www.bzi.ro

stiri@bzi.ro

Anul 20

Pia]a Unirii nr. 11

Num`rul 6686

11

august

2020

1,5 Lei

16 Pagini

Mărturiile unui ieșean cu COVID-19
după ce a ieșit de la Terapie
Intensivă: „Îmi era frică să adorm,
voiam să rămân conștient, să mă
asigur că nu voi muri în somn!”
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Afacerile cu
supermarketuri din
Iași prosperă în
perioada de
pandemie COVID-19
actualitate 8

Afacerile cu supermarketuri din Iași
prosperă în plină pandemie, marii
retaileri continuând să deschidă
magazine de mari dimensiuni pe bandă
rulantă în prima parte a 2020. Statisticile
arată faptul că ieșenii au consumat mai
multe produse alimentare și băuturi...

Seară de foc actualitate 8 Blocul dezvoltatorului imobiliar
la Iași. Două grupări Ștefan Popescu a fost răscolit de
rivale și-au dat
inspectori! Constructorul a fost amendat
întâlnire la Ciric și
pentru că și-a bătut joc de lucrare
s-au luat la bătaie
Blocul dezvoltatorului imobiliar
social
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Ștefan Popescu a fost răscolit de
inspectori. Inspectorii de la
Inspectoratul Județean în
Construcții (IJC) Iași au stabilit că
blocul din Aleea Strugurilor a fost
construit necorespunzător
Bătaie sângeroasă la Iași. În noaptea de
sâmbătă spre duminică, două grupări
rivale s-au bătut mai ceva ca în filme.
Totul a început spre dimineață, când doi
tineri din grupări diferite au făcut un
schimb de replici mai acide

eveniment 2
Maricel Popa, președintele
Consiliului Județean Iași, a lăsat
SMURD fără o clădire de 8 milioane
euro. Inginerie a șefului CJ pentru
imobilul de lângă Aeroportul Iași

economic

7

Polițiștii rutieri și-au făcut cruce
când s-a încheiat weekendul! Alcoolemii
uriașe și dosare penale pe bandă rulantă

Coșmar în trafic la Iași.
Polițiștii rutieri au împărțit
amenzi pe bandă rulantă și au
deschis mai multe dosare
penale. Unii șoferi nu țin cont
de lege și sunt de multe ori la
un pas de a produce tragedii.
Nimic nu pare să îi sperie, iar o
parte dintre ei comit
infracțiune după infracțiune
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Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, a l\sat
SMURD f\r\ o cl\dire de 8 milioane
euro. Inginerie a [efului CJ pentru
imobilul de lâng\ Aeroportul Ia[i
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, a \ntors un
proiect de care beneficia Inspectoratul General de Avia]ie
demarat \n 2019 pentru un centru SMURD. Cl`direa de la Avia]ia
Utilitar` va r`mâne un ghimpe \n coasta proiectului de
modernizare de la Aeroportul Ia[i. Cl`direa urma s` fie folosit`
de Inspectoratul de Avia]ie \n urm`torii 5 ani. Maricel Popa le-a
luat \ns` imobilul \napoi, \nainte s` se inveasteasc` ceva
Un proiect de modernizare al cl`dirii de la
Avia]ia Utilitar` a fost batjocorit de Maricel Popa,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i. Cl`direa
de lâng` Aeroportul Ia[i a fost dat` pentru o
perioad` de cinci ani c`tre Inspectoratul General
de Avia]ie (IGAV) cu scopul construirii unui
hangar pentru elicopterele SMURD. |n hot`rârea
emis` de Consiliul Jude]ean s-a stipulat faptul
c` IGAV trebuie s` \nceap` procedurile pentru
modernizarea spa]iului \n termen de un an. Cum
acest lucru nu s-a \ntâmplat, Maricel Popa a
decis c` este mai bine s` renun]e la hot`râre
[i s` preia din nou cl`direa care zace abandonat`.
Ini]ial, se stipulase o investi]ie de 8 milioane de
euro \n Avia]ia Utilitar`. Cum IGAV nu are ace[ti
bani, s-a dorit implementarea unui proiect european.
{i acest lucru este \ns` de durat`, iar termenul
de un an nu a fost suficient.

la sediul acesteia \n vederea semn`rii contractului
de comodat. Având \n vedere c` pân` la aceast`
dat` nu am primit un r`spuns la adresa mai sus
men]ionat`, v` transmitem c` institu]ia noastr`
va revoca hot`rârea prin care s-a atribuit \n
folosin]` gratuit` institu]iei dumneavoastr` o parte
din imobilul proprietatea public` a jude]ului situat`
\n Ia[i. Aceast` decizie este, pe de o parte,
motivat` de ne\ncheierea contractului de comodat
\ntre cele dou` p`r]i [i predarea-primirea bunurilor
men]ionate mai sus [i, pe de alt` parte, neexecutarea
la termen a obliga]iilor stabilite”, se arat` \n
hot`rârea emis` de Maricel Popa.

Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, a
comis o gaf` uria[`. A luat un
imobil abia cedat

Conducerea de la Aeroportul Ia[i sus]ine c`
Avia]ia Utilitar` nu \[i mai are locul \n planul
de modernizare al aerog`rii [i c` aceasta ar
trebui demolat` pentru a face loc unei zone cargo
nu doar centru SMURD. Proiectul ar costa circa
8 milioane de euro. „Prioritatea noastr` a fost
extinderea acestei platforme pentru a putea avea
o facilitate de aeroport [i c`tre Avia]ia Utilitar`.
Vom vedea din acest punct de vedere care din
cele trei scenarii din documenta]ia de modernizare
este potrivit pentru a transforma Avia]ia Utilitar`
\n zon` cargo. Din punctul meu de vedere, strict
personal, pân` nu se ridic` nivelul de operare
la platform`, dac` nu se d`râm` Avia]ia Utilitar`,

Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i, a blocat astfel proiectul IGAV \nainte s`
\nceap` pentru centrul SMURD. |n aceste condi]ii,
nici proiectul zonei cargo de la Avia]ia Utilitar`
nu mai poate fi derulat. Cl`direa va r`mâne \n
continuare \n picioare nefolosit`, chiar lâng`
hangarul de mentenan]` Aerostar. „Revenim la
adresa nr. 23849/14.08.2019, prin care Consiliul
Jude]ean Ia[i a invitat institu]ia dumneavoastr`

Avia]ia Utilitar` ar trebui
d`râmat`. Nici la Inspectoratul
de Avia]ie, nici la Aeroportul
Ia[i nu mai r`mâne

nu se va putea realiza zona cargo la Ia[i”, a
men]ionat C`t`lin Bulgariu, director la Aeroportul
Ia[i.

Platforma de la hangarul
Aerostar este gata.
Nemul]umiri la Aeroportul Ia[i
din cauza celor de la Consiliul
Jude]ean
|n aceste zile va fi inaugurat` platforma de
parcare a avioanelor care va lega pista de hangarul
Aerostar Bac`u. Proiectul de 50 milioane lei
finan]at din fonduri proprii de la Aeroportul Ia[i
[i fonduri europene a stârnit nemul]umiri.
Conducerea aerog`rii s-a ar`tat nemul]umit` de
faptul c` Maricel Popa [i Consiliul Jude]ean Ia[i
nu s-au implicat \n proiect.”A fost o munc` intens`
[i sunt mâhnit c` ast`zi nu este al`turi de noi
Consiliul Jude]ean. Sper ca dac` nu ne ajut`,
m`car s` nu ne \ncurce. Finalul acestui proiect
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este decembrie 2020. Conform graficului de
lucr`ri, suntem cu câteva procente peste nivelul
de realizare. Dup` 15 august \ncepe [i accesul
dinspre pist` spre hangar a c`ii de rulare”, a
mai spus C`t`lin Bulgariu. Platforma de la hangarul
Aerostar va fi conectat` [i la pista veche de la
Aeroportul Ia[i. „Am finalizat prima etap` de la
Aeroportul Ia[i, de 10 mii metri p`tra]i aferen]i
deschiderii hangarului Aerostar. Prima parte a
platformei a fost betonat`, dup` care vom trece
la etapele urm`toare. |n [antier se lucreaz` la
etapa a doua a platformei [i a zidului de sprijin,
urmând ca s`pt`mâna viitoare s` \nceap` lucr`rile
la calea de rulare pornind de la pista nou` c`tre
cea veche. Este o lucrare mare [i suntem \n
grafic. Pân` pe 15 august este gata, iar Aerostar
poate \ncepe activitatea de mentenan]` a avioanelor”,
a spus C`t`lin Bulgariu, director la Aeroportul
Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Descoperire incredibil\ `n
zona tunelului de tren pe ruta
Ia[i- Dorohoi. Poveste
fascinant\ din perioada celui
de-Al Doilea R\zboi Mondial
Cel mai lung tunel de cale ferat` din jude]ul Ia[i de pe ruta
Ia[i- Dorohoi scoate la iveal` o nou` serie de descoperiri provenite
din timpul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial. Pirotehni[tii
Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i au fost
solicita]i s` intervin` \n zona satului Avântu din comuna Române[ti
pentru a ridica un proiectil r`mas din timpul r`zboiului. „Echipa
pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit în localitatea Avântu, comuna Române[ti, pentru asanarea
a 5 metri p`tra]i de teren viran, unde a fost identificat` o bomb`
de arunc`tor calibru 82 milimetri, care a fost ridicat` [i depozitat`
în vederea distrugerii ulterioare”, au men]ionat reprezentan]ii ISU
Ia[i.

Descoperiri din r`zboi lâng` tunelul de tren
pe ruta Ia[i- Dorohoi. Conflicte militare
lâng` calea ferat`
Tunelul de tren pe ruta Ia[i- Dorohoi a fost construit \n urm`
cu 136 ani [i are o lungime de 964 metri, fiind cel mai lung din
jude]ul Ia[i. Zona din preajma tunelului este plin` de mine de
r`zboi. La doar câteva sute de metri de gura tunelului a fost linia
frontului \n 1944. |n urma conflictului militar dintre solda]ii sovietici
[i armata germano- român`, zona a r`mas plin` de resturi de
arme, diverse materiale [i chiar mine antipersonal. Tunelul a fost
ridicat la \nceputul anilor 1890 [i finalizat \n 1896, fiind construit
de arhitectul Ioan Cantacuzino, descendent al marii familii de
boieri. Tunelul a fost considerat a fi o realizare uluitoare a
vremurilor, lucrarea fiind efectuat` de sute de muncitori români
[i italieni.

Proiectile din Al Doilea R`zboi Mondial,
descoperite \n jude]ele Ia[i [i Vaslui
Geni[tii ISU Ia[i au fost solicita]i s` ridice [i alte proiectile
provenite din timpul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial atât \n
localit`]i din jude]ul Ia[i, cât [i din jude]ul Vaslui. „Echipa
pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit, la solicitarea ISU Vaslui, pentru asanarea unei suprafe]e
de aproximativ 100 de metri p`tra]i de teren intravilan, în localitatea
Pog`ne[ti, comuna St`nile[ti. În urma interven]iei a fost identificat`
o bomb` de avia]ie exploziv sudat` de 50 kilograme care a fost
ridicat`, transportat` [i depozitat` în vederea distrugerii ulterioare”,

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar
al societăţii debitoare PLASMART S.R.L., desemnat prin Sentinţa
Civilă nr. 447/28.03.2019, pronunțată de instanţa Tribunalului
Iași, Secția a II - a Civilă - Faliment, în dosarul nr. 1307/99/2017
(format vechi 46/2017), în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de
insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,
în măsura compatibilităţii, organizează în ziua de 17.08.2020, ora
15:00, licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, pentru
valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără
TVA)
Tractor McCORMIK G-MAX165-4
24.886,63
Combină GOMSELMASH PALESSE GS12 70.492,20
+ Heder porumb OROS 6 rânduri
Pulverizator automotor Berthoud
4.250,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din data de 17.08.2020, nu se va
reuși valorificarea tuturor bunurilor mobile aparţinând debitoarei,
se vor organizara noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de
07.09.2019, respectiv 14.09.2020, ora 15:00, la sediul lichidatorului

au men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i. Aceea[i echip` pirotehnic`
din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a executat o misiune
de distrugere a muni]iei r`mase neexplodat` în localitatea Horle[ti,
comuna Rediu. „Echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2
de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea Icu[eni, comuna Victoria,
pentru asanarea de pe un teren viran a unei bombe de arunc`tor
calibru 82 milimetri, a patru bombe exploziv brizante [i a unui
proiectil exploziv calibru 75 milimetri, care au fost ridicate [i
depozitate în vederea distrugerii ulterioare”, au mai transmis cei
de la ISU Ia[i.

Bombe din r`zboi, g`site
\n municipiul Hu[i. Interven]ie
extrem` a pompierilor ie[eni
|n plus, angaja]ii ISU Ia[i au ridicat din jude]ul Vaslui alte
proiectile provenite din timpul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial.
Interven]ia a vizat zona municipiului Hu[i. „Echipa pirotehnic` din
cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit, la solicitarea
ISU Vaslui, pentru asanarea unei suprafe]e de aproximativ 10 metri
p`tra]i de teren intravilan în municipiul Hu[i. În urma interven]iei
a fost identificat un proiectil perforant trasor cal. 75 milimetri,
care a fost ridicat, transportat [i depozitat la ISU Vaslui, în vederea
distrugerii ulterioare”, au mai men]ionat pompierii ie[eni.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data
16.08.2020, 06.09.2020, respectiv 13.09.2020, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art. 91, aln.
(1), din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.Modalitatea
de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie publică, model
competitiv, cu strigare, conform Regulamentului de vânzare
adoptat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de
05.08.2020.Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare adoptat
în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de 05.08.2020.Înscrierea
la licitaţie se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru
începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute
în Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr.: RO18BUCU1032235341081RON, deschis
la Alpha Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data plăţii. În
cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz
contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată

~PS Teofan, mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei,
prezen]\ special\ la
Biserica din localitatea
Pocreaca, jude]ul
Ia[i, fondat\
de {tefan cel Mare!
|naltpreasfin]itul (|PS) Teofan, mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei, va fi prezent \n localitatea Pocreaca, comuna Schitu
Duca din jude]ul Ia[i. |PS Teofan va participa duminic`, 16
august 2020, la recep]ia lucr`rilor legate de reabilitarea [i
restaurarea l`ca[ului de cult. De reamintit c`, aici, \n anul
2016, Direc]ia Jude]en` pentru Cultur` (DJC) Ia[i, al`turi de
preotul paroh din localitate, a demarat procesul de salvare a
edificiului de cult, monument istoric.
De reamintit c` Biserica „Duminica Tuturor Sfin]ilor”, din
localitatea Pocreaca, comuna Schitu Duca, se afla, dup` 1990,
\ntr-o stare avansat` de degradare. Având \n vedere c` este
vorba despre o cl`dire monument, fiind ctitorit` \n jurul anului
1868, Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur` (DJC) Ia[i a demarat
un proces pentru salvarea bisericii. Aici, demersurile au fost
sus]inute [i de p`rintele paroh, protopopul Mihai Ro[u. La
Pocreaca este vorba de o biseric` ridicat` pe o coam` de deal,
iar sub funda]ie este un strat slab, de hum`. Din aceast`
cauz`, de-a lungul timpului, pere]ii s-au degradat. Acum câ]iva
ani s-au pus [i câ]iva piloni de sus]inere, dar acest lucru nu
a ajutat prea mult.
De ar`tat c`, \n satul Pocreaca a existat o biseric` din
lemn, construit`, probabil, dup` m`rturia enoria[ilor, tocmai
în anul 1670. |n timp, aceasta s-a deteriorat. „Satul Pocreaca
este un sat vechi, r`z`[esc, al c`rui început sigur nu se
cunoa[te. Descoperirile arheologice din aceast` zon` au scos
la iveal` fragmente ceramice hallstattiene, f`când pe speciali[ti
s` afirme c` a[ezarea de la Cet`]uia Pocreaca este o a[ezare
fortificat` neolitic`. Pentru prima dat` satul apare consemnat
la 13 mai 1560. Atunci, locuitorii satului erau r`ze[i sub
ascultarea logof`tului Ion T`utu, omul credincios m`riei sale,
voievodul Moldovei, Binecredinciosul {tefan cel Mare [i Sfânt.
Numele satului este dat de sfântul voievod moldav, lucru aflat
dintr-o serie de legende care sunt p`strate cu sfin]enie de
b`trânii satului. Astfel, o legend` transmis` pe cale oral` de
s`teanul octogenar Horhot` Constantin spune: „Voievodul {tefan
cel Mare [i Sfânt, fiind în urm`rirea t`tarilor dinspre Dobrov`]
spre est, ajungând pe dealul de vest al satului Pocreaca, a
v`zut o a[ezare [i a fost impresionat de frumuse]ea locului,
încât [i-a uitat palo[ul pe-o crac`. Întorcându-se pentru a-[i
recupera arma de lupt`, {tefan cel Mare a botezat a[ezarea
cu numele Pocreaca, de la sintagma pe-o crac`”, se arat` \n
documentele oficiale despre Pocreaca ale DJC.
Valentin HU}ANU

ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea
la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se
va efectua doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar,
la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea
la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate
fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., nr.
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank. Informaţii
suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro la tel.: 0733/683.702,
mail:vanzari@lrj.ro.
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Un tân\r de 20 de ani,
la un pas de a-[i pierde
vederea dup\ ce s-a
jucat cu un pistol cu
bile. B\iatul a ajuns la
Spitalul ıSf. Spiridon‰
Un tân`r de 20 de ani a fost la un pas de a-[i pierde
vederea dup` ce unul dintre prietenii s`i l-a \mpu[cat cu bile
direct \n ochi. Pe moment, a[a cum a povestit b`iatul medicilor,
nu a sim]it decât o amor]eal` \n zona ochilor. |n câteva minute,
a \nceput s` simt` o durere greu de imaginat. Speria]i, prietenii
lui au sunat la 112. Un echipaj medical s-a deplasat la locul
incidentului [i l-a transferat pe tân`r la Spitalul „Sf. Spiridon”
din Ia[i. Acolo a fost preluat de c`tre un echipaj medical de
la Clinica de Oftalmologie care a decis c` b`iatul va intra
direct \n sala de opera]ii.

Medicii au reu[it s` \i salveze vederea.
Tân`rul va reveni periodic
\n cabinetul de oftalmologie,
pentru control de specialitate
O simpl` joac` cu un sfâr[it tragic. Zilele trecute, la Clinica
de Oftalmologie de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i a ajuns un
pacient \n vârst` de 20 de ani cu o bil` \n ochi. Din cauza
durerii, acesta abia \[i putea lega cuvintele pentru a explica
medicilor ce s-a \ntâmplat. „Un pacient de 20 de ani a ajuns la
Clinica de Oftalmologie cu un traumatism ocular penetrant, cu
o severitate deosebit` care presupunea defecte complete la nivelul
\nveli[urilor globului ocular. Acesta fusese \mpu[cat cu un pistol
cu bile, direct \n ochi. S-a efectuat o interven]ie chirurgical`
pentru scoaterea bilei. Interven]ia chirurgical` a durat dou` ore,
iar pacientul a fost externat la câteva zile distan]`. Nu [i-a pierdut
vederea, dar [i-a diminuat-o. Acesta va trebui s` revin` periodic
la control”, spune prof. dr. Camelia Bogd`nici, [efa Clinicii de
Oftalmologie, de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.

La Clinica de Oftalmologie se opereaz`
doar cazurile urgente, iar pe listele de
a[teptare sunt sute de pacien]i cu afec]iuni
oculare grave, dintre care 100 de copii
La Clinica de Oftalmologie de la Spitalul „Sf. Spiridon” din
Ia[i se primesc doar urgen]ele medicale. Nu se operez` pacien]ii
care sunt \nscri[i pe lista de a[teptare. A[a cum spune [efa Clinicii
de Oftalmologie, 100 de copii a[teapt` s` fie opera]i de strabism,
peste 150 de adul]i au nevoie de opera]ie pentru afec]iuni importante
ale retinei [i peste 100 de cataract`. Zilnic, la Clinica de Oftalmologie
de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i se prezint` 25-30 de pacien]i
cu diverse probleme oculare. Dintre ace[tia, \n medie, 5 necesit`
internare \n urgen]` [i interven]ie chirurgical`. „|n 24 de ore
avem \n medie 5 pacien]i care reprezint` o urgen]` medical`.
Discut`m de copii mu[ca]i de câine [i pacien]i care sufer` leziuni
oculare importante. Primim pacien]i cu traumatisme deschise [i
\nchise, cu infec]ii grave, cu tumori [i arsuri, dar [i pe cei cu
corpi str`ini. Dup` ridicarea restric]iilor, listele de a[teptare s-au
m`rit mai tare ca niciodat`. Fiecare medic are zeci de pacien]i
\nscri[i, care a[teapt` o interven]ie chirurgical`. Din p`cate, din
cauza condi]iilor emise la nivel na]ional, nu ne vom putea ocupa
de interven]iile chirurgicale care nu reprezint` o urgen]`. Noi nu
am mai operat un copil din luna februarie, de[i adresabilitatea
este extrem de mare”, adaug` prof. dr. Camelia Bogd`nici.
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B\taie pe via]\ [i pe moarte
`ntre dou\ grup\ri rivale la
Ia[i! S-au folosit bâte [i
cu]ite, iar totul s-a `ntâmplat
`n plin\ strad\
Sear` de foc la Ia[i. Dou` grup`ri rivale
[i-au dat \ntâlnire \n zona Ciric [i s-au
luat la b`taie. Totul s-a petrecut \n
noaptea de sâmb`t` spre duminic`, când
mai mul]i petrec`re]i se aflau \n zona
lacului Vene]ia
B`taie sângeroas` la Ia[i. |n noaptea de sâmb`t` spre duminic`,
dou` grup`ri rivale s-au b`tut mai ceva ca \n filme. Totul a \nceput
spre diminea]`, când doi tineri din grup`ri diferite au f`cut un
schimb de replici mai acide. De aici [i pân` la un scandal \n
toat` regula nu a mai fost decât un pas. Cei doi s-au lovit reciproc,
iar prietenii acestora nu au stat prea mult pe gânduri [i au
intervenit. Fiecare a pus mâna pe ce a apucat, bâte, cu]ite [i
pietre. |n scurt timp \n zona lacului Vene]ia, \n plin` strad`, a
izbucnit o b`taie general`.

Indivizii din cele dou` grup`ri rivale
s-au b`tut cu bâtele \n plin` strad`
Peste 20 de tineri s-au b`tut pân` când unii dintre ei au
r`mas \ntin[i pe jos. |n tot acest timp, mai mul]i martori au
asistat la scandal f`r` s` intervin`. Abia spre final s-a sunat la
num`rul unic de urgen]e 112 [i s-a cerut ajutorul autorit`]ilor.
Poli]i[tii ie[eni fac verific`ri \n acest caz pentru a vedea cum sa ajuns la un asemenea incident. Surse din cadrul anchetei au
precizat pentru reporterii BZI c` tinerii care s-au luat la b`taie
fac parte din dou` grup`ri rivale. Una dintre grup`ri ar fi format`
din indivizi care nu sunt str`ini de problemele cu legea [i \[i fac
veacul prin zona P`curari, iar alta este format` din indivizi \ntor[i
recent \n ]ar` din str`in`tate. {i cei din urm` fac parte cam din
aceea[i categorie. Sunt la fel de certa]i cu legea.

Dac` se vor depune plângeri, o parte dintre
scandalagii ar putea ajunge dup` gratii
Surse ale reporterilor BZI au precizat c` \n urma b`t`ii
generale, mai multe persoane ar fi fost r`nite grav. Mai precis,

ar prezen]a fracturi la nivelul membrelor superioare [i inferioare.
Mai mult decât atât, o persoan` ar fi fost t`iat` cu un obiect
ascu]it, fiindu-i pus` \n pericol via]a. Aceste informa]ii nu au fost
\ns` confirmate \n mod oficial. Totu[i, din imaginile ajunse \n
posesia reporterilor BZI, se v`d clar actele de violen]` din zona
lacului Vene]ia. Tinerii se lovesc cu brutalitate cu pumnii, picioarele
[i bâtele. Dup` câteva minute bune, spiritele se lini[tesc. Dac`
vor fi depuse plângeri, oamenii legii pot deschide dosare penale
pentru lovire sau alte violen]e. Totodat`, \n func]ie de cât de grav
au fost r`ni]i unii dintre protagoni[ti, se poate vorbi inclusiv de
tentativ` la omor. Poli]i[tii ie[eni fac \n acest caz verific`ri pentru
identificarea protagoni[tilor.

Mai multe persoane ar fi fost grav r`nite
dup` b`taia din zona lacului Vene]ia
Martorii au precizat c` b`taia s-a iscat din senin. „S-au luat
la ceart`, iar mai apoi au scos bâte, cu]ite de prin ma[ini [i sau lovit reciproc. Cred c` doi sau trei au fost lovi]i tare. Au luat
bâte peste picioare, nu se mai puteau ridica. Erau ]igani majoritatea,
nu [tiu de la ce s-au luat”, a spus unul dintre martori.
Reporterii Cotidianului BZI v` vor ]ine la curent cu \ntreaga
anchet`, iar \n edi]iile viitoare vom reveni cu informa]ii.
Drago[ SAVIN

Ie[enii scot sute de euro din buzunar
pentru a putea beneficia de interven]ii
chirurgicale la clinicile private
Pentru c` \n Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i nu se mai
efectueaz` interven]ii chirurgicale, decât cele urgente, pacien]ii
se orienteaz` c`tre clinicile private. P`rin]ii care doresc s`-[i
opereze copiii de strabism scot \n medie 800-1.100 de euro
din buzunar. Cei care doresc s` se opereze de cataract`, [tiu
c` pre]urile la clinicile private variaz` \ntre 500 [i 1.000 de
euro. „Din p`cate, pe lista de a[teptare avem pacien]i cu
cataract`, cu strabism, glaucom [i multe alte afec]iuni grave.
Cei care \[i permit, fac aceste interven]ii la clinicile private.
Cine nu-[i permite, trebuie s` a[tepte pân` \n momentul \n
care \n spitale va fi posibil` efectuarea interven]iilor chirurgicale
obi[nuite”, \ncheie medicul oftalmolog Camelia Bogd`nici.
Bianca CIUBOTARIU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Spitalul Militar din Ia[i este de ast\zi
unitate medical\ suport COVID-19! 16 paturi
sunt pentru pacien]ii cu coronavirus
asimptomatici, cu forme u[oare [i medii
Spitalul Militar din Ia[i a devenit de ast`zi unitate medical`
suport COVID-19. Decizia a fost luat` de c`tre autorit`]i \n urm`
cu câteva s`pt`mâni, timp \n care unitatea medical` a pus la
punct toate preg`tirile specifice [i necesare \ngrijirii pacien]ilor
cu noul coronavirus asimptomatici, cu forme u[oare [i medii. La
unitatea medical` s-au dispus 16 paturi, dar se ia \n considerare
extinderea num`rului de locuri dac` va fi necesar. Un medic
infec]ionist venit din Hârl`u, medicii pneumologi ai Spitalului
Militar din Ia[i [i medicii din medicina intern` se vor ocupa de
\ngrijirea pacien]ilor cu COVID-19.

Spitalul Militar din Ia[i va putea interna
pân` la 40 de pacien]i cu COVID-19
De ast`zi, Ia[ul are 4 spitale suport COVID-19. Pacien]ii cu
coronavirus care se vor prezenta la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i vor fi tria]i [i ulterior transfera]i \n func]ie de gravitatea
afec]iunii, c`tre Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul „C`i Ferate”,
Spitalul de Recuperare din Ia[i sau c`tre Spitalul Militar. De ast`zi,
Spitalul Militar este spital suport COVID-19. „Am preg`tit momentan
16 paturi pentru pacien]ii cu coronavirus asimptomatici, cu forme
u[oare [i medii. Noi \i vom prelua de la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i [i-i vom transfera la Spitalul Militar. Momentan vom interna
16 pacien]i, dar pe m`sur` ce ne vom obi[nui cu toate procedurile
specifice, vom putea interna pân` la 30-40 de pacien]i. Circuitele
epidemiologice sunt strict separate, iar pacien]ii cu COVID-19 vor
intra \ntr-un pavilion separat de cei non-Covid”, spune col. Aurelian
Corneliu Moraru, comandant la Spitalul Militar din Ia[i.

Al patrulea spital suport COVID-19 la Ia[i
din cauza num`rului crescut de cazuri
Decizia de a numi un al patrulea spital suport COVID-19 a venit
\n urma cre[terii num`rului de pacien]i cu COVID-19 la nivelul jude]ului
Ia[i. Prof. dr. Carmen Dorob`] spune c` \n unit`]ile medicale COVID-

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei:
AMUR GRUP S.A., astfel desemnat prin Sentinţa Civilă
nr.1475/10.09.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a–II–a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.11369/99/2012(format vechi:841/2012),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului Procedură Civilă, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, în ziua de 24.08.2020, ora 15:00,
pentru valorificarea următoarelor active mobile:
Denumirea activului:; Preț de pornire a licitației (EUR, fără
TVA)
Linie PVC Elumatec
1.681,20
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 208 CDI 937,50
Autoturism Fiat Ulysse
189,75
Autoutilitară Renault Kangoo 1.5 DCI
398,25
Autoturism OPEL ASTRA
150,00
Prețurile nu conțin TVA. În cazul în care la licitaţia din data
de 24.08.2020, nu se va reuşi valorificarea activelor mobile,
aparţinând debitoarei, se va proceda la organizarea de noi licitaţii,
în aceleaşi condiţii în data de 07.09.2020, 21.09.2020, 05.10.2020,
respectiv 19.10.2020, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează
a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până cel târziu la data de 23.08.2020,
06.09.2020, 20.09.2020, 04.10.2020, respectiv 18.10.2020, ora
12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile
art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.Modalitatea
de valorificare a activelor este licitaţie publică, competitivă, cu
strigare, în conform Regulamentului de vânzare aprobat de
Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 10.06.2020.Pasul

19 din Ia[i se lucreaz` la capacitate maxim`. Managerii spitalelor
suport COVID-19 din Ia[i simt o u[oar` relaxare de ast`zi. „La Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i mai avem 10 locuri libere din 210. Sec]ia
de Terapie Intensiv` lucreaz` la capacitate maxim`. La Spitalul de
Recuperare mai sunt doar 4 locuri libere din 20. Sim]im ca pe o
mare u[urare faptul c` la Spitalul Militar putem \ncepe s` trimitem
primii pacien]i cu coronavirus. La acela[i spital exist` [i 3 locuri libere
pentru cazuri de Terapie Intensiv`, pentru situa]iile grave. |n acest
moment se lucreaz` cu medici speciali[ti de infec]ioase proveni]i din
MApN, dar [i din cadrul Ministerului S`n`ta]ii. Sper`m s` ne descurc`m
\n aceast` s`pt`mân` cu paturile de la Spitalul de Boli Infec]ioase [i
cele din spitalele suport COVID-19”, spune prof. dr. Carmen Dorob`],
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Spitalul Clinic de Recuperare, spital suport
COVID-19 de aproape o s`pt`mân`,
lucreaz` la capacitate maxim`
Pe data de 30 iulie, Spitalul Clinic de Recuperare din Ia[i a
devenit spital suport COVID-19. Unitatea medical` are 20 de paturi
disponibile pentru pacien]ii infecta]i cu COVID-19. „|n contextul
cre[terii num`rul de persoane infectate cu COVID-19, Spitalul de
Recuperare a devenit spital suport. |n acest moment, primim
pacien]i asimptomatici [i pacien]i cu forme u[oare. Activitatea din
sec]iile unit`]ii medicale nu a fost afectat`. Pacien]ii cu COVID19 sunt interna]i \ntr-un corp de cl`dire separat de spital”, a
specificat ec. Carmen Cump`t, managerul unit`]ii medicale.

La Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i, tot
mai mul]i pacien]i se prezint` cu forme
grave ale bolii

unitatea medical` sunt 65 de paturi de oxigen, iar pacien]ii cu
forme severe ale bolii se bat pe aceste locuri. „|n medie, 20 la
sut` dintre pacien]ii cu COVID-19 interna]i la Spitalul de Boli
Infec]ioase din Ia[i sufer` de forme grave ale bolii. Este b`taie
pe paturile de oxigen. Pacien]ii cu forme severe au senza]ia de
sete de aer, senza]ia c` oricât ar trage aer \n piept, nu este
suficient. Totodat`, din ce \n ce mai mul]i au nevoie de tratament
cu Tocilizumab, un imunomodulator care poate fi folosit la un
subgrup de pacien]i cu forme severe de COVID-19 la care exist`
o activare excesiv` a inflama]iei, o furtun` de citokine”, spune
dr. Carmen Manciuc, directorul medical de la Spitalul de Boli
Infec]ioase din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU

La Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i, din ce \n ce mai mul]i
pacien]i cu coronavirus se prezint` cu forme grave ale bolii. |n

de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei,
conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea
Creditorilor în şedinţa din data de 10.06.2020. Înscrierea la licitaţie
se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei,
pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei nr.: RO77BRDE240SV28493142400, deschis
la BRD-GSG S.A. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care
au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile
reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.Detaliile
privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia
publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
activelor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse
în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de
organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on - line de la
lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării
caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind
participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 397,50
lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness
LRJ S.P.R.L., nr. RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON, deschis la
Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe
site-ul lichidatorului judiciar „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L.:
www.lrj.ro, la tel: 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.
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Fermierii din Ia[i pot solicita marca
`nregistrat\ ıprodus `n arie natural\
protejat\‰. Formularul de aplicare
poate fi desc\rcat de pe site-ul ANANP
Fermierii din Ia[i se pot \nscrie
pe site-ul Agen]iei Na]ionale
pentru Arii Naturale Protejate
(ANANP) pentru ob]inerea
m`rcii „produse \n arie
natural` protejat`”. Noul
proiect de promovare a
produselor române[ti a fost
ini]iat de 100 de produc`tori
care vor s` ob]in` acest
atestat
Fermierii din Ia[i au depus dosarele pentru
ob]inerea m`rcii „produse \n arie natural` protejat`”.
Dosarele sunt analizate de o comisie de evaluare
[i acordare a acestei m`rci \nregistrate, din cadrul
Agen]iei Na]ionale pentru Arii Protejate, din
cadrul Ministerului Mediului. Formularul de
aplicare se afl` pe site-ul ANANP, iar cei interesa]i
aplic` pentru ob]inerea dreptului de utilizare a
m`rcii „produs în arie natural` protejat`”. Termenul
de \nscriere este sfâr[itul lunii septembrie 2020,
iar dup` \nregistrarea dosarelor acestea vor fi
analizate de speciali[tii din cadrul ANANP.

Brânzeturi române[ti, sucuri
naturale, ceaiuri din plante
medicinale, vin sau palinc`
tradi]ional`, servicii turistice
pot fi marcate ca „produs \n
arie natural` protejat`”
Ministerul Mediului a lansat \n luna iulie
2020 marca înregistrat` „produs în arie natural`
protejat`”, dedicat` produselor care î[i au circuitul
de produc]ie în cele 1.574 de arii naturale protejate
din ]ar`. Marca înregistrat` va reuni toate produsele
care î[i au originea într-una din cele peste 1.500
de arii naturale care sunt în România. Printre
produse se afl`: brânzeturi române[ti, sucuri
naturale, ceaiuri din plante medicinale, vin sau
palinc` tradi]ional`, servicii turistice. Potrivit
speciali[tilor, produsul local contribuie la conservarea
biodiversit`]ii spa]iului rural (speciilor [i asocia]iilor
de plante [i animale dependente de acest mediu),
conservarea habitatelor [i a peisajelor rurale,

precum [i la protec]ia resurselor naturale (prin
utilizarea unor practici prietenoase cu mediul).

Fermierii din Ia[i pot ob]ine
dreptul de autorizare [i
folosire a acestei m`rci dup`
ce solicit` aceast` marc` de la
Agen]ia Na]ional` pentru Arii
Naturale Protejate
De asemenea, produsele locale contribuie la
dezvoltarea economiei locale, sprijinind fermierii
din Ia[i din ferme de semi-subzisten]`, prin
men]inerea activit`]ilor agricole în sistem de
ferm`/ gospod`rie, la p`strarea patrimoniului
cultural [i perpetuarea tradi]iilor în aceste zone
rurale. De asemenea, produsele locale contribuie
la încurajarea utiliz`rii îngr`[`mintelor organice
(gunoi de grajd) conform cerin]elor de fertilizare
a paji[tilor. Orice fermier din Ia[i poate ob]ine
dreptul de autorizare [i folosire a acestei m`rci
dup` ce solicit` aceast` marc` la Agen]ia Na]ional`
pentru Arii Naturale Protejate [i parcurge un
proces de auditare local` a produsului. Auditul
local, care va fi derulat prin ANANP, va presupune,
în primul rând, evaluarea circuitului de produc]ie
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[i m`sura în care acesta provine dintr-o arie
natural` protejat`.

Observarea p`s`rilor,
observarea stelelor, plimb`ri
pedestre prin natur`,
apicultur`, coacerea
produselor de panifica]ie pot fi
\nregistrate ca „produs \n arie
natural` protejat`”
Doar fermierii din Ia[i care produc alimente,
respectiv b`uturi care sunt caracteristice ariilor
naturale protejate din România [i a c`ror produc]ie
este efectuat` într-un mod ecologic [i caracteristic
comunit`]ilor locale pot beneficia de acest drept
de autorizare. Produc`torii din Ia[i care au
produse tradi]ionale, purt`toare de valori culturale
na]ionale, produse de c`tre comunitatea local`
într-un mod ecologic pe teritoriul ariilor naturale
protejate din România pot ob]ine marca ANANP.
De asemenea, fermierii care ofer` produse turistice,
respectiv toate serviciile de agrement prestate
într-un mod ecologic pe teritoriul ariilor naturale
protejate din România, popularizând mediul local
natural [i cultural (spre exemplu, observarea

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

p`s`rilor, observarea stelelor, plimb`ri pedestre
prin natur`, apicultur`, coacerea produselor de
panifica]ie) pot solicita marca \nregistrat` de
„produs \n arie natural` protejat`”.

Produsele din Ele[teele Jijiei [i
Miletinului ar putea ob]ine
marca \nregistrat` „produs \n
arie natural` protejat`”
La nivelul jude]ului Ia[i sunt \nregistrate 22
de situri Natura 2000 [i 27 de rezerva]ii naturale.
Produsele din Ele[teele Jijiei [i Miletinului, numit`
Delta Moldovei, care a devenit sit Ramsar, sub
egida UNESCO, pot ob]ine marca \nregistrat`
„produs \n arie natural` protejat`”. Propunerea
de includere a rezerva]iei printre ariile protejate
la nivel interna]ional a fost f`cut` de Agen]ia
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, iar la \ntocmirea
documenta]iei au contribuit [i Facultatea de
Biologie de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” [i Societatea Ornitologic` Român`. Conven]ia
de la Ramsar este un tratat interna]ional, aflat
sub egida UNESCO [i are ca scop conservarea
zonelor umede [i utilizarea inteligent` a resurselor
naturale, în beneficiul întregii comunit`]i.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Co[mar `n trafic! Poli]i[tii
rutieri [i-au f\cut cruce când
s-a `ncheiat weekendul!
Alcoolemii uria[e [i dosare
penale pe band\ rulant\
Co[mar \n trafic la Ia[i. |n câteva ore poli]i[tii ie[eni au
\mp`r]it amenzi pe band` rulant` [i au deschis mai multe dosare
penale pe numele unor [oferi incon[tien]i. Doi [oferi s-au \ntrecut
\n ceea ce ]ine de valoarea alcoolemiei. De exemplu, poli]i[tii din
cadrul Sec]iei nr. 4 Poli]ie Rural` Miroslava efectueaz` cercet`ri
într-un dosar penal întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e. Din investiga]iile efectuate pân` în prezent s-a constatat
faptul c` la data de 9 august, un b`rbat de 46 de ani, din jude]ul
Vaslui, ar fi condus un autoturism, pe DN 28 D – Varianta
Ocolitoare, fiind sub influen]a alcoolului [i ar fi acro[at un
autoturism sta]ionat, în urma impactului rezultând doar pagube
materiale. B`rbatul în vârst` de 46 de ani a fost testat cu aparatul
alcooltest, rezultând o valoare de 1,36 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Acesta a fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost
prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercet`rile continu`.

|nc` o alcoolemie uria[` a ie[it la iveal` dup`
ce poli]i[tii l-au tras pe dreapta pe un [ofer
Un alt individ i-a uimit pe oamenii legii. Astfel, poli]i[tii din
cadrul Sec]iei nr. 1 Poli]ie Ia[i au depistat un b`rbat, de 55 de
ani, din municipiul Ia[i, în timp ce conducea un autoturism, pe
raza municipiului Ia[i, fiind sub influen]a alcoolului, în urma test`rii
acestuia cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 1,26 mg/l
alcool pur în aerul expirat. B`rbatul a fost condus la o unitate
medical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz` a fost întocmit dosar penal
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea unui vehicul sub
influen]a alcoolului sau a altor substan]e, iar cercet`rile continu`.

F`r` permis de conducere, dar la volan
Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 6 Poli]ie Ia[i au oprit pentru
control, pe raza municipiului Ia[i, un autoturism condus de un
b`rbat de 64 de ani, din municipiul Ia[i. În urma verific`rilor
efectuate s-a constatat faptul c` acesta nu de]ine permis de conducere
pentru nicio categorie de vehicule. În cauz` a fost întocmit dosar
penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea unui vehicul
f`r` permis de conducere. Cercet`rile continu`. {i poli]i[tii din
cadrul Poli]iei Ora[ului Târgu Frumos au oprit pentru control pe
raza ora[ului Târgu Frumos un autoturism condus de un b`rbat,

Parc\rile din Ia[i vor fi
dotate cu senzori!
O firm\ din Ilfov a
câ[tigat contractul
de 135.000 euro
Parc`rile din Ia[i vor fi dotate cu senzori. Recent,
municipalitatea ie[ean` a finalizat procedura pentru implementarea
unui sistem destinat [oferilor. Conduc`torii autor vor putea
identifica \n timp real locurile de parcare disponibile din Ia[i,
administrate de Prim`ria Ia[i. Comisia de evaluare a stabilit
c` cea mai bun` ofert` apar]ine societ`]ii Avitech Co SRL,
din jude]ul Ilfov. Oferta financiar` depus` este de 639.672 lei,
f`r` TVA, aproape 135.000 euro. Prevederea bugetar` ini]ial`
era de 175.000 euro. La licita]ie au mai participat alte 3 firme,
dar care au fost descalificate. Avitech Co SRL este controlat`
de Anton Gabriel Roescu [i Traian Valentin Dogaru. Societatea
cu obiect de activitate „lucr`ri de instala]ii electrice” a \nregistrat
anul trecut o cifr` de afaceri de 59 milioane lei, profit de
802.031 lei, datorii de 20,6 milioane lei. |n firm` apar 141
angaja]i. Avitech Co SRL a prins \n trecut un contract cu
Parlamentul României pentru implementarea sistemului de vot
electronic.

Parc`rile din Ia[i vor fi dotate cu senzori,
urmând s` fie montate sute de dispozitive
de 43 de ani, din ora[ul Târgu Frumos. În urma verific`rilor
efectuate, s-a constatat faptul c` acesta nu de]ine permis de conducere
pentru nicio categorie de vehicule. În cauz` a fost întocmit dosar
penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea unui vehicul
f`r` permis de conducere, iar cercet`rile continu`.

Un ie[ean a ajuns \n arest dup` ce a fost
prins f`r` permis de conducere la volan
Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 1 Poli]ie Ia[i au oprit pentru
control, pe raza municipiului Ia[i, un autoturism condus de un
b`rbat de 47 de ani, din municipiul Ia[i. În urma verific`rilor
efectuate s-a constatat faptul c` acesta nu de]ine permis de
conducere pentru nicio categorie de vehicule. În baza probatoriului
administrat în cauz`, b`rbatul cercetat pentru conducerea unui
vehicul f`r` permis de conducere a fost re]inut de poli]i[ti pentru
24 de ore. Acesta va fi prezentat, cu propuneri legale, Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i. Cercet`rile continu`. {i poli]i[tii din
cadrul Sec]iei nr. 2 Poli]ie Ia[i efectueaz` cercet`ri într-un dosar
penal întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea
unui vehicul f`r` permis de conducere. Din investiga]iile efectuate
pân` în prezent s-a constatat faptul c` la data de 9 august, un
b`rbat de 46 de ani, din municipiul Ia[i, ar fi condus un autoturism,
pe raza municipiului Ia[i, f`r` a de]ine permis de conducere [i
ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de lemn, în urma impactului
rezultând doar pagube materiale. Cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN

Conform contractului, Prim`ria Ia[i va cump`ra 960 de
senzori, rezisten]i la ap`, baterii cu durata de via]` de minimum
5 ani, rezistente la temperaturi extreme. Pe lâng` aplica]ia
server pentru gestionarea locurilor de parcare va fi achizi]ionat`
[i aplica]ia pentru mobil, care va rula pe sistemele Android
[i iOS. Aplica]ia va oferi mai multe variante de plat` [i va
\ndruma [oferul c`tre locul de parcare liber. Echipamentele
vor avea o garan]ie de trei ani. Prim`ria Ia[i a stabilit [i lista
parc`rilor unde vor fi monta]i senzorii, dar [i num`rul locurilor
disponibile. Este vorba despre parc`rile din Anastasie Panu 55, Armean` - 18, Costache Negri - 44, Casa de Cultur` a
Studen]ilor - 40, Golia - 91, Hala Central` - 131, Independen]ei
- 40, Mitocul Maicii Domnului - 36, Moldova - 36, Pia]a
Nicolina - 58, Prim`ria Municipiului Ia[i - 58, Policlinica Sf.
Spiridon - 45, Bulevardul Prim`verii - 73, Bulevardul Socola
- 93, Teatrul Vasile Alecsandri - 54, Cinema Victoria - 50. În
acelea[i zone se mai adaug` 39 locuri de parcare destinate
persoanelor cu dizabilit`]i sau ma[inilor electrice.
La \nceputul acestui an, Prim`ria Ia[i a scos la licita]ie
concesionarea terenului de pe esplanada Universit`]ii de
Medicin` [i Farmacie „Gr. T. Popa” pentru construirea unei
parc`ri subterane. Dup` dou` proceduri anulate, municipalitatea
pare s` renun]e la acest proiect, din cauza lipsei de ofertan]i.
Terenul pus la dispozi]ie de Prim`ria Ia[i este de 5.279 metri
p`tra]i, cu deschidere mare spre bulevardul Independen]ei.
Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian BOARU

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:

dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu DanielaPsiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII
PSIHOLOGICE POST CRIZA COVID
SUPPORT DE REINTEGRARE

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Afacerile cu supermarketuri din Ia[i
prosper\ `n perioada de pandemie COVID-19.
Economist Dan Chirle[an: ı~n perioade de
fric\, lumea m\nânc\. Mân\nc\ [i bea‰
Afacerile cu supermarketuri din Ia[i s-au
dezvoltat \n plin` pandemie, iar marii retaileri
continu` s` deschid` magazine de mari dimensiuni
pe band` rulant` \n prima parte a anului la nivelul
Zonei Metropolitane Ia[i. |n vreme ce micii
comercian]i \nchid afacerile, marii retaileri deschid
tot mai multe magazine. Conform statisticilor,
popula]ia municipiului Ia[i a consumat chiar [i
cu 10 la sut` mai multe produse alimentare [i
b`uturi r`coritoare \n luna iunie 2020 fa]` de
perioada similar` a anului 2019. Practic, \n perioada
1 ianuarie - 30 iunie 2020, volumul cifrei de
afaceri din comer]ul cu am`nuntul (cu excep]ia
comer]ului cu autovehicule) a crescut la nivelul
jude]ului Ia[i fa]` de perioada similar` a anului
trecut cu 0,5 la sut`. |n luna iunie 2020, volumul
cifrei de afaceri din comer]ul cu am`nuntul a
crescut fa]` de luna mai cu 9,1 la sut`. De
asemenea, fa]` de luna mai a anului trecut, volumul
cifrei de afaceri din comer]ul cu am`nuntul a
crescut cu 2,9 la sut` \n mai 2020.

Magazinele de tip supermarket
au fructificat condi]iile din
pandemie [i au mers pe câ[tig
Potrivit speciali[tilor din Ia[i, num`rul
supermarketurilor este \n cre[tere pentru c`
majoritatea companiilor din domeniu au \nregistrat
profit [i au ob]inut o serie de facilit`]i ca urmare
a falimentului unor firme locale. „C` era un
magazin de tricotaje, un boutique, cei care aveau
astfel de afaceri a constatat c` nu mai au cu ce
s` pl`teasc` chiria. Vin magazine gen Mega Image,
Profi, care \nchiriaz` 500 de metri p`tra]i, care
au fructificat condi]iile din pandemie. Dac` o s`
vin` valul doi, o s` fie deschise aceste magazine.
Vin 2.000-3.000 de persoane la aceste magazine
de la parterul blocurilor, pl`tesc mai mult, dar
sunt \n proximitate. Produsele din aceste magazine
sunt mai scumpe fa]` de cele din Kaufland sau
alt supermarket. Astfel, dac` un kilogram de
pepene se vinde la Kaufland cu 87 de bani, \n

municipiului Ia[i, cele mai mari fiind \n Iulius
Mall [i Moldova Center. Tot Carrefour mai de]ine
\n Ia[i 4 magazine de cartier numite Carrefour
Express. |n total, retailerul francez Carrefour are
la Ia[i 18 puncte mari de desfacere.

Re]eaua Lidl - Kaufland atrage
cei mai mul]i clien]i

Mega Image e 1,80 de lei. Normal c` te duci la
Mega Image, c` e mai aproape, chiar dac` dai
cu 3-4 lei mai mult”, sus]ine conf. univ. dr. Dan
Chirle[an de la Facultatea de Economie [i
Administrarea Afacerilor-UAIC.

Economist Dan Chirle[an:
„Afacerile alimentare au
prosperat \n timpul
Pandemiei COVID-19
Speciali[tii mai sus]in faptul c` au crescut
afacerile din comer] \n special la produsele
alimentare ieftine.”Spiritul antreprenorial s-a sim]it
[i \n aceast` perioad`. {ti]i c` \n perioade de
fric`, lumea m`nânc`. Mân`nc` [i bea. Apoi vin
cu probleme medicale. Afacerile alimentare au
prosperat pe timpul pandemiei de COVID-19.
Vorbeam cu un produc`tor de vinuri care spunea
c` au crescut vânz`rile \n lunile de pandemie, \n
iunie, iulie, la specialit`]ile de vinuri mai ieftine.
Pandemia le-a adus oportunit`]i celor care deschid
supermarketuri, spa]ii mai ieftine”, a mai explicat
ec. Dan Chirle[an.
|n lunile aprilie si mai au fost deschise 7
magazine noi Mega Image si Shop&Go în Ia[i,
Ilfov, Bac`u, Timi[oara [i Cluj. „|n contextul

COVID-19, care a adus [i va aduce în continuare
provoc`ri [i dificult`]i la nivel social [i economic,
Mega Image î[i continu` angajamentul de a investi
în dezvoltare [i de a asigura noi locuri de munc`
în mai multe ora[e din ]ar`. Pentru toate deschiderile
de noi magazine, Mega Image va contribui [i la
crearea de noi locuri de munc` [i va angaja noi
colegi în echip`, pozi]iile comerciale specifice de
lucru în magazine”, sus]in reprezentan]ii Mega
Image. |n curând, un alt supermarket Lidl va fi
construit \n zona P`curari - Moara de Foc, din
Ia[i.

La nivelul Ia[ului exist` peste
80 de supermarketuri
Primul hipermarket deschis la Ia[i care \nc`
mai func]ioneaz` [i \n ziua de ast`zi este Metro.
Pe lâng` acesta, la nivelul Ia[ului mai exist` un
hymermarket al celor de la Auchan \n zona
central` a ora[ului [i unul al celor de la Selgros
\n zona CUG. Restul marilor retaileri au ales s`
deschid` mai multe supermarketuri \n municipiul
Ia[i, cele mai mari apar]inând celor de la Carrefour
\n complexul Felicia din Bularga [i ERA din Cap`t
P`curari. De asemenea, compania francez` mai
are deschise alte 12 Carrefour Market pe raza

Kaufland are la Ia[i 4 mari magazine, fiind
vorba despre cele din Nicolina, Alexandru cel
Bun, P`curari [i Tudor Vladimirescu. De]inut`
tot de aceea[i familie din Germania, re]eaua de
magazine Lidl este mult mai r`spândit` la nivelul
municipiului Ia[i, având nu mai pu]in de 13 puncte
de desfacere. Printre cele mai aglomerate
supermaketuri Lidl din ora[ sunt cele din Galata,
Tudor Vladimirescu, T`t`ra[i sau Pantelimon
Halipa. Retailerul german a deschis deja [i un
market \n Zona Metropolitan` Ia[i, mai precis pe
drumul Ia[i - Ciurea.
Pe de alt` parte, Penny Market are doar dou`
supermarketuri la nivelul Zonei Metropolitane Ia[i,
unul pe strada Pantelimon Halipa din ora[, iar
altul \n Tome[ti.

Profi are cele mai multe
supermarketuri \n Ia[i
Cele mai multe magazine din Ia[i apar]in
celor de la Profi. |n prezent, \n plin` pandemie
COVID-19 nu mai pu]in de 38 marketuri Profi
sunt deschise \n Zona Metropolitan` Ia[i, dintre
care 7 Profi City \n zone precum Podul de Piatr`,
Alexandru cel Bun, Independen]ei, strada Basarabi
sau strada Vitejilor. Ultimul mare retailer care
[i-a f`cut apari]ia \n Ia[i este Mega Image, care
\ntr-un interval de doar doi ani a deschis nu mai
pu]in de 11 magazine \n Ia[i, dintre acestea 3
fiind Mega Image Shop & Go. |n total, la nivelul
Zonei Metropolitane Ia[i sunt 88 de supermarketuri.
Vlad ALEXA
Raluca COSTIN

Blocul dezvoltatorului imobiliar {tefan Popescu a fost r`scolit
de inspectori! Constructorul a fost amendat pentru c` [i-a
b`tut joc de lucrare. Proprietarii au fost l`sa]i cu ochii-n soare
Blocul dezvoltatorului imobiliar {tefan Popescu
a fost r`scolit de inspectori. |n edi]iile trecute
ale Cotidianului BZI a fost relatat` situa]ia
dezastruoas` de la blocul din Aleea Strugurilor,
nr.76.
Proprietarii de la demisolul cl`dirii cu regimul
de \n`l]ime D<P<3 au acuzat c` lucr`rile de
hidroizola]ie au fost prost executate. Reporterii
BZI au publicat fotografii edificatoare care au
sus]inut afirma]iile reclaman]ilor. Deficien]ele
cl`dirii au fost observate odat` cu primele ploi
din prim`vara acestui an. De precizat c` blocul
a fost recep]ionat \n vara anului trecut. Proprietarii
l-au contactat pe dezvoltatorul {tefan Popescu,
dar acesta a refuzat s` rezolve problema. |ntre
timp, apartamentele de la demisol s-au umplut
de mucegai. Proprietarii au depus plângeri la
Inspectoratul Jude]ean \n Construc]ii (IJC) Ia[i,
recent fiind finalizat [i un control.
Recent, inspectorii de la IJC Ia[i au expertizat
blocul vândut de dezvoltatorul {tefan Popescu.

|n urma controlului, constructorul Wark Trust timp”, se arat` \n raportul IJC. Contactat telefonic,
Com SRL a fost amendat cu 50.000 lei [i s-a Andrei Ciornei, reprezentant al firmei de construc]ii
dispus remedierea lucr`rilor executate Wark Trust Com SRL, a precizat c` nu va contesta
necorespunz`tor. „Construc]ia este recep]ionat` procesul-verbal. „O s` sprijinim s` se rezolve
la data de 16.07.2019 [i se afl` \nc` \n perioada problemele. Inspectoratul [i-a f`cut treaba. Solu]iile
de garan]ie. Toate apartamentele sunt vândute au fost identificate”, a declarat constructorul. |n
[i intabulate. La dou` dintre apartamentele de 2018, conform ultimelor date financiare, societatea
la demisol [i la un apartament de la etajul 2 s- a \nregistrat o cifr` de afaceri de 11,1 milioane
au constatat infiltra]ii ale apelor meteorice, cauza lei, profit de 409.916 lei, datorii de 954.601 lei,
probabil` fiind o hidroizolare defectuoas` \n cu un num`r de 84 angaja]i. Rezultatele controlului
zonele de racordare ale burlanelor colectoare au fost comentate [i de dezvoltatorul imobiliar
ale apelor pluviale cu instala]ia de canalizare {tefan Popescu. „S` fie s`n`to[i. Ce leg`tur` am
general`, dar [i din cauza realiz`rii unor pante eu? Dac` a gre[it constructorul, s` pl`teasc`.
inversate ale spa]iilor de circula]ie (zone pietonale Blocul era nou. Au avut probleme pentru c` nu
perimetrale, teras` etc.). De asemenea, s-a mai au ]inut geamurile deschise. {tefan Popescu este
constatat c`, la un apartament de la demisol, de interes public? L`sa]i-m` \n pace, dom’le, sunt
zona de tip «curte englez`» are un parapet de bolnav”, a spus dezvoltatorul imobiliar. |ntre timp,
protec]ie mult prea mic, apele meteorice abundente cei trei proprietari p`gubi]i sunt dispu[i s`-l
dep`[indu-l cu u[urin]`, iar sifonul de pardoseal` ac]ioneze \n instan]` pe afacerist.
aferent` nu are capacitatea suficient` de preluare
Dezvoltatorul imobiliar \ncearc` s` finalizeze
[i evacuare a unei cantit`]i mari de ap` \n scurt cartierul Scala Residence, din Bucium. Dac` ini]ial
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

blocurile de locuin]e colective trebuiau s` aib`
locurile de parcare \n demisolul imobilelor, proiectul
a fost modificat. |n aceast` combina]ie a fost
complice [i Prim`ria Ia[i. Recent, a fost eliberat`
o nou` autoriza]ie de construire pe numele societ`]ii
STP Business SRL, controlat` de {tefan Popescu.
Documentul prevede ca la demisolul a trei cl`diri
s` fie schimbat` func]iunea. |n loc de garaje vor
fi amenajate apartamente, 12 la num`r, cu 2 [i
1 camer`. Un apartament cu 2 camere are o
suprafa]` cuprins` \ntre 53,30 [i 60,93 mp, iar
un apartament cu 1 camer` are 46,25 metri p`tra]i.
|n total, surplusul este 642 metri p`tra]i. La un
pre] de vânzare de minimum 1.000 euro pe metru
p`trat, {tefan Popescu câ[tig` 642.000 euro.
Cartierul Scala Residence, de pe fundac Plopii
f`r` So], \nseamn` 9 imobile cu regimul de
\n`l]ime D<P<2. Traficul rutier va fi blocat dup`
darea \n folosin]` a imobilelor.
Ciprian BOARU
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M\rturiile unui ie[ean cu COVID-19 dup\ ce
a ie[it de la Terapie Intensiv\: ı~mi era
fric\ s\ adorm, voiam s\ r\mân con[tient,
s\ m\ asigur c\ nu voi muri \n somn‰!
Dup\ ce a sc\pat cu via]\, b\rbatul a luat
o decizie care `i va schimba radical via]a
M`rturiile unui ie[ean cu
COVID-19 dup` ce a ie[it de la
sec]ia de Terapie Intensiv` de
la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i. B`rbatul de 51 de ani
a r`mas marcat pe via]` dup`
ce a v`zut pacien]i sco[i pe
targ` din salon, mor]i, dup` ce
au pierdut lupta cu COVID-19.
Asculta b`t`ile clopotului de la
biseric` [i se ruga s` nu fie
urm`torul
Un ie[ean \n vârst` de 51 de ani care va fi
externat ast`zi de la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i poveste[te experien]a sa de 8 zile pe
sec]ia de Terapie Intensiv`. A intrat \n aceast`
sec]ie de[i nu avea alte boli asociate. Oxigenul
de pe salon nu mai f`cea fa]`. B`rbatul a povestit
\n exclusivitate pentru BZI ceea ce se \ntâmpl`
cu pacien]ii cu COVID-19 \n sec]iile de Terapie
Intensiv`: „|i vedeam b`tând \n pat cu palma s`
anun]e medicii c` nu mai au oxigen, vorbeau
prin somn [i plângeau de spaim`”. Ie[eanul a
r`mas marcat de suferin]a oamenilor [i a luat o
decizie care \i va schimba via]a.

Ie[eanul de 51 de ani s-a
infectat cu COVID-19 de la
angaja]ii CTP, unde are un
contract de colaborare
Ie[eanul de 51 de ani spune c` s-a infectat
cu COVID-19 pe data de 10 iulie, la Compania
de Transport Public (CTP) Ia[i. Acesta colaboreaz`,
prin firma la care lucreaz`, cu CTP [i s-a aflat
\n momentul nepotrivit, la locul nepotrivit. „Aleg
s`-mi ascund identitatea pentru c` lucrez \n
colaborare cu mai multe firme [i institu]ii din
Ia[i, iar oamenii sunt \nc` reticen]i când aud c`
ai avut COVID-19. Pe data de 10 iulie, am mers
la biroul de aprovizionare al CTP. Eram singurul
care purta masc`. To]i angaja]ii erau relaxa]i [i
se comportau de parc` nu am fi \n plin` pandemie.
Am citit ulterior \n ziare c` mul]i de acolo au
fost g`si]i pozitivi cu COVID-19. Am mers acas`,
n-am avut niciun simptom. Pe data de 12 iulie,
m-a prins ploaia prin ora[. Am ajuns acas`, \mi
era frig, transpiram [i am deschis geamul. S-a
f`cut curent. A doua zi diminea]`, am \nceput s`
am simptomele unei r`celi. Pân` pe data de 19
iulie am avut febr`, tuse, nu mai aveam gust [i
m` sim]eam din ce \n ce mai sl`bit. Am sunat
medicul de familie [i mi-a spus s` merg s`-mi
fac testul”, poveste[te M.I.

M.I., pacient cu COVID-19:
„Mai mult de maximum 20 de
secunde nu puteam respira
f`r` suport de oxigen”
Pe data de 20 iulie, dup` ce a fost instruit
de c`tre medicul de familie, M.I a mers la un
laborator privat din Ia[i [i [i-a f`cut testul de

depistare a infec]iei cu COVID-19. Pe data de 21
a primit rezultatul testului [i era pozitiv. A fost
internat la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i.
„Pe 21 am fost internat la spital. Ulterior, familia
mea s-a testat. Una dintre fiice [i so]ia au fost
depistate pozitiv [i au fost internate 48 de ore
\n spital, fiind asimptomatice. De pe data de 22
iulie a \nceput calvarul meu. |ncepeam s` nu mai
pot respira f`r` suport de oxigen. Tu[eam extrem
de des. Nu puteam nici s` merg la baie. Mai
mult de maximum 20 de secunde nu puteam
respira f`r` suport de oxigen. |mi venea s` m`
scap pe mine, efectiv, numai s` nu mai fiu nevoit
s` m` duc la baie s` simt c` r`mân f`r` aer.
Cel mai cumplit era atunci când mâncam. Luam
o gur` de mâncare [i trebuia s` mestec cu masca
de oxigen pe fa]`, pentru c` r`mâneam f`r` aer”,
mai spune M.I.

Pacientul M.I.: „|mi era fric` s`
adorm, voiam s` r`mân
con[tient, s` m` asigur
c` nu voi muri \n somn”
Pe data de 26 iulie, v`zând c` starea lui M.I
se \nr`ut`]e[te, medicii au decis s`-l mute din
salon pe sec]ia de Terapie Intensiv`. Din acel
moment, timp de 8 zile, a fost rupt de toat`
lumea exterioar`. A stat f`r` telefon, nu a putut
comunica cu familia, iar singurele persoane pe
care le vedea erau cadrele medicale. „|mi spuneau
s` fiu r`bd`tor, c` Dumnezeu m` va ajuta s` m`
fac bine. Timp de 8 zile, nu [tiu dac` am dormit
8 ore. |mi era fric` s` adorm, voiam s` r`mân
con[tient, s` m` asigur c` nu voi muri \n somn.
Auzeam numai ventilatoare, oameni care se
chinuiesc s` respire, aparate care ]iuiau \ncontinuu
[i, din or` \n or`, cadrele medicale care ne
verificau dac` suntem bine. |i auzeam pe ceilal]i
pacien]i b`tând \n pat cu palma s` anun]e medicii
c` nu mai au oxigen, vorbeau prin somn [i
plângeau de spaim`. Al]ii tu[eau pân` nu mai
aveau aer”, adaug` M.I.

Imaginile pe care pacientul cu
COVID-19 internat la sec]ia de
Terapie Intensiv` nu le va
putea uita niciodat` sunt cele
cu pacien]ii mor]i
sco[i pe targ` din salon

s` m` ]in` \n via]` s`-mi v`d copiii [i so]ia. M`
trecea fiorul de fiecare dat` [i m` gândeam,
Doamne, sper s` nu m` scoat` [i pe mine \n
sac [i pe targ` de aici”, mai spune M.I.

M.I, pacientul de la Terapie
Intensiv`: „Dac` \nainte de a fi
internat \n spital sim]eam
mereu c` nu-mi ajunge timpul,
acum l-am sim]it mai tare ca
niciodat`. Num`ram
minutele, orele [i zilele”
|n cele 8 zile de internare \n sec]ia de Terapie
Intensiv` M.I. poveste[te c` din cauza lipsei altor
activit`]i a \n]eles c` familia [i timpul petrecut
\n natur` sunt de nepre]uit. A num`rat orele [i
zilele [i a a[teptat ziua \n care va putea fi din
nou pe picioarele lui. „Dintr-o persoan` activ`,
s` ajungi s` por]i pamper[i, este extrem de greu.
Dac` \nainte de a fi internat \n spital sim]eam
mereu c` nu-mi ajunge timpul, acum l-am sim]it
mai tare ca niciodat`. Num`ram minutele, orele
[i zilele [i am con[tientizat c` trebuie s` fac
multe schimb`ri \n via]a mea. Nimic nu conteaz`
mai mult decât s`n`tatea [i familia. Eu am muncit
foarte mult. Acum, cu un picior \n groap`, am
con[tientizat cu adev`rat c` nu avem nevoie de
nimic altceva decât de s`n`tate [i familie. Mi-am
dat seama c` noi avem foarte mult timp, doar
c` nu [tim s` ne bucur`m de el”, adaug` M.I.

Imaginile care l-au marcat pe via]` pe M.I.
au fost momentele \n care cadrele medicale au
scos pe targ` 3 pacien]i deceda]i dup` ce au
pierdut lupta cu COVID-19. A sim]it, a[a cum
poveste[te, c` via]a lui atârn` de un fir de a]`,
c` via]a lui depinde de iscusin]a medicilor [i de
Dumnezeu. „Cel mai urât co[mar este s` vezi
Pacientul cu COVID-19 spune
cum unul câte unul sunt sco[i pe targ`, afar`
c` nu ar fi putut trece peste
din salon, dup` ce au murit. M` rugam la
8 zile de chin f`r` sus]inerea
Dumnezeu s` nu fiu eu urm`torul. Timp de 8
cadrelor medicale
zile, singura imagine pe care am putut s` o v`d
era un geam deschis. |n geam reflectau copaci
M.I, pacientul care a stat internat la Terapie
[i un acoperi[ de cas`. |n geam am v`zut r`s`ritul Intensiv` timp de 8 zile, a \n]eles pentru prima
[i apusul soarelui. Din când \n când, auzeam dat`, a[a cum spune, cât de mare este str`duin]a
clopotele unei biserici [i m` rugam la Dumnezeu medicilor pentru a ]ine pacien]ii \n via]`. Cadrele
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

medicale i-au devenit acum a doua familie. „Am
cunoscut oameni adev`ra]i la Terapie Intensiv`.
Am cunoscut oameni care trateaz` pacien]ii ca
fiind membri ai familiei. Dac` nu a[ fi avut parte
de asemenea cadre medicale, nu cred c` a[ fi
putut trece peste aceast` perioad` f`r` sechele
importante. Medicii, asistentele, infirmierele sunt
mai presus de cadre medicale, oameni pe care
]i-ai dori s`-i ai [i \n via]a ta. Mi-au vorbit cu
c`ldur`, mi-au explicat orice nedumerire [i m-au
\ncurajat \n fiecare zi. Din or` \n or`, venea câte
cineva s` se uite pe gemule] s` vad` dac` suntem
bine. Le mul]umesc din tot sufletul [i le doresc
ca Dumnezeu s`-i ocroteasc`”, \ncheie M.I.

Nou` pacien]i cu COVID-19 se
zbat s` supravie]uiasc` la
sec]ia de Terapie Intensiv`
de la Spitalul de
Boli Infec]ioase din Ia[i
La sec]ia de Terapie Intensiv` a Spitalului de
Boli Infec]ioase din Ia[i toate paturile sunt ocupate.
Nou` pacien]i cu COVID-19 se zbat, \nc`, \ntre
via]` [i moarte. M.I este un caz fericit, de[i
medicii spun c` a trecut prin chinuri groaznice.
„Pacientul a fost internat timp de 8 zile pe sec]ia
de Terapie Intensiv`. A fost ventilat non-invaziv.
Aceast` procedur` ne-a asigurat vindecarea a
peste 50 la sut` din pacien]ii cu COVID-19 interna]i
\n aceast` sec]ie. Aici se lucreaz` dup` un program
strict, bine stabilit [i toate cadrele medicale, de
la infirmiere la medici, fac tot ceea ce le st` \n
putin]`, atât din punct de vedere medical, cât [i
uman, s` ]in` ace[ti pacien]i \n via]`. Cu to]ii
trat`m pacien]ii ca fiind membri ai propriilor
noastre familii”, spune dr. Florin Ro[u, coordonatorul
compartimentului de Terapie Intensiv` de la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU

PUBLICITATE

Mar]i, 11 august

10

MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.

Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.

sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

|NCHIRIERI
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.

suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII
King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Profesional cu tehnologie de
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT

Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
VÅND CASå P < 1, integral
cât [i congelate. Mut`ri
Persoan` juridic`, caut spre
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
Apartamente, Garsoniere, sedii
certificat energetic, liber` de
\nchiriere spa]iu comercial cu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
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|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e
gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu

experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
PAL/ MDF. Experien]` de
produc]ie sau montaj mobilier
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie
un avantaj. (salariu negociabil).
Oferim carte de munc`. Program
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
monteaz` mobilierul în atelier;
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei3000 lei. Permisul de conducere
[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

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

DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
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,
de preferat atestat, grupuri
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

vulnerabile, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0756052673;
bogdan.dumitrescu@testergrup.r
o.
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.
Ajutor la prepararea produselor
de tip fast-food, f`r` studii [i
experien]` precizat`,
CAFENEAUA NOASTRA SRL.
Rela]ii la: 0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Alimentator \ncalzitor materiale,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Analist, studii superioare,
experien]` 1 an, limba german`,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist resurse umane, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba germana, italian`, englez`
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
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limba germana, italina, engleza
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Animator socio-educa]ional,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.
Arhivar, f`r` studii [i experien]`
precizate, DIGIDOC SRL. Rela]ii
la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Asistent comercial, studii
superioare, cuno[tin]e achizi]ii
publice, operare PC, ESTIMA
MEDICAL GROUP SRL. Rela]ii
la: 0722333117;
office@estimamedical.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746295847; 0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.
Asistent manager, studii
superioare,tân`r neet,abs.2019,
OFFICE SPEED BUSINESS SRL.
Rela]ii la:0745902390;
condrea_mihaelaimsd@yahoo.co
m
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Barman, studii medii, f`r`
experien]`
precizat`,CAFENEAUA
NOASTRA SRL. Rela]ii la:
0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Barman, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ART CLUB
90 SRL. Rela]ii la:0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, postul este pentru
Belcesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@yahoo.com.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare \n domeniu,
f`r` experien]` precizat`,
BELLISSIMA TOP SALON
BEAUTY BY ELENA. Rela]ii la:
0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
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.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 07421.22522;
golden_star_99@yahoo.com.
Consilier juridic, studii
superioare,limba englez` nivel
avansat, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Contabil 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, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
S.A. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Controlor calitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor, studii medii, cu
experien]`, AG CREATIVE
OUTFITS SRL. Rela]ii la:
0770256131;
agcreativeoutfits@gmail.com.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MADE TO
FIT SRL. Rela]ii la: 0722815279
madetofitsrl@gmail.com.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.

Curier/ portar bagajist, studii
medi; cu/f`r` experien]`,
COMPLEX HOTELIER UNIREA
S.A. Rela]ii la: 0232205005,
0736657561
resurseumane@hotelunirea.ro.
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,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, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/510 ani, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania,RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Dulgher, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, VIA PONT
INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;cu/f`
r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Economist, studii superioare,
experien]` min.2 an,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746295847;
0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.

Economist, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
Croitor-confec]ioner
0232.760754; 0742.122522;
\mbr`c`minte dup` acomanda,
golden_star_99@yahoo.com.
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
Economist, studii superioare, f`r`
la: 0232241127;
experien]` precizat`, PRO
stefanaprotec@gmail.com.
INVEST SRL. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.

0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, STA}IUNE
DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA. Rela]ii
la:0753010594;
contabilitate@pomicolaiasi.ro.

Femeie de serviciu f`r` studii [i
experien]` precizate, AKT SES
SRL. Rela]ii la: 0725915723;
aktses@yahoo.ro.

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Electrician calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Electrician, studii medii,f`ra
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
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 \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii,f`r`
studii [i experien]` precizate,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Electrician \n construc]ii, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Electrician montare [i repara]ii
cabluri, f`r` studii [i experien]`
precizate, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Electrician montare aparataj
electric, studii de specialitate,
experien]` 1-2 ani, SMART
ELECTICAL EQUIPMENT SRL.
Rela]ii la:0232/242141;office@esee.ro.
Electrician montare linii [i
repara]ii linii electrice aeriene,
f`r` studii [i experien]` precizate,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Facturist, studii medii, calificare,
f`r` experien]` precizat`, LIFEIND SRL. Rela]ii: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.
Faiantar, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Femeie de serviciu, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, DENTOMEDICAL&EST
SRL. Rela]ii la: 0740270767.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.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, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
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.
Fochist clasa A, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Fochist clasa A, studii medi; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, absolvent sau
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persoan` peste 45 ani, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.

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.
Ingrijitor animale, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Inginer constructor, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

Inginer constructor, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.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.

Ingrijitor spa]ii verzi, abs.scoala
profesionala/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat`, SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii
la:0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.

Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Inginer electrotehnist, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

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

Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`

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.
Instructor Fitness, liceu, SMART
NATUR PROJECT SRL. Rela]ii la:
0728324000
macovei.lucian@yahoo.com.

0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.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.

Manipulator marfuri,
sc.gimnazial`/ profesional`, f`r`
experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
la: 0747168057;
contact@automatic.ro.

Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
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; cu
experien]` min.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.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, peroane cu
dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
crenguta.andronachi@testergrup.
ro.
Leg`tor manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, ART
CLUB 90 SRL. Rela]ii la:
0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.

Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic agricol, studii medii,
cuno[tin]e repara]ii tractoare [i
ma[ini agricole, STA}IUNEA DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA. Rela]ii
la: 0753010594;
contabilitate@pomicolaiasi.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 medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 5 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Medic stomatolog, studii
superioare/postliceale, f`r`
experien]` precizat`. Rela]ii la:
0740270767.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

Manager comercial, studii
superioare, experien]` 1 an,
L`c`tu[, studii medii, cu
limba italian` avansat, HCL
experien]`, DAF TRADING
Muncitor necalificat, f`r` studii
IMPEX SRL. Rela]ii la:
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
precizate, experien]` 1 an, ART
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ELECTRIC
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizate, GREEN
COLLECTION SRL. Rela]ii la:
0754594641.
Muncitor necalificat, studii medii;
cu experien]` min, 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
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STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Muncitor necalificat, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Muncitor necalificat \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Muncitor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat servicii
cur`]enie, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0744.197425;
0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Operator CNC, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.
Operator confec]ii. studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator facturare, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Operator vânzari prin telefon,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, AGENDA MED SOFT
SRL. Rela]ii la: 0757656676;
papucmariana@gmail.com.
Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Preparator \nghe]at`, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
D.O.C. FACTORY SRL. Rela]ii la:
0747838460;
happyrolls.ro@gmail.co.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`

precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
cunoa[terea unei limbi de
circula]ie interna]ional`, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii
la:0746295779; 0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Referent resurse umane, studii
medii/superioare experien]` \n
utilizarea caselor de marcat
electronice, SPIN GROUP&HR
SRL. Rela]ii la:0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare bioinginerie,
experien]` 1 an, cuno[tin]e PC,
permis auto, ESTIMA MEDICAL
GROUP SRL. Rela]ii la:
0722333117;
office@estimamedical.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Secretar`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTION SRL.
Rela]ii la: 0744197425;
0724197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier
DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Spalator vehicule, absolvent sau
persoan` peste 45 ani, CARPE
DIEM EXPERT SRL. Rela]ii la:
0729892490,
carpediemexpert@gmail.com.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii publice, studii
superioare, experien]` min.1 an,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Stivuitorist, scoala general`, f`r`
experien]` precizat`, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Stivuitorist, scoala profesioanal`,
experien]` 1 an, atestat ISCIR,
SXN IUSCONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0752088045;
office.sxn@gmail.com.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar la ma[ini de alezat,
studii medii, experien]` 5 ani,
CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Sudor, studii medii, experien]` 05 ani, S&B METAL MARKET
SRL. Rela]ii la: 0723172124;
office.metalmarket@yahoo.com.
Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Sudor arc electric, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Tâmplar scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

MEDIU
SC IOSIGAB SRL cu sediul \n
Criste[ti, Com. Criste[ti, anun]`
publicul interesat asupra solicit`rii
emiterii autoriza]iei de mediu \n
scopul desf`[ur`rii activit`]ii:
comer] cu ridicata al de[eurilor [i
resturilor [i colectarea de[eurilor
nepericuloase, pe amplasamentul
din sat Criste[ti, comuna
Criste[ti. Informa]ii privind
impactul asupra mediului al
activit`]ii pentru care se solicit`
autorizarea, pot fi consultate la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, Calea Chi[in`ului
43. Observa]iile [i/sau
propunerile publicului se primesc
\n scris la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Ia[i, Calea
Chisinaului 43.

NOTIFICåRI
Subscrisa, EXPRESSS
LICHIDATOR I.P.U.R.L., tel./fax
0332-816.896, 0740-152.456,
www.expressslichidator.ro,
administrator judiciar al S.C.
SIDDHIS S.R.L, notific`
deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`
împotriva debitorului S.C.
SIDDHIS S.R.L, cu sediul social
în Ia[i, {os. Voine[ti nr. 46A
cam. 25B, jud. Ia[i,
J22/627/2004, CUI 16286767,
prin Încheierea 52/31.07.2020,
pronun]at` de Tribunalul Ia[i, în
dosarul nr. 3493/99/2020
(119/2020). Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de
crean]e 11.09.2020. Cererea va
fi legal timbrat` [i calculat` pân`
la data de 31.07.2020. Termen
verificare crean]e, întocmire [i
publicarea tabel preliminar
18.09.2020. Contesta]iile se vor
depune la Tribunal în 7 zile de la
publicarea în BPI a tabelului.
Termen fixare tabel definitiv de
crean]e 12.10.2020. Termen
continuare procedura
10.12.2020, CS1 fal. Prima
Adunare a Creditorilor va avea
loc la sediul din Ia[i, str. Ovidiu
nr. 4A, sc. B, et. 1 ap. 5 în
22.09.2020 ora 10. Ordine de zi:
confirmarea lichidatorului judiciar
[i stabilirea remunera]iei
acestuia, alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea
pre[edintelui comitetului
creditorilor.

Tâmplar universal, studii medii,
LICITA}II
Specialist organizare, studii
f`r` experien]` precizat`, DIANA
Anun] de participare la licita]ia
superioare, experien]` 1 an,
MINI SRL. Rela]ii la:
limba germana, italian`, francez`, 0751101272.
public` deschis` cu ofert` în plic
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

sigilat pentru: “Concesionarea
unei suprafe]e de 11246 mp.
teren apar]inând domeniului
public [i privat al Comunei
Br`e[ti, în vederea concesion`ri
unor suprafe]e de teren pentru
construirea unor case de locuit,
anexe [i cl`dire administrativ`
din sat Rediu, com. Br`e[ti, jud.
Ia[i, conform H.C.L 51/2020.1.
Denumirea, adresa: Prim`ria
comunei Br`e[ti, tel:
0232320300; fax : 0232320300,
e-mail: contact@primariabraesti
Iasi.ro. 2. Procedura de atribuire
aplicat` : licita]ie deschis` cu
ofert` în plic sigilat. 3. Locul
desf`[ur`ri. Prim`ria comunei
Br`e[ti, tel: 0232320300; fax :
0232320300. 4. Biroului de la
care se poate solicita
documenta]ia de atribuire.
Prim`ria comunei Br`e[ti, tel:
0232320300; fax : 0232320300.
Compartimentul urbanism. 5.
Costul documenta]iei de
atribuire: 20 lei, chitan]a Prim`ria
Br`e[ti. a) Termenul limit` de
primire a ofertelor 20.09.2020,
ora 10. b) Adresa la care se
transmit ofertele; Prim`ria
comunei Br`e[ti, tel:
0232320300; fax : 0232320300.
c) Limba sau limbile în care
trebuie redactate ofertele;
român`. 6) Data, ora [i locul
deschiderii ofertelor 21.09.2020
ora 12:00. 7) Garan]ia de
participare în suma de: 50 lei.
Documente care dovedesc
eligibilitatea:1. Copie C.I. 2.
Declara]ie pe propria r`spundere.
8. Perioada de timp în care
ofertantul trebuie s` î[i men]in`
oferta valabil` 30 de zile. 9.
Criteriul de atribuire a
contractului: Oferta cea mai
avantajoas` din punct de vedere
economic ( pre]ul cel mai mare).
10. Alte informa]ii. Cerin]e
minime de calificare impuse de
autoritatea contractant`: Pre]ul
de pornire al licita]iei va fi trecut
în caietul de sarcini, care se va
indexa anual cu indicile oficial al
infla]iei, conform prevederilor
Hot`rii Consiliului Local al
Comunei Br`e[ti, jud.Ia[i.

CONDOLEAN}E
Timpul s-a oprit...Ilie-Gabriel
Melniciuc-Puica a fost pentru noi
to]i, în primul rând, un exemplu
de bunatate [i de onestitate, un
om care a avut întotdeauna o
vorba buna [i un zâmbet cald,
fiind mereu dispus s` î]i ofere
ajutorul. În repetate rânduri,
modul unic în care privea acesta
via]`, plin de energie pozitiv`,
speran]`, entuziasm [i
determinare ne d`dea nou`,
tuturor, putere [i încredere. Un
elev excep]ional, cu înclina]ii
evidente spre [tiin]ele exacte, dar
cu o vast` cultur` general`, Ilie
nu a uitat sa fie în primul rând
OM, s` fie al`turi de ceilal]i [i s`
ajute mereu.Ilie, noi î]i mul]umim!
Te vom pastra în inimi [i în
gânduri. Drum lin printre îngeri,
prieten drag! Dirigintele [i colegii
de liceu, promo]ia 2018, Colegiul
Na]ional „Emil Racovi]a” Ia[i
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Când va lua Simona Halep o decizie
cu privire la participarea la US Open
Juc`toarea român` de tenis Simona
Halep, num`rul 2 mondial, a anun]at c` va
lua o decizie în privin]a particip`rii la US
Open dup` turneul WTA de la Praga, \n
aceast` s`pt`mân`.

Juc`toarea român` de tenis Simona Halep, num`rul 2 mondial,
a anun]at c` va lua o decizie în privin]a particip`rii la US Open
dup` turneul WTA de la Praga, programat s`pt`mâna aceasta, la
care este principala favorit`, informeaz` agen]ia EFE. „Trebuie
s` simt lucrurile, s` v`d schimb`rile pe care ei (organizatorii US
Open) le vor face în privin]a c`l`toriei [i toate celelalte”, a spus
Halep, referindu-se la competi]ia de la Flushing Meadows, care
va avea loc în perioada 31 august - 13 septembrie, subliniind
condi]iile „dure” din Statele Unite, ca urmare a pandemiei de
coronavirus.
Cu dubiile Simonei Halep [i forfait-urilor deja anun]ate ale
australiencei Ashleigh Barty, num`rul unu mondial, ucrainencei
Elina Svitolina (locul 5 WTA) [i olandezei Kiki Bertens (locul 7
WTA), turneul american de Mare [lem simte o anumit` incertitudine
în rândul participan]ilor, în ciuda deciziei organizatorilor ca to]i
juc`torii s` fie plasa]i într-o „bul`” sigur` la New York, cu un
protocol sanitar strict [i f`r` spectatori.
„{tiu c` este foarte strict, dar este un pic stresant din punctul
meu de vedere”, a declarat Halep la Praga, potrivit presei locale.
„Dar aceste reguli de securitate sunt necesare, s`n`tatea este cea
mai important`. Prioritatea mea o reprezint` s`n`tatea mea, partea
mental` [i nu vreau s` m` stresez pentru nimic. Îmi voi baza
decizia mea final` pe acest lucru”, a mai ad`ugat campioana
român`.

Ce scrie în documentul redactat
de organizatorii US Open
În actul pe care sportivii ar trebui s`-l semneze înainte de
US Open 2020, ace[tia ar trebui s`-[i exprime acordul c` ei sau

al]i membri ai familiei nu vor da în judecat` USTA (Asocia]ia de
Tenis a Statelor Unite), ATP, WTA, organizatorii turneului, sponsorii,
directorii, voluntarii [i angaja]ii.
„Sunt perfect con[tient de riscurile intr`rii în Centrul na]ional
de tenis USTA Billie Jean King [i a transportului oferit de USTA
pe timpul pandemiei de COVID-19. Am luat la cuno[tin]` c`
intrând în contact cu al]i oameni în timpul pandemiei de COVID19 risc s` m` îmboln`vesc de COVID-19, s` am probleme
respiratorii, s` mor sau s` transmit COVID-19 familiei [i altor
persoane din cas`. Îmi asum responsabilitatea în mod voluntar
pentru orice risc, pierdere sau problem` personal`, inclusiv o
boal` grav`, accidentare sau deces, care pot ap`rea în cazul meu
sau al persoanelor cu care intru în contact, ca urmare a prezen]ei
în facilit`]ile complexului, cauzate de neglijen]a Centrului Na]ional
de Tenis sau nu”, este o parte din documentul publicat de Wesley
Koolhof.

Ce a g`sit Simona Halep la Praga,
\naintea turneului WTA
{ase luni au trecut de la ultimul turneu disputat de Simona
Halep. În februarie o învingea pe Elena Rybakina în finala de la
Dubai.
A[teptarea a luat sfâr[it pentru locul 2 mondial. A ajuns în
Cehia, unde va lupta pentru trofeul de la Praga.
„A fost un pic ciudat c` a trebuit s` plec din nou, parc` nu
îmi mai aduceam aminte cum e la turneu, [ase luni au fost destul
de lungi, în care nu am c`l`torit deloc. M` bucur foarte mult c`
am putut s` fac pasul acesta [i s` vin la primul turneu dup`
aceast` pandemie”, a spus Simona Halep.
În interviul exclusiv acordat colegului nostru Gabriel Morariu,
Simona Halep a dezv`luit cum [i-a petrecut primele zile la Praga.
„M-am antrenat ieri, am f`cut un antrenament, iar azi un alt
antrenament. M` simt destul de bine, am început s` simt ritmul
din nou, dar am ceva emo]ii pentru meci. O s` fie greu la început,
dar asta este [i pl`cerea tenisului, pl`cerea competi]iei”, a explicat
Halep.

Polona Hercog, prima adversar`
a Simonei Halep la Praga
Prima adversar` a Simonei este Polona Hercog, slovena care
i-a f`cut via]a grea Simonei în 2019, la Eastbourne [i Miami.
„Mereu a fost dificil contra ei. Chiar spuneam c` nu am deloc
un meci u[or, primul dup` toat` pauza aceasta, îns` o s` fie [i
bine c` o s` intru direct în ritm înalt [i ritm puternic din primul
meci. Îns` sunt preg`tit` s` întâlnesc o juc`toare foarte bun` [i
s` dau tot ce am mai bun ca s` îmi g`sesc cât de cât ritmul”,
a mai spus Simona Halep.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Mircea Lucescu a f`cut primul
transfer la Dinamo Kiev: „Unul
dintre cei mai buni pe postul s`u”
Dinamo Kiev a anun]at, ieri, transferul funda[ului stânga
Volodymyr Kostevych (27 de ani), de la forma]ia polonez` Lech
Poznan. Kostevych a semnat deja cu Dinamo Kiev un contract
valabil pe trei sezoane, îns` se va al`tura lotului condus de Mircea
Lucescu în ianuarie 2021, din postura de juc`tor liber de contract

Volodymyr Kostevych, transferat de Dinamo
Kiev: „Unul dintre cei mai buni pe postul s`u”
Ucraineanul va r`mâne s` î[i încheie contractul cu Lech
Poznan, forma]ie al`turi de care a încheiat pe locul secund
campionatul din Polonia.
Volodymyr Kostevych a fost crescut la forma]ia ucrainean`
Karpaty, al`turi de care a strâns 85 de meciuri [i patru goluri
în prima lig`. În 2017, funda[ul a fost achizi]ionat de Lech Poznan,
pentru 300.000 de euro.
În ultima stagiune, fostul interna]ional U21 a evoluat în 32
de partide, reu[ind un gol [i [ase pase decisive.
„Din 2017, Volodymyr evolueaz` în campionatul Poloniei, acolo
unde a devenit unul dintre cei mai buni pe postul s`u”, se arat`
pe site-ul oficial al lui Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu a început
deja preg`tirile pentru noul sezon
Dinamo Kiev, echipa preluat` de Mircea Lucescu (75 de ani),
a sus]inut, vineri, primul meci amical din aceast` var`, împotriva
celor de la Veres Rivne (liga a treia din Ucraina), scor 3-0.
Golurile au fost reu[ite de danezul Mikkel Duelund (6’),
ucraineanul Vladyslav Supryaga (16’) [i uruguayanul Carlos de
Pena (52’).
Mircea Lucescu va avea parte de primul meci oficial pe 25
august, în Supercupa Ucrainei. Adversara lui Dinamo Kiev va fi
chiar {ahtior Done]k, forma]ie la care antrenorul român a petrecut
12 ani.

Dinamo Kiev va evolua [i în Liga Campionilor. Ucrainenii vor
începe competi]ia din turul 3 preliminar.

Mircea Lucescu începe cur`]enia la
Dinamo Kiev. Dou` milioane de euro pentru
primul juc`tor de care se desparte
Mircea Lucescu (75 de ani) a preluat-o pe Dinamo Kiev la
finalul lunii trecute, iar antrenorul român preg`te[te strategia de
transferuri pentru sezonul urm`tor.
Primul juc`tor de care se va desp`r]i Mircea Lucescu pare
a fi mijloca[ul defensiv Mohammed Kadiri (24 de ani). Interna]ionalul
ghanez ar urma s` fie cump`rat definitiv de forma]ia rus` Arsenal
Tula, pentru dou` milioane de euro, scrie Sport.
Kadiri a sosit la Kiev în urm` cu un singur sezon, de la
Austria Viena, îns` nu a reu[it s` se impun` în echipa de start
a ucrainenilor, el acumulând doar 16 partide.
Fotbalistul ghanez a mai evoluat pentru Arsenal Tula, în
sezonul 2018/2019, când a fost împrumutat de la Austria Viena.
În ceea ce prive[te achizi]iile, Mircea Lucescu pare decis s`
transfere câ]iva tineri brazilieni talenta]i, a[a cum s-a întâmplat
la {ahtior Done]k.
Presa din Ucraina scria c` brazilienii viza]i de Lucescu sunt
Jean Pyerre (22 de ani), mijloca[ ofensiv la Gremio, Gabriel
Menino (19 ani), mijloca[ defensiv la Palmeiras, Helinho (20 de
ani), extrem` dreapt` la Sao Paulo, [i Marquinhos (20 de ani),
mijloca[ stânga la Atletico Mineiro.
Cel mai important nume de pe aceast` list` pare s` fie cel
al lui Jean Pyerre, care este cotat la 9 milioane de euro de siteul de specialitate transfermarkt.com. Fost interna]ional U17,
mijloca[ul a strâns 7 goluri [i 5 pase decisive la Gremio.
Dup` numirea lui Lucescu la Dinamo Kiev s-a vorbit [i despre
interesul vicecampioanei Ucrainei pentru Marcao, funda[ul central
al lui Galatasaray, în vârst` de 24 de ani.
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3RDUWČPDVFDSHQWUXFČ
vĩLSRDWHVDOYDY LDĩD
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3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRUU

,GHQWLILFLODWXUDFXILU
PHWDOLFDPČɁWLLɁLVČR
SOLH]LSHIRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFDFXDMXWRUXO
ILUHORUHODVWLFHWUHFXWH
SULQVSDWHOHXUHFKLORUU

3R]LĩLRQH]LPDVFDDVWIHO
vQFkWVČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQGGH
HODVWLFXOGLQVSDWHOH
XUHFKLORUU

ĨLLPDVFDIRORVLWČOD
GLVWDQĩČGHWLQHɁLGH
VXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQDPDVFD
ODXQFRɁGHJXQRL
SUHIHUDELOFXFDSDF

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]LGXSČ
FHDLDUXQFDWPDVFD

Carmesita Legata plânge dup`
bani [i fostul b`rbat
B`bu]ele bârfitoare râd cu gura pân` la urechi de colega lor
care are saloane de tuns prin târg [i care nu [tie ce s` mai fac`
de atâta iubire [i s`r`cie. Cic` Carmesita Legata [i-a tr`it via]a
\n câteva luni \n a[a fel \ncât a spart to]i banii [i afacerile numai
pe distrac]ie. Carmesita Legata s-a crezut o perioad` pe cai mari
[i a spus c` nimeni nu o s`-i fac` nimic niciodat`, dar când s-a
v`zut f`r` bani, f`r` saloane de \nfrumuse]are [i f`r` b`rbat, [i-a
dat seama c` nu are ce face \n via]a asta decât s` dea \napoi.
Acum, Carmesita Legata a r`mas f`r` lovele [i se roag` de fostul
b`rbat s` o primeasc` \napoi. Problema lui Carmesita Legata este
c` Gigi nu o prea mai vrea dup` tot circul din ultimele luni.

$LJULMČVČ18

Doctori]a care se crede
cel mai tare vân`tor din Ia[i
O doftori]` de p`s`rici din târg se crede cel mai tare [i mai
[mecher vân`tor din Ia[i, iar \n perioada asta este tare sup`rat`
c` nu poate s`-[i mai practice pasiunea. Oina Iankur de la Fabrica
de copii mergea \n fiecare an prin ]`rile calde sau reci ca s`
vâneze animale care mai de care mai exotice. Ultima dat`, Oina
Iankur s-a dus singur` \n Mongolia [i a stat pe acolo vreo saptâmân`
f`r` b`rbat [i f`r` familie, doar cu un cal [i o pu[c`. Când a
venit de la vân`toare a spus c` a fost cea mai fericit` perioad`
din via]a ei, dar acum spune c` trece prin cea mai na[pa perioad`
pentru c` nu mai poate merge la vân`toare din cauza pandemiei.
La cât e ea de nebun` [i s`lbatic`, nu ar fi mare mirarea s` o
vezi pe doctori]a de p`s`rici Oina Iankur la vân`toare pe la Ciric.

)RORVHɁWLRPDVFČ
UXSWČVDXXPHGČ

$FRSHULFXPDVFDGRDU
JXUDVDXGRDUQDVXO

5ČPkQČVSDĩLXvQWUH
PDVFČɁLIDĩČ

$WLQJLPDVFDFXPkLQLOH
vQWLPSXOIRORVLULL

3RUĩLRPDVFČFDUH
QXVWČIL[ČSHIDĩČ

$WLQJLSDUWHDGLQIDĩČ
DPČɁWLL

ÍQOČWXULPDVFDDWXQFLFkQG
VWDLGHYRUEČFXFLQHYD

3RUĩLPDVFD
VXEEČUELH

/DɁLPDVFDIRORVLWČGHWLQH
ODvQGHPkQDDOWFXLYD

5HIRORVHɁWLPČɁWLOH
GHXQLFČIRORVLQĩČ

|i tremur` fundul unui
func]ionar de la Finan]e
Un func]ionar de pe la Finan]ele din târg are emo]ii mai mari
ca dezvoltatorii imobiliari care trebuie s` dea cu subsemnatul pe
la procurori zilele astea. Cic` Clorin Crecu, un func]ion`ra[ cu
salariu mic, dar cu venituri mari, trece printr-o perioad` de tensiune
extrem` pân` când o s` fie audia]i to]i combinatorii imobiliari.
Clorin Crecu a f`cut [i el câteva ramburs`ri groase printre b`ie]ii
care ridic` blocuri din pix, iar din cauza asta o s` cad` jos odat`
cu marii combinatori care s-au bucurat de bani cât au fost \n
libertate, dar care o s` cheltuiasc` tot ca s` mai vad` o zi de
libertate.
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