano [i a
func]ionat aproape un secol, între anii 1830 [i 1916. Ea se afla
\ntr-o avansat` stare de degradare deoarece nu s-a mai investit
aici de peste trei decenii. Imobilul este situat pe strada P`curari,
num`rul 9. Datele istorice arat` c`, la acele vremuri [i la singura
\nchisoare a ora[ului de pe strada P`curari ajungeau to]i cei care
aveau probleme cu legile vremii. Odat` sosi]i aici, to]i de]inu]ii
ajungeau pe mâna c`l`ului Gavril Buzatu, zis [i nea Bogdan.
Acesta era [i el la rândul lui un ho] [i un criminal care, pentru
a sc`pa de pedeaps`, \ndeplinea toate dispozi]iile Cur]ii. Dintre
zidurile \nchisorii, foarte pu]ine persoane mai puteau ie[i pentru
a vedea soarele. „Noroco[ii” care vedeau lumina zilei erau cei
care aveau de \ndeplinit datorii silnice [i trebuiau s` suporte
biciul celui cunoscut drept „omul f`r` suflet”. Printre oamenii
importan]i ai vremii care au stat \n \nchisoarea din centrul Ia[ului
poate fi amintit [i Neculai Rosetti Roznovanu, care voia tronul
Principatelor Române. Dup` ce a complotat \mpotriva domnitorului
Alexandru Ioan Cuza \n anul 1866, a fost b`gat \n celebra pu[c`rie.
Aici a fost \ncarcerat [i Alecu Beldimari, fondatorul ziarului
Adev`rul.

Valentin HU}ANU

Studen]ii din cadrul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i sunt invita]i s` participe la noi activit`]i on-
line de consiliere [i orientare, organizate de Serviciul pentru
studen]i, orientare în carier` [i inser]ie profesional` [i Alumni
(SSA). Programul are ca scop sus]inerea [i îndrumarea
studen]ilor UAIC pentru a se adapta perioadei de izolare, dar
[i informarea acestora cu privire la ce pot face pentru a
continua dezvoltarea lor, în condi]iile actuale. „STUD CAFÉ.
Good morning talks” const` într-o serie de discu]ii on-line,
cu o durat` de 30 de minute, unde vor fi invita]i psihologi,
speciali[ti în dezvoltare personal` [i orientare în carier` de
la „Cuza”. Între subiectele care vor fi abordate se reg`sesc
urm`toarele: Importan]a stabilirii unui program zilnic, Gestionarea
emo]iilor, Strategii pentru cre[terea angajabilit`]ii, pe care le
putem aplica în perioada izol`rii, Importan]a somnului pentru
un stil de via]` s`n`tos, Cât de eficient utiliz`m tehnologia,
Cum s` ne organiz`m pentru a ne finaliza cât mai u[or
lucrarea de licen]` sau diserta]ia.

Episoadele vor fi transmise live în fiecare mar]i [i joi,
începând cu ora 11:00, pe pagina de Facebook Serviciul pentru
Studen]i [i Absolven]i - UAIC. Studen]ii care doresc s`
beneficieze de sesiuni de consiliere individual` on-line pot
trimite o solicitare la adresa servicii.studenti@uaic.ro. 

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro 

ıSTUD CAFÉ. Good
morning talks‰, un nou
program de discu]ii 
on-line pentru studen]ii
Universit\]ii ıCuza‰

Un nou program de discu]ii on-line, intitulat
„STUD CAFÉ. Good morning talks”, pentru
studen]ii Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” -
UAIC din Ia[i. Acesta a demarat ieri, 9 aprilie
2020 [i este derulat de Serviciul pentru
studen]i, orientare în carier` [i inser]ie
profesional` [i Alumni - SSA 

EXCLUSIV! Celebru proprietar
reface total o mare 
cl\dire din centrul Ia[ului 



SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]`
economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii
la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA. 

Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale. 

Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII

TIPOGRAFICE 

LA CELE MAI
MICI PRETURI, 

Trimite o
cerere de
oferta la: 

grafic.beta.inve
st@gmail.com
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Pe data de 16 aprilie, Inspectoratul de
Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i organizeaz` o
licita]ie pentru achizi]ionarea de m`[ti,
necesare pentru protec]ia angaja]ilor \mpotriva
r`spândirii infec]iei cu coronavirus. Prevederea
bugetar` este de 513.000 lei, f`r` TVA,
aproape 100.000 euro. Necesarul este de
maximum 171.000 de m`[ti. Acestea trebuie
confec]ionate din material ne]esut, din trei
straturi cu trei pliuri separate [i o lamel`
care s` se adapteze la forma fe]ei. 

„Contractantul va ambala [i eticheta
produsele furnizate astfel încât s` previn`
orice daun` sau deteriorare în timpul
transportului acestora c`tre destina]ia stabilit`.
Dac` este cazul, ambalajul trebuie prev`zut
astfel încât s` reziste, f`r` limitare, manipul`rii
accidentale, expunerii la temperaturi extreme,
s`rii [i precipita]iilor din timpul transportului
[i depozit`rii în locuri deschise. Transportul
[i toate costurile asociate sunt în sarcina
exclusiv` a contractantului. Produsele vor

fi asigurate împotriva pierderii sau deterior`rii
intervenite pe parcursul transportului [i
cauzate de orice factor extern. Destina]ia
de livrare este sediul Serviciului Logistic
IPJ Ia[i. Contractantul este responsabil
pentru livrarea în termenul agreat al

produselor [i se consider` c` a luat în
considerare toate dificult`]ile pe care le-ar
putea întâmpina în acest sens [i nu va
invoca niciun motiv de întârziere sau costuri
suplimentare”, se arat` \n caietul de sarcini.

Ciprian BOARU

Zeci de ie[eni au
\nscris culturile \n
domeniul ecologic

Anul acesta au depus documentele la Direc]ia pentru Agricultur`
a Jude]ului (DAJ) Ia[i mai multe persoane care vor s` ob]in`
certificarea ecologic`. Dac` unii au deja culturile \nscrise [i au
ob]inut o nou` certificare, al]ii au solicitat pentru prima dat` acest
document. |n jude]ul Ia[i sunt \n jur de 500 de persoane care
produc ecologic, care de]in peste 40.000 de hectare de culturi
agricole, iar dac` cei care au depus documentele anul acesta vor
trece de toate etapele, suprafa]a cultivat` cu culturi ecologice va
cre[te. Cei care vor s` ob]in` aceast` certificare o mai pot face
pân` la sfâr[itul anului. Printre documentele necesare \nscrierii
\n agricultura ecologic` ace[tia trebuie s` aib` contractul \ncheiat
\ntre operator [i organismul de inspec]ie [i certificare men]ionat
\n fi[a de \nregistrare, declara]ia pe proprie r`spundere \n vederea
\nregistr`rii ca operator \n sistemul de agricultur` ecologic`,
conform anexei nr. 8 din HG 125112013 sau extras din SNIIF –
Sistemul privind identificarea [i \nregistrarea animalelor din
România, pentru fermierii cu animale crescute \n sistem ecologic.

Raluca COSTIN

Prim\ria preg\te[te
modernizarea a dou\ str\zi
din T\t\ra[i! Deocamdat\ 
se face proiectul

Pe data de 4 mai, Prim`ria Ia[i organizeaz` o licita]ie pentru
achzi]ionarea unor servicii de proiectare [i asisten]` tehnic` \n
cadrul obiectivului „Modernizare strada Aurel Vlaicu - strada
Ciurchi”. 

Prevederea bugetar` este de 365.000 lei, f`r` TVA, adic`
76.000 de euro. „Strada Aurel Vlaicu este amplasat` \n strada
T`t`ra[i, asigurând leg`tura \ntre intersec]ia str`zilor Ion Creang`
- Fântânilor - Ignat [i limita administrativ` a municipiului Ia[i -
Dancu. Strada are lungimea de circa 3.100 metri liniari [i l`]imea
p`r]ii carosabile de circa 6 metri liniari. |mbr`c`mintea rutier`
este \ntr-o stare avansat` de degradare. Colectarea [i dirijarea
apelor pluviale se face prin intermediul re]elei de canalizare din
zon` [i strada este prev`zut` cu iluminat stradal. Strada Ciurchi
este amplasat` \n cartierul T`t`ra[i [i asigur` leg`tura \ntre strada
Vasile Lupu [i strada Aurel Vlaicu. Tronsonul studiat are o lungime
de aproximativ 100 metri liniari [i l`]imea p`r]ii carosabile de
circa 5 metri liniari”, se arat` \n caietul de sarcini.

Ciprian BOARU

Pe data de 5 mai, Prim`ria municipiului Pa[cani organizeaz`
o licita]ie pentru modernizarea Gr`dini]ei nr. 2 [i a Cre[ei
nr. 1, de pe strada Sportului nr.11. Pe lâng` lucr`rile de
execu]ie, contractul presupune [i realizarea proiectului tehnic.
Prevederea bugetar` este de 3.492.193 lei, f`r` TVA, aproape
700.000 euro. 

Proiectul presupune [i cre[terea num`rului total de
participan]i la procesul educa]ional. „Obiectivul general al
proiectului este \mbun`t`]irea infrastructurii educa]ionale
antepre[colare [i pre[colare pentru a crea copiilor [i cadrelor
didactice un mediu educa]ional care s` le ofere confortul
minim, siguran]` [i s` le permit` desf`[urarea unui proces
instructiv - educativ eficient. 

Prin intermediul acestui proiect se dore[te ca atât gr`dini]a,
cât [i cre[a s` devin` un mediu atractiv pentru to]i copiii,
un mediu care va \ncuraja dorin]a de performan]` [i participare
la procesul educa]ional, consolidând astfel rolul gr`dini]ei [i
al cre[ei \n parcursul educa]ional al fiec`rui copil”, se arat`
\n caietul de sarcini. Oferta cu pre]ul cel mai mic va fi
declarat` câ[tig`toare. Durata total` a contractului va fi de
15 luni. Proiectul este finan]at prin intermediul unui program
european. 

Ciprian BOARU

Peste 700.000 de
euro pentru
modernizarea unei
gr`dini]e [i a unei
cre[e din Pa[cani

Poli]i[tii din Ia[i vor primi
m\[ti de protec]ie!
Contractul este de 
peste 100.000 de euro



Criza alimentar` e tot mai aproape. De asta se tem fermierii din
jude] care fac eforturi ca anul acesta s` mai salveze ceva din produc]ie.
|ntrucât \nc` de anul trecut seceta pedologic` a f`cut ravagii, iar
epidemia de coronavirus a generat lipsuri \n rezervele de semin]e,
agricultorii prev`d un viitor sumbru \n ceea ce prive[te recolta de
cereale din acest an, dar [i a celorlalte culturi care abia sunt
\ns`mân]ate. Pentru ca autorit`]ile s` intervin`, fermierii au lansat o
peti]ie prin care solicit` ajutorul de la stat. Asocia]ia Cultivatorilor
de Cereale [i Plante Tehnice din Ia[i, dar [i celelalte asocia]ii din
]ar` au cerut declararea st`rii de calamitate din cauza secetei. 

„|n dou` s`pt`mâni intr`m \n calamitate” 

Potrivit acestora, \n viitorul foarte apropiat vor fi num`rate
pagubele. „Am f`cut la nivel na]ional o adres` c`tre oficialit`]i
pentru constituirea comisiilor jude]ene care s` constate [i s`
evalueze pagubele suferite de culturile agricole afectate de
fenomenele meteorologice nefavorabile din iarn` [i prim`var`,
adic` secet` pedologic` prelungit` [i înghe]ul din a doua jum`tate
a lunii martie. Noi, la Ia[i, \n dou` s`pt`mâni intr`m \n calamitate.
|n partea de sud a jude]ului e mai grav. |ntr-o s`pt`mân`, fermierii
intr` \n calamitate. Rezervele statului ar trebui s` asigure continuitate,
dar s-a v`zut c` stocurile sunt minime. De ce nu avem stocuri?
Unde sunt alimentele conservate pe termen lung, rezerva de
grâu?”, spune Emil Teofil B`lteanu, pre[edintele Asocia]iei
Cultivatorilor de Cereale [i Plante Tehnice din jude]ul Ia[i. 

Probleme cu inputurile din cauza
coronavirusului

Astfel, mari suprafe]e cu culturi de toamn` vor trebui întoarse
[i exist` riscul diminu`rii sau chiar pierderii produc]iei de pe
suprafe]ele ce vor fi îns`mân]ate cu culturi de prim`var`, mai ales
porumb [i floarea-soarelui. De asemenea, efectele negative se v`d
\n condi]iile restric]iilor impuse de actuala stare de urgen]`, care
genereaz` implicit întârzieri în furnizarea de inputuri pentru fermieri,
în special pentru zonele în care se utilizeaz` tratamentul cu
substan]e din familia neonicotinoidelor. „Semnalele sunt destul de
grave din toate jude]ele Moldovei, limitrofe, ca Vaslui, Br`ila sau
Gala]i, unde deja e calamitate. |n sudul ]`rii, fermierii vor s`
\ntoarc` grâul ori floarea-soarelui”, mai spune Emil Teofil B`lteanu. 

„Grâul a \nceput s` se usuce”

Potrivit speciali[tilor, culturile de toamn` au fost grav afectate
de seceta instalat` înc` din toamna anului 2019 [i veniturile realizate
din valorificarea acestei produc]ii vor fi insuficiente pentru acoperirea
datoriilor la furnizori [i reluarea ciclului de produc]ie. „|ntr-o

s`pt`mân` dac` nu plou`, e grav. Eu am deja probleme. Grâul a
\nceput s` se usuce. Culturile au fost afectate [i de \nghe]. Cum
s` reziste plantele dac` ziua sunt 17-18 grade, iar noaptea minus
dou` grade? Pericolul este foarte mare”, spune Viorel Stan, fermier
care administreaz` câteva sute de hectare în zona Sculeni.

„Pâinea se scumpe[te”

Fermierii spun c` va fi afectat` securitatea alimentar`, iar din
acest motiv [i pre]urile ar putea cre[te. Ace[tia estimeaz` c`
produc]iile vor fi extrem de mici, chiar un sfert din cele ob]inute
\n anii preceden]i. Mai mult, schimb`rile climatice diferite de la
an le-au dat planurile peste cap. „Niciun an nu e la fel cu cel`lalt
[i nici noi nu [tim ce s` mai facem cu culturile. Nu exist` un
tipar s` ne d`m seama ce trebuie f`cut. Ne baz`m pe ceea ce
[tim [i mai discut`m \ntre noi, fermierii. Acum sunt temperaturi
de mai. |mi ar`ta 21 de grade \n bord. Cred c` produc]ia va fi
mult redus`, nu va fi nici la jum`tate fa]` de anul trecut. Când
cre[te cererea, pâinea se scumpe[te. Dac` fac dou` tone \n loc
de [ase, normal c` se va vedea la pre]”, mai spune Viorel Stan.

Porumbul are nevoie de ap`

Fermierii au \nceput campania de prim`var` cu pu]ine speran]e.
Astfel, chiar dac` exist` condi]ii pentru \ns`mân]are, ace[tia spun
c` au nevoie de ap`. „Ast`zi, pentru sem`nat, avem umididate \n
sol. Dac` intr`m cu pr`[itoarele \n plin, cele 2.000 de hectare le
termin de sem`nat cu porumb. Am \ns`mân]at 150 de hectare cu
floarea- soarelui, din cele 400 pe care inten]ionez s` le \ns`mân]ez.
Grâul, orzul, rapi]a, sunt culturi care au fost ajutate prin \ngr`[are
fazial`, le-a fost administrat azot [i devin din ce \n ce mai mari
consumatoare de ap`. Dac` apa nu vine \n dou` s`pt`mâni, atunci
va fi grav. Fereasc` Dumnezeu s` nu aib` ap` porumbul, c` o
\ncurc`m”, spune Ioan Buimac, fermier care administreaz` peste
3.000 de hectare de teren agricol \n zona Andrie[eni. 

Sistemul de iriga]ii nu acoper` tot jude]ul

Marii fermieri din jude] au sisteme de iriga]ii \ns` acum
acestea sunt utilizate pentru udatul culturilor de prim`var`. Pentru
a veni \n ajutorul lor, Agen]ia de |mbun`t`]iri Funciare (ANIF)
le pune la dispozi]ie apa gratuit. Acest lucru ajut` doar o parte
din fermierii din jude], dar [i din ]ar` pentru c` sistemele de
iriga]ii sunt \nvechite, nu mai pot fi utilizate, iar cele care
func]ioneaz` acoper` doar 10 la sut` din suprafa]a irigabil`. La
nivelul jude]ului cei mai noroco[i sunt fermierii care au investit
milioane de euro \n sistemele de iriga]ii.

Fermierii din Ia[i irig` de o s`pt`mân`

Astfel, \n nordul jude]ului, unde agricultorii au modernizat
aceste sisteme, fie din fonduri proprii sau din fonduri europene,
ace[tia le-au folosit deja pentru primele ud`ri pentru sem`narea
culturilor de prim`var`. Astfel, peste 20.000 de hectare de teren
agricol au fost deja contractate de fermierii din Ia[i. „Am pornit
sistemele de iriga]ii de s`pt`mâna trecut` la SPA Moreni, Lunca,
Tab`ra. Acum, toat` lumea vrea s` irige”, spune {erban Marius
Horia, directorul ANIF-filiala Ia[i. 

Raluca COSTIN

BIO-PAN
CENTRU MEDICAL

Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908; 

0726.655.750

* UROLOGIE- SEXOLOGIE:
dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)

* PSIHOLOGIE: Florescu Daniela-
Psiholog- Psihoterapeut

* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion

Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL 
DE LIBERA PRACTICA

„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA

COPII- ADULTI - 
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE 
LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie
• Perfuzii

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR; 

Telefon: 0753.313.034; 
0758.063.500
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SERVICII MEDICALE

Comunicat de presă Antibiotice SA
Contact: Mihaela Melinte, Coordonator Comunicare

mihaela.melinte@antibiotice.ro, 0232 209 402
Iaşi, 20 martie 2020

Antibiotice Iași ajută
Institutul Național 
de Boli Infecțioase
“Matei Balș”

Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”din
București, principalul pol pentru tratarea persoanelor
infectate cu COVID-19, va primi din partea Antibiotice
Iași suma de 250.000 lei. De asemenea, 50.000 lei se vor
duce către Institutul Regional de Oncologie Iași. 

“În acest context pandemic cu care nu ne-am mai
întâlnit până acum, se impun măsuri excepționale. Suntem
un producător român de medicamente și vom avea
întotdeuna grijă de români iar acum, ne exprimăm întreaga
disponibilitate să ajutăm sistemul de sănătate să procure
resursele necesare pentru a face față suprasolicitărilor
ce vor urma.Antibiotice la momentul de față nu a întrerupt
procesele de fabricație și își propune să asigure cu
medicamente orice solicitare venită din partea spitalelor
din toată țara, mai ales dacă acestea se confruntă cu
rupturi de stoc pentru medicamente de urgență”, a declarat
Ioan Nani, Director General Antibiotice.

În acest sens, Antibiotice Iași pune la dispoziția spitalelor
pentru comenzi de urgență, două numere de telefon:

Bogdan Turca, Director Național de Vânzări – 0754203173
Diana Moroșanu, Manager Național Hospital – 0726345130

Fermierii sunt dispera]i! Coronavirusul [i
seceta au distrus produc]iile de anul acesta.
ıFereasc\ Dumnezeu s\ nu aib\ ap\ porumbul,
c\ o `ncurc\m. Pericolul este foarte mare‰
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Acestea sunt cadrele
medicale care readuc la
via]` pacien]ii cu COVID
afla]i \n ultimul stadiu! Sub
costume sufocante, cu un
risc major de infectare,
zâmbesc, se prind de
mân` [i intr` \n salon. La
final, primesc un simplu
„mul]umesc” care le unge
sufletele de bucurie.
Ace[tia sunt \ngerii celor
care se zbat \ntre via]` [i
moarte!

Povestea ne[tiut` a cadrelor medicale
care ajut` pacien]ii cu coronavirus s`-
[i recapete via]a. 

La sec]ia de Anestezie [i Terapie
Intensiv` a Spitalului de Boli Infec]ioase
au fost pân` \n acest moment 22 de
pacien]i cu COVID-19. Vorbim aici de
tineri [i b`trâni. Din num`rul total, opt
au decedat sub privirile disperate ale
cadrelor medicale. Al]i opt pacien]i au
fost pu[i pe picioare [i trimi[i \napoi
pe sec]ie. |n acest moment, la ATI sunt
opt pacien]i. Dintre ace[tia, [ase sunt
\n stare critic`, iar doi a[teapt` s` fie
trimi[i \napoi pe sec]ie, având starea
de s`n`tate stabil`. Imaginile v`zute de
c`tre cadrele medicale de la ATI, munca

lor titanic` de a ]ine ace[ti pacien]i \n
via]` nu au fost \n aten]ia publicului
mai deloc. Este vremea s` discut`m
despre cei care readuc la via]` oameni
f`r` nicio speran]`. 

Ultima [ans` 
la via]` a unui pacient
cu COVID-19

Un pacient ajunge pe mâna speciali[tilor
de la ATI atunci când niciun alt medic
de alt` specializare nu-i mai poate oferi
suport pentru a r`mâne \n via]`. De
cele mai multe ori, ace[tia ajung sau
intr` \n com` imediat dup` internare.
Sunt conecta]i la aparate [i numai mâna
unui medic iscusit [i Dumnezeu mai
pot oferi familiei speran]a c` acei pacien]i
vor r`mâne \n via]`. |ntr-o perioad` \n
care ne lupt`m cu cea mai periculoas`
pandemie de care au auzit cel pu]in
ultimele cinci genera]ii de români, sub
m`[tile ticsite de transpira]ie, l`crimeaz`
cadrele medicale de la ATI. „Pân` \n
acest moment, \n sec]ia de terapie
intensiv` de la Spitalul de Boli Infec]ioase
au intrat 22 de pacien]i infecta]i cu
COVID-19. Aproximativ 99.9 la sut`
dintre ace[tia prezentau [i alte comorbidit`]i.
Vorbim despre pacien]i cu vârste cuprinse

\ntre 27 [i 80 de ani. Din p`cate, opt
dintre ace[tia au pierdut lupta cu via]a.
|n acest moment, \n sec]ie mai avem
opt pacien]i, dintre care, sper`m c` doi
vor fi trimi[i zilele ce urmeaz` \napoi
pe sec]ie”, a specificat dr. Florin Ro[u,
Medic primar ATI, Coordonator
Compartiment Terapie Intensiv`. 

„Se lucreaz` 
24 de ore din 24”

Aproximativ 12 ore pe zi, cadrele
medicale de la sec]ia de ATI stau blocate
\ntr-un costum greu de purtat, cu m`[ti
care nu-i las` s` respire, cu m`nu[i
care le storc transpira]ia din palme. Cu
toate acestea, la finalul zilei, \nchid
mul]umi]i ochii, [tiind c` prin munca
lor zeci de pacien]i mai sunt \nc` \n
via]`. „De diminea]`, la prima or`,
cadrele medicale igienizeaz` pacien]ii
intuba]i care, evident, nu se pot sp`la
singuri. Ace[tia sunt sp`la]i cu ap` [i
s`pun, sunt dezinfecta]i, iar mai apoi
sunt da]i cu crem` de g`benele. |n
fiecare diminea]` lejeria se schimb`, la
fel [i leg`turile, tuburile [i cateterele.
Dup` aceste procedee, se recolteaz`
analizele care sunt duse ulterior la
laborator. Mul]i pacien]i sunt hr`ni]i

prin sonde gastrice. Se lucreaz` 24 de
ore din 24 [i asta pentru c` ace[ti
pacien]i au nevoie de supraveghere
continu`. Ne iubim meseria [i asta face
ca lucrurile s` par` mai u[oare, dar
este o munc` titanic`”, adaug` dr. Florin
Ro[u. 

Cea mai mare bucurie,
un simplu „mul]umesc”

Pacientul cu COVID-19 care a stat
cel mai mult la sec]ia de ATI a fost
\ngrijit timp de 14 zile de cadrele
medicale. 14 zile \n care s-a zb`tut cu
greu \ntre via]` [i moarte. Cea mai
mare bucurie a cadrelor medicale este
atunci când, pacientul externat, stabil
din punct de vedere respirator [i
hemodinamic, este trimis \napoi pe
sec]ie, iar mai apoi externat. „Cea mai
mare bucurie a noastr` este «mul]umescul»
pe care \l primim de la pacien]ii care
p`r`sesc cu bine sec]ia. Un simplu
mul]umesc face ca munca noastr` asidu`
s` fie din ce \n ce mai motivat`. Imagina]i-
v` c` ace[ti pacien]i, atunci când intr`
la ATI se afl` \n pragul dintre via]` [i
moarte. Majoritatea pacien]ilor cu
coronavirus sufer` de insuficien]`
respiratorie [i prezint` dezechilibre

importante. |n orice moment, starea lui
poate prezenta o modificare brusc` [i
fatal`”, spune dr. Florin Ro[u. 

„Nu am v`zut 
niciodat` frica \n 
ochii colegilor mei”

Este o perioad` \n care lupt`torii
din linia \ntâi se tem mai tare ca
niciodat` pentru via]a lor [i asta din
cauza faptului c` sunt extrem de expu[i.
Ace[tia petrec ore \n [ir lâng` patul
pacientului cu coronavirus. Cu toate
acestea, iubirea lor pentru meseria
aleas` combate frica. „Frica este un
sentiment uman. Este greu s` te
debarasezi de fric`. Ceea ce pot s`
spun este c` nu am \ntâlnit pân` acum
pe ochii colegilor mei frica. Ne echip`m,
ne zâmbim din ochi [i intr`m. De multe
ori nu avem timp prea mult s` con[tientiz`m
ceea ce se \ntâmpl` fiindc` avem foarte
mult de lucru. Aceast` perioad` este
mai dificil` pentru noi, pentru c` trebuie
s` purt`m costumele grele de protec]ie,
ore \n [ir, fapt ce \ngreuneaz` activitatea
noastr`. Dar acest lucru nu are niciun
impact asupra calit`]ii actului medical”,
adaug` medicul ie[ean. 

Bianca CIUBOTARIU

Dezv\luiri din sec]ia unde pacien]ii cu coronavirus sunt la limita dintre via]\
[i moarte. Ce spune medicul care a fost martorul unor scene cutremur\toare

A venit ziua cea mare. Sergiu,
„t`ticul c`l`re]” de la Ia[i, a
semnat ieri actele pentru o
cas`. Visul s`u a devenit
realitate, iar ast`zi se va muta
\n cas` nou`. Sute de oameni
au f`cut dona]ii pentru Sergiu
dup` ce povestea lui a fost
publicat` de reporterii BZI. A[a
s-au adunat \n jur de 40.000 de
euro, iar reporterii BZI
\mpreun` cu lupt`torul C`t`lin
Moro[anu au reu[it s`-i \ntind`
lui Sergiu o mân` de ajutor. De
acum \nainte lucrurile vor fi
altfel pentru el [i familia lui

Gata! Sergiu, „t`ticul c`l`re]” de la Ia[i, are o
cas` nou`. Ieri, reporterii BZI \mpreun` cu lupt`torul
C`t`lin Moro[anu l-au \nso]it la un birou notarial
unde a semnat actele. Sergiu a cump`rat din banii
strân[i o cas` cu trei camere, dou` b`i, curte [i
foi[or, pe care a pl`tit 37 de mii de euro. Proprietarii
casei au l`sat-o complet mobilat` [i utilat`, cu TV,
ma[in` de sp`lat, aragaz etc. Astfel, Sergiu [i familia
sa au tot ce le trebuie. De precizat este faptul c`
locuin]a este bran[at` la gaz, ap` [i energie electric`
[i este situat` \n comuna Miroslava, extrem de
aproape de Ia[i. „Nu \mi vine s` cred... Le mul]umesc
mult tuturor celor care m-au ajutat, le sunt recunosc`tor
toat` via]a. Las totul \n urm` [i m` mut \n casa
mea....”, a spus cu lacrimi \n ochi Sergiu. Ast`zi,

Sergiu se va muta definitiv \n noua sa cas`. A
spus c` nu-[i va luat decât câteva haine. „Nu am
ce s` iau... Câteva haine [i alimente ce am primit
de la oameni...  atât...Casa \n care am stat o voi
l`sa unui frate de-al meu... Poate va reu[i el s` o
termine...”, a mai spus Sergiu. De precizat este
faptul c` f`r` ajutorul cititorilor BZI nu s-ar fi ajuns
la o asemenea situa]ie. Sute de oameni au s`rit \n
ajutor, iar dona]iile au fost diverse. Unele persoane
au donat câ]iva lei, iar altele câteva mii de lei.
Fiecare b`nu] a contat pentru Sergiu, iar acum
visul s`u a devenit realitate.

De unde a plecat totul?

V` reamintim c` Sergiu Ion Ciobotariu este
un tân`r care a ajuns peste noapte o mic` „vedet`”.
B`rbatul de loc din comuna ie[ean` R`duc`neni
a fost surprins c`lare pe un cal, pe str`zile Ia[ului.
Tân`rul a aflat c` so]ia lui, internat` la o maternitate
din Ia[i, a adus pe lume un b`ie]el. A vrut neap`rat
s`-[i vad` fiul. A \ncercat s` ia un mijloc de
transport \n comun, \ns` nu a fost l`sat. „Am
\ncercat s` iau un tramvai. Nu m-au l`sat. Nu am
avut bani s` iau un taxi. M-am \ntors acas` [i m-
am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj
de Poli]ie. I-a fost mil` de mine [i m-au l`sat s`
plec. Pe urm` m-a oprit un echipaj de la Poli]ia
Local`. Au râs de mine, m-au luat la mi[to. Mai
apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treab`.
Nu m-au amendat. Au \n]eles c` am o urgen]`
[i nu am avut alt` variant`”, a spus Sergiu. Tân`rul
a ajuns \ntr-un final la so]ia lui, la maternitate. I-
a l`sat ce a avut [i a plecat spre cas`.

„Pe data de 25 martie, \n timp ce se aflau \n
timpul atribu]iunilor de serviciu, poli]i[tii locali

din cadrul Poli]iei locale Ia[i au identificat un
tân`r de 22 de ani, care se deplasa cu un cal pe
raza municipiului Ia[i. Tân`rul a prezentat poli]i[tilor
o declara]ie pe propria r`spundere, completat` \n
conformitate cu Ordonan]a Militar` 3/2020, dar
fa]` de acesta a fost dispus` m`sura sanc]ion`rii
contraven]ionale, \n conformitate cu HCL 198/2000”,
au precizat autorit`]ile.

Lupt` pentru supravie]uire

Poli]i[tii nu l-au sanc]ionat pe b`rbat. I-au
aplicat un avertisment. Reporterii BZI au mers la
R`duc`neni, \ns` nu l-au g`sit pe b`rbat acas`.
Câ]iva vecini au precizat c` acesta s-a mutat la
Ia[i, de ceva vreme. Mai exact \n zona cartierului
Dalas. Reporterii BZI au mers \n zon`, dar ini]ial
nu l-au g`sit pe b`rbat acas`. Vecinii au spus c`
b`rbatul a plecat la munc`, chiar cu animalul pe
care l-a „folosit” \n drumul s`u spre maternitate.

La un moment dat, Sergiu s-a \ntors acas`, la cei
doi copii pe care \i are deja. „Am fost plecat la
munc`... |n fiecare zi plec la munc` cu calul...
Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am
aflat c` a n`scut, am mers s`-i duc de mâncare”,
a mai precizat b`rbatul. De precizat este faptul
c` Sergiu a \nceput s` construiasc` o cas` de
câ]iva metri p`tra]i. A ridicat doar o parte din
pere]i [i mai are mult de lucru. Nu are bani s`
finalizeze totul, dar munce[te pentru asta. „Tot
ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie
de o cas`. Tr`im greu acum, dar nu avem ce
face... muncesc cât pot”, a mai spus tân`rul. |n
orice caz, b`rbatul a devenit peste noapte une
exemplu. A \ncercat prin orice mijloace s` ajung`
la so]ia sa [i la copilul s`u nou-n`scut. Sergiu [i
familia au avut nevoie de ajutor. Acum a primit
ajutor [i are o cas` [i aproape 5.000 de euro
r`ma[i \n cont.

Drago[ SAVIN

Visul lui Sergiu, ıt\ticul c\l\re]‰ de la
Ia[i, s-a `ndeplinit! Ast\zi se mut\ `n cas\
nou\! BZI [i C\t\lin Moro[anu au f\cut
echip\ pentru a face familia fericit\!
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Vremurile contemporane pe care le traverseaz`
\ntreaga planet` sunt f`r` precedent! Pandemia
de coronavirus face ravagii \n vie]ile a milioane
[i milioane de oameni! Nici ie[enii nu sunt feri]i
de acest` situa]ie dramatic`. Pentru prima dat`,
cu to]ii suntem nevoi]i s` ne distan]`m social, s`
ne izol`m acas` [i s` tr`im, comunic`m virtual.
Dincolo de toate acestea, printr-o stare de fapt [i
mai chinuitoare, r`scolitoare [i absurd` trec [i
câ]iva dintre cei mai cunoscu]i [i iubi]i dintre
ie[eni! Chiar \n aceste zile trec prin situa]ii extreme
[i nu au voie s` fac` ceea ce iubesc mai mult.
Este vorba de actorii Teatrului Na]ional (TNI)
„Vasile Alecsandri” [i cei ai Ateneului Na]ional
din Ia[i. 

„Smerenia [i revolta trebuie s`
fie ceea ce s` ne treac` prin
minte \n fa]a acestui pr`p`d”

|n fa]a acestui pr`p`d, a[a cum \l nume[te
unul dintre marii actori ai Na]ionalului ie[ean, dar
[i al teatrului românesc (are 50 de ani de actorie
- n.r.), Emil Co[eru m`rturise[te c` realitatea este
una teribil de grea. „Oooo, cum s` nu-mi fie dor
de scen`, de public [i de tot ceea ce iubesc eu
cel mai mult? M` gândesc [i la publicul nostru
drag [i la faptul c` nu au o vin` pentru c` nu
ne pot urm`ri [i admira pe scen`. Din p`cate, \n
fa]a acestui pr`p`d cum nu a mai fost, m` gândesc
acum [i la cei care fac teatru independent, pentru
c` sunt mul]i tineri pe care-i cunosc. La ei e
foarte greu pentru c` nu mai au din ce s`-[i
câ[tige existen]a [i chiar e ceva critic... Am v`zut
c` la Bucure[ti au fost colegi care au intervenit
s`-i sus]in` [i s`-i ajute, la fel cum facem noi la
Ia[i. Apoi, acum cred c` to]i dintre noi trebuie
s` fim mai smeri]i [i, totu[i, s` fie o revolt` \n
noi atunci când vine vorba de \ntreb`rile pe care
s` le avem \n minte legate de cauza acestui virus

teribil... Da, e mare dorul de scen`, de oameni,
de studen]i, doar c`, deocamdat`, nu avem ce s`
facem. Sunt mul]i oameni nenorici]i, doborâ]i...
Dar, ca veste pentru public, noi la Na]ional le
preg`tim spectatorilor un original [i interesant
proiect ce presupune un [ir de poeme sensibile
pe care le vom oferi ie[enilor”, m`rturise[te Co[eru. 

„E un timp pentru medita]ie,
pentru acumulare”

Pe aceea[i linie, actorul [i regizorul Radu
Ghila[ vorbe[te despre ce \nseamn` o asemenea
experien]` pentru un artist. „Eu am avantajul c`
stau la cas`, am curte... Sunt copiii, familia lâng`
mine [i petrec momente pl`cute [i utile cu ei.
Apoi, e mult timp de citit, de documentat [i de
acumulat pentru când va veni momentul s` revenim
la iubitul nostru teatru, la \ntâlnirea cu colegii,
prietenii [i cu scena. Desigur, e mare dorul [i
dorin]a de a face ceea ce-]i place [i de a fi pe
scândur`, a[a cum spun actorii, doar c` nu se
poate acum. Mai greu e pentru cei care fac teatru
pe zona independent` [i care traverseaz` clipe
grele. Chiar [i la Ia[i ap`ruse acest proiect, \nainte
de pandemie, al «Teatrului din Stejar» [i chiar
avea succes, venea publicul, doar c` acum totul
s-a n`ruit. {ti]i, noi \n România am r`mas tot cu
trecutul, cu socialismul. Adic` bugetarii sunt
favoriza]i, sunt la polul opus milionarii, dar nu e
nimic pentru micii \ntreprinz`tori, ei sunt l`sa]i
ai nim`nui. Ori asta se \ntâmpl` [i cu teatrul
independent. Dup`, totu[i am v`zut mul]i actori
pe re]elele de socializare \n diverse ipostaze [i,
a[a cum spune [i Radu Afrim, cred c`, totu[i, ar
trebui s` p`streze o anumit` decen]`, un echilibru
\n ceea ce fac. Daaa, e tare greu acum pentru
fiecare, \ns`, depinde foarte mult de cât` for]`
mental`, psihic` ai pentru a trece prin toate
acestea... {i, da, cum s` nu-]i lipseasc` scena,

publicul [i s` a[tep]i mult doritul moment al
revederii!”, arat` Radu Ghila[. 

Gând dureros de dor pentru
lumina reflectoarelor

{i pentru familia de actori Adi C`r`uleanu [i
Doina Deleanu de la Teatrul Na]ional nu sunt
momente u[oare. „Am ales s` ne retragem la ]ar`
\n aceste vremuri. Nu avem ce face, dar trebuie
s` fim \n siguran]` acum... Ehhh, cu s` nu fie
dureros c` nu po]i fi pe scen`, \n fa]a publicului
[i \n lumina reflectoarelor? Dar, cu optimism [i
speran]`, a[tept`m momentul revenirii, al frumoasei
[i sincerei \ntâlniri cu spectatorii. Pân` atunci,
poate e bun [i acest timp de gândire, de lectur`
[i de momente frumoase cu familia”, spune
C`r`uleanu. {i colegul s`u C`lin Chiril` duce lipsa
farmecului pe care doar teatrul \l poate oferi. „Da,
aiurea [i na[pa... St`m acas` mult. Eu m` re\ntâlnesc,
chiar mult, cu studen]ii mei de la Universitatea
de Arte \n lumea virtual`. Facem ce se poate \n
asemenea clipe. Nu ai cum s` nu sim]i lipsa
universului pe care-l iube[ti. Mai greu, chiar la
limit`, e pentru colegii de breasl` din teatrul
independent care, acum, chiar c` au parte de
via]` grea... |n rest, s` ne revedem cu s`natate
la teatru, la spectacole”, transmite C`lin Chiril`. 

„Am auzit c` ne pa[te 
[omajul tehnic...”

{i actorii Ateneului Na]ional din Ia[i simt
presiunea acestor s`pt`mâni de izolare [i sunt
\ngrijora]i pentru ceea ce va urma. „Oooo daaa,
e tare greu [i \mi este un dor teribil dup` micii
mei actori de la So Trupa, dup` spectacolele de
la Ateneu, dup` repeti]ii, dup` public [i dup`
prieteni. Chiar am auzit c` e posibil s` intr`m \n
[omaj tehnic..., nu prea se [tie ce va fi. Dincolo
de toate acestea, chiar dac` am mai ie[it pu]in

afar`, chiar la pia]` am v`zut oameni care \n loc
s` fie mai solidari, mai umani parc` s-au \nr`it
mai mult... Oricum, cred c` ne vom schimba cu
to]ii dup` ce se va termina totul, poate vom fi
mai profunzi [i mai apleca]i c`tre lucrurile adev`rate,
cel care \ntr-adev`r merit`. E o perioad` grea...
Chiar am colegi ce activeaz` \n teatrul independent,
mul]i la Bucure[ti [i care au familii! Din p`cate,
mul]i au venit acas` la p`rin]i pentru c` nu mai
aveau efectiv bani s` tr`iasc`, de chirie. Totu[i,
dincolo de toate acestea, eu sunt o fire optimist`
[i cred c` totul va fi bine, c` vom reveni la
normal”, poveste[te Ana Hegyi.

„Nimic nu va mai fi la fel 
dup` toate acestea...”

Pe de alt` parte, unul dintre cei mai interesan]i
[i valoro[i actori din noua genera]ie, Dumitru
Florescu, crede c`, dup` pandemie, nimic din ceea
ce a fost pân` acum nu va mai fi la fel. „Sincer,
pentru mine personal acest` perioad` de stat acas`
e una foarte ok! Chiar \mi place, asta e firea mea,
c` am mai mult timp liber [i [tiu clar ce am la
dispozi]ie [i cum s` m` desf`[or. {i, dac` trebuie
s` facem asta pentru a fi \n siguran]` [i a trece
cu bine, atunci e important s` respect`m regulile.
Acuma, cum s` spun c` nu-mi este dor de teatru,
c`-mi lipse[te scena, rolurile [i via]a de artist,
colegii [i \ntâlnirea cu prietenii! A[ fi nebun s`
spun c` nu e a[a... Acum, s` vedem cât va mai
dura, deoarece, chiar dup` ce vor fi reduse multe
dintre restric]ii, vor fi anulate, multe se vor schimba
[i nu cred c` devreme vor mai putea fi organizate
spectacole cu public numeros. Sincer, eu cred c`
nimic din ceea ce a fost pân` acum nu va mai
fi la fel, ne vom schimba multe din comportamentele
[i felul nostru de a fi”, simte [i Dumitru Florescu. 

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Sunt printre cei mai cunoscu]i [i iubi]i dintre ie[eni! Chiar `n aceste zile 
trec prin situa]ii extreme [i nu au voie s\ fac\ ceea ce iubesc mai mult

|n plin` pandemie de COVID-19, patronul mai
multor localuri de tip fast-food este implicat \ntr-
un scandal de zile mari. Este vorba despre Ciprian
Gabriel Ionescu, patronul Prima Garden. La finalul
anului trecut, Ionescu a discutat cu angajata
Andreea Obreja s` preia punctul de lucru de pe
strada Sf. Sava, din spatele Prim`riei, unde pe
vremuri func]iona terasa Joker. Condi]ia era ca
Obreja s`-i pl`teasc` lui Ionescu jum`tate din
profitul lunar, dar nu mai pu]in de 1.500 euro.
|n aceste condi]ii, Obreja a \nfiin]at societatea
Nova Delivery SRL, cu ajutorul partenerului de
via]`, Marius Iustin Vlase. Apoi a semnat contractul
de asociere \n participa]iune. Ionescu a folosit \n
contract societatea mamei, Yum Yum SRL. |ns`,
colaborarea a degenerat, ajungându-se la plângeri
penale. Andreea Obreja a povestit pentru BZI cum
a ratat afacerea vie]ii. 

Acuza]ii de [antaj

Andreea Obreja sus]ine c`, odat` cu intrarea
\n criz`, Ionescu a for]at-o s` \nchid`, chiar dac`
afacerea putea func]iona numai cu livr`rile la
domiciliu. „Ne-a propus s` prelu`m Prima Garden
pentru c` vrea s` se retrag`. Noi am fost de
acord cu preten]iile lui. Ei ne cedau spa]iul care

este luat \n chirie, mobilierul, utilaje, cuptoare.
Noi trebuia doar s` continu`m activitatea. Noi am
preluat \n ianuarie, o perioad` foarte slab`. Cea
mai bun` perioad` este \n noiembrie, când au
fost [i \ncas`ri de 8.000 de lei pe zi. |n timp ce
pe sal` se f`ceu 700 - 800 lei pe zi, vânz`rile
mergeau bine pe on-line. Banii erau direct \n
contul lui (despre Ionescu - n.r.) El \ncasa, dar
marfa era a noastr` [i nu vedeam nimic. A luat
to]i banii din \ncas`ri. Erau cred c` vreo 60.000
lei. Când s-a declarat starea de urgen]`, am r`mas
doar cu livr`rile. A \nceput s` m` preseze s` ne
mut`m la punctul de lucru din Podu Ro[. Nu am
fost de acord. Prostia noastr` a fost c` utilit`]ile
erau pe societatea Yum Yum. Putea s` m` \nchid`
foarte u[or. A fost un [antaj. Practic nu am avut
de ales”, a povestit Obreja.

Panic` printre angaja]i

La \nceputul lunii aprilie, Ionescu [i-a trimis
[oferul ca s` goleasc` punctul de lucru din Sf.
Sava. „A trimis un [ofer [i mi-a luat calculatoarele,
nu puteam s` mai scot niciun bon. {oferul nu a
vrut s` semneze procesul-verbal de predare/primire.
Asta s-a \ntâmplat la \nceputul lunii aprilie. Angaja]ii
când au auzit c` sunt probleme, au \nceput s` ia

din marf`, fugeau cu un s`cule] de ceap`. Am
\ncercat s`-i lini[tesc. Mi-au spus s`-i dau \n [omaj
tehnic. |n urm`toarea zi trebuia f`cut un inventar.
Când m-am dus, codul de alarm` era schimbat. A
luat marfa cump`rat` de noi [i a dus-o \n Podu
Ro[. Oamenii mei lucrau \n Podu Ro[, de[i erau
\n [omaj tehnic la mine. Am f`cut plângere la
Poli]ie [i la ITM. Pân` la urm` nu i-a ]inut nici
acolo”, a mai spus partenera de afaceri a lui Ionescu.

Afaceristul: „Este o escroac`”

Contactat telefonic, patronul Prima Garden a
venit cu o cu totul alt` variant`. Acesta a promis
c` o va ac]iona \n instan]` pe Andreea Obreja,
pentru prejudiciile de imagine aduse afacerii. „Este
o escroac`. Este o fost` colaboratoare de a mea.

Am fost \n izolare dou` s`pt`mâni, dup` ce am
revenit \n ]ar` pe data de 15 martie. Pe data de
2 aprilie m-am dus s` fac un inventar [i m-a
amenin]at c` se duce la ANAF, la ziare. Ei ce
au f`cut, mi-au produs o pagub` de 25.000 lei.
Mi-au luat stocul. Nu au respectat \n]elegerea. De
doi ani lucreaz` la mine. |n momente de criz`
oamenii \[i schimb` caracterul. Mi-a creat probleme
[i cu furnizorii, au r`mas datorii nepl`tite. Coinciden]a
face c` Cecilia [i Olivia, surorile ei, lucreaz` la
Dopo Poco. Cred c` s-au sf`tuit cum s` fac`. Voi
demonstra \n instan]` cum s-a petrecut totul.
Imaginea firmei a fost stricat`. {i ma[inile pentru
livr`ri le-a l`sat f`r` ulei schimbat, a trebuit s`
le bag \n service, totul pe cheltuiala mea”, a
precizat Ciprian Ionescu.

Ciprian BOARU

Patronul unui fast-food din centrul Ia[ului,
prins `n plin scandal! Angaja]ii au s\rit s\-i
ia gâtul. Partenera de afaceri: ıA luat to]i
banii din `ncas\ri‰
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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,
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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 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.

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
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, f`r` studii [i
experien]` precizate, ZEN SLIM
FOOD SRL. Rela]ii la:
0758503930.

Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
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Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, postul este pentru
Belcesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.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.

Cofetar, studii medii, cu
experien]`, COTSOF COMPAN
SRL. Rela]ii la: 0745811151;
cotiugam@yahoo.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 asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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 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.

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:
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MICA PUBLICITATE
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, 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.

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

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, studii medii,
f`r` experien]` precizate, GREEN
COLLECTION SA. Rela]ii
la:0754594641.

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

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

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

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

{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.

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.

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

LICITA}II

COMUNA GORBAN, anun]`
desf`[urarea [edin]ei de licita]ie
public` pentru \nchirierea p`[unii
comunale r`mase \n urma
rezilierii contractelor de \nchiriere
sau a diminu`rii de suprafa]` \n
data de 30.04.2020 aflate \n
extravilanul comunei Gorban, jud.
Ia[i, astfel : - ora 09.00 , pentru
satul PODU HGAGIULUI, - ora
10.00 pentru satul GORBAN, -
ora 11.00 pentru satul
SCOPOSENI, - ora 13.00 pentru
satul GURA BOHOTIN, - ora

14.00 pentru satul ZBEROAIA.
Licita]ia se desf`[oar` la sediul
Prim`riei Comunei Gorban, jud.
Ia[i la orele stabilite prin
intermediul mijloacelor de
comunicare informatice. Taxa de
participare la licita]ie este de 10
lei [i se va \ncasa \n momentul
semn`rii contractului de
\nchiriere. Documenta]ia de
atribuire se afl` la sediul prim`riei
comunei Gorban [i se poate
ob]ine gratuit, iar cererile pentru
licita]ie se pot depune online
pân` la data de 17.04.2020( e-
mail:
primariagorban@yahoo.com).

CONCURSURI

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

Prim`ria comunei Ro[cani,
jude]ul Ia[i, având sediul \n satul
R`deni , comuna Ro[cani,
judetul Ia[i, tel/fax :
0232/257058, anun]`
organizarea la data de
04.05.2020 , ora 11.00 concurs
de recrutare pentru ocuparea pe
durat` determinat` de 1 an [i 8
luni, a postului contractual
temporar vacant de guard , din
cadrul aparatului de specialitate
al Prim`rului comunei Ro[cani.
Condi]ii specifice de participare
la concurs : - nivelul studiilor :
generale/profesionale/ medii ; -
vechime \n munc` : 1 ani
;Probele stabilite pentru concurs
: selec]ia dosarelor de \nscriere,
proba scris`, interviul. Depunerea
dosarelor se va efectua \n termen
de 10 zile lucr`toare de la
publicarea anun]ului la sediul
Prim`riei Ro[cani , jude]ul Ia[i, \n
perioada 13.04.2020 –
29.04.2020. Data probei scrise
este de 4 Mai 2020, ora 11, sala
mare – sediul Prim`riei Comunei
Ro[cani, jud. Ia[i; Interviul se va
desf`[ura \n data de 5 Mai 2020
, ora 10; Dosarul de \nscriere la
concurs va con]ine \n mod
obligatoriu documentele
prev`zute la art. 6 , al. 1) din HG
nr. 286/2011, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare.
Bibliografia [i rela]iile
suplimentare se ob]in de la sediul
Prim`riei Comunei Ro[cani, jud.
Ia[i , persoana de contact Pertcu
Mihaela – Secretar General
Comuna Ro[cani – tel :
0232257058.

MEDIU

Schiopu Oana, beneficiara al
lucrarii PUZ - Introducere teren \n
intravilan – Construire locuin]e
individuale [i anexe aferente,
situat` \n extravilan municipiul
Ia[i, Jude]ul Ia[i, NC 158530,
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectului de plan propus
poate fi consultat` la sediul APM
Ia[i - Calea Chi[in`ului nr. 43 \n
zilele de luni-joi (orele 8-16.30) [i
vineri (orele 8-14.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul

APM Ia[i \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.

SC. M CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ
Construire imobil locuin]e
colective, spa]ii comerciale,
birouri, parcare subteran` [i
suprateran` pe teren proprietate
[i teren concesionat” propus a fi
amplasat în jud. Ia[i, mun. Ia[i,
str. Ciurchi, nr. 132, nr. Cad.
163689, 160104, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii de c`tre
APM Ia[i a deciziei etapei de
încadrare – nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia de încadrare, se
primesc la sediul APM Ia[i din
Ia[i, str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
în zilele de luni - vineri, între orele
8 - 14, în termen de 10 zile
calendaristice. 

SC. M CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
Construire ansamblu locuin]e
colective, birouri, spa]ii
comerciale, parcare suprateran`
[i subteran` pe teren
proprietate” propus a fi amplasat
în mun. Ia[i, strada Serg. Grigore
Ioan nr. 10 [i str. Lupi]ei nr. 3,
numere cadastrale 142044,
165988, 165989, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii de c`tre
APM Ia[i a deciziei etapei de
încadrare – nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia de încadrare, se
primesc la sediul APM Ia[i din
Ia[i, str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
în zilele de luni - vineri, între orele
8 - 14, în termen de 10 zile
calendaristice. 

S.C. PETRO GRUP S.R.L.
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Construire ansamblu
locuin]e colective, circula]ii
carosabile si pietonale” propus a
fi amplasat în mun. Ia[i, Aleea
Tudor Neculai, nr. cadastral
151182. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.

CONDOLEAN}E

UFamilia Prof. univ. dr.
Otilia [i Paul Boi[teanu se
al`tur` cu mult`

compasiune familiei [i regret`
profund trecerea în nefiin]` a
Prof. univ. dr. Dan
GOG~LNICEANU, dasc`l de
voca]ie [i un om de o
extraordinar` noble]e
sufleteasc`, Dumnezeu s` îl
odihneac` în pace! 
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Recep Tayyip Erdogan (66 de ani), pre[edintele Turciei, a
redactat azi o scrisoare popula]iei, în care s-a referit strict la
lupta împotriva lui COVID-19. Concluzia principal` a mesajului
este aceea c` omul num`rul unu din stat le-a transmis cet`]enilor
s` nu mai ias` deloc din case pân` când nu se va fi terminat
pandemia de SARS-CoV-2. Decizia îi afecteaz` [i pe fotbali[tii
români care activeaz` în Turcia.

Ce a decis Erdogan?

Silviu Lung jr (30 de ani) este oricum de câteva s`pt`mâni
blocat în Turcia, din cauza pandemiei, spre deosebire de antrenorul
s`u, Marius {umudic`, revenit acas` cu un avion privat. În aceste
condi]ii, portarul român nu se va întoarce prea curând acas`.

La fel [i ceilal]i români de acolo, Cristi T`nase, Bogdan
Stancu, Raul Rusescu, Alexandru Maxim sau Florin Andone.

Erdogan a scris c` Turcia dispune de un sistem medical
foarte bine pus la punct, vorbe[te chiar despre o ”armat` de
medici”, cu 165.000 de doctori, 205.000 de asistente, 490.000 cadre
din s`n`tate dar [i 360.000 de oameni care lucreaz` în sistem,
pe alte func]ii.

„Cu toate acestea, pe lâng` precau]iile deja luate, cea mai
mare datorie î]i revine ]ie, cel care trebuie s` respecte cu sfin]enie
avertismentele [i mesajele institu]iilor noastre.

Mesajul meu pentru tine este: r`mâi acas` pân` când aceast`
amenin]are de epidemie dispare. Cu siguran]`, nu trebuie s` ie[i
din cas`. Acesta este cel mai eficient mod de a te proteja de
aceast` pandEmie. Doar a[a nu vor mai fi victime, mai ales din
rândul cet`]enilor care se afl` în grupa cu risc ridicat [i care nu
au o rud` care s` le satisfac` cerin]ele”, a scris Erdogan, printre
altele, în scrisoarea sa. 

Pandemia i-a dat planurile 
peste cap lui Silviu Lung Jr.! 

Silviu Lung Jr. a recunoscut c` la Kayseri are mai multe
condi]ii de preg`tire decât ar fi avut la el acas`.

„Îmi e mai u[or decât l.a mine în apartament. Sunt obi[nuit
cu via]a în cantonament, în plus aici am posibilitatea de a m`
preg`ti în condi]ii foarte bune: sal` de fitness, piscin`, saun`.
Staff-ul este cazat într-o alt` arip`, totul este aranjat în a[a fel
încât s` nu intru în contact nici cu buc`tarul. La câteva zile, o
doamn` echipat` cu masc` de protec]ie, cu m`nu[i, îmi schimb`
lenjeria [i prosoapele din camer`”, a spus Lung Jr., într-un interviu
acordat pentru frf.ro. Problema este c` de acum Silviu Lung Jr.
nu se mai putea deplasa la club pentru a se antrena. Totu[i,
portarul na]ionalei României are [i un regret, pe plan personal.
„Sunt s`n`tos, familia mea, la fel. Mi-am stabilit programul încât
s` m` preg`tesc bine [i s` m` odihnesc. În luna mai urma ca
eu [i logodnica mea, Roxana, s` facem cununia civil`. Dar, în
condi]iile acestea...”, a mai spus Lung Jr.

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

Ladislau Boloni î[i
anun]\ desp\r]irea de
Antwerp dup\ un parcurs
extraordinar în Belgia

Antrenorul român Ladislau Boloni consider` c` se va desp`r]i
în aceast` var` de echipa belgian` de fotbal Antwerp, dup` cum
a declarat pentru publica]ia De Gazet van Antwerpen.

În mod normal, Antwerp ar trebui s` joace cu FC Bruges
finala Cupei Belgiei în aceast` var`, îns` nu e clar dac` meciul
se va mai disputa.

Echipa lui Boloni a terminat pe locul 4 în Belgia dup` ce
campionatul a fost suspendat [i FC Bruges declarat` campioan`.
Este o clasare extraordinar`, care i se datoreaz` în cea mai mare
m`sur` lui Boloni. 

M`sur` criticat` de UEFA

Încheierea brusc` a sezonului a fost aspru criticat` de UEFA.
„Nu cred c` vom merge mai departe”, a afirmat fostul

interna]ional român, în vârst` de 67 de ani.
„Am ajuns la un punct în care urm`toarea etap` ar fi atacarea

titlului, iar acest lucru reclam` o alt` filosofie. Nu cred c` putem
progresa în acest moment”, a mai spus fostul antrenor al echipei
Standard Liege.

Boloni, aflat de trei sezoane la Antwerp, ar dori s` continue
s` antreneze: „Mi-ar pl`cea s` r`mân activ în fotbal. Sunt destul
de naiv s` cred c` înc` mai pot s` transmit energia [i cuno[tin]ele
mele”.

În actualul sezon, declarat încheiat dup` 29 de etape, pe
primul loc s-a clasat FC Bruges, cu 70 puncte, urmat` de KAA
Gent, 55 puncte, Sporting Charleroi, 54 puncte, Royal Antwerp
FC, 53 puncte.

Gic\ Hagi, în topul marilor juc\tori care n-au confirmat ca
antrenori. Turcii nu-l iart\: ıAl doilea mandat a fost [i mai r\u!‰

Gheorghe Hagi (55 de ani) a fost inclus
de presa din Turcia într-un top al marilor
juc`tori care nu au confirmat mai târziu
pe banca tehnic`. V`zut de turci, mai ales
de fanii lui Galatasaray, un adev`rat zeu,
„Regele” nu a cunoscut acela[i succes ca
antrenor. La Istanbul, Hagi a cucerit ca
juc`tor 10 trofee, printre care o cup` UEFA
[i o supercup` a Europei. Ca tehnician
îns`, performan]ele fostului decar al na]ionalei
n-au fost deosebite. Gic` Hagi a preg`tit-
o pe Galatasaray în dou` mandate, în

2004/2005 [i 2010/2011. A luat doar o cup`
a Turciei, în 2005.

Ce scriu turcii despre Hagi

„Maradona din Carpa]i a condus-o pe
Galatasaray, echip` unde a devenit o legend`,
în dou` perioade diferite. În prima perioad`,
când l-a succedat pe Fatih Terim, a terminat
în spatele lui Fenerbahce. Cea mai mare
performan]` a fost victoria, scor 5-1, din
finala Cupei cu Fenerbahce, în 2005. Al

doilea mandat a fost [i mai r`u”, au scris
jurnali[tii de la fanatik.com.

Ace[tia îi includ pe lista „neagr`”, al`turi
de Gic` Hagi, pe Ridvan Dilmen, Otuz
Cetin, Shota Arveladze, Hami Mandirali,
Riza Çalimbay, Erturul Salam, Bulent
Korkmaz, Tayfur Havutcu [i Tolunay Kafkas.

Din 2014, „Regele” o antreneaz` pe
Viitorul Constan]a, echipa înfiin]at` chiar
de el. De-a lungul anilor, a câ[tigat o cup`
a României, o supercup` na]ional` [i un
titlu de campion.

Simona Halep a m`rturisit c` nu [i-a închipuit vreodat`
un scenariu atât de groaznic dup` izbucnirea epidemiei de
coronavirus. Marea campioan` spune c` respect` cu sfin]enie
restric]iile impuse în aceast` perioad`. „Eu m-am autoizolat
complet, doar m` mai duc la p`rin]ii mei pentru c` m` ia
dorul. Ca s` putem evita ceva grav, asta e, accept`m interdic]ia,
reac]ion`m în modul corect. 

Nu mi-am putut imagina vreodat` a[a ceva, nici în cel
mai negru vis nu mi-am imaginat s` se opreasc` globul a[a
deodat`. Pentru mine este un [oc, sunt destul de tân`r` [i
nu am prins multe greut`]i, dar a[a ceva este de domeniul
fantasticului, s` fie toat` lumea închis` în cas` pentru mine
e ceva wow. {i faptul c` nu se mai c`l`tore[te, sunt anulate
cursele de avion, totul e închis, este ceva incredibil”, a spus
Simona Halep la emisiunea Garantat 100%.

Simona Halep, detalii despre
accidentare. Mesaj pentru echipa sa

Simona Halep a dat detalii despre accidentarea care a
]inut-o departe de terenurile de tenis, înainte ca sportul s`
fie oprit din cauza pandemiei de COVID-19. Campioana de la
Wimbledon a evoluat ultima dat` la Dubai, unde a [i câ[tigat
turneul. Halep a anun]at faptul c` s-a ref`cut [i poate face
antrenamente normale. Simona sus]ine c` nu a început înc`
s` foloseasc` racheta [i le transmite tutror c` „totul va fi
bine”. Sportiva noastr` are un mesaj [i pentru echipa sa:

„Salutare, tuturor! Vreau s` v` dau detalii despre accidentarea
mea. Piciorul arat` bine. Am început s` alerg, nu joc înc`
tenis, dar faptul c` pot s` fac antrenamente este un lucru
bun. Mi-e dor de echipa mea. Mi-e dor de juc`tori. Mi-e dor
de toat` lumea, mi-e dor de turnee. {tiu c` este o perioad`
dificil` pentru to]i, dar dac` r`mânem pozitivi, totul va fi bine,
este foarte important s` fim pozitivi. De abia a[tept s` c`l`toresc
[i s` joc tenis din nou. Toate cele bune, v` pup. Abia a[tept
s` v` v`d. Sta]i acas` pentru a fi în siguran]`”, a fost mesajul
transmis de Simona Halep, prin intermediul unui video postat
pe re]elele de socializare.

Simona Halep dezv\luie
cât de afectat\ este de
pandemie: ıPentru mine
este un [oc, ceva de
domeniul incredibilului!‰

Ce se întâmpl\ cu românii din
Turcia, dup\ ce Recep
Erdogan a instituit izolarea
general\: ıDoar a[a nu vor
mai fi victime!‰



Un ie[ean a fost pedepsit de c`tre judec`tori, dup` ce a fost
acuzat de comiterea unor infrac]iuni. Astfel, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Hârl`u au dispus condamnarea lui Claudiu Carp la
doi ani [i [ase luni de închisoare, cu suspendare, pentru ultraj
în form` agravant` [i distrugere. 

„Inculpatul va presta o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii,
pe o perioad` de 100 de zile. Admite în parte ac]iunea exercitat`
de partea civil` M.S. [i-l oblig` pe inculpat s`-i pl`teasc` acesteia
suma total` de 10.370 de lei, cu titlu de desp`gubiri civile”, au
men]ionat judec`torii. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`. 

Alcoolul, bat`-l vina! 

Procesul individului în vârst` de 33 de ani a început pe data
de 17 decembrie 2019. Acesta a fost trimis în judecat`, în stare
de arest preventiv, sub acuza]iile amintite. 

„Pe data de 23 noiembrie 2019, inculpatul i-a aplicat o lovitur`
cu pumnul în zona um`rului persoanei v`t`mate P.D.C., agent de
Poli]ie judiciar` aflat în exercitarea atribu]iilor de serviciu, a tras
de buzunarul uniformei persoanei v`t`mate M.S., agent de Poli]ie
judiciar` aflat în exerci]iul atribu]iilor de serviciu, rupând buzunarul
[i distrugând uniforma persoanei v`t`mate, a adresat amenin]`ri
cu acte de violen]` atât persoanei v`t`mate P.D.C., cât [i persoanei
v`t`mate M.S., dup` care i-a aplicat o lovitur` cu capul în zona
fe]ei – pome]ul obrazului drept – persoanei v`t`mate M.S.”, au
precizat procurorii. 

Ace[tia au mai spus c` tân`rul locuie[te într-un imobil, împreun`
cu so]ia sa [i cu cei cinci copii minori rezulta]i din c`s`torie. Pe
23 noiembrie 2019, Claudiu Carp a plecat de acas` în jurul orei
8:00, mergând la locuin]a unui cons`tean pentru a presta activit`]i
în gospod`ria acestuia, unde a lucrat pân` în jurul orei 14:00,
f`r` a consuma alcool. Ulterior, acesta a mers la un bar din
localitatea Totoie[ti, unde a început s` consume b`uturi alcoolice,
ajungând în stare avansat` de ebrietate. 

„Am b`ut foarte mult, am b`ut bere, rachiu [i vin. Dac` ar
fi b`ut altcineva cât am b`ut eu, probabil murea!”, a declarat
Carp în fa]a magistra]ilor. 

„Cine p... mea e[ti tu, 
s` îmi spui mie ce s` fac?!” 

Oamenii legii au spus c`, ulterior, individul a ie[it în drum
cu un cunoscut, unde au continuat s` consume alcool, iar cei
doi au blocat [oseaua cu c`ru]ele lor, pozi]ionându-le astfel încât
nu se mai putea trece prin acel loc cu autovehicule. La un moment
dat, un s`tean a trecut prin zon` [i ar fi fost agresat de amicul
de pahar al lui Carp, motiv pentru care a sunat la 112. 

În zon` a ajuns un echipaj format din doi agen]i de Poli]ie
[i au mers la cei doi amici, care erau „parfuma]i” bine, cerându-
le s` se legitimeze, dar [i s` mute c`ru]ele din acel loc, întrucât
blocau circula]ia. Cei doi au urcat în c`ru]e [i le-au mutat pentru
câ]iva metri, dar într-o pozi]ie în care blocau în continuare circula]ia.

Agen]ii le-au cerut din nou indivizilor s` mute c`ru]ele, moment
în care Carp a devenit recalcitrant. „Inculpatul s-a apropiat de
persoana v`t`mat` P.D.C., c`reia i-a aplicat o lovitur` cu pumnul
în um`rul stâng, adresându-i totodat` cuvinte triviale, respectiv
folosind sintagma: „Cine p... mea e[ti tu, s` îmi spui mie ce s`
fac?!”. Persoana v`t`mat` M.S. a intervenit în sprijinul colegului,
cu inten]ia de a-l imobiliza pe inculpat, îns` acesta din urm` l-a
prins cu mâna de buzunarul exterior al hainei de uniform` de
care a tras pân` când l-a rupt. Persoanele v`t`mate au procedat
la imobilizarea inculpatului, în vederea conducerii sale la Postul
de Poli]ie, ocazie cu care, fiind în stare de agita]ie, inculpatul a
încercat s` o mu[te pe persoana v`t`mat` M.S. de mân`, nereu[ind,
îns`, întrucât persoana v`t`mat` [i-a mi[cat bra]ul, inculpatul
mu[cându-l de uniform`”, au ad`ugat anchetatorii. 

Potrivit acestora, în tot intervalul de timp în care s-a derulat
opera]iunea de imobilizare a individului, acesta le-a adresat agen]ilor
cuvinte triviale, precum [i amenin]`ri cu acte de violen]`, respectiv
c` îi va bate când îi va prinde în localitatea Totoie[ti. 

În cele din urm` s-a reu[it înc`tu[area individului, care a
refuzat s` urce în autospecial`, încercând s`-i loveasc` pe agen]i
cu picioarele, p`tându-le pantalonii de uniform` cu noroi. 

Odat` ajun[i la Postul de Poli]ie, agen]ii l-au scos pe individ
din autospecial`, cu inten]ia de a-l duce în sediu, dar, în timp
ce urcau treptele de la intrare, Carp s-a întors brusc [i i-a dat
lui M.S. o lovitur` cu capul în zona fe]ei, mai exact în zona
pome]ului drept.

La audierile ulterioare, individul a recunoscut comiterea faptelor,
punând comportamentul s`u pe seama consumului excesiv de
alcool. 

Ciprian NEDELCU

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

Ziarul de Mardeia[i a primit o plea[c`
nea[teptat` de la CeJ`u! Banii se duc pe
b`utura lui Toni Ho]ac!

|ncepem \n for]` rubricu]a noastr` de ast`zi! Tare s-au mai
amuzat babele bârfitoare când au v`zut cine se va ocupa de
distribuirea materialelor de protec]ie pentru puli]i[ti [i jandarmieri,
din banii de la Consiliul Giude]ean al lui Ar`g`zel Bompa. Ei
bine, o asocia]ie controlat` de deontologii de la Zearul de
Mardeia[i, fi]uica aia a be]ivului Toni Ho]ac, zis [i Curule]
([tie el Venerel L`bu] de ce), va lua de la Consiliul Giude]ean
suma de 800 de meleoane de lei din `ia vechi ca s` cumpere
[i ei materiale de protec]iune pentru puli]i[ti [i jandarmieri.
Asocia]iunea e pe numele unui angajat de-al lui Ho]ac, unul
pe nume Gâsc`. V` da]i seama ce bucurie a fost la Zearul de
Mardeia[i când a aflat Toni Ho]ac, zis [i Curule], c` a primit
o a[a plea[c`. Imediat a achitat ni[te datorii, c` altfel \nchidea
cu[melia, iar apoi din primii bani r`ma[i [i-a cump`rat o sticl`
de coniac din al` puturos! Vai [i amar de puli]i[tii [i jandarmierii
care a[teapt` s` mai primeasc` materiale de protec]ie. Babetele
bârfitoare v` sf`tuiesc s` v` preg`ti]i s` cump`ra]i ni[te saci
menajeri, c` Toni Ho]ac a p`pat [i b`ut deja banii CeJ`ului.

Un afacerist s-a b`gat \n carantin` 
singur ca s` nu mai pl`teasc` 
datoriile. Fuge de toat` lumea

Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
enforma]ie despre un afacerist obosit de la noi din târg. Odat`
cu criza asta cu covidu, `sta s-a dat r`u la fund [i nu a mai
apucat  nici s` pl`teasc` salariile la omule]ii pe care-i mai are.
De[i le-a tot promis  [i a tot promis c` rezolv`, c` nu-i las`
pe drumuri, s-a dat de tot la fund. Costicl` {obol`nescu, `la
cu voma de la onyx dac`-l mai [ti]i dragi cetetori, s-a b`gat
singur undeva \n carantin` ca s` nu fie de g`sit niciunde, nici
de salaria]ii de la crâ[m`, nici de `ia pe care-i mai fraiere[te
[i la care mai are de dat bani ca datorii. Treaba ar fi c` la
el e nasoal` r`u [i nu mai are lovele deloc, deloc, dar mereu
se laud` c` o duce bine.

Plin de feti]e \n cartierul exclusivist.
Toate stau acum \n izolare f`r` clientel`

La final de rubricu]` babetele cele hâtre v` povestesc ceva
mai spumos a[a despre o zon` de prin târg care s-a umplut
de feti]e mai ceva decât un stadion la vreun meci. Ei bine,
\n cartierul ̀ la exclusiv al fra]ilor Necurici din dealul Copoului,
au ap`rut de o vreme \ncoace feti]e dornice de aventuri tari
pe lovele. {i nu oricum, fetele astea sunt prin toate blocurile,
c` doar au lovele de chirie. Iar la ele la u[` era ditamai rândul.
Numai c` acuma, pe toat` treaba asta cu covidu, fetele [i-au
luat m`suri de siguran]` [i au dat dispozi]ie la portarii de
acolo s` nu mai primeasc` pe orice gigel \n vreme de izolare.
Cic` nici fra]ii ̀ ia doi dinamit`, proprietari de blocuri exclusive,
nu mai au intrare la ele.

EXPRES 16Vineri, 10 aprilie

Bursa bârfelor

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

Scandal cu doi poli]i[ti!
B\taie în toat\ regula cu
oamenii legii! Unul dintre
ace[tia a r\mas [i f\r\
uniform\
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