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Coinciden]` macabr`!
Dup` ce un tân`r a murit
\n accidentul dintre dou`
autoturisme BMW, o
familie din aceea[i
comun` a fost implicat`
\ntr-un alt accident! 
Coinciden]` macabr` la
Ia[i. Dup` ce un tân`r a
murit strivit \ntr-un
accident rutier petrecut
\ntre dou` autoturisme
BMW, o familie din aceea[i
comun` a ajuns la spital...

Bicicli[tii din municipiul
Ia[i vor avea destinate
locuri speciale \n
parc`rile publice din
ora[. Prim`ria
municipiului Ia[i va aloca
150 mii lei pentru
achizi]ia unor sisteme de
parcare cu plat` pentru
biciclete. |n fiecare
parcare din ora[, un loc
destinat autoturismelor
va fi transformat \ntr-unul
special pentru biciclete
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{ase
persoane la
spital \n stare
grav`, una \n
stare critic`

Locurile de
parcare din
Ia[i vor fi
transformate
pentru biciclete

EVENIMENT

Prim`ria Ia[i
\ncurajeaz`
p`rin]ii s`
angajeze bone, \n
loc s`
construiasc` cre[eVezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Cer par]ial noros
Max: 19 grade C
Min: 8 grade C

VREMEA
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Anchetatorii ie[eni au
apelat la exper]i pentru a
stabili cu exactitate dac`
imaginile video \n care a
fost surprins fostul
episcop al Hu[ilor,
Corneliu Bârl`deanu
(Onil` - n.r.) sunt sau nu
trucate. Exper]ii au
concluzionat c` imaginile
sunt reale, f`r` ca cineva
s` fi intervenit pe ele

Imaginile \n
care a fost
surprins fostul
episcop,
sunt reale! 
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Patronii au redeschis
afacerile dup` pauza cauzat`
de coronavirus, inspectorii 
\n munc` \i verific`
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|n plin` pandemie de COVID-19,
autoritatea local` a continuat lucr`rile pe
mai multe [antiere din municipiul Ia[i. O
parte a obiectivelor la care s-a lucrat \n
perioada st`rii de urgen]` au fost deja
finalizate, acestea urmând a fi
recep]ionate \n perioada urm`toare

Pandemia de COVID-19 nu a oprit [antierele din municipiul
Ia[i, proiectele derulate de autoritatea local` fiind \n plin` desf`[urare.
Reabilitarea unor monumente istorice precum Palatul Braunstein,
M`n`stirea Frumoasa sau Muzeul de Istorie Natural` au continuat
[i \n aceast` perioad` de restric]ii impuse pentru limitarea r`spândirii
coronavirusului. „Instaurarea st`rii de urgen]`, cu restric]iile de
rigoare, nu a reprezentat un impediment pentru buna desf`[urare
a activit`]ilor pe [antierele Prim`riei municipiului Ia[i. Dimpotriv`,
lucr`rile întreprinse de c`tre constructorii contracta]i de Prim`rie
au avut un ritm sus]inut, avansând considerabil. Mai mult, o parte
dintre obiective au fost finalizate, urmând a fi recep]ionate oficial.
În ultimele dou` luni, constructorii au continuat lucr`rile la marile
proiecte de infrastructur` finan]ate cu fonduri europene”, au
men]ionat oficialii municipalit`]ii ie[ene. 

Lucr`rile la monumentele istorice Palatul
Braunstein sau M`n`stirea Frumoasa au
continuat \n perioada pandemiei

|n aceast` perioad`, lucr`rile s-au desf`[urat normal [i la cele
patru mari investi]ii de reabilitare a monumentelor istorice: Palatul
Braunstein, Muzeul de Istorie Natural`, Baia Turceasc` [i M`n`stirea
Frumoasa. De exemplu, la Palatul Braunstein, constructorul s-a
concentrat pe lucr`rile la instala]ii sanitare, instala]ii electrice,
instala]ii termice, finisaje tavane, reabilitare fa]ade. De asemenea,
s-a montat [i cupola metalic` a acoperi[ului.

La Muzeul de Istorie Natural`, constructorul a finalizat
consolid`rile, iar la Centrul Interna]ional de Art` Contemporan`,
fosta Baie Turceasc`, au fost f`cute consolid`ri la infrastructur`
în propor]ie de 95 la sut`. S-a lucrat \n propor]ie de peste 70 la
sut` [i la suprastructur`.

La M`n`stirea Frumoasa s-a lucrat la cele patru obiective
principale. La Biseric`, la Palatul de pe ziduri, la Palatul femeilor
[i la Turnul clopotni]ei au fost efectuate tencuieli exterioare [i
interioare. Au mai fost realizate [i lucr`ri la instala]ii electrice,
termice [i sanitare, la finisaje [i refaceri de fa]ade.

{antierele la reabilitarea liniilor 
de tramvai au continuat \n 
perioada pandemiei de COVID-19

|n perioada st`rii de urgen]` s-a lucrat [i la reabilitarea liniilor
de tramvai din municipiu. Astfel, a fost finalizat tronsonul Podu
Ro[ – Strada Prim`verii, respectiv bulevardul }u]ora. De asemenea,
lucr`rile au continuat pe tronsonul Pia]a S`hleanu – Rond }u]ora,
urmând ca tronsonul Cinci Drumuri – strada Nicori]` se fie demarat
cu 1 iunie 2020. Au continuat lucr`rile [i pe bulevardul Tudor
Vladimirescu, pe tronsonul Buc[inescu – Pod Tudor Vladimirescu
[i pe tronsonul Pod Tudor Vladimirescu – Calea Chi[in`ului.

Refacerea str`zilor a continuat [i 
\n perioada pandemiei de COVID-19

|n toat` aceast` perioad` a pandemiei de COVID-19 s-a lucrat
[i pe unele [antiere privind reabilitarea str`zilor. Constructorii
care lucreaz` la modernizarea {oselei Bârnova au finalizat
suprastructura, trotuarele fiind executate în propor]ie de 85 la
sut`. S-au executat [i elemente de scurgere ape pluviale în
propor]ie de 80 la sut`. Pe [antierul [oselei Ia[i- Bârnova au mai
r`mas de f`cut opera]iuni la semnalizarea rutier`, trotuare,
elementele de scurgere a apelor pluviale. În aceea[i perioad`, au
continuat lucr`rile de supral`rgire a bld. Tudor Vladimirescu, de
modernizare a str. Viticultori, str. I. I. Mironescu, str. Luca Arbore,
str. Ro[cani, Str. }ic`ul de Jos, Str. Timpului, str. {t. O. Iosif.

|n perioada pandemiei s-a lucrat [i la modernizarea {oselei
Ia[i-Voine[ti, unde au fost ridicate c`minele din carosabil la cot`
[i la turnarea stratului de uzur`.

Vlad ROTARU

{antierele din municipiul Ia[i au r\mas
deschise `n perioada pandemiei de COVID-19
Detalii despre reabilitarea
Palatului Braunstein, 
a M\n\strii Frumoasa 
[i a bulevardelor din ora[

Consiliul de Administra]ie de la R.A. Aeroportul Interna]ional
Ia[i se va completa \n aceast` s`pt`mân`. Paul Ciobanu,
directorul Direc]iei Generale Regionale a Finan]elor Publice
Ia[i (DGRFP), va fi cooptat \n acest for ca reprezentant al
Ministerului Finan]elor Publice. Paul Ciobanu este cel de-al
[aptelea membru al Consiliului de la Aeroportul Ia[i. Numirea
lui Paul Ciobanu va avea loc \n cadrul [edin]ei ordinare a
plenului Consiliului Jude]ean Ia[i din data de 27 mai de la
Casa P`trat`. Directorul Finan]elor ie[ene va fi administrator
provizoriu [i va beneficia de o indemniza]ie de 2.500 lei pe
lun` pentru participarea la [edin]ele Consiliului de Administra]ie
de la R.A. Aeroportul Interna]ional Ia[i. 

Ministerul Finan]elor Publice a \naintat un ordin al ministrului
Florin C\]u \nc` din luna aprilie prin care Paul Ciobanu va
reprezenta institu]ia \n cadrul consiliului de la Aeroportul Ia[i
\n urm`toarele patru luni. „Se nume[te domnul Paul Ciobanu
\n calitate de administrator provizoriu, reprezentant al Ministerului
Finan]elor Publice \n Consiliul de Administra]ie al Regiei
Autonome Aeroportul Ia[i, pentru un mandat de 4 luni \ncepând
cu data semn`rii contractului de mandat. Mandatul \nceteaz`
la expirarea perioadei pentru care a fost \ncheiat contractul.
Mandatul \nceteaz` \nainte de expirarea perioadei pentru care
a fost \ncheiat contractul de mandat \n urm`toarele situa]ii: la
finalizarea procedurii de selec]ie a candida]ilor pentru pozi]ia
de administrator, reprezentant al Ministerului Finan]elor Publice
\n Consiliul de Administra]ie al Regiei Autonome Aeroportul
Ia[i; la data \ncet`rii raporturilor de serviciu dintre domnul
Paul Ciobanu [i Ministerul Finan]elor Publice sau unit`]ile
subordonate”, se arat` \n proiectul de hot`râre. 

Din Consiliul de Administra]ie fac parte Mitic` Rebegea,
pre[edintele acestui for, al`turi de Sorin Eugen Zaharia, Mihai
Iordache, Gheorghe Carp, Alexandru Anghel [i Cristian Lungu.

Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i se va reuni \n cursul
acestei s`pt`mâni \ntr-o nou` [edin]` ordinar` a institu]iei \n
sala Mare din Casa P`trat`. Pe ordinea de zi a [edin]ei vor
figura doar 12 proiecte de hot`râre, aceasta fiind cea mai
scurt` [edin]` ordinar` din ultima perioad`. Consilierii se vor
reuni \n fizic \n cadrul plenului, dup` ce ultimele [edin]e au
fost ]inute online din cauza pandemiei de COVID-19. Pe lâng`
proiectele ce ]in de aprobarea proceselor-verbale de la [edin]ele
anterioare, consilierii vor discuta [i despre aprobarea Monografiei
economico-militare a jude]ului Ia[i. Un alt proiect care va fi
discutat de plenul Consiliului Jude]ean ]ine de acordarea de
stimulente financiare în limita a dou` salarii minime brute pe
]ar` personalului medical. Este vorba despre personalul medical
de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infec]ioase
„Sf. Parascheva” Ia[i, aferente activit`]ii desf`[urate în perioada
st`rii de urgen]`, din veniturile proprii ale spitalului. Pe ordinea
de zi va figura [i un proiect privind nominalizarea unui nou
membru \n Autoritatea Teritorial` de Ordine Public` Ia[i dup`
demisia fostului consilier jude]ean Iulian T`r`boan]`.

Vlad ROTARU

Paul Ciobanu, directorul
Finan]elor Publice, 
va ajunge `n Consiliul
de Administra]ie 
de la Aeroportul Ia[i
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Bicicli[tii din municipiul
Ia[i vor avea destinate
locuri speciale \n parc`rile
publice din ora[. Prim`ria
municipiului Ia[i va aloca
150 mii lei pentru achizi]ia
unor sisteme de parcare cu
plat` pentru biciclete. |n
fiecare parcare din ora[,
un loc destinat
autoturismelor va fi
transformat \ntr-unul
special pentru biciclete.
Toate parc`rile cu plat` din
ora[ vor avea locuri
destinate bicicletelor.
Autoritatea local` va face
[i o band` special` pentru
biciclete pe [oseaua
P`curari spre cartierul
Tudor Vladimirescu.
Municipalitatea va scuti de
la plata parc`rilor publice
[i vehiculele electrice \n
urm`toarele 60 de luni

Municipalitatea ie[ean` preg`te[te un
proiect destinat pasiona]ilor de biciclete din
ora[. Ale[ii Consiliului Local vor discuta \n
[edin]a ordinar` de la finalul acestei luni
un proiect prin care \n parc`rile publice
din ora[ vor ap`rea locuri special destinate
bicicletelor. Conform proiectului de hot`râre
ce va fi discutat de ale[ii Ia[ului, se vor
aloca 150 mii lei pentru demararea achizi]iei
de parcometre destinate bicicletelor. Locuri
de parcare pentru biciclete vor ap`rea [i
\n zonele parcurilor din Ia[i. Proiectul vine
\n completarea deciziei luate de Comisia de
Circula]ie pentru \nfiin]area unei benzi
speciale pentru biciclete pe [oseaua P`curari
spre cartierul Tudor Vladimirescu. „|n
parc`rile publice [i/sau parc`rile cu plat`
de pe raza municipiului Ia[i, un loc de
parcare destinat autovehiculelor va fi transformat
\n loc de parcare destinat parc`rii bicicletelor.
Locul de parcare va fi semnalizat corespunz`tor.
La intrarea \n parcurile publice, acolo unde
spa]iul va permite, se vor amenaja locuri
speciale pentru biciclete. Se interzice
distrugerea dispozitivelor pentru parcarea
bicicletelor \n parc`rile publice [i sau parc`rile
publice cu plat`, zonele amenajate la intrarea
\n parcuri, precum [i blocarea accesului la
aceste dispozitive semnalizate corespunz`tor”,
se arat` \n proiectul de hot`râre.  

Acest proiect vine \n completarea unui
obiectiv european, „Ia[i VeloCity”, implementat
de municipalitate pentru bicicli[ti.

Un loc de parcare din
municipiul Ia[i pentru
ma[ini va cuprinde 10
locuri pentru biciclete

Proiectul privind parc`rile publice pentru
biciclete a ap`rut la ini]iativa unor asocia]ii
de profil, respectiv ProBikeAddiction, Civica
[i Federa]ia Bicicli[tilor din România. |n
fiecare parcare public` din municipiul Ia[i,
un loc destinat autoturismelor va fi astfel
transformat \n alte 10 locuri speciale amenajate
pentru biciclete. Vor fi montate parcometre
pentru biciclete \n toate parc`rile cu plat`.
Astfel de locuri vor ap`rea \n parcarea cu
plat` din strada Costache Negri (parcarea
de la Institu]ia Prefectului jude]ului Ia[i),
dar [i la parcarea de pe bulevardul Prim`verii,
cea de la Cinema Victoria sau cea de pe
bulevardul Socola. De asemenea, vor ap`rea
parc`ri pentru biciclete [i \n spa]iul de la
Romtelecom, de la Casa de Cultur` a
Studen]ilor, precum [i cea de la Mitocul
Maicilor.

Parc`rile pentru biciclete
vor ap`rea [i \n zona
central` a municipiului Ia[i

Conform proiectului de hot`râre, locuri
destinate pentru biciclete vor mai ap`rea
[i \n parcarea de la M`n`stirea Golia, de
la Casa Jude]ean` de Pensii de pe Anastasie
Panu, precum [i \n toate cele trei parc`ri
din zona Halei Centrale. De asemenea, alte
locuri vor mai ap`rea [i \n parcarea de la
Pia]a Nicolina, de la Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri”, precum [i din spatele sediului
Prim`riei municipiului Ia[i. |n plus, vor mai
ap`rea locuri de parcare pentru biciclete
\n zona parcurilor publice din municipiul
Ia[i. Rastelurile ce vor compune spa]iile de
parcare vor fi prinse \n beton turnat. Proiectul

urmeaz` s` fie supus voturilor ale[ilor locali
\n [edin]a ordinar` de plen din data de 29
mai. 

Ax` special` pentru
bicicli[ti pe traseul
P`curari- Tudor
Vladimirescu. L`]ime de
1,5 metri pentru fiecare
band` de mers

Recent, Comisia de Circula]ie din cadrul
municipalit`]ii a luat o alt` decizie privind
implementarea unui proiect dedicat bicicli[tilor
din municipiu. S-a decis amenajarea unor
piste pentru biciclete pe axa P`curari –
Tudor Vladimirescu, pe traseul Rond P`curari
– {oseaua P`curari – strada P`curari –
Pia]a Mihai Eminescu – bulevardul
Independen]ei – strada Elena Doamna –
bulevardul Tudor Vladimirescu. Proiectul
prevede amenajarea pistelor pe partea
carosabil`, prin interzicerea parc`rii
autovehiculelor pe una dintre cele dou`
p`r]i ale arterelor respective. Pe banda de
circula]ie ce va fi liber` vor fi amenajate
dou` piste pentru biciclete, pentru ambele
sensuri de mers, cu câte o l`]ime de 1,5
metri. Pista pentru biciclete va fi separat`
de benzile destinate traficului rutier prin
separatori de sens sau popici reflectorizan]i.

|ntre timp, municipalitatea va implementa
[i un proiect destinat locurilor de parcare
pentru autoturisme electrice. Cei care conduc
astfel de autovehicule electrice vor fi scuti]i
de la plata locurilor de parcare pentru
urm`toarele 60 de luni. |n plus, cine intr`
pe locurile de parcare destinate autovehiculelor
electrice poate primi o amend` cuprins`
\ntre 500 [i 1.500 lei.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Cel mai titrat club ie[ean va beneficia de un sprijin din
partea autorit`]ilor locale. Clubul Sportiv Municipal Politehnica
Ia[i ar urma s` primeasc` circa 2,2 milioane lei de la Prim`ria
municipiului pentru sus]inerea academiei de mentoring sportiv
din cadrul echipei ie[ene din Copou. Proiectul de hot`râre a
fost ini]iat de ale[ii locali ai PSD Mihai Gavril [i Bogdan
Crucianu [i a ]inut cont de nevoile clubului fanion al ora[ului
din Liga I de fotbal. „Asocia]ia Clubul Sportiv Municipal Ia[i
- Academia CSM Politehnica Ia[i a mai derulat contracte de
finan]are cu Executivul municipiului Ia[i, \n baza unor hot`râri
ale deliberativului local, \n anii fiscali anteriori, contracte care
au fost duse pân` la final \n ceea ce prive[te \ndeplinirea
ansamblului obliga]iilor asumate, f`r` incidente de ordin juridic
sau economic. Proiectul respect` strategiile de dezvoltare a
sportului pentru perioada 2016-2032, precum [i Cartea Alb`
a Sportului”, se arat` \n proiectul de hot`râre. Finan]area se
va derula \n baza Legii 69/2000 a educa]iei fizice [i sportului.

Juc`torii din Liga I vor [coli juniorii
clubului Politehnica Ia[i din Copou

Academia clubului din prima lig` de fotbal a României va
cuprinde aproximativ 50 de grupe a câte 3 pân` la 10 mici
fotbali[ti care vor fi [coli]i de juc`torii- mentori ai clubului
fanion al ora[ului din Copou. Proiectul final prevede promovarea
juniorilor din cadrul Academiei \n echipa de seniori ai CSM
Politehnica Ia[i. Programul academiei va cuprinde antrenamente
[i meciuri la mai multe echipe de juniori pornind de la grupe
Under 9 ani la Under 19 ani. „Academia are la dispozi]ie
dou` terenuri normale pentru joc 11 la 11 destinate meciurilor
pe toat` durata sezonului care s` poat` face fa]` tuturor
condi]iilor meteorologice. Academia CSM Politehnica Ia[i \[i
propune s` asigure continuitatea echipei de fotbal ie[ean prin
tinerii fotbali[ti forma]i, crescu]i [i educa]i \n propria pepinier`”,
se arat` \n proiectul de hot`râre asumat de Mihai Gavril [i
Bogdan Crucianu, consilieri locali PSD.

Din echipa proiectului vor face parte Ciprian Paraschiv,
pre[edintele clubului Politehnica Ia[i, Adrian Ambrosie, manager
executiv, Mircea Ursu, vicepre[edinte al clubului, dar [i
contabilul-[ef Floren]a Strujan [i Lilian Nucu Antohi, coordonatorul
proiectului. 

{edin]` de Consiliu Local cu zeci de
proiecte pe ordinea de zi \n sistem online

Pe lâng` proiectul privind finan]area Academiei Politehnicii
Ia[i, consilierii locali ai municipiului vor mai discuta [i alte
câteva zeci de proiecte de hot`râre. {edin]a de plen se va
desf`[ura \n sistem online \n urma deciziei de respectare a
m`surilor privind limitarea r`spândirii virusului COVID-19. Pe
ordinea de zi a [edin]ei de plen a Consiliului Local Ia[i se
va reg`si [i un proiect legat de aprobarea Studiului de
Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici [i cofinan]area
Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de ap` [i
ap` uzat` din municipiu [i jude]ul Ia[i \n perioada 2014-2020.
|n plus, pe ordinea de zi va mai figura [i un proiect privind
prelungirea pe perioada st`rii de alert` a m`surilor economice
prev`zute în planul de m`suri în vederea prevenirii [i combaterii
r`spândirii COVID-19. Municipalitatea a scutit de la taxe [i
impozite locale comercian]ii din ora[, diminu`rile \ncas`rilor
pe perioada st`rii de urgen]` fiind de 183 mii lei. Dac` acest
lucru continu` [i \n starea de alert`, \ncas`rile din taxe [i
impozite s-ar diminua cu 262 mii lei. Pân` pe 20 mai 2020
s-au \nregistrat 57 de cereri de scutiri de la aceste taxe [i
impozite din partea unor agen]i economici din municipiul Ia[i. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Academia Politehnicii
Ia[i va primi peste 2
milioane de lei de la
Prim\rie. Juniorii vor fi
[coli]i de juc\torii
clubului din Copou 
din Liga I de fotbal 

Clubul Sportiv Municipal Politehnica Ia[i va
beneficia de circa 2,2 milioane lei pentru
sus]inerea activit`]ilor academiei de
mentoring sportiv recent \nfiin]ate

Locurile de parcare din municipiul Ia[i
vor fi transformate pentru biciclete
Lista zonelor `n care vor ap\rea
astfel de spa]ii. Va fi trasat\
[i o band\ unic\ pe axa
P\curari- Tudor Vladimirescu,
special pentru bicicli[ti



La Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof. Dr.
Nicolae Oblu”, 50% dintre pacien]ii
diagnostica]i cu noul coronavirus sunt
veni]i din focarul din Suceava. Iulian
Cozianu, asistentul medical-[ef, spune c`
ace[tia au avut rezultate negative \n urma
test`rii de la internarea \n spital: „I-am
testat pe to]i, iar rezultatele au ie[it
negative. Din p`cate \ns`, ace[tia puteau
fi purt`tori de virus [i nu a reie[it la prima
testare”. O alt` variant` care se ia \n
calcul este c` angaja]ii nu au respectat
m`surile de siguran]`. 

La Spitalul de Neurochirurgie Ia[i, ancheta epidemiologic`
este \n desf`[urare. Se cunoa[te pân` acum c` 50% dintre pacien]ii
infecta]i cu coronavirus sunt din Suceava. Din cei 17 diagnostica]i
pân` \n acest moment, jum`tate sunt din Suceava. Pân` \n prezent
s-au efectuat aproximativ 500 de teste. Nimeni nu [tie de unde
a pornit totul, cine a adus coronavirusul \n spital, dar exist`
suspiciuni. 

De[i \n Spitalul de Neurochirurgie s-au investit 4.220 mii de
lei pentru m`surile necesare de protec]ie \mpotriva infect`rii cu
coronavirus, toat` lumea se \ntreab` cum s-a \ntâmplat ca, \n
numai câteva zile, Sec]ia de Neurochirurgie I s` devin` focar.
„S` stabilim cine a adus coronavirusul \n spital este extrem de
greu. Putem vorbi atât de pacien]i, cât [i de cadre medicale. }in
s` men]ionez c` jum`tate din pacien]ii diagnostica]i pozitiv cu
coronavirus vin din Suceava. Au fost cu to]ii testa]i la internare.
Din p`cate \ns`, testul iese pozitiv la câteva zile de la infectare,
de aceea nu putem stabili cu exactitate dac` ei au adus \n spital
coronavirusul sau nu. De asemena, odat` cu relaxarea venit` dup`
data de 15 mai, nu avem certitudinea c` angaja]ii au p`strat
m`surile de protec]ie”, a specifica Iulian Cozianu, asistentul medical-
[ef al Spitalului de Neurochirurgie Ia[i. 

Iulian Cozianu: „Multe cadre medicale
c`l`toresc cu mijloace de transport \n
comun, altele nu au respectat probabil nici
m`surile de preven]ie”

La Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof. Dr. Nicolae Oblu” se fac
zilnic sute de teste pentru a se depista câ]i pacien]i [i câte cadre
medicale sunt infectate cu coronavirus.  Medicul epidemiolog al
unit`]ii medicale, sub conducerea Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i,
\ncearc` s` depisteze de câteva zile cine este persoana care a adus
virusul \n spital. Iulian Cozianu, asistentul medical-[ef al Spitalului
Clinic de Urgen]` „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, spune c` acest aspect
este extrem de greu de stabilit [i asta pentru c` jum`tate dintre
pacien]ii depista]i pozitiv la infec]ia cu coronavirus vin din focarul
din Suceava. Pe de alt` parte, a[a cum adaug` Iulian Cozianu,
„Multe cadrele medicale c`l`toresc cu mijloace de transport \n
comun, altele nu au respectat probabil nici m`surile de preven]ie”.
|n acest weekend s-au efectuat aproximativ 300 de teste, \n afar`
de cele efectuate vineri, 22 mai, unde s-au \nregistrat peste 160. 

Cadrele medicale de la Spitalul de
Neurochirurgie au stat 30 de ore \n spital
pentru a a[tepta rezultatul testelor. Iulian
Cozianu: „Le era fric` s` mearg` acas`”

Dup` aproximativ 500 de teste efectuate, ieri, la Spitalul Clinic
de Urgen]` „Prof. Dr. Nicolae Oblu” (Neurochirurgie), s-a anun]at
c` 34 de persoane sunt infectate cu coronavirus. |n rândul
pacien]ilor, a[a cum sus]ine Iulian Cozianu, asistentul medical-
[ef al unit`]ii medicale, pân` \n prezent au fost depista]i 17 pacien]i
cu coronavirus, iar \n ceea ce prive[te cadrele medicale, tot 17.
|n total sunt 34 de persoane infectate cu coronavirus. To]i pacien]ii
[i toate cadrele medicale din spital au fost testate. |n total s-au
efectuat aproximativ 500 de teste. Ancheta epidemiologic` este
\n desf`[urare la Spitalul de Neurochirurgie, iar cadrele medicale,
a[a cum sus]ine 

Iulian Cozianu, asistentul medical-[ef al unit`]ii medicale, sunt
epuizate. Mul]i angaja]i au stat \nchi[i \n spital peste 30 de ore
pentru a afla rezultatele testelor. „Multe cadre medicale nu au
avut curajul de a merge acas`. Au stat \n spital peste 30 de ore
s` a[tepte rezultatul testelor. Le este fric` s` nu-[i \mboln`veasc`
familiile, de[i acest lucru este relativ. Testul se poate pozitiva
ulterior”, spune Iulian Cozianu, asistentul medical-[ef al Spitalului
de Neurochirurgie. 

Iulian Cozianu, asistentul medical-[ef:
„Este o situa]ie extrem de dificil` pentru
to]i angaja]ii. Suntem epuiza]i efectiv”

De[i dr. Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie,
a anun]at c` focarul este pe punctul de a fi oprit, Iulian Cozianu
spune c` angaja]ii se confrunt` cu o situa]ie extrem de greu de
manageriat. Iulian Cozianu spune c` ace[tia sunt epuiza]i de
volumul mare de munc` [i de stres. „Este o situa]ie extrem de
dificil` pentru to]i angaja]ii. Suntem epuiza]i efectiv. E un volum
mare de lucru. Pe lâng` faptul c` ne ocup`m [i de testarea
cadrelor medicale, [i a pacien]ilor, vin ambulan]ele una dup` alta,
cu pacien]i cu alte afec]iuni de care ne ocup`m prin specialitatea
unit`]ii medicale. Cred c` vom sim]i c` am trecut hopul abia
dup` cea de-a 7-a zi de la testare, atunci când persoanele depistate
negativ la infec]ia cu coronavirus vor fi retestate. Abia atunci ne
vom mai putea relaxa. Pân` atunci suntem \n gard`, oricine este
suspect”, mai spune Iulian Cozianu. 

Dr. Mihai Glod, managerul Spitalului 
CF Ia[i: „Am internat 7 cadre 
medicale de la Spitalul de Neurochirurgie,
infectate cu coronavirus”

Pacien]ii depista]i pozitiv la infec]ia cu coronavirus [i care
erau interna]i \n spital au fost transfera]i \n zona COVID, special

amenajat` \nc` de la \nceputul pandemiei. O parte dintre angaja]ii
Spitalului de Neurochirurgie, care au fost diagnostica]i cu COVID-
19, au fost interna]i la Spitalul de Boli Infec]ioase [i o parte la
Spitalul „C`i Ferate”. „Am internat 7 cadre medicale de la Spitalul
de Neurochirurgie, infectate cu coronvirus. |n acest moment avem
46 de locuri ocupate, din 50. Starea cadrelor medicale este stabil`
[i, momentan, \n afara oric`rui pericol. Vineri, unitatea medical`
era ocupat` la capacitate maxim`, dar \ntre timp am mai externat
dintre pacien]i”, spune dr. Mihai Glod, managerul Spitalului „CF”
Ia[i.  

La Spitalul de Copii exist` un suspect care
ar fi adus virusul \n Clinica III de Pediatrie,
o asistent` care c`l`tore[te cu autobuzul

La Spitalul Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria” din
Ia[i exist` \ns` un suspect care ar fi adus coronavirusul \n Clinica
III de Pediatrie. Dr. C`t`lina Ionescu, directorul medical al unit`]ii,
spune c` ar fi vorba despre o asistent` care vine cu autobuzul
la serviciu. Dintre cele 4 cadre medicale depistate pozitiv la
infec]ia cu coronavirus, \n urma unor anchete interne, aceasta ar
putea fi cea care, f`r` voie, a \mboln`vit alte 3 cadre medicale.
„Din 40 de teste efectuate pe Clinica III de Pediatrie, doar 4
cadre medicale sunt infectate cu coronavirus. Mai a[tept`m \nc`
3 rezultate. Suspiciunea noastr`, dar neconfirmat` de ancheta
epidemiologic`, este c` una dintre asistente s-ar fi infectat cu
coronavirus \n afara unit`]ii medicale. Aceasta a declarat c` nu
a intrat \n contact cu nicio persoan` venit` din str`in`tate. Ceea
ce cunoa[tem \n acest moment este faptul c` asistenta respectiv`
vine la locul de munc` cu autobuzul. Este foarte probabil s` se
fi contaminat din mijlocul de transport”, a specificat Dr. C`t`lina
Ionescu, directorul medical al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din
Ia[i. 

|n Clinica III de Pediatrie sunt 
interna]i 4 copii care sufer` 
de diverse boli infec]ioase. 
La to]i, primul test a ie[it negativ

|n Clinica III de Pediatrie sunt doar 4 copii interna]i. Ace[tia
au fost testa]i, iar rezultatul a ie[it negativ. Directorul medical al
Spitalului de Copii spune c` pacien]ii sufer` de diverse boli
infec]ioase. |n timpul pandemiei, conducerea spitalului a transformat
Clinica III de Pediatrie \n unitate medical` pentru copii cu boli
infec]ioase. „|nc` de la \nceputul pandemiei am trasformat clinica
\n unitate medical` care \ngrije[te pacien]ii cu boli infec]ioase, [i
asta pentru c` Spitalul de Boli Infec]ioase a devenit spital COVID
[i nu mai primeau pacien]i cu aceste afec]iuni. Copiii cu diabet
care erau interna]i acolo au fost muta]i pentru a nu intra \n
contact cu pacien]ii cu boli infec]ioase. A[tept`m s` retest`m
pacien]ii [i personalul s`pt`mâna ce urmeaz`, pentru a ne asigura
c` nu mai avem niciun caz de coronavirus”, \ncheie Dr. C`t`lina
Ionescu, directorul medical al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din
Ia[i. 

Bianca CIUBOTARIU
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La Spitalul Clinic de Urgen]\ ıProf. Dr. Nicolae
Oblu‰, 50% dintre pacien]ii diagnostica]i cu
coronavirus sunt din Suceava! Ace[tia sunt
suspecta]i c\ ar fi adus 
virusul `n unitatea medical\



|naltpreasfin]itul - |PS Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei [i R`d`u]ilor, a
plecat spre ve[nicie la vârsta de 90 de
ani. Sfin]ia Sa a murit pe 20 mai 2020, la
Institutul de Boli Infec]ioase „Matei Bal[„
din Bucure[ti, acolo unde era internat de
pe 20 aprilie, dup` ce a fost infectat cu
COVID-19

Plecarea spre ve[nicie a |naltpreasfin]itului (|PS) Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei [i R`d`u]ilor, la vârsta de 90 de ani, a
declan[at o etap` important` \n sânul Bisericii Ortodoxe Române
(BOR). |PS Pimen a murit pe 20 mai 2020, la Institutul de Boli
Infec]ioase „Matei Bal[„ din Bucure[ti, acolo unde era internat
de pe 20 aprilie, dup` ce a fost infectat cu COVID-19.

Preasfin]itul Calinic Boto[`neanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
favorit s` devin` Arhiepiscopul Sucevei [i
R`d`u]ilor dup` trecerea la cele ve[nice a
|naltpreasfin]itului Pimen 

Deja, \nal]ii prela]i ai Bisericii Ortodoxe Române - BOR au
demarat procedurile pentru alegerea celui care-i va urma
|naltpreasfin]itului Pimen. Aici, ie[eanul, Preasfin]itul - PS Calinic
Boto[`neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, este favorit
s` devin` Arhiepiscopul Sucevei [i R`d`u]ilor. ÎPS Pimen [i-a
petrecut ultimii 29 de ani din via]` la conducerea Arhiepiscopiei
Sucevei [i R`d`u]ilor. „Cu certitudinte, unul dintre cei îndrept`]i]i
oameni ai Bisericii, cu un parcurs foarte bun pentru a ocupa
pozi]ia |PS Pimen poate fi Calinic Boto[`neanul - Episcop-Vicar
al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Acesta are [i o leg`tur` special` cu
Bucovina. În luna martie a anului 1980 s-a închinoviat la M`n`stirea
Putna, iar în anul 1984 a fost tuns în monahism cu numele de
Calinic. Desigur, sunt pa[ii fire[ti care ]in de organizarea bisericeasc`
de urmat în aceast` viitoare alegere. Ace[tia prev`d c`, în termen
de 40 de zile, se va întruni Sfântul Sinod pentru a se face aceast`
alegere. La acel moment va fi decis cine va fi ocupantul acestei

pozi]ii importante în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei [i R`d`u]ilor”,
au transmis sursele Cotidianului BUNå ZIUA IA{I (BZI) din
cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. 

Cine este Preasfin]itul Calinic Boto[`neanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor 

PS Calinic Boto[`neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
s-a n`scut la 18 noiembrie 1957, în ora[ul Ia[i. În luna martie a
anului 1980 s-a închinoviat la M`n`stirea Putna, iar în anul 1984 a
fost tuns în monahism cu numele de Calinic. În perioada 1985-1989,
cu binecuvântarea Preafericitului (PF) Teoctist, pe atunci mitropolit
al Moldovei [i Sucevei, a urmat cursurile Facult`]ii de Teologie
Ortodox` „Andrei {aguna” din Sibiu, luându-[i licen]a în 1989 cu
lucrarea „Parabolele lui Iisus de Joachim Jeremias”. În 1986, 14
mai, a fost hirotonit diacon, în Catedrala Mitropolitan` din Ia[i, de
PF Teoctist, iar la 15 august, acela[i an, la hramul M`n`stirii Putna,
a fost hirotonit ieromonah pe seama aceleia[i m`n`stiri. La M`n`stirea
Putna, a îndeplinit diferite ascult`ri, printre care: econom, muzeograf,
slujitor, mare eclesiarh. În 1990, luna octombrie, a fost numit, de
c`tre |PS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, stare] al
M`n`stirii Râ[ca. În 1991, 25 ianuarie, la propunerea Mitropolitului
Daniel, a fost ales, de c`tre Sfântul Sinod, episcop - vicar al
Arhiepiscopiei Ia[ilor. În 1991, 25 martie, a fost hirotonit întru
arhiereu în Catedrala Mitropolitan` de: |PS Daniel, |PS Pimen, PS
Eftimie. Astfel, la acest moment, se pare c` PF Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, \l are ca favorit pe PS Calinic Boto[`neanul. 

|PS Pimen, anul trecut, l-ar fi preferat pe
PS Damaschin Luchian, membru al
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, cu rangul de Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei [i R`d`u]ilor, cu
titulatura Dorneanul

Dincolo de toate acestea, |PS Pimen, anul trecut, [i-a exprimat
dorin]a ca PS Damaschin Luchian s`-i fie urma[. P`rintele Damaschin
Ioan-Daniel Luchian s-a n`scut pe data de 24 iunie 1981 în comuna
Dorne[ti, jude]ul Suceava. Formarea teologic` a dobândit-o la
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei”

Suceava, apoi la Facultatea de Teologie Ortodox` „Dumitru St`niloae”
din Ia[i, sec]ia Pastoral`, fiind licen]iat în urma sus]inerii lucr`rii
„Paternitate [i filia]ie duhovniceasc` în Ortodoxie”. Între anii 2006-
2008 a urmat cursuri postuniversitare de masterat în cadrul Facult`]ii
de Teologie „Patriarhul Justinian” din Bucure[ti, sec]ia Doctrin`
[i Cultur`, finalizate cu lucrarea de diserta]ie „Paternitate [i filia]ie
duhovniceasc` în scrisorile Sfin]ilor Varsanufie [i Ioan din Gaza”.
Din anul 2015 este doctorand al Facult`]ii de Teologie „Andrei
{aguna” din Sibiu. În ceea ce prive[te ascult`rile pe care le-a avut
în Biseric`, Damaschin a fost închinoviat la M`n`stirea Sih`stria
Putnei pe data de 19 iulie 2004. A fost hirotonit ierodiacon în
martie 2006, dup` care, pe 28 aprilie 2006, a fost hirotonit preot
de c`tre ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei [i R`d`u]ilor. În [edin]a
din 4 iulie 2017, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a
ales pe p`rintele Damaschin Luchian în postul de Episcop- vicar
al Arhiepiscopiei Sucevei [i R`d`u]ilor, cu titulatura „Dorneanul”. 

Valentin HU}ANU
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Ie[eanul, Preasfin]itul Calinic Boto[\neanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor,
favorit s\ devin\ Arhiepiscopul Sucevei [i
R\d\u]ilor dup\ moartea 
~naltpreasfin]itului Pimen
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Prim`ria Ia[i nu se uit` la bani când vine
vorba de amenajarea spa]iilor verzi. Un
nou contract pentru furnizarea rulourilor
de gazon a fost semnat. Furnizorul este o
societate din Giurgiu, deja abonat` la
contractele de la Ia[i. A câ[tigat [i
procedura pentru \ntre]inerea gazonului
de pe stadionul „Emil Alexandrescu”. Anul
trecut, patronii din Giurgiu au atins pentru
prima oar` un nivel de profit de aproape 1
milion de euro. Au ratat alt proiect din Ia[i
pentru c` nu aveau capacitate s` asigure
lucr`ri de asfaltare a unor alei

Servicii Publice Ia[i (SPI) SA, societate aflat` în subordinea
Prim`riei, a finalizat, recent, o licita]ie pentru achizi]ia rulourilor
de gazon. Contractul are o valoare estimat` de 632.500 de lei,
f`r` TVA, aproape 130.000 de euro. Procedura a fost câ[tigat`
de c`tre societatea Rulouri de Gazon SRL, din Giuirgiu. Este
valoarea maxim` ce poate fi cheltuit` în cadrul acestui contract.
Suprafa]a minim` necesar` este de 10.000 de metri p`tra]i, iar
cea maxim` de 55.000 de metri p`tra]i. „Rulourile de gazon trebuie
s` fie ob]inute din semin]e selec]ionate, din specii caracteristice
tipului de gazon (soare, umbr`, fin, sport) necesar diferitelor
amenaj`ri în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale. Trebuie s`
fie s`n`tos, de culoare verde intens, dens, f`r` buruieni, destul
de matur pentru a fi rezistent la manipul`ri repetate [i la c`lcare.
Trebuie s` fie rezistent la temperaturi negative o lung` perioad`
de timp, la temperaturi ridicate în condi]ii de secet` prelungit`,
rezisten]` bun` la trafic intens, caracteristici obligatorii fiec`rui
tip de gazon”, sunt condi]iile din caietul de sarcini. 

Firma din Giurgiu este abonat` la
contractele puse la dispozi]ie 
de Prim`ria Ia[i

|n urm` cu o lun`, firma din Giurgiu a câ[tigat un contract
privind furnizarea unor echipamente necesare pentru \ntre]inerea
gazonului de pe stadionul „Emil Alexandrescu”. Valoarea final` a
fost de aproape 90.000 euro, f`r` TVA. „Punerea în func]iune se
va face pe costurile furnizorului, se vor testa toate func]iunile

utilajelor [i a echipamentelor auxiliare [i toate cerin]ele solicitate
de beneficiar. În momentul în care utilajele [i echipamentele vor
fi puse în func]iune, se va oferi asisten]` tehnic` de specialitate,
vor fi instruite cel pu]in dou` persoane pentru modul de utilizare
a utilajelor [i vor fi explicate toate caracteristicile tehnice [i
func]ionale ale vehicului [i ale echipamentelor din dotare. Societatea
este condus` de Ovidiu Marian Petrache [i Gheorghe Cioboat`.
|n 2019, firma \nregistra o cifr` de afaceri de aproape 4 milioane
euro, 1 milion de euro profit, cu un num`r de 44 angaja]i.

S-au retras dintr-o licita]ie 
pentru c` nu [i-au dat seama c` trebuie 
s` execute lucr`ri de asfaltare

Rulouri de Gazon SRL a participat la \nceputul acestui an la
o licita]ie organizat` tot de Prim`ria Ia[i, pentru modernizarea mai
multor spa]ii verzi din cartierele ie[ene. Oferta societ`]ii a fost
retras` pe ultima sut` de metri, dup` ce reprezentan]ii firmei au
constatat c` trebuiau s` execute [i lucr`ri de asfaltare. Apoi, edilii
au reluat procedura, ocazie cu care s-a depus o singur` ofert` din
partea asocierii Con Ted Company SRL, din Ia[i (controlat` de
omul de afaceri Cornel Brînz`) [i societatea Ischia SRL, din Gala]i.
Contractul are o valoare estimat` de 4,3 milioane lei, f`r` TVA.
Proiectul este finan]at printr-un program european. Sunt vizate 5
amplasamente: str. Egalit`]ii, nr. 27A, Aleea Prof. I. Simionescu,
nr. 16A, str. Bradului, nr. 17A, str. Roman`, nr. 37B, str. Butnari,
nr. 13A. Terenurile au o suprafa]` de peste 10.000 metri p`tra]i.

Ciprian BOARU

Prim\ria Ia[i cheltuie sute
de mii de euro pentru
montarea gazonului `n
parcuri! O firm\ din Giurgiu,
cu profit de 1 milion de euro,
a câ[tigat contractul

Prim`ria Ia[i anun]` lucr`ri de modernizare \n Pia]a Unirii.
Deocamdat`, pe data de 12 iunie, este programat` o licita]iei
pentru achizi]ia unor servicii de proiectare [i asisten]` tehnic`
\n cadrul proiectului de reabilitare. Estimarea bugetar` este
de 168.067 lei, f`r` TVA. Conform descrierii tehnice, Pia]a
Unirii este amplasat` pe o suprafa]` de teren de 12.010 metri
p`tra]i. Proiectarea trebuie realizat` \n termen de 4 luni de
la semnarea contractului. Obiectivul municipalit`]ii const` \n
reabilitarea pavimentului, reabilitarea mozaicurilor [i realizarea
unui ansamblu unitar al spa]iilor de circula]ie.  

Pia]a Unirii a fost proiectat` \n anii‚
60 \n urma unui concurs de idei

Pia]a Unirii a fost proiectat` \n anul 1961, moment \n care
au contribuit arhitec]ii Gheorghe Hussar, Rodica Grozea [i
Horia Hudi]`. „Pavajul pie]ei prezint` mozaicuri din anii 1960,
care imortalizeaz` teme ale propagandei comuniste precum:
agricultura (figurat` prin tractoare, culturi agricole, spice de
grâu), natura (brad, mistre], cerb), industria (fabrici, macarale,
ro]i zim]ate, rulmen]i, chimie), pacea (olimpiada, porumbeii
[i atomul), artele (filmul, muzica, teatrul), istoria (capul de
bour [i acvile, simbolul Unirii Moldovei [i }`rii Române[ti),
al`turi de alte motive tradi]ionale. Dup` ultima reabilitare a
Pie]ei Unirii, a fost introdus [i un mozaic ce reprezint` steagul
Uniunii Europene. Scena din marmur` policrom` din centrul
pie]ei reprezint` legenda \ntemeierii Moldovei de c`tre Drago[
Vod`, prin scena vân`torii bourului”, se arat` \n descrierea
amplasamentului. 

Prim`ria Ia[i vrea s` modernizeze [i
esplanada din fa]a Palatului Culturii

Municipalitatea continu` programul de reabilitare a pie]elor
publice cu esplanada din fa]a Palatului Culturii. La finalul
anului trecut, s-a \ncheiat un contract de proiectare cu societatea
Artca SRL, condus` de fostul arhitect-[ef al Ia[ului, Ionel
Oancea. Suprafa]a de teren vizat` este de 17.317 metri p`tra]i,
adic` Pia]a Palatului  - 14.506 metri p`tra]i, spa]iul verde din
spatele Palatului Culturii - 2.811 metri p`tra]i. Proiectantul
trebuie s` vin` cu solu]ii privind amenajarea peisagistic`, alei
pietonale, mobilier urban, iluminat func]ional, sistem WI-FI,
supraveghere video. |n acest moment, contractul este \n curs
de finalizare. 

|ncerc`ri repetate pentru reabilitarea
esplanadei de la Teatrul 
Na]ional „Vasile Alecsandri”

Prim`ria Ia[i nu reu[e[te s` g`seasc` o firm` specializat`
care s` ofere sevicii de proiectare pentru modernizarea [i
reabilitarea esplanadei Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri”.
Au fost organizate mai multe proceduri, dar f`r` succes. Asta
[i din cauza prevederii bugetare care era la un moment dat
de 55.000 lei, f`r` TVA. Pe data de 10 iunie, municipalitatea
a programat o nou` licita]ie, de data asta cu o prevedere
bugetar` de 120.000 lei, f`r` TVA. Esplanada are o suprafa]`
de 9.726 metri p`tra]i. 

Ciprian BOARU

Pia]a Unirii va fi
modernizat`!
Mozaicurile vor fi
reabilitate, iar
spa]iile de
circula]ie vor fi
redesenate

Prim`ria Ia[i anun]` c` Pia]a Unirii va fi
modernizat`. Mozaicurile [i pavimentul vor fi
reabilitate. Suprafa]a de teren studiat` este
de 12.010 metri p`tra]i. Proiectan]ii sunt
a[tepta]i cu oferta pe data de 12 iunie.
Contractul are o valoare estimat` de 168.067
lei, f`r` TVA. Edilii vor s` reabiliteze
esplanadele de la Teatrul Na]ional [i din fa]a
Palatului Culturii



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

ECONOMIC7 Luni, 25 mai

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

SERVICII MEDICALE

ApaVital Ia[i va m`ri tarifele pl`tite de
consumatori. Conducerea operatorului de
ap`-canalizare a jude]ului Ia[i a prezentat
un plan care prevede major`ri treptate ale
tarifelor pentru urm`torii 20 de ani. M`sura
este luat` pentru amortizarea unor investi]ii
care urmeaz` s` fie realizate \n mai multe
localit`]i din jude]ul Ia[i cu ajutorul unor
fonduri europene care ajung la peste 500
milioane euro prin Programul Opera]ional
Infrastructura Mare.

Astfel, dac` \ncepând cu 1 iulie 2019,
ie[enii pl`tesc un tarif de 3,74 lei/mc pentru
ap`, 1,57 pentru cananalizare [i 1,71 pentru
serviciile de epurare, tarifele vor cre[te
\ncepând cu data de 1.06.2020. Conform
planului tarifar aprobat de conducerea
ApaVital pân` \n anul 2048, pre]urile vor
avea o evolu]ie ascendent`, fiind vorba
despre major`ri u[oare, treptate, care se
vor face anual \n urm`torii 5 ani, iar apoi
major`ri la intervale de 5-10 ani.

Concret, la 1.06.2020, apa va avea un
tarif de 4,42 lei, \n anul urm`tor 4,57 lei,
apoi 5,11 lei \n 2022, urmând ca pân` \n
anul 2025 s` ajung` la 5,88 lei mc. |n 2030,
tariful va fi de 6,17 lei, \n 2040 va fi de
6,86 lei, iar \n 2048 de 7,5 lei mc.

|n cazul canaliz`rii, tariful practicat \n
2019 era de 1,33 lei/mc, \ncepând cu
1.06.2020 va fi de 1,57 lei/mc, \n 2021 va
fi de 1,79 lei [i va cre[te anual pân` \n
2025 pân` la 2,79 lei. |n 2030, pre]ul
canaliz`rii la Ia[i va fi de 2,93 lei, \n 2040
de 3,26 lei, iar \n 2048, tariful pentru
serviciul de canalizare va fi majorat de
ApaVital la 3,58 lei. 

Pentru serviciul de epurare, tariful
aprobat \nc` de anul trecut este de 1,45
lei/mc [i urmeaz` ca din 1.06.2020 s` fie
de 1,90 lei. Pân` \n anul 2025, acestea se
vor m`ri anual pân` ce vor ajunge la pragul
de 2,53 lei/mc. |n 2030, tariful pentru

epurare practicat de ApaVital va fi majorat
la 2,67 lei, iar pân` \n 2048 va cre[te la
3,30 lei mc.

Se vor amortiza investi]iile
realizate \n re]eaua de
ap`-canalizare din
localit`]ile din jude]ul Ia[i

Aceste major`ri tarifare sunt f`cute
pentru amortizarea investi]iilor realizate \n
cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare
a infrastructurii de ap` [i ap` uzat` din
jude]ul Ia[i”, care a primit finan]are prin
Programul Opera]ional Infrastructura Mare
(POIM). „ApaVital s-a \mprumutat cu 25
milioane de euro de la BERD, ceea ce
reprezint` 5 la sut` din valoarea proiectului
pentru cofinan]are. Guvernul va contribui
cu 13 la sut`, iar Unit`]ile Administrativ-
Teritoriale, cu dou` procente din valoarea
proiectului. Vor lucra contractori români
cu materiale locale, pentru a sprijini economia
local`. Una dintre cele mai mari investi]ii,
de 25 milioane euro, se va face \n aglomerarea
Pa[cani. Beneficiile le vom vedea \n anii
urm`tori, nu direct, iar costul acestor
investi]ii se va reflecta \n tarif, fiind vorba
de cre[teri u[oare \n urm`torii 3-4 ani”, a

explicat Mihai Doru[, director general
ApaVital Ia[i.

ApaVital implementeaz` proiectul cu
cea mai mare finan]are european` ob]inut`
pân` acum de jude]ul Ia[i, fiind vorba
despre 507 milioane de euro. |n cadrul
proiectului, re]eaua de distribu]ie a apei
potabile se va majora cu 312 de km [i va
fi reabilitat` pe o lungime de 28 de km.
{i cea de aduc]iune se va \mbog`]i cu 256
de km în timp ce al]i 38 de km vor fi
reabilita]i. În jude] se vor înfiin]a 50 de
noi sta]ii de pompare a apei potabile [i 23
de tratare. Re]eaua de canalizare se va m`ri
cu 536 de km, al]i 13 km vor fi adu[i la
standarde moderne în timp ce vor fi înfiin]ate
362 de sta]ii de pompare a apei uzate.
„U.E. ne spune foarte clar c` ne d` bani
de investi]ii, dar apoi acestea trebuie
amortizate, nu putem s` mergem iar`[i la
ei dup` ce cheltuim banii, s` le spunem
s` ne mai dea.  Sunt p`r]ile de aparatur`
electronic` [i altele care trebuie schimbate
la un interval de 5-10 ani, iar asta reprezint`
cheltuieli mari, care trebuie amortizate”, a
explicat Ioan Toma, fost director general
ApaVital, actual consilier juridic \n cadrul
companiei de ap` [i canalizare.

Vlad ALEXA

Se scumpe[te pre]ul apei [i
al canaliz\rii la Ia[i: Ce tarife
vor pl\ti ie[enii `n perioada
urm\toare. Se vor face major\ri
treptate timp de 20 de ani

Prim`ria Ia[i implementeaz`, în calitate de partener, proiectul
„Achizi]ie mijloace de transport public – tramvaie 30 m, Ia[i”,
iar \n acest sens a fost demarat` o licita]ie la finalul s`pt`mânii
trecute. Obiectivul general al proiectului este îmbun`t`]irea
transportului public în ora[ele din proiect prin reînnoirea
materialului rulant de pe rutele de transport public selectate.
Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integral` a
parcului de material rulant de pe o serie de rute de transport
public opera]ionale, actualmente deservite cu tramvaie vechi,
majoritatea achizi]ionate între anii 1997 [i 2012 din Germania
sau primite sub form` de dona]ie din Elve]ia (în multe cazuri
dep`[ite fizic sau moral). Aceste rute sunt: ruta 1: 3 tramvaie,
ruta 3: 3 tramvaie, ruta 7: 4 tramvaie, ruta 8: 3 tramvaie [i
ruta 13: 3 tramvaie. Toate aceste rute vor fi deservite, dup`
implementarea proiectului, cu tramvaie unidirec]ionale cu
lungimea de 30 metri. Cele 16 tramvaie sunt destinate transportului
urban de c`l`tori [i vor fi cu podea 100 la sut` coborât` pe
toat` suprafa]a disponibil` pentru pasageri, ac]ionate în curent
alternativ, cu echipamente electronice de putere [i comand`
cu microprocesor, cu recuperare de energie la frânare, cu
vitez` maxim` de circula]ie de 70 km/or`, reglabil`, limitat`
electronic la 50 km/or`.

Se reduc gazele cu efect 
de ser` \n municipiul Ia[i

Finan]at prin Programul Opera]ional Regional 2014-2020,
prin acest proiect se urm`re[te mai ales reducerea emisiilor
de carbon în Ia[i prin investi]ii bazate pe planurile de mobilitate
urban` durabil`.

Parteneriatul este încheiat între Ministerul Lucr`rilor Publice,
Dezvolt`rii [i Administra]iei în calitate de lider de parteneriat
[i Unitatea Administrativ-Teritorial` Municipiul Ia[i, conform
Ordinului de finan]are semnat în data de 04.11.2019. Proiectul
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` în
dou` moduri: – prin înlocuirea vechilor tramvaie cu unele noi
cu zero emisii [i eliminarea, astfel, a emisiilor de GES de pe
rutele respective; prin asigurarea de condi]ii superioare (vehicule
moderne, cu podea joas`, mai rapide, mai pu]in zgomotoase,
cu facilit`]i STI) prin noile vehicule, precum [i prin îmbun`t`]irile
complementare aduse de ora[e prin alte proiecte finan]ate prin
POR 2014 – 2020, mai mul]i locuitori din ora[ele respective
vor utiliza transportul public, iar o parte dintre ace[tia vor fi
renun]at la transportul privat..

Valoarea total` a proiectului este de 220.154.526 lei, din
care: 185.194.526 lei valoarea total` eligibil` a proiectului. Astfel,
o sum` de 157.415.347 este valoare eligibil` nerambursabil`
din FEDR, 23.981.688 lei valoare eligibil` nerambursabil` din
bugetul na]ional [i 3.797.490 lei cofinan]area eligibil` a
beneficiarului. Valoarea neeligibil`, inclusiv TVA este de
34.960.000 lei, iar valoarea finan]`rii nerambursabile este de
181.397.035 lei. Perioada de implementare a proiectului este
de 48 de luni, respectiv între 1 ianuarie 2019 [i 31 decembrie
2022. 

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Prim\ria Ia[i cump\r\
tramvaie noi, lungi de
30 m. A fost demarat\
licita]ia `n valoare de
aproape 220 milioane lei

La sfâr[itul s`pt`mânii trecute a fost lansat`
licita]ia prin care Prim`ria Ia[i va achizi]iona
16 tramvaie noi cu o lungime de 30 m fiecare.
Finan]at prin intermediul Programului
Opera]ional Regional 2014-2020, proiectul
urm`re[te mai ales reducerea emisiilor de
carbon în Ia[i [i se \ncearc` astfel ca tot mai
mul]i ie[eni s` renun]e la ma[inile personale
[i s` apeleze la transportul public
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Antreprenorii din Ia[i care au fost nevoi]i s`
\nchid` afacerile dup` ce criza de coronavirus a
lovit mediul economic [i-au reluat activitatea.
Potrivit speciali[tilor din domeniu, \n urm`toarea
perioad` economia reporne[te treptat la Ia[i, iar
mare parte din angaja]ii care au fost trimi[i acas`
timp de dou` luni se vor re\ntoarce la serviciu.
Jum`tate din cele 30.000 de contracte suspendate
pe motiv de [omaj tehnic pân` la data ridic`rii
st`rii de urgen]`, 15 mai 2020, au fost schimbate
\n contracte de munc` active. Angaja]ii din domeniile
auto, alimenta]ie public`, \nfrumuse]are sau domeniul
medical [i-au reluat activitatea.

Patronii din Ia[i care au trimis
angaja]ii \n [omaj tehnic vor fi
verifica]i de inspectorii din
cadrul Inspectoratului
Teritorial de Munc` (ITM) Ia[i

Potrivit speciali[tilor din domeniu, vor fi
verifica]i to]i patronii care au depus dosarele la
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de
Munc` (AJOFM) Ia[i [i au solicitat indemniza]ia
de [omaj tehnic. „Noi am \nceput controalele la
firmele care au transmis aceste date c`tre Inspectoratul
Teritorial de Munc`, date cu angaja]ii c`rora li
s-au suspendat contractele de munc` din acest
motiv. Facem verific`ri \n toate domeniile de
activitate. Intersect`m datele pe care le avem
despre angaja]i [i cei cu ajutorul de [omaj tehnic
de la AJOFM [i, dac` acestea nu se intersecteaz`,
mergem \n control”, a declarat Costel Grojdea,
inspector-[ef \n cadrul ITM Ia[i. 

Angajatorii din Ia[i primesc
amenzi de 20.000 de lei 
pentru fiecare persoan` 
care lucreaz` la negru

Inspectorii \n munc` vor s` verifice dac` pe
perioada st`rii de urgen]` angajatorii au \ncasat
pe nedrept indemniza]ia de [omaj tehnic de la

stat. Patronii care sunt prin[i c` au \ncercat s`
p`c`leasc` legea risc` amenzi ustur`toare. „Vrem
s` verific`m toate firmele care sunt \n situa]ia
suspend`rii. Cei care sunt prin[i c` au \nc`lcat
legea primesc amenzi de 20.000 de lei pentru
fiecare persoan` \n parte care lucreaz` la negru
[i figureaz` cu contractul de munc` suspendat pe
motiv de [omaj tehnic”, a declarat Costel Grojdea,
inspector-[ef \n cadrul ITM Ia[i. 

Patronii au redeschis afacerile
dup` pauza cauzat` de
coronavirus [i au revenit la
activitatea normal`

Unul dintre angajatorii din Ia[i care a rechemat
to]i angaja]ii la serviciu de]ine o firm` de catering.
Acesta poveste[te c` pe perioada celor dou` luni
de suspendare a activit`]ii au lucrat dou` persoane:
buc`tarul [i persoana care a f`cut livr`ri la domiciliu.
„Noi avem 6 angaja]i. Pe 4 dintre ei i-am trimis
\n [omaj tehnic, iar ceilal]i doi au muncit cu
program redus. De pe data de 15 mai am reluat
activitatea cu to]i angaja]ii pentru c` a crescut
num`rul comenzilor. Dac` de pe 15 iunie vor
putea clien]ii s` stea \n interiorul restaurantului,
probabil c` vom reduce livr`rile la domiciliu. Ne
orient`m \n func]ie de cerere”, a spus Ionu] {tefan,
patronul unei firme de catering din zona Dacia. 

Reporne[te economia \n Ia[i
dup` ce firmele redeschid
treptat activitatea 

La Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` (AJOFM) Ia[i s-au \nregistrat 4.900 de
solicit`ri de acordare a [omajului tehnic pentru
34.257 de salaria]i. Jum`tate dintre ace[tia sunt
acum activi \n câmpul muncii, iar num`rul lor va
cre[te. „Pe data de 1 mai [i-au reluat activitatea
o parte dintre acei angajatori care au trimis angaja]ii
\n [omaj tehnic pentru care au primit ajutorul de
[omaj tehnic. Aspectul pozitiv este c` agen]ii
economici [i-au reluat activitatea antreprenorial`

[i acest lucru se vede \n ridicarea suspend`rilor.
Vom vedea cel mai sigur \n luna iunie câ]i angajatori
au reluat activitatea \n aceast` lun`” , a declarat
Gabriela Vasilache, director executiv \n cadrul
AJOFM Ia[i.

34.257 de salaria]i din Ia[i
care au fost trimi[i \n 
[omaj tehnic au primit 
ajutorul de la stat

Angaja]ii din Ia[i au primit 15.000.300 milioane
de lei drept indemniza]ie de [omaj tehnic. „Noi
am pl`tit sumele aferente pentru câteva zile de
[omaj tehnic, pentru câteva s`pt`mâni sau o lun`
\ntreag`. Angajatorii au depus dosarele la AJOFM
\n func]ie de fiecare situa]ie \n parte. |n luna iunie
va \ncepe depunerea dosarelor pentru perioada 1-
15 mai, cât a fost declarat` starea de urgen]` [i
firmele [i-au suspendat activitatea economic`”, a
mai spus Gabriela Vasilache, director executiv \n
cadrul AJOFM Ia[i. Pentru dosarele depuse \n
luna aprilie, AJOFM Ia[i a efectuat pl`]i de

10.000.100 de lei c`tre 2.700 agen]i economici,
respectiv pentru 17.000 de salaria]i, în ordinea
înregistr`rii cererilor. 

Câ]i bani a \ncasat fiecare
angajat din Ia[i trimis 
\n [omaj tehnic?

Angajatorii au specificat perioada pentru care
au solicitat indemniza]ia de [omaj tehnic, astfel
c` ace[tia au primit banii pentru perioada \n care
nu au avut deloc activitate. Cei 34.257 de ie[eni
pentru care angajatorii au solicitat [omajul tehnic
au încasat, \n func]ie de solicit`ri, un sfert, jum`tate
sau \ntreg salariul net de 2.291 de lei, pentru
perioada aferent` lunii aprilie. Pentru salaria]ii
care câ[tig` mai mult de 3.918 lei brut pe lun`,
adic` 2.291 de lei în mân`, [i care au fost trimi[i
în [omaj tehnic, angajatorii au fost obliga]i s`
suporte diferen]a pân` la 75 la sut` din salariul
brut total al angajatului, a[a cum prevede Codul
Muncii.

Raluca COSTIN

Prim`ria Ia[i vine \n sprijinul familiilor din
municipiu care angajeaz` bone pentru cre[terea
copiilor. |n [edin]a de Consiliu Local din data de
29 mai va fi supus votului un proiect de hot`râre
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor
pentru plata serviciilor oferite de bon`. Programul
va fi gestionat prin Direc]ia de Asisten]` Social`
(DAS). Se va acorda ajutor financiar \n func]ie
de veniturile nete realizate \n ultimele [ase luni,
pe membru de familie. Astfel, dac` o familie are
venituri de 2.100 lei pe membru de familie, va
primi un ajutor de 710 lei, pentru venituri cuprinse
\ntre  2.101 - 2.500 lei, ajutorul este de 550 lei,
\n timp ce pentru veniturile de peste 2.500 lei
pân` \n 3.000 lei, cuantumul este de 390 lei.
Familiile cu venituri mai mari, cuprinse \ntre 3.001
lei [i 3.500 lei, vor primi 250 lei. 

Ajutor financiar pân` la
\mplinirea vârstei de 6 ani

|n acest moment, Prim`ria Ia[i nu are o
situa]ie clar` a familiilor care au angajat bone.
Cert este c` bona trebuie s` fie \nregistrat` cu
contract de munc` (https://www.bzi.ro/au-inceput-
concedierile-la-delphi-cel-mai-mare-producator-industrial-
din-iasi-angajatii-tremura-pentru-locurile-de-munca-
gigantul-american-a-fuzionat-cu-un-concern-din-
germania-3944754) [i s` aib` specializ`ri specifice.
„|n municipiul Ia[i, la acest moment exist` un
num`r de aproximativ 18.182 copii cu vârsta
pre[colar` (0 - 6 ani), conform eviden]elor celor
pentru care s-a solicitat dreptul la aloca]ia de stat
pentru copii, precum [i un num`r de 166.364
contracte individuale de munc` active, confirmate

de c`tre Inspectoratul de Munc` Ia[i. Nu avem
o corela]ie \ntre num`rul de persoane salariate
care au copii de vârst` pre[colar` [i nici privind
venitul net pe membru de familie, sub 3.500 lei,
pentru a putea estima suma necesar` ajutoarelor,
acesta fiind determinat mai ales de num`rul
persoanelor care vor solicita acordarea acestui
sprijin”, se arat` \n proiectul de hot`râre.

M`sura ar debloca criza
locurilor disponibile \n cre[ele
administrate de Prim`ria Ia[i

Prim`ria Ia[i anun]` c` angajarea bonelor
reprezint` o m`sur` care, pe termen lung, ar
rezolva criza locurilor \n cre[e [i gr`dini]e. „Pe
termen lung, va rezolva criza locurilor \n cre[e

[i gr`dini]e, precum [i preg`tirea \n vederea
\nceperii activit`]ii [colare a minorilor. Va cre[te
num`rul de persoane care sunt \nregistrate cu un
contract de munc` activ, fiind asigurat` astfel [i
viitoarea protec]ie social`, prin realizarea unui
stagiu legal de vechime \n munc` pentru acordarea
pensiei sau a asigur`rii contribu]iei de s`n`tate
pentru persoanele care, la acest moment, exercit`
ocupa]ia de bon`, \n majoritatea cazurilor, f`r` a
avea contract legal de munc`, va putea atrage
c`tre municipiul Ia[i profesioni[tii care vor aduce
plus valoare economiei municipiului Ia[i [i
\mpiedicarea exodului de inteligen]` c`tre alte ]`ri
europene”, precizeaz` reprezentan]ii Prim`riei. 

Continuarea pe www.bzi.ro

Ciprian BOARU

Prim\ria Ia[i `ncurajeaz\ p\rin]ii s\ angajeze bone, `n loc s\ construiasc\
cre[e! Familiile vor primi ajutor financiar `n func]ie de venituri

Patronii au redeschis afacerile dup\ pauza
cauzat\ de coronavirus, inspectorii `n
munc\ `i verific\. Costel Grojdea, inspector-
[ef `n cadrul ITM Ia[i: ıPrimesc amenzi de
20.000 de lei pentru fiecare persoan\ care
lucreaz\ la negru‰
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Coinciden]` macabr` la Ia[i.
Dup` ce un tân`r a murit strivit
\ntr-un accident rutier petrecut
\ntre dou` autoturisme BMW, o
familie din aceea[i comun` a
ajuns la spital, tot dup` un
accident. {apte persoane au
fost r`nite dup` ce [oferul
unui autoturism a pierdut
controlul volanului [i a intrat
\ntr-un cap`t de pod

Coinciden]` macabr` la Ia[i. |n urm` cu câteva
zile, un tân`r din comuna ie[ean` Cepleni]a avea
s` moar` \ntr-un accident petrecut \ntre dou`
autoturisme BMW. |n noaptea de sâmb`t` spre
duminic`, o familie din aceea[i comun` avea s`
fie implicat` \ntr-un accident rutier petrecut \n
jude]ul Bac`u. Accidentul s-a petrecut duminic` \n
jurul orei 00:30, pe DN 2- E 85, \n localitatea
Dumbrava. Un b`rbat de 48 de ani, din jude]ul
Timi[, \n timp ce conducea o autoutilitar` pe
direc]ia Roman-Bac`u, pe fondul oboselii, ar fi
pierdut controlul volanului [i ar fi intrat \n coliziune
cu un cap de pod. Din impact, a rezultat r`nirea
conduc`torului auto [i a 6 pasageri din autoutilitar`.
„Poli]i[tii au fost sesiza]i cu privire la faptul c`
un accident rutier soldat cu victime omene[ti s-a
produs pe DN 2, pe raza localit`]ii Dumbrava. Din

primele informa]ii, se pare c` un b`rbat din jude]ul
Timi[ a pierdut controlul volanului [i a intrat \ntr-
un cap de pod. |n urma impactului au rezultat
[apte victime. |n cauz` a fost deschis un dosar
penal sub aspectul comiterii infrac]iunii de v`t`mare
corporal` din culp`”, au transmis reprezentan]ii
Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie (IPJ) Bac`u.

Cinci copii cu vârste 
cuprinse \ntre 11 luni 
[i 10 ani au ajuns la spital

{oferul nu se afla sub influen]a b`uturilor
alcoolice. Din câte se pare, \n autoutilitar` se aflau
doi adul]i [i cinci copii, to]i fra]i. Cel mai grav
este r`nit` o copil` de doar zece ani. Ea a suferit
un traumatism cranio-cerebral sever [i se afl`
internat` \n clinica de Anestezie [i Terapie Intensiv`
(ATI) de la spitalul jude]ean Bac`u. Ceilal]i cinci
copii au suferit diverse leziuni, fiind la rândul lor
interna]i tot pe clinica de Anestezie [i Terapie
Intensiv` (ATI) de la spitalul jude]ean Bac`u.
Mama copiilor nu a fost grav r`nit`. Atât ea, cât
[i [oferul au fost examina]i de medici, \ns` se
afl` \n afara oric`rui pericol. Cei cinci copii implica]i
\n accident au vârste cuprinse \ntre 11 luni [i 10
ani. Mama minorilor are 27 de ani, iar [oferul 48
de ani. Accidentul petrecut la Bac`u pare o
coinciden]` sumbr`. |n urm` cu câteva zile, doi
tineri din aceea[i comun` s-au izbit cu ma[inile
puternic, iar unul dintre ei a decedat. V` reamintim
c` un tân`r care gonea nebune[te la volanul unui

BMW a intrat \n plin \ntr-un alt autoturism BMW,
condus de un prieten al`turi de care a copil`rit.
Florin Ungureanu are 20 de ani [i este din comuna
Cepleni]a. |n noaptea de miercuri spre joi, \n jurul
orei 1:20 a c`lcat mult prea mult pedala de
accelera]ie [i a intrat \n plin \n BMW-ul pe care
\l conducea Mihai Ignat. |n zona respectiv`, unde
s-a produs accidentul, drumul este drept, f`r`
curbe. Noaptea circul` pu]ine autoturisme \n zon`,
de aceea Ungureanu a putut goni cu o asemenea
vitez`. Florin Ungureanu se deplasa \n aceea[i
direc]ie de mers cu cea a lui Mihai Ignat. Ungureanu
se afla \n spatele lui Ignat când acesta a virat la
stânga, regulamentar. Din cauza vitezei, l-a izbit
\n lateral \n plin, iar impactul a fost devastator.

{oferul vinovat, adic` Ungureanu, se mai afla \n
ma[in` cu o persoan`, \ns` dup` accident aceasta
a plecat, pân` la sosirea echipajelor de prim-ajutor.
Mihai Ignat a r`mas \ns` \n autoturism incon[tient,
al`turi de dou` tinere de 19 ani. Ca prin minune,
fetele au sc`pat cu via]`. Imediat mai multe echipaje
medicale au ajuns la fa]a locului [i le-au acordat
victimelor primul ajutor. Mihai Ignat se afla \n
stare grav` [i a pierdut o cantitate important` de
sânge. Medicii au \nceput manevrele de resuscitare
[i au continuat pân` la Unitatea de Primire Urgen]e
(UPU) din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” din
Ia[i. La scurt timp \ns`, inima tân`rului a \ncetat
s` mai bat`.

Drago[ SAVIN

Coinciden]\ macabr\! Dup\ ce un tân\r a
murit `n accidentul dintre dou\ autoturisme
BMW, o familie din aceea[i comun\ a fost
implicat\ `ntr-un alt accident! {ase persoane
la spital `n stare grav\, una `n stare critic\

Anchetatorii ie[eni au apelat la exper]i pentru a stabili cu
exactitate dac` imaginile video \n care a fost surprins
fostul episcop al Hu[ilor, Corneliu Bârl`deanu (Onil` -
n.r.) sunt sau nu trucate. Exper]ii au concluzionat c`
imaginile sunt reale, f`r` ca cineva s` fi intervenit pe ele.
Corneliu Bârl`deanu [i fostul arhimandrit Sebastian
Jitaru au contestat arestarea preventiv` [i, cel mai
probabil mâine, |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie va
judeca aceast` contesta]ie. Ancheta a durat atât de mult
[i din cauz` c` una dintre victime nu a avut pân` de
curând curajul de a ie[i \n fa]` [i de a povesti prin ceea
ce a trecut 

Surse din cadrul anchetei au precizat
c` imaginile \n care ar fi fost surprins
fostul episcop al Hu[ilor, Corneliu
Bârl`deanu, au fost supuse unor expertize.
Acelea[i surse au confirmat ieri pentru
reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i”
c` r`spunsul speciali[tilor a fost c`
imaginile video nu au fost trucate, fiind
reale. 

De altfel, [i procurorii au confirmat
faptul c` au apelat la serviciile unor
exper]i \n domeniu, iar ace[tia din urm`
au constatat c` nu exist` urme de
interven]ie pe film`rile respective. De-
a lungul ultimilor ani, Corneliu Bârl`deanu
a negat c` \n videoclipuri ar ap`rea el
al`turi de tineri elevi ai Seminarului

Teologic din Hu[i, acest fapt a fost
infirmat de c`tre speciali[tii care au
realizat expertiza \n acest caz. De
men]ionat este faptul c`, \n cauz`, au
fost analizate mai multe imagini, stocate
pe 33 de CD-uri, DVD-uri, memory-
stick-uri, telefoane, carduri SD [i micro-
SD, dou` laptopuri, o camer` video [i
o camer` ascuns` într-un ceas de mân`,
care au fost ridicate de c`tre anchetatori
\n dosarul de [antaj \mpotriva lui Corneliu
Bârl`deanu. 

De asemenea, procurorii ie[eni au
afirmat c` ancheta a durat atât de mult
deoarece una dintre victime a ie[it \n
fa]` abia de curând, fiind de acord s`
dea declara]ii \n cauz`. 

Corneliu Bârl`deanu [i
Sebastian Jitaru au
contestat arestarea
preventiv` 

La finele s`pt`mânii trecute, judec`torii
din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au admis
propunerea de arestare preventiv`
formulat` de procurori pe numele fostului
episcop al Hu[ilor, Corneliu Bârl`deanu,
pentru agresiune sexual` în form`
continuat` [i viol în form` continuat`,
[i pe numele fostului arhimandrit Sebastian
Cristi Jitaru, pentru viol în form`
continuat`, [antaj în form` continuat`
[i agresiune sexual`. 

Chiar la aflarea ve[tii c` au fot
aresta]i pentru 30 de zile, cei doi au
contestat decizia luat` de instan]a ie[ean`.
Acum, urmeaz` ca judec`torii de la
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie s`
decid` ce se va întâmpla în continuare
cu cele dou` foste fe]e biserice[ti. 

Joia trecut`, procurorii ie[eni l-au
re]inut pentru 24 de ore pe Corneliu
Bârl`deanu. Acesta fusese citat la audieri,
în urma redeschiderii dosarului intitulat
generic „Sex în chilie”. În urm` cu
aproximativ un an, procurorii au redeschis

cercet`rile. În acest caz, fostul episcop
al Hu[ilor, Corneliu Bârl`deanu (Cornel
Onil` - n.r.), a intrat în aten]ia anchetatorilor,
fiind suspectat c` ar fi obligat elevi de
la Seminarul Teologic din Hu[i s`
\ntre]in` rela]ii sexuale cu el. Ancheta
a fost redeschis` dup` ce în spa]iul
public au ap`rut informa]ii noi, dup`
ce, ini]ial, cauza fusese clasat`. 

Dosarul „Sex în chilie” a fost redeschis
printr-o ordonan]` a procurorului general
adjunct al Parchetului de pe lâng` Curtea

de Apel Ia[i, confirmat` apoi de instan]`. 
Investiga]ia ini]ial`, în care procurorii

au verificat dac` fostul episcop al Hu[ilor
ar fi profitat sau nu de func]ia sa pentru
a face sex cu elevi minori, a fost deschis`
la finele anului 2017, ca urmare a unui
denun]. Surse judiciare afirm` c` elevii
din seminar ar fi fost constrân[i s`
\ntre]in` rela]ii sexuale, \n caz contrar
fiind amenin]a]i cu repeten]ia sau, mai
r`u, cu exmatricularea. 

Sorin PAVELESCU

Exclusiv! Imaginile deocheate \n care a fost surprins fostul
episcop al Hu[ilor, Corneliu Bârl`deanu, sunt reale! Exper]ii
criminali[ti au analizat totul! 
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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 turism back office,
studii superioare,experien]` 1-3
ani, WISE.TRAVEL SRL. Rela]ii
la:0232/275568;
angela.achitei@wise.travel

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.

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 rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.

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

C`lc`tor lenjerie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CRISTIAN ABC SRL. Rela]ii la:
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0232.217037;
office@cristianabc.ro.

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 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.

Decotaror interioare, studii
superioare, cuno[tin]e 3DS Max
Autocad, limba rusa avansat,
RUSPINHOME SRL. Rela]ii la:
0755600433; 0752600422;
info@ruspinhome.ro.

Designer grafic`, studii
superioare, cuno[tin]e
Photoshop, Illustrator, Corel

Draw, Joomia, Publisher,
Outlook, Indesign, Concep]ie
Layout, DTP, Prepress si
Afterwork, cu experien]` pe
fonduri europene, FLAROM
ADVERTISING SRL. Rela]ii la:
0332/803875;
contact@flarom.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, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.

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.

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

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.

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, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.

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.

Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.

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

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

Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
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 instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, permis
categ.cat.B, MAT MEDICAL
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0748607520;
plesu.tiberiu@gmail.com.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.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]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.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.

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 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, 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.
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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 SRL. Rela]ii
la:0754594641.

MEDIU

SC PETRO GRUP SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
ridicare interdic]ie de construire,
introducere teren din extravilan in
intravilan, construire de locuin]e
colective”, propus a fi
implementat în jud. Ia[i, com.
Rediu, Str. Dealul Zorilor, T59,
P2133/11/1, NC/CF 70147,
anun]a publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de ob]inere a
avizului de mediu. Informa]iile
privind con]inutul documenta]iei
tehnice a proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i –
mun. Ia[i, Calea Chi[inaului nr.
43, Ia[i, zilnic între orele 8:00 –
16:00. Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i in
termen de 15 zile de la
publicarea anun]ului. 

BALAN MIHAI BOGDAN [I
BALAN CRISTINA, titulari ai
proiectului de plan „PUZ –
ridicare interdic]ie de construire,
introducere teren din extravilan in
intravilan, construire unitate de
înva]amânt [i centru
multifunc]ional”, propus a fi
implementat în jud. Ia[i, com.
Rediu, Str. Dealul Zorilor, T59,
P2133/12/1, NC/CF 70153,
P2120/12/2, NC/CF 70159,
anun]a publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de ob]inere a
avizului de mediu. Informa]iile
privind con]inutul documenta]iei
tehnice a proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i –
mun. Ia[i, Calea Chi[inaului nr.
43, Ia[i, zilnic între orele 8:00 –
16:00. Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i in
termen de 15 zile de la
publicarea anun]ului. 

Comuna Scheia anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului
de mediu pentru Proiectul
“Construire platforme de
depozitare a gunoiului de grajd in
comuna Scheia, jude]ul Ia[i”
propus a fi amplasat \n comuna
Scheia, jude]ul Ia[i. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i, Str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i [i la
sediul Prim`riei Scheia din sat
Scheia, Comuna Scheia, jud.
Ia[i, \n zilele de L-J \ntre 8:00 –
16:30 [i V \ntre orele 8:00-14:00.
Observa]iile publicului de primesc
zilnic la sediul APM Ia[i din Str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i.

Comuna Scheia anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru Proiectul
“Construire platforme de
depozitare a gunoiului de grajd \n
comuna Scheia, jude]ul Ia[i”
propus a fi amplasat \n comuna
Scheia, jude]ul Ia[i. Informa]iile

privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i, Str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i [i la
sediul Primariei Scheia din sat
Scheia, Comuna Scheia, jud.
Ia[i, \n zilele de L-J \ntre 8:00 –
16:30 [i V \ntre orele 8:00-14:00.
Observa]iile publicului de primesc
zilnic la sediul APM Ia[i din Str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i.

Adumitroaiei Constantin [i
Adumitroaiei Claudia în calitate
de titulari ai proiectului
„CONSTRUIRE LOCUINTE
COLECTIVE, SPA}II
COMERCIALE {I BIROURI PE
TEREN PROPRIETATE,
CONFORM PUZ APROBAT PRIN
HCL 432/28.09.2018” propus a
fi amplasat în mun. Ia[i, [oseaua
Nicolina nr. 60, nr. cad. 155505,
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Ia[i în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului: f`r` evaluarea
impactului asupra mediului [i f`r`
evaluare adecvat`.Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Ia[i din
str. Calea Chi[in`ului nr. 43, în
zilele de luni - vineri, între orele
09:00 – 14:00, precum [i pe
www.apmis.anpm.ro.

CONVOCåRI

În temeiul Legii nr.1 /2005 privind
organizarea [i func]ionarea
coopera]iei me[te[ug`re[ti [i a
Actului constitutiv propriu,
Presedintele-administrator unic al
S.C.M. de gr.1-Solidaritatea
convoaca ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori, pentru
data de 09.06.2020 ora 11 la
sediul din Bdul {tefan cel Mare,
Bl. B2<C, parter, jud.Ia[i avînd
urmatoarea O R D I N E DE ZI: 1.
Aprobarea raportulului
Pre[edintelui-Administrator unic
al SCM Gr.1 Solidaritatea Ia[i
privind situa]ia economico-
financiara, precum [i raportul
cenzorului pentru anul 2019.2.
Aprobarea situatiile financiare
anuale, [i stabilirea modului de
repartizare a profitului [i
dividendelor pe anul 2019. 3.
Aprobarea actului adi]ional la
contractul de administrare pe
anul 2020 [i descarcarea de
gestiune a Pre[edintelui
administrator unic. 4.Aprobarea
Bugetul de venituri [i cheltuieli [i
Programul de activitate pentru
anul 2020, precum [i stabilirea
criteriilor de performan]a pentru
exerci]iul financiar al anului 2020.
5. Aprobarea contractelor de
\nchiriere pe anul 2020.
6.Aprobarea cererii de retragere
a unui membru cooperator [
redistribuirea p`r]ilor sociale
c`tre membrii cooperatori
rama[i.

LICITA}II

Subscrisul, C.I.I. Ardelianu Ovidiu
Lucian, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC CONF
GYBA TEX S.R.L cu sediul social

în Mun. Ia[i, str. Prof. Ion Incule],
nr. 11, camera 1, bl. 678, scara
B, parter, ap. 3, Jud. Ia[i, Num`r
de ordine în Registrul Comer]ului:
J22/878/2012; C.U.I: 30229732,
conform sentin]ei civil` nr.
1237/19.09.2017, pronun]at` în
dosarul nr. 7354/99/2016
(531/2016), anun]` în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare \n
bloc prin licita]ie public` cu
strigare a activelor apar]inând
debitoarei S.C. CONF GYBA TEX
S.R.L: Nr.crt: 1; Denumire bun:
Masina de cusut butoniera
T782D; Nr. buc.1; Valoare
stabilita prin raportul de evaluare
( fara TVA): 5.220; Pre] vânzare (
35% din valoarea de evaluare
fara TVA):1827.Nr.crt: 2;
Denumire bun: Ma[ina de cusut
Typical-2013; Nr. buc.2; Valoare
stabilita prin raportul de evaluare
( fara TVA):2.720; Pre] vânzare (
35% din valoarea de evaluare
fara TVA): 952.Nr.crt: 3;
Denumire bun: Masina de cusut
liniara nefunctionala; Nr. buc.3;
Valoare stabilita prin raportul de
evaluare ( fara TVA):2.580; Pre]
vânzare ( 35% din valoarea de
evaluare fara TVA): 903. Nr.crt:
4; Denumire bun: Ma[ina de
cusut liniar` nefunctional`; Nr.
buc. 2; Valoare stabilit` prin
raportul de evaluare ( fara
TVA):2.720; Pre] vânzare ( 35%
din valoarea de evaluare fara
TVA): 952. Nr.crt: 5; Denumire
bun: Ma[ina de surfilat; Nr.
buc.1; Valoare stabilit` prin
raportul de evaluare ( fara TVA):
1.940; Pre] vânzare ( 35% din
valoarea de evaluare fara TVA):
679. Nr.crt: 6; Denumire bun:
Masina de cusut Typical - 2012;
Nr. buc.5; Valoare stabilit` prin
raportul de evaluare ( fara TVA):
6.050; Pre] vânzare ( 35% din
valoarea de evaluare fara TVA):
2.117,5; Nr.crt: 5; Denumire bun:
Masina de cusut nasturi; Nr.
buc.1; Valoare stabilit` prin
raportul de evaluare ( fara TVA):
1.540; Pre] vânzare ( 35% din
valoarea de evaluare fara TVA):
539; Nr.crt: 8; Denumire bun:
Compresor; Nr. buc.1; Valoare
stabilit` prin raportul de evaluare
( fara TVA): 3.240; Pre] vânzare (
35% din valoarea de evaluare
fara TVA): 1.134. Total; Valoare
stabilit` prin raportul de evaluare
( fara TVA): 26.010 lei; Pre]
vânzare ( 35% din valoarea de
evaluare fara TVA): 9.103,5 lei.
Licita]iile vor avea loc in Ia[i, str.
Cuza Voda, nr. 4, et.1, cam.
108, Jud. Iasi în datele de
28.05.2020, 04.06.2020,
11.06.2020, 18.06.2020 si
25.06.2020, ora 13.00.
Documenta]ia care cuprind
regulamentele de vânzare, lista
cu bunurile [i descrierea
acestora, poate fi consultat` la
sediul lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile vor anun]a in
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru sedinta de licita]ie la
sediul din Ia[i, str. Cuza Voda,
nr. 4, et.1, cam. 108, Jud. Ia[i.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
depun` la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i,str. Cuza Voda,

nr. 4, et.1, cam. 108, Jud. Iasi,
cu cel putin 24 ore inainte de
data licita]iei, urm`toarele
documente: - Dovada achit`rii
garan]iei de participare în valoare
de 10 % din pre]ul de începere a
licita]iei pentru bunul care
inten]ioneaz` s` il cumpere în
contul debitoarei S.C. CONF
GYBA TEX S.R.L deschis la
Banca Româneasc` –
RO11BRMA0999100081597269;
- Dovada achitarii taxei de
participare la licitatie în valoare
de 100 lei; Prin înscrierea la
licita]ia public` cu strigare se
consider` ca ofertantul accept`
pre]ul de pornire la licita]ie a
bunului pentru care a depus
documenta]ia de înscriere la
licita]ie [i condi]iile stipulate în
regulamentul de vânzare.
Ofertan]ilor care particip` la
licita]ie [i nu ofer` un pre] egal
sau mai mare decât pre]ul de
pornire, li se va re]ine garan]ia de
participare. Rela]ii suplimentare
la telefon 0754522648.

1. Informa]ii generale privind
concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
num`rul de telefon, telefax [i/sau
adresa de e-mail ale persoanei
de contact: COMUNA VICTORIA,
cod fiscal 4540305, satul Victoria
nr.343, comuna Victoria, jude]ul
Ia[i, cod 707580, telefon 0232-
295120, fax 0232-295120, email
primariavictoria@yahoo.com. 2.
Informa]ii generale privind
obiectul procedurii de licita]ie
public`, în special descrierea [i
identificarea bunului care
urmeaz` s` fie vândut: terenuri
situate în intravilan, aflate în
domeniul privat al comunei
Victoria, jude]ul Ia[i: T66, P
749/61 -1100 mp, T66, CC
739/1/16, A 740/1/16 -1647 mp,
T66, P 749/112 - 1239 mp, T66,
P 749/111 - 1000 mp, T66, P
749/110 -1000 mp, T66, P
749/133 - 1089 mp, T66, P
749/147 - 1100 mp,
T41,P319/6, DE320 -1082 mp,
T41,P319/4, DE320/4,P321/4 -
1227 mp, T10, P105/2/4 - 1005
mp, T17, A140 - 819 mp, T8,
P80/1 - 1000 mp, T2, P54/2/1 –
2682 mp. Vânzarea se face
conform art. 363 din O.U.G. nr.
57/2019 [i a Hot`rârii Consiliului
Local nr. 50/30.04.2020. 3.
Informa]ii privind documenta]ia
de atribuire: Se g`sesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalit`]ile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documenta]iei
de atribuire: se poate ob]ine de
la sediul Prim`riei Victoria, satul
Victoria nr.343, comuna Victoria,
jude]ul Ia[i. 3.2. Denumirea [i
adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care
se poate ob]ine un exemplar din
documenta]ia de atribuire:
Compartimentul achizi]ii publice
[i contracte - Prim`ria Victoria,
satul Victoria nr.343, comuna
Victoria, jude]ul Ia[i, cod 707580.
3.3. Costul [i condi]iile de plat`
pentru ob]inerea documenta]iei
de atribuire: nu se percepe tax`
pentru ob]inerea documenta]ia
de atribuire. 3.4. Data limit`

pentru solicitarea clarific`rilor:
09/06/2020, ora 12.00. 4.
Informa]ii privind ofertele: se
g`sesc în caietul de sarcini. 4.1.
Data limit` de depunere a
ofertelor: 15/06/2020, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Prim`ria
comunei Victoria, satul Victoria
nr.343, comuna Victoria, jude]ul
Ia[i, cod 707580, registratur`.
4.3 Num`rul de exemplare în
care trebuie depus` oferta: un
singur exemplar. 5. Data [i locul
la care se va desf`[ura sedin]a
public` de deschidere a ofertelor:
16/06/2020, ora 10,00, Prim`ria
comunei Victoria, satul Victoria
nr. 343, comuna Victoria, jude]ul
Ia[i.

Institutul de Psihiatrie SOCOLA
Ia[i, cu sediul \n Ia[i,
[os.Bucium, nr.36, jude]ul Ia[i,
scoate la vânzare prin licita]ie
lucern` ce se va recolta de pe
suprafa]a cultivat` de la sec]ia
exterioar` {ipote. Ofertele vor fi
depuse la secretariatul institutului
pâna la data de 29.05.20 ora
9:00. Rela]ii la telef.
0745.255.878.

Subscrisul, C.I.I. Ardelianu Ovidiu
Lucian, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC LARDO
S.R.L cu sediul social în Com.
Bivolari, Sat Bivolari, Jud. Ia[i,
Num`r de ordine în Registrul
Comer]ului: J22/1351/1993;
C.U.I: 4106056, numit prin
sentin]a civil` nr.
435/08.03.2016, pronun]at` în
dosarul nr. 2931/99/2013
(121/2013), anun]` în
conformitate cu prevederile Legii
85/2006, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` cu strigare a
activului apar]inând debitoarei
S.C. LARDO S.R.L: Nr. Crt.1;
Denumire/descriere Activ: Teren
intravilan – cur]i construc]ii situat
în Comuna Bivolari, Jud. Ia[i, în
suprafa]` de 466,39 m.p, Carte
Funciara nr. 60151/Bivolari (nr.
C.F. vechi 14), nr. cadastral 13,
compus din - teren categoria CC
cu suprafa]a de 290,39 m.p. [i
teren categoria CC cu suprafa]a
de 176 m.p. Men]iuni: În C.F.
este precizat` construc]ia C1
depozit cu suprafa]` util` de
173,60 m.p., num`r cadastral
13-C1 care nu mai exist` faptic
pe teren, fiind autodemolat` din
anul 2011. Pre] de Evaluare:
4.210 lei (la care nu se aplic`
TVA); Pre] pornire ( 35% din
valoarea de evaluare): 1.473,5 lei
(la care nu se aplic` TVA)
Licita]iile vor avea loc \n Ia[i, str.
Cuza Voda, nr. 4, et.1, cam.
108, Jud. Ia[i în datele de
04.06.2020, 11.06.2020,
18.06.2020, 25.06.2020,
02.07.2020, 09.07.2020,
16.07.2020, 23.07.2020,
30.07.2020 si 06.08.2020, ora
12°°. Documenta]ia care
cuprinde regulamentul de
vânzare, lista cu bunul [i
descrierea bunului poate fi
consultat` la sediul lichidatorului.
To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile vor
anun]a \n scris lichidatorul
judiciar cu cel pu]in o zi înaintea
datei fixate pentru [edin]a de

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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licita]ie la sediul din Ia[i, str.
Cuza Voda, nr. 4, et.1, cam.
108, Jud. Ia[i. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` depun` la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Cuza Voda, nr. 4, et.1,
cam. 108, Jud. Ia[i, cu cel pu]in
24 ore \nainte de data licita]iei,
urm`toarele documente: -
Dovada achit`rii garan]iei de
participare în valoare de 10 %
din pre]ul de începere a licita]iei
pentru bunul care inten]ioneaz`
s` \l cumpere în contul debitoarei
S.C. Lardo S.R.L deschis la
Banca Româneasc` –
RO37BRMA0240024357500000;
- Dovada achitarii taxei de
participare la licita]ie în valoare
de 200 lei; Prin înscrierea la
licita]ia public` cu strigare se
consider` ca ofertantul accept`
pre]ul de pornire la licita]ia
bunului pentru care a depus
documenta]ia de înscriere la
licita]ie [i condi]iile stipulate în
regulamentul de vânzare.
Ofertan]ilor care particip` la
licita]ie [i nu ofer` un pre] egal
sau mai mare decât pre]ul de
pornire, li se va re]ine garan]ia de
participare. Rela]ii suplimentare
la telefon 0754522648.

S.C. BERNINI ELECTRONICS
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL (fosta
C.I.I. POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: ACTIVUL NR.1: bunuri
mobile conform inventar
(componente electronice)
vânzarea se va face prin licita]ie
public` cu strigare, cu pre]ul de
pornire de 80%, de 137.072 lei.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilit` pentru
vânzare sub sanc]iunea
dec`derii, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA
AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
IA{I, STR. VASILE LUPU NR. 43,
JUD. IA{I, ÎN DATA DE
04.06.2020 ora 16:00, {I SE VA
DESFA{URA ÎN
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VÂNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 28.06.2018.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei.,
Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de

\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i,str. Vasile
Lupu, nr.43, jud. Ia[i, pân` la
data de 04.06.2020 ora 15:00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: -EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890,
Fax 0232/240890

S.C. BIT-MAD SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare individual
sau \n bloc a bunurilor mobile,
respectiv Echipamente electrice,
evaluate la 399,2 EUR<TVA
(40% din valoarea de evaluare).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 28.05.2020
ora ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 29 mai 2020 orele 15.00
[i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
26.05.2017. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
incepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 29.05.2020 ora 15.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine:la
telefoanele:0232/240.890;0742/1
09899, Fax 0232/240890.

S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabrica]ie 2006 la pre]ul de 1911
lei 100% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de

28.05.2020,ora14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 29 mai 2020, ora 11:00,
[i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 29.05.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

SC” RODI MED” SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, si anume
mijloace fixe( bunuri pentru salon
de infrumusetare), la pretul de
1.005,30( fara TVA)- 15% din
valoarea de evaluare. Bunurile
sunt scoase la vânzare individual.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 28.05.2020,
ora15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidator 29 mai
2020 ora 16:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 22.03.2018. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
29.05.2020, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n

termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desfasurare a licitatiei), la grefa
Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Ia[i
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la EVOPLAN INSOLV
IPURL (FOSTA C.I.I. POHRIB
IONELA) la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.

S.C. Nirvana Construct SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. Crt.1; Denumire
ECHIPAMENT: 1BUC. Mini
excavator Hitachi ZX; CIN cost
înlocuire net (RON
cuTVA):53.350 LEI; CIN cost
înlocuire net (EURO cu
TVA):11.850 EUR. Nr. Crt.2;
Denumire ECHIPAMENT: 1 BUC.
Mini excavator Hitachi ZX; CIN
cost înlocuire net (RON
cuTVA):33.500 LEI; CIN cost
înlocuire net (EURO cu TVA):
7.450 EUR; Nr. Crt.3; TOTAL
CIN cost înlocuire net (RON
cuTVA): 86.850LEI; CIN cost
înlocuire net (EURO cu TVA):
19.300 EUR. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 28.05.2020,ora14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 29 mai 2020, ora 15:00,
[i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
22.03.2018. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile

Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 29.05.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

SC” CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dupa cum
urmeaz`: Nr. Crt 1; Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring; Valoare de pornire:
6.750 lei ( tva inclus)( 30% din
valoarea de evaluare). Nr. Crt 2;
Denumirea mijlocului fix/ Bunuri
mobile: haine pentru copii/adulti;
Valoare de pornire: stoc in
valoare de 2.559 ron(fara tva).(
30% din valoarea de evaluare).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaza a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` faca dovada acestui
fapt pân` la data de 28.05.2020,
ora 15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 29 mai 2020,
ora 16:00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
25.04.2017. Pentru participarea
la licita]ie, poten]ialii cumparatori
trebuie sa se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de 15.05.2020
ora 15:00. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pretului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare si
desfasurare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
incepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a
licitatiei), la Tribunalul Ia[i-
Judecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

CONDOLEAN}E

UConducerea Spitalului
Sfântul Spiridon, aduce un
pios omagiu medicului,

omului de mare caracter, Mihai
Frasin! Bunul Dumnezeu sa \l
aib` \n paz` !
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România este sigur` de organizarea a
patru meciuri de la EURO 2020, în vara
anului urm`tor, îns` exist` [i posibilitatea
supliment`rii num`rului de jocuri de pe
Arena Na]ional` 

12 ora[e din 12 ]`ri diferite ar trebui s` g`zduiasc` meciuri
de la Campionatul European, îns` pandemia de coronavirus ar
putea da peste cap planurile anumitor state, astfel c` FRF [i
Guvernul României, prin Ministerul Tineretului [i Sportului, [i-au
ar`tat disponibilitatea de a organiza mai multe jocuri la Bucure[ti. 

Ionu] Stroe spune c` a[teapt` un r`spuns din partea UEFA
[i este încrez`tor c` acesta va fi unul pozitiv. Ministrul Tineretului
[i Sportului consider` c` Bucure[tiul este preg`tit s` organizeze
mai multe meciuri în 2021, având în vedere c` stadioanele [i
infrastructura promis` ar trebui s` fie gata pân` la momentul
respectiv. 

„Evident c` avem aceast` [ans` [i credem în ea. Ne-am
reconfirmat angajamentul dat în 2013 [i suplimentar am transmis
prin intermediul FRF [i prin Guvernul României c` ne asum`m
preluarea mai multor meciuri dac` anumite ora[e nu pot s`
onoreze angajamentul anun]at anterior. Eu m-a[ bucura foarte
mult s` avem mai multe meciuri la Euro 2020. Beneficiile sunt
evidente. Pe lâng` beneficiul sportiv, sunt [i beneficii de natur`
economic`, de imaginea acestei ]`ri. Exist` [i numeroase beneficii
de experien]`. Euro 2020 la Bucure[ti e posibil s` g`zduiasc`
mai multe meciuri [i ar fi [i un motiv de mândrie. Pân` acum
nu e nimic oficial, dar ]inem leg`tura cu UEFA. V` pot afirma
public c` am semnat deja toate scrisorile de garan]ie guvernamental`.
Suntem preg`ti]i, suntem mândri [i pot spune c` suntem gata.
Vom avea trei stadioane la cheie, infrastructur` de transport, vom
avea o cale ferat` de la aeroport la gar`. Vom fi preg`ti]i, deci
putem g`zdui mai mult decât patru meciuri”, a declarat Stroe. 

Roma [i Bilbao ar vrea s` renun]e la
g`zduirea meciurilor de la Euro 2020 

Capitala Italiei, Roma, [i ora[ul spaniol Bilbao iau în calcul
posibilitatea de a se retrage de pe lista cu cele 12 ora[e gazd`
ale turneului final al Campionatului European de fotbal, pe care
figureaz` [i Bucure[tiul, dup` ce competi]ia a fost amânat` cu
un an din cauza pandemiei de coronavirus, informeaz` presa
britanic`. 

Potrivit cotidianului „Daily Mail”, Italia [i Spania sunt acum
reticente la ideea de a mai g`zdui meciuri în vara viitoare, la
Roma [i Bilbao. Puternic afectate de epidemia de Covid-19, cele
dou` ]`ri [i federa]iile lor na]ionale de fotbal, se tem c` actuala
criz` sanitar` se va prelungiri [i inten]ioneaz` s` î[i negocieze
retragerea cu responsabilii UEFA. 

Actualul conduc`tor al UEFA, Aleksander Ceferin, nu a fost
de altfel un mare fan al acestei formule cu 12 ora[e gazd`, decis`
de predecesorul s`u Michel Platini, pentru a marca împlinirea a
60 de ani de existen]` a competi]iei, adaug` sursa citat`. 

„UEFA este în contact cu toate cele 12 ora[e în aceast`
privin]` [i va face anun]urile corespunz`toare în timp util. Euro
2020 va avea loc între 11 iunie [i 11 iulie 2021, cu inten]ia de
a avea acela[i calendar [i acelea[i loca]ii”, preciza forul fotbalistic
european dup` anun]ul amân`rii campionatului continental. 

Campionatul European de fotbal trebuia s` marcheze anul
acesta, [ase decenii de la prima sa edi]ie. Competi]ia ar trebui
s` se deruleze anul viitor în cele 12 ora[e: 

Copenhaga Glasgow
Bucure[ti Baku
Amsterdam Roma
Dublin Sankt Petersburg
Bilbao Londra
Budapesta Munchen
Turneul UEFA Euro 2020 î[i va p`stra aceea[i denumire [i

în anul 2021 [i se va desf`[ura în perioada 11 iunie – 11 iulie.
La acest moment, la Bucure[ti sunt repartizate patru meciuri: 

Grupa C
Duminic`, 13 iunie 2021, ora 19:00*: Austria – câ[tig`toare

play-off D sau A
Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00*: Ucraina – Câ[tig`toare play-

off D sau A
Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00*: Ucraina – Austria

Optime de final`
Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00*: 1F – 3A/B/C
* Orele urmeaz` s` fie confirmate.

Adrian Mutu, unul dintre cei mai capricio[i
fotbali[ti impresaria]i de c\tre Giovanni Becali!
ıDac\ r\mânea la Inter, câ[tiga Balonul de Aur!‰ 

Giovanni Becali (Ioan Becali, 67 de
ani), cunoscutul impresar, a vorbit recent
despre cariera lui Adrian Mutu (41 de ani),
juc`tor pe care l-a reprezentat [i despre
care spune c` a fost unul dintre cei mai
greu de gestionat. 

Giovanni Becali a povestit pu]in [i
despre rela]ia pe care a avut-o cu Adrian
Mutu, fost fotbalist pe care îl consider`
unul dintre cei mai buni pe care i-a
reprezentat. 

„Mutu a fost unul dintre cazurile grele
de gestionat. Nu în sensul contractului, c`
nici nu se uita la contractele semnate,
juc`torii mei [tiau c` pentru orice problem`
voi r`spunde eu. M-am sup`rat odat` foarte

tare pe el (n.r. - la Chelsea). A venit la
mine acas` apoi [i ne-am împ`cat. R`mâne
unul dintre juc`torii mei emblem`, unul
dintre cei mai buni 10-12 pe care i-am
avut!”, a spus Giovanni Becali. 

Întrebat ce înseamn` cele 103 goluri
reu[ite de c`tre Adrian Mutu în Serie A,
Giovanni Becali a r`spuns f`r` s` stea pe
gânduri: „O imensitate! Câ]i str`ini au mai
f`cut asta în Italia?!” 

În Italia, Adrian Mutu a jucat la Inter,
Verona, Parma, Juventus, Fiorentina [i
Cesena, în perioada 1999-2012. În sezonul
2003-2004, românul a evoluat la Chelsea,
în Premier League. Adrian Mutu s-a transferat
în anul 2000 de la Inter la Verona, iar

Giovanni Becali este de p`rere c` aceast`
mutare a fost una dintre gre[elile carierei
„Briliantului”. Fostul impresar consider` c`
Adrian Mutu ar fi putut câ[tiga Balonul de
Aur dac` r`mânea la Inter. 

„La Inter l-am dus iarna, contra dorin]ei
lui Massimo Moratti, care îl voia din var`.
Avea 18-19 goluri în prima jum`tate a
campionatului la noi, dac` îl mai l`sam,
mai marca 20 [i era prea mult pentru
fotbalul românesc, am zis s` nu se strice
combina]ia. Am semnat contractul cu Inter,
i-am spus c` i-am adus un viitor Balon
de Aur. Dac` r`mânea la Inter, câ[tiga
Balonul de Aur!”, a povestit Giovanni
Becali.

Noul Stadion „Steaua” continu` s` produc` o adev`rat`
dilem` în lumea fotbalului, revenirea celor de la FCSB în
Ghencea, dorit` de suporteri, fiind contestat` de fanii CSA [i
de juristul clubului, Florin Talpan.

Ionu] Stroe a anun]at ini]ial c` FCSB va putea s` evolueze
pe noua aren`, construit` din bani publici, îns`, la trei s`pt`m~ni
de la acel moment, discursul ministrului Sportului s-a schimbat.
Ionu] Stroe transmite c` istoricul juridic dintre clubul patronat
de Gigi Becali [i Steaua ar putea interveni în procedura de
închiriere a stadionului. 

„Stadionul Ghencea va avea un administrator, MApN. Acolo
este o disput` veche, între CSA [i FCSB. Un conflict de
natur` juridic` poate interveni în modalitatea de închiriere a
stadionului Steaua. Toat` lumea trebuie s` beneficieze de
aceste investi]ii publice, ele pot oferi tuturor modalitatea de
a desf`[ura competi]ii [i evenimente de orice natur`”, a declarat
Ionu] Stroe.

Noua aren` din Ghencea, construit` pentru a g`zdui
antrenamentele echipelor care vor juca la Bucure[ti meciurile
din cadrul Campionatului European, va fi finalizat`, cel mai
probabil, în toamna acestui an. 

Detaliile proiectului Stadionului „Steaua” 

Cost construc]ie 94.672.020 milioane de euro
Capacitate: 31.254 de locuri
Suprafa]a de joc 105m/68m. Gazon natural ranforsat sintetic,

dotat cu degivrare, drenaj, sistem de iriga]ie [i înc`lzire pentru
sezonul de iarn`

Spa]ii de cazare pentru sportivi (24 de camere cu un total
de 48 de locuri de cazare)

Restaurant
Muzeu al Clubului Sportiv al Armatei Steaua
Spa]ii VIP (loje [i parcare)
Sal` de for]` [i de recuperare
Punct medical de prim-ajutor
Zona de pres` [i sky-box-ul în partea superioar` a Tribunei

1 pentru a spori vizibilitatea [i care respect` standardele UEFA
[i FIFA

Sala de conferin]`
Vestiare pentru sportivi
Magazine
Spa]ii tehnice [i pentru birouri.

FCSB, interzis\ în
Ghencea? Anun]ul
surprinz\tor al
Ministerului 
Tineretului [i Sportului! 

România cere
organizarea mai multor
meciuri de la Euro 2020



Cad capii din E.ON [i afaceri[tii priva]i
dup` ce au fost turna]i de un coleg

Marea anchet` de la E.ON nu s-a terminat \nc` nici dup`
ce l-au prins pe b`iatul care vindea bazele de date la firme
private. Ghiorghi]` Mingea, care a fost [ef la bazele de date
de la E.ON, a fost prins cu mâ]a-n sac c` d`dea informa]iile
la ni[te prieteni care tocmai au firme cu obiect de activitate
asem`n`tor ca E.ON-ul, adic` de revizii, instala]ii [i a[a mai
departe. Cel mai mult au câ[tigat din asta Ionic` Lupulic` [i
Mateiu] |mbunescu, care [i-au extins afacerile din Ia[i \n toat`
România dup` ce au f`cut combina]ii cu angajatul de la E.ON.

Doamna doftor a revenit la treab` dup`
ce a trecut pericolul

Mari eroi de linia \ntâi sunt f`cu]i medicii pe la televizor
\n perioada asta, dar pu]ini [tiu c` majoritatea medicilor mai
mult stau acas` decât prin spitale [i la cabinete. A[a este [i
situa]ia doamnei doftor de familie Angelina Naconvenit, care
s-a \ntors recent la locul de munc` dup` ce a disp`rut pericolul.
Femeia a stat numai acas` \n perioada asta [i i-a anun]at pe
oamenii din Aroneanu s` o sune dac` apar probleme. Probleme
au mai ap`rut la oameni, dar femeia nu a r`spuns mai deloc
la telefon [i pacien]ii s-au tratat dup` ureche. Acuma toat`
luma a aflat c` femeia a revenit la cabinet [i oamenii se pot
duce buluc peste ea.

T`mb`l`u politic pe lâng` 
autostrada Ia[i-Mure[

Au ap`rut din ce \n ce mai mul]i politruci care [i-au dat
seama c`, dac` strig` \n gura mare c` vor autostrad` la Ia[i,
\[i fac imagine de salvatori ai comunit`]ii neajutorate [i izolate
din Moldova. Asta a deranjat mai multe personaje care s-au
chinuit de la bun \nceput s` fac` ceva concret pentru o
autostrad` care s` ajung` [i la Ia[i, a[a cum a fost [i cu
Mariusic` Alaska, care s-a sup`rat r`u de tot pe politrucii care
s-au gr`bit s` se pozeze cu mini[trii [i [efii de la Bucale ca
s`-[i fac` imagine printre aleg`tori. Mariusic` Alaska l-a f`cu
de rahat tocmai pe C`c`lin Noroi, care dup` ce a prins func]ii
de consul onorific sau lucruri de genul `sta, [i-a \mpins firma
de construc]ii la \naintare. Lucrurile au fost deja preg`tite.
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www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dou` femei au decis s` ac]ioneze în
judecat` Guvernul României, condus de
premierul Ludovic Orban. Reclamantele le
cer magistra]ilor din cadrul Cur]ii de Apel
Ia[i s` dispun` suspendarea unei hot`râri
de Guvern. Ie[encele Cristina Anton [i
Adina Apur sunt nemul]umite de
restric]iile impuse de Executiv prin
declararea st`rii de alert` [i, implicit, prin
impunerea unor restric]ii, \n vederea
combaterii pandemiei de COVID-19 

O femeie a dat în judecat` Guvernul României, condus de
premierul Ludovic Orban. Cristina Anton le cere magistra]ilor din
cadrul Cur]ii de Apel Ia[i s` dispun` suspendarea Hot`rârii de
Guvern nr. 394, din 18 mai 2020, prin care s-au declarat starea
de alert` [i m`surile care se aplic` pe durata acesteia, pentru
combaterea pandemiei cu COVID-19. 

Nemul]umiri legate de hot`rârea
Guvernului Ludovic Orban 

Pe 18 mai 2020 a intrat \n vigoare hot`rârea emis` de Guvernul
Ludovic Orban, prin care a fost declarat` starea de alert`. |n
cadrul acestei hot`râri, Executivul a impus unele restric]ii popula]iei,
pentru prevenirea [i combaterea r`spândirii pandemiei de COVID-
19. 

„|nc` din preambul, Guvernul României \ncalc` principiul
propor]ionalit`]ii restrângerii de drepturi [i libert`]i constitu]ionale,
de vreme ce nu \[i propune s` ia m`suri adecvate situa]iei
epidemice, ci m`suri amplificate. Starea de urgen]`, care a expirat
pe 14 mai, con]inea mai pu]ine [i mai laxe restric]ii, decât con]ine
actuala stare de alert`. |n plus, \n cadrul anexelor la aceast`
hot`râre, sunt reglementate nelegal [i anti-constitu]ional o serie
de restric]ii ale drepturilor [i libert`]ilor fundamentate prin
Constitu]ie. Astfel, indirect, dar indubitabil, este \nc`lcat dreptul
la educa]ie, \ntrucât accesul elevilor [i studen]ilor \n unit`]ile de
\nv`]`mânt este interzis, fiind puse \n pericol chiar examenele de
absolvire (Evaluarea Na]ional`, Bacalaureatul, sesiunile) ori de
acces \n universit`]i. De asemenea, este restric]ionat dreptul la
s`n`tate sau chiar la via]`, deoarece este interzis temporar accesul
pacien]ilor care nu sunt afecta]i de COVID-19 \n spitale sau la
diverse proceduri medicale”, a declarat Cristina Anton. 

Femeia a ad`ugat c` hot`rârea este ilegal` \n totalitate,
deoarece este emis` \n temeiul unei legi neconstitu]ionale (Legea
55/2020) [i pentru c` \ncalc` flagrant Constitu]ia României. 

„Hot`rârea de Guvern \mi 
pune \n pericol s`n`tatea!” 

Cristina Anton a mai afirmat c` actul emis de Guvernul
Ludovic Orban \i pune \n pericol starea de s`n`tate. „Pacien]ilor
cu boli cronice [i acute, pentru care urgen]a este evident`, precum
[i pacien]ilor care necesit` proceduri medicale complexe li se
refuz` temporar accesul \n spitale «dedicate» infec]iei cu COVID-
19. Tot efortul sistemului medical se concentreaz` pe combaterea
infec]iei cu COVID-19, care nu a afectat decât maximum 15.000
de persoane, accesul tuturor celorlal]i pacien]i la medicamente
gratuite sau compensate fiind limitat, cu consecin]e extrem de
grave \n privin]a st`rii de s`n`tate a fiec`ruia dintre ace[tia.
Obligativitatea purt`rii m`[tii de protec]ie nu este o real` m`sur`
de protec]ie, ci reprezint`, \n realitate, un pericol de \mboln`vire,
respectiv de agravare a st`rii persoanelor care sufer` de afec]iuni
respiratorii. Obturarea c`ilor nazale face imposibil` respira]ia
normal`”, a ad`ugat Cristina Anton. 

„Triajul epidemiologic aduce 
atingere drepturilor pacientului” 

Femeia a mai afirmat c` pân` [i produc`torii m`[tilor de
protec]ie au spus c` acestea au un grad de ineficien]` contra
COVID-19. Totodat`, Cristina Anton a sus]inut c` m`sura adoptat`
de Guvernul Ludovic Orban nu permite vreo derogare, \n ciuda
faptului c` mul]i speciali[ti [i chiar Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii
au avertizat c` sunt persoane care nu pot fizic s` poarte astfel
de m`[ti. „Aici este vorba despre o grav` discriminare. De
asemenea, triajul epidemiologic constând \n luarea temperaturii
corporale la intrarea \n spa]iile \nchise aduce atingere drepturilor
pacientului, deoarece o procedur` medical` trebuie efectuat` de
un cadru medical [i cu consim]`mântul informat [i prealabil al
pacientului, dar intr` [i sub inciden]a Codului Penal, mai exact
pentru exercitarea, f`r` drept, a unei profesii sau activit`]i”, a
subliniat femeia. 

Cristina Anton a mai spus c` luarea temperaturii corporale
reprezint` o m`sur` inutil` [i ilogic`, deoarece aceasta poate
fluctua \n func]ie de diver[i factori, precum deregl`rile hormonale,
alte probleme de s`n`tate, st`ri emo]ionale etc. Aceasta a ad`ugat
c` aparatele de luare a temperaturii coporale nu sunt omologate,
iar persoanele care fac acest lucru \n diferite spa]ii \nchise, cum
ar fi magazinele, nu au preg`tirea necesar` pentru a analiza [i
alte simptome ale infec]iei cu COVID-19. Mai mult, spune femeia,
o persoan` asimptomatic` poate trece foarte u[or de termoscanare,
putând duce, astfel, la r`spândirea mai rapid` a pandemiei cu
COVID-19. 

„Exist` [i riscul ca, plecând de la prezum]ia c` odat` luat`
temperatura la intrarea \n spa]iul \nchis, s-a eliminat riscul
contamin`rii, oamenii s` renun]e la m`surile individuale de
igienizare, cum ar fi dezinfectarea suprafe]elor, sp`larea mâinilor
sau men]inerea distan]ei fizice, \ntrucât se creeaz` aceast` fals`
stare de confort medical. Or, o temperatur` coporal` gre[it luat`
poate r`sturna rapid acest confort, producând grave prejudicii”,
a \ncheiat femeia. Primul termen al procesului a fost stabilit de
Curtea de Apel Ia[i pentru data de 3 iunie 2020. 

O alt` femeie a chemat 
în judecat` Executivul 

Într-un alt dosar, înregistrat la finele s`pt`mânii trecute tot
pe rolul Cur]ii de Apel Ia[i, o alt` femeie a chemat în judecat`
Guvernul Ludovic Orban. 

Astfel, Adina Simona Apur le cere magistra]ilor din cadrul
instan]ei ie[ene s` dispun` suspendarea aceleia[i Hot`râri de
Guvern nr. 394.

Acum, urmeaz` ca instan]a ie[ean` s` stabileasc` un prim
termen al procesului în contencios administrativ. Mai apoi, magistra]ii
vor asculta ce au de spus ambele p`r]i, pentru a putea lua o
decizie în acest caz. 

Ciprian NEDELCU

Guvernul Ludovic Orban, dat în judecat\ la Ia[i!

O femeie cere suspendarea
st\rii de alert\! Scandal de
la restric]iile impuse pentru
combaterea pandemiei cu
COVID-19! 
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