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Unul dintre cei mai
temuți traficanți
de droguri din
Europa a fost prins
într-o vilă din
Lunca Cetățuii din
Iași! Lek Colaj ar fi
adus 18 kilograme
de cocaină
Profesorii
navetiști din Iași,
disperați din cauza
transportatorului
Rottmarg!
economic
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Clienții firmei de transport Rottmarg
sunt nemulțumiți după ce au fost
îngrămădiți în microbuze pe locurile în
picioare. Un referent cultural, care face
naveta de 4 ani, nu a primit
abonamentul lunar solicitat
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actualitate 8
Sfatul lui
Blestem pentru copiii din comuna
nea' Mihai de la Iași! ieșeană Strunga! Au fost mutați în
Cum să bei până te prăznicar după ce vechea grădiniță a
faci praf, să te urci fost demolată
la volan și să nu te Copiii din comuna ieșeană Strunga au
ajuns să facă grădinița în prăznicarul
oprească poliția

expres

16

unde localnicii fac pomenirea morților.
După ce vechea grădiniță, dar și școala
din localitatea Crivești au fost închise și
demolate pentru a face loc altei clădiri
noi, autoritățile din Primăria Strunga...
actualitate 9

Nea' Mihai de la Iași este un domn trecut
bine de prima tinerețe care a greșit
marți seara în trafic. La aproape 70 de
ani, nea Mihai s-a urcat băut la volan și a
acroșat un autoturism parcat
eveniment 3
Maricel Popa, șeful CJ, a fost
prins cu o minciună de 200 de
milioane de euro în alegerile locale
2020. Adevărul din spatele dezastrului
girat pe drumurile județene

Un fost SPP-ist a provocat un
accident în față la Lidl Nicolina.
Era beat în momentul impactului
Un șofer aflat sub influența
băuturilor alcoolice a provocat
un accident rutier în Nicolina.
După impact, bărbatul a dat de
înțeles că este un om important
și ar vrea să rezolve totul fără să
mai fie nevoie de intervenția
polițiștilor. Mai mult decât atât, a
precizat că a lucrat la Serviciul
de Protecție și Pază (SPP)
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Politicieni controversa]i din jude]ul Ia[i
care candideaz\ la alegerile locale 2020.
Lista primarilor cu probleme penale
care viseaz\ s\ prind\ un nou mandat
Mai mul]i politicieni
controversa]i din jude]ul
Ia[i candideaz` la
alegerile locale 2020.
Unii dintre ace[tia au
condamn`ri penale, \ns`
vor s` ocupe func]ii
publice de conducere.
Al]ii au mari probleme
de integritate, \ns`
acest lucru nu i-a
\mpiedicat s` se \nscrie
\n alegerile locale din 27
septembrie 2020
O serie de politicieni controversa]i
din jude]ul Ia[i vor candida la alegerile
locale 2020. Lista este una destul de
lung`, pornind de la candida]i pentru
postul de primar cu condamn`ri penale
\n spate, [i pân` la al]i candida]i cu
probleme de integritate care viseaz`
s` ocupe o func]ie public`. Pentru
alegerile din 27 septembrie 2020, \n
unele localit`]i din jude]ul Ia[i vor
candida persoane care au suferit
condamn`ri penale pe diverse motive.

Lista politicienilor
controversa]i care
candideaz` la alegerile
locale 2020. Primari cu
condamn`ri mai vor un
nou mandat
Lista politicienilor controversa]i din
Ia[i este una destul de lung`. O parte
din cei care vor s`-[i reconfirme
mandatele au condamn`ri penale \n
spate. Chiar dac` au fost condamna]i
\n trecut pentru diverse fapte, unii au
ales s` candideze la func]ia de primar.
O parte a candida]ilor au fost condamna]i
\n trecut, iar cum perioada de \ncercare
a trecut, \ncearc` acum s` revin` pe
func]iile de primar. Un astfel de personaj

locale 2020 se num`r` [i Elena Curcudel,
candidat PNL Mironeasa. Aceasta s-a
ales cu 1 an [i 4 luni condamnare cu
amânarea execut`rii pedepsei. Aceasta
a fost condamnat` \ntr-un dosar de
fraud` cu fonduri europene legate de
asfaltarea unui drum din localitate.
Elena Curcudel, primarul comunei
Mironeasa, a r`mas pe func]ie f`r` s`
p`]easc` ceva. Practic, dac` \n prim`
instan]` primarul comunei a fost
condamnat s` p`r`seasc` func]ia [i i
s-a interzis s` mai candideze pentru o
perioad`, la recurs, pedeapsa
complementar` a fost \nl`turat`. Prim`ria
comunei Mironeasa este o afacere de
familie. Elena Curcudel este primar,
iar so]ul s`u, Constantin Curcudel, este
viceprimar \n comun` de mai multe
mandate.

este Sorin Laz`r, candidat PSD \n
comuna Strunga.
|n perioada \n care a fost senator
PSD, Sorin Laz`r a fost condamnat la
\nchisoare cu suspendare pentru abuz
\n serviciu. Faptele au fost s`vâr[ite
\n perioada \n care acesta a fost primar
\n comuna Strunga. |n plus, prim`ria
din comuna Strunga a fost o afacere
de familie. Sorin Laz`r [i-a l`sat so]ia,
Mariana Strunga, la prim`rie. Acum,
aceasta s-a dat deoparte pentru a-[i
l`sa so]ul s` candideze pentru un nou
mandat.

Vatamanu, actualul primar din ora[ul
Târgu Frumos. Candidatul PSD la
prim`ria din Târgu Frumos a fost
condamnat \n 2016 la un an de \nchisoare
cu suspendare pentru conflict de interese.
Acesta nu a fost \ns` demis din func]ie,
chiar dac` a avut o interdic]ie de 3
ani de ocupare a postului. Vatamanu
nu a fost demis pentru c` secretarul
prim`riei nu a emis referatul constatator.
Cum au trecut [i cei trei ani de
\ncercare, Ionel Vatamanu poate acum
candida lini[tit pentru un nou mandat
\n fruntea Prim`riei ora[ului Târgu
Frumos.

Un mandat \ntreg cu
scandal la Târgu
Frumos. Ionel
Vatamanu, pe lista
candida]ilor
controversa]i la
alegerile locale 2020

Personaj controversat
la alegerile locale
2020 \ntr-o comun`
din jude]ul Ia[i.
Condamnat dup`
un accident rutier

Un alt candidat controversat la
alegerile locale 2020 este [i Ionel

{i la Prim`ria comunei R`chiteni
va candida un individ controversat

pentru alegerile locale 2020. Petre
Dobo[, actualul primar \n func]ie, va
candida din partea PNL pentru un nou
mandat. Petre Dobo[ a fost condamnat
\n actualul mandat la 2 ani de \nchisoare
cu suspendare pentru omor din culp`
\n urma unui accident rutier. Cu toate
acestea, nici Petre Dobo[ nu [i-a pierdut
mandatul, pentru c` [i acesta trage de
timp cu referatul constatator al secretarului.
|n anul 2013, Petre Dobo[ a fost implicat
\ntr-un accident rutier care s-a soldat
cu decesul unui tân`r de 27 de ani \n
localitatea Lunca Cet`]uii, comuna
Ciurea.

Primar condamnat
pentru fraud` cu
fonduri europene. Lista
candida]ilor
controversa]i cuprinde
nume cu state vechi
|n lista neag` a politicienilor
controversa]i care candideaz` la alegerile

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

Primar condamnat
pentru abuz \n serviciu.
Jonglerii cu suprafe]e
de teren pentru un
candidat la alegerile
locale
Vasile Cre]u, candidat PSD Cotnari,
se afl` [i el pe lista primarilor condamna]i
care continu` s` se afle \n prim`rie.
|n 2016, Vasile Cre]u [i-a câ[tigat
mandatul la prim`rie. |n anul 2017,
prefectul jude]ului a semnat ordinul
de \ncetare a mandatului dup` ce Cre]u
a fost condamnat la 2 ani de \nchisoare
cu suspendare pentru abuz \n serviciu
[i cu termen de \ncercare de 4 ani.
Vasile Cre]u a fost condamnat pentru
c` a refuzat s` retrocedeze un teren
unei persoane din localitate. Primarul
a atacat ordinul de \ncetare a mandatului
[i avut câ[tig de cauz` pentru c`
termenul de \ncercare a expirat la
\nceputul lui 2017, astfel \ncât a revenit
pe func]ie.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, a fost
prins cu o minciun\ de 200 de
milioane de euro `n alegerile locale
2020. Adev\rul din spatele dezastrului
girat pe drumurile jude]ene
Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, a fost prins cu
o minciun` grosolan`, \n plin` campanie
pentru alegerile locale 2020. |n urm` cu 4
ani, \n campania pentru mandatul 20162020, Maricel Popa sus]inea c` va investi
peste 200 de milioane de euro \n
refacerea drumurilor jude]ene, \n lungime
de peste 250 de kilometri. Numai c` totul
s-a dovedit a fi doar o gogori]` electoral`
a lui Maricel Popa, acesta prostind pe fa]`
locuitorii jude]ului Ia[i
Maricel Popa, [eful CJ Ia[i, a min]it ie[enii vreme de 4 ani,
pe bani publici. |n plin` campanie pentru alegerile locale 2020,
Maricel Popa a folosit sintagma „un miliard de euro pentru un
milion de ie[eni” de foarte multe ori. Realitatea \ns` este cu totul
alta. |n urm` cu patru ani, Maricel Popa sus]inea c` va investi
peste 200 de milioane de euro \n refacerea drumurilor jude]ene.
Investi]iile \n drumurile jude]ene \ns` se pot num`ra pe degete.
Mai toate contractele derulate de CJ au ajuns la Ioan Echimov,
patronul Eky- Sam SRL, firma de cas` a lui Popa.

Maricel Popa [i-a b`tut joc de drumurile
jude]ene administrate de CJ Ia[i
Investi]iile f`cute \n mandatul lui Maricel Popa, [eful CJ Ia[i,
au fost prezentate pe larg [i de consilierii jude]eni ai opozi]iei. „|n
anul 2016, PSD promitea \n programul lor de campanie c` va
investi peste 200 de milioane de euro \n reabilitarea de drumuri
jude]ene. Promitea c` va asfalta \n 2016 circa 100 de kilometri de
drumuri [i c` pân` \n 2020 se vor moderniza peste 250 de kilometri
de drumuri jude]ene. Fiind consilier jude]ean, am o imagine bun`
asupra drumurilor aflate \n lucru [i asupra sumelor alocate acestor
lucr`ri, asa c` voi \ncerca s` aduc pu]in` lumin` asupra acestor
promisiuni neonorate”, a spus Romeo Vatr`, consilier jude]ean PNL.

F`r` nici un kilometru de drum asfaltat la
\nceputul mandatului lui Maricel Popa
Ale[ii jude]eni ai opozi]iei au demonstrat [i cum Maricel Popa,
[eful CJ Ia[i, a min]it ie[enii \n timpul acestui mandat 2016-2020
\n ceea ce prive[te reabilitarea drumurilor jude]ene. „|n 2016 sau asfaltat zero kilometri de drumuri jude]ene, deci nicidecum

ANUN} SELEC}IE FIRMâ SPECIALIZATâ
ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iași,
Str.Zorilor nr.11, Jud.Iași, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C.”KAMYS WAY” S.R.L, cu sediul în Mun. Iași, Str.
Holboca, nr. 2, cam. 3, et. 2, Jud. Iaşi, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J22/1038/2009, Cod de Identificare
Fiscală 25618415, desemnat prin Sentinţa Civilă 86/25.02.2020,
pronunțată de instanţa Tribunalului Iaşi, Secţia a II - a Civilă Faliment în dosarul nr. 7960/99/2019 (nr. format vechi 295/2019),
primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat la sediul
lichidatorului judiciar, până la data de 14.10.2020, orele 12:00,
pentru angajarea unei firme specializate în serviciul arhivistic
pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare a fondului
arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare) a fondului
arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data de 14.10.2020,
orele 13:00. Oferta trebuie să conțină următoarele elemente
obligatorii:structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul
pentru perioada de depozitare legală, precum și pentru un metru

100 de kilometri, asa cum au promis. |n prim`vara anului 2020,
Direc]ia Jude]ean` de Administrare a Drumurilor [i Podurilor a
f`cut un raport \n care se scria negru pe alb c` s-au reabilitat
\n 4 ani 11 kilometri de drumuri. Tr`gând linia, \n aceast` lun`
num`rul de kilometri de drumuri asfaltate finalizate va ajunge
probabil la aproximativ 70 de kilometri. Re]eaua de drumuri din
piatr` [i p`mânt totalizeaz` undeva la 400 de kilometri. Atât am
avut \n 2016, cam tot atât avem [i acum, nu a sc`zut semnificativ,
poate c` unele drumuri de p`mânt acum au piatr`. Deci tot acolo
suntem”, a mai spus Romeo Vatr`.

Sume mai mici decât promisiunile spuse \n
campania pentru alegerile locale 2020
|n plin` campanie electoral`, Maricel Popa a trecut la finalizarea
drumurilor modernizate cu bani de la Guvern, prin PNDL 2, cand
s-au ob]inut aproximativ 170 de milioane de lei pentru 7 drumuri
jude]ene. Unele dintre ele au fost recep]ionate, altele \nc` sunt
\n lucru. Dar 170 de milioane de lei reprezint` doar 35 de milioane
de euro. La care, dac` se mai ad`ug` 40 de milioane de euro
fondurile europene pentru jude]ul Ia[i pe Axa 1, suma total` este
de 75 de milioane de euro. Cifra este departe de promisiunea
de 200 de milioane de euro.
„Faptul c` s-au demarat lucr`ri de reabilitare [i la alte drumuri
nu \nseamn` c` sunt finalizate sau c` exist` garan]ia continu`rii
lucr`rilor la ele. Pân` la recep]ia lor nu pot fi luate \n calcul ca fiind
investi]ii f`cute. De exemplu, pentru Moreni - Pris`cani - Groze[ti
[i Române[ti - Podu Iloaiei - M`dârjac sunt necesari 120 de milioane
de lei, dar s-au alocat doar 20 de milioane de lei. Pentru Axa 1 Ia[i
- Suceava, Consiliul Jude]ean trebuie s` fac` rost de 100 de milioane

de lei pentru cofinan]are. Sursa de finan]are ar trebui s` fie din
bugetul jude]ului, dar r`mâne un mare semn de \ntrebare \n cât
timp se pot ob]ine ace[ti bani, care reprezint` jum`tate din bugetul
Consiliului Jude]ean Ia[i”, a ad`ugat liberalul de la CJ.

Scandal generat de Maricel Popa printre
ale[ii jude]eni vreme de 4 ani
Consilierii opozi]iei au ar`tat c` Maricel Popa, [eful CJ Ia[i,
a promis marea cu sarea pentru a câ[tiga \n 2016. Acelea[i
promisiuni au ap`rut \ns` [i acum. „Drumurile jude]ene reprezint`
una dintre cele mai spinoase probleme ale jude]ului. |n ace[ti
patru ani a fost evident` politica PSD de favorizare a comunit`]ilor
conduse de proprii primari, cu scopul de a le asigura sprijinul
politic \n alegerile locale [i parlamentare. Lucr`rile de reabilitare
a drumurilor trec 90 la sut` prin comune PSD. Numeri pe degetele
de la o mân` comunele PNL prinse \n vreun proiect de reabilitare
finalizat \n 2020. Au min]it! Au promis c` nu vor ]ine cont de
culoarea politic` \n alocarea de fonduri pentru modernizarea
drumurilor”, a \ncheiat consilierul jude]ean PNL.
Vlad ROTARU

liniar de documente, modalități și termene de plată. Oferta va
fi însoțită de copiile certificatelor de conformitate, a actului
constitutiv al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare
la Registrul Comertului, a autorizației de funcționare pentru
serviciile arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare
a documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de
Arhivele Naționale, precum și de proiectul contractului în care
să se regăsească și clauzele privind transferul acestor documente,
conform Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și a art.18 indice 4, din
Legea nr. 138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente
contabile, acte de personal etc., ale societatii falite S.C.”KAMYS
WAY” S.R.L, în cantitate de aproximativ 5 m.l. Criteriul aplicat
pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai mic
oferit. Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi supuse atenţiei
Adunării Creditorilor debitoarei S.C.”KAMYS WAY” S.R.L. - în
faliment. Desemnarea ofertantului câştigător al selecţiei de
oferte va fi făcută în conformitate cu decizia Adunării Creditorilor.
Relații suplimentare la tel./fax 0232/220.777, mail: office.is@lrj.ro,
www.lrj.ro.
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Zeci de ie[eni au aflat c\ sunt
infecta]i cu COVID-19 la un simplu
control medical! Prof. dr. Diana
Cimpoe[u: ıDin 50 de test\ri zilnice,
15 sunt pozitive‰
La UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din
Ia[i, zeci de pacien]i au aflat c` au
COVID-19 la un simplu control medical.
Ini]ial, ace[tia s-au prezentat la spital
pentru alte afec]iuni, dar, \n urma testului
PCR, au aflat c` sunt pozitivi la infec]ia cu
noul tip de virus. Prof. dr. Diana Cimpoe[u
spune c` unii pacien]i au simptome
specifice, iar cei asimptomatici nici nu au
b`nuit c` au luat contact cu virusul
La Unitatea de Primiri Urgen]e de la Spitalul „Sf. Spiridon”
din Ia[i, zilnic, din 50 de pacien]i testa]i, 15 pacien]i sunt confirma]i
pozitiv la infec]ia cu coronavirus. Unii dintre ace[tia se prezint`
la spital pentru c` au simptome specifice, al]ii vor s` se interneze
\n unitatea medical` având alte aflec]iuni [i afl`, abia atunci, c`
au coronavirus. |n 24 de ore, medicii recolteaz` probe la aproximativ
50 de pacien]i, unii simptomatici, al]ii f`r` simptome. Num`rul
de ie[eni confirma]i zilnic pozitiv la infec]ia cu coronavirus, la
UPU, a crescut considerabil \n compara]ie cu s`pt`mânile trecute,
când se raportau zilnic \n medie 5-6 pacien]i.

Prof. dr. Diana Cimpoe[u: „Dac` testul PCR
este pozitiv, pacien]ii care nu reprezint` o
urgen]` medical` sunt direc]iona]i c`tre o
unitate medical` suport COVID-19”
Zilnic, la Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU) de la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Ia[i se fac \n medie 50 de recolt`ri \n vederea
efectu`rii testului PCR. Din cele 50 de test`ri, 10-15 ies pozitive.
Prof. dr. Diana Cimpoe[u spune c` unii pacien]i ajung la spital
cu ambulan]a dup` ce sun` la 112 [i spun c` au simptome
specifice infec]iei cu COVID-19, al]ii afirmând c` necesit` internare
\n spital, dar, \nainte de acest moment, fiecare pacient este testat.
Cei asimptomatici au o surpriz` atunci când afl` c` sunt pozitivi
la infec]ia cu coronavirus. „Zilnic, \n UPU facem \n medie 50 de
test`ri. Cele mai comune simptome sunt febra [i dispneea. Tot
pentru testare avem [i pacien]i care ajung \n spital pentru alte
afec]iuni pentru care necesit` internare [i, conform protocolului,
sunt testa]i. Dac` testul PCR este pozitiv, pacien]ii care nu

reprezint` o urgen]` medical` sunt direc]iona]i c`tre o unitate
medical` suport COVID-19”, spune prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa
UPU SMURD Ia[i.

|ntre 200 [i 250 de prezent`ri la UPU \n
fiecare zi. Medicii recomand` ie[enilor s`
sune la 112 doar atunci când au o urgen]`
|n fiecare zi, la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i se
prezint` \ntre 200 [i 250 de pacien]i. Unii pacien]i ajung \n UPU
cu ambulan]a, al]ii prin mijloace proprii. „Primim \n continuare
pacien]i \n UPU cu leziuni, fracturi, ciroz`, atacuri vasculare
cerebrale, cu hemoragii digestive sau pacien]i cu boli decompensate.
Mai avem, \ns`, [i pacien]i care sun` la 112 pentru a solicita
ambulan]a, exagerând simptomele de care sufer`, doar pentru a
fi siguri c` vor fi du[i la spital. Recomand`m, \n continuare,
popula]iei s` apeleze num`rul unic de urgen]` doar \n situa]ia \n
care prezint` o urgen]` medical`. Totodat`, dac` au simptome
specifice infec]iei cu COVID-19, s` contacteze, mai \ntâi, medicul
de familie [i numai la recomandarea lui s` se prezinte la spital”,
mai spune prof. dr. Diana Cimpoe[u.

Ieri, la Ia[i s-au \nregistrat 144 de teste
PCR pozitive. Dintre acestea,
73 apar]in pacien]ilor reconfirma]i pozitiv
la infec]ia cu coronavirus
Ieri, la Ia[i s-au \nregistrat 71 de cazuri noi de COVID-19, iar
alte 73 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la infec]ia cu coronavirus,
dup` ce au fost declarate vindecate. Spitalele suport COVID-19 sunt
aglomerate [i asta pentru c` zeci de pacien]i sunt confirma]i zilnic
pozitiv. „Avem 195 de pacien]i interna]i la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i. La sec]ia de terapie intensiv` avem un singur loc liber. Pe
sec]ia de terapie intensiv` de la Spitalul de Neurochirurgie avem 5
locuri libere. La Spitalul de Recuperare trimitem, \n continuare, pacien]i
asimptomatici sau cu forme u[oare, la Spitalul de Pneumoftiziologie
trimitem pacien]ii cu forme medii [i grave, la fel ca la Spitalul «C`i
Ferate». |n ceea ce prive[te Spitalul Militar, momentan nu mai trimitem
pacien]i acolo, deoarece mai multe cadre medicale au fost infectate
cu coronavirus, iar cele care au r`mas la lucru se ocup` de pacien]ii
deja interna]i”, a specificat dr. Carmen Manciuc, director medical la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU
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Prof. univ. C\t\lin T\nase, noul director la
Gr\dina Botanic\ a Universit\]ii ıAlexandru
Ioan Cuza‰ din Ia[i! Au fost valida]i
[i noii directori ai Sta]iunilor de Cercetare
ale institu]iei de `nv\]\mânt superior
Rectorul, prof. univ. dr. Tudorel Toader,
de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i a coordonat organizarea de
concursuri pentru importante posturi de
conducere în institu]ie. Principalul post
vizat a fost de director la Gr`dina
Botanic` „Anastasie F`tu”. De asemenea,
a fost vorba de pozi]ii ce ]in de institute
de cercetare [i de sta]iuni [tiin]ifice ale
unit`]ii de înv`]`mânt superior
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i a
continuat organizarea de concursuri pentru ocuparea unor importante
func]ii! În prim-plan s-au aflat cele de director la Gr`dina Botanic`
„Anastasie F`tu”, respectiv la Institutul de Cercet`ri InterdisciplinareDepartamentul Interdisciplinar Socio-Uman. De asemenea, au fost
sunt vizate [i cele de conducere la Sta]iunile de Cercetare.

Nou director la Gr`dina Botanic` a
Universit`]ii „Cuza”! Au fost valida]i [i noii
directori ai Sta]iunilor de Cercetare
Prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector al Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i a coordonat concursurile pentru postul de
director la Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu”, dar [i pentru noii
directori ai Sta]iunilor de Cercetare ale institu]iei de \nv`]`mânt
superior. Astfel, ca urmare a interviurilor derulate ieri, 16 septembrie
2020, la Gr`dina Botanic` a participat actualul director, prof. univ.
dr. C`t`lin T`nase. Acesta va continua s` coordoneze faimoasa
gr`din` din toat` România. Prof. univ. dr. Catalin Tanase, fost

prorector la Universitatea „Cuza” din Ia[i, este [i membru al
Academiei Române. Este un biolog (specializat pe micologie [i
botanic`), profesor la Facultatea de Biologie.

Care sunt noii coordonatori ai Sta]iunilor
de Cercetare din România ale Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
De asemenea, tot \n data de 16 septembrie 2020, s-au desf`[urat
interviuri cu candida]ii pentru posturile de la conducerea Sta]iunilor
de Cercetare din România ale Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i. Aici, coordonatorii erau interimari \n ocuparea acestor
posturi. Astfel, Sta]iunea Biologic` Marin` „Prof. dr. Ion Borcea”
de la Agigea \l va avea drept coordonator pe CS III Emanuel {tefan
Baltag, Sta]iunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Acvacultur` [i
Ecologie Acvatic` Ia[i, de la Ez`reni va fi coordonat` de admin.
fin. grad. I (S) dr. ing. Cristian-Alin Barbacariu. La Sta]iunea de
Cercetare {tiin]ific` [i Practic` Studen]easc` „Vasile B`c`uanu” din
{tef`ne[ti, Boto[ani, [ef lucr`ri este dr. Gabriel Ionu] Pl`van, urmând
ca la Sta]iunea de Cercetare [i Practic` Studen]easc` „Ion Gugiuman”,
Rar`u, s` fie nominalizat conf. univ. dr. Dan-Cristian Lesenciuc, iar
la Sta]iunea de Cercetare [i Practic` Studen]easc` „Simion Mehedin]i”,
Tulnici, lect. dr. Ionu] Vasiliniuc. Sta]iunea de Cercet`ri FizicoGeografice [i de Monitorizare a Calit`]ii Mediului de la M`dârjac,
jude]ul Ia[i, va fi condus` de conf. dr. ing. hab. Lilian Niac[u.

Un nou director [I la Editura
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i, mandatul 2020-2024

concursului, pentru mandatul 2020-2024, prof. univ. dr. Constantin
Dram de la Facultatea de Litere a fost numit drept director. Mai
departe, au avut loc concursuri [i pentru func]ia de director la:
Institutul de Cercet`ri Interdisciplinare, Departamentele Interdisciplinare
({tiin]e Socio-Umane) [i Centrele de Cercetare Cernesim, Ramtech
[i ArheoInvest. Aici, la Institutul de Cercet`ri Interdisciplinare,
concursul a fost câ[tigat de prof. univ. dr. Tudor Luchian de la
Facultatea de Fizic`, la Departamentul Interdisciplinar, noul director
este cercet`tor [tiin]ific I dr. Mariana Neam]u. Urmeaz`, ca nou
director la Cernesim - prof. univ. dr. Romeo-Iulian Olariu, la
Ramtech - cercet`tor [tiin]ific II, dr. Sorin Ta[cu, iar la ArheoInvestcercet`tor [tiin]ific III - dr. Andrei As`ndulesei.
Valentin HU}ANU

De reamintit este c` [i prestigioasa Editur` a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” are un nou director. Dup` derularea

Ac]iune-eveniment stradal\ spectaculoas\ la Ia[i!
O nou\ edi]ie a Festivalului ıStrada L\pu[eanu‰,
organizat de Ateneul Na]ional
Ateneul Na]ional din Ia[i invit` publicul la o nou` edi]ie a
Festivalului „Strada L`pu[neanu”. |n acest final de s`pt`mân`, \n
intervalul 18-20 septembrie 2020, la Ia[i este programat` o nou`
ac]iune-eveniment stradal` spectaculoas`. De la spectacole de
teatru pentru copii [i adul]i, la concerte [i demonstra]ii de dans,
Ateneul ie[ean promite spectatorilor c` vor g`si, în cele trei zile
de festival, evenimente pentru toate gusturile [i pentru toate
vârstele! Astfel, copiii vor întâlni diminea]a eroi populari ca „Harap
Alb” [i „F`t-Frumos” sau vor merge „Cu Cenu[`reasa la bal”, iar
seara, iubitorii de comedie vor râde la „Aten]ie ateriz`m!”, „Pijamale”
sau „Ast` sear`…în familie”.

În cadrul Festivalului „Strada L`pu[neanu”,
ajuns la edi]ia a II-a, Ateneului
Na]ional i se al`tur` parteneri
consacra]i ca Palatul Copiilor Ia[i
sau Casa de Cultur` a Studen]ilor Ia[i

11:00 - 21:00. Vineri, 19 septembrie 2020, ora 11:00, la Muzeul
Unirii va avea loc spectacolul „Cu Cenu[`reasa la bal”, \n regia
lui Toma Hogea, urmând ca la ora 19:00 s` aib` loc spectacolul
„Aten]ie, ateriz`m”, \n regia lui Daniel Onoae. Sâmbat`, 19
septembrie 2020, ora 11:00, Muzeul Unirii va g`zdui spectacolul
„Harap Alb”, \n regia lui Erica Moldovan, urmând ca la ora 16:00
s` aib` loc Recitalul de anto, pian, vioar`, coordonat de prof. Ina
Cristea, iar la ora 19:00, s` urm`rim spectacolul „Pijamale”, \n
regia lui Andrei Ciobanu.

Pe lâng` aceste spectacole, Ateneul
Na]ional din Ia[i promite „spectatorilor [i
multe alte surprize
Totul continu` duminic`, 20 septembrie 2020, ora 14:00, la
Muzeul Unirii cu reprezenta]ia „Dans [i teatru”, prof. Lavinia
R`ileanu, ora 11:00, la Muzeul Unirii cu spectacolul „F`t Frumos
din lacrim`”, \n regia Eric`i Moldovan, ora 18:00, la Terasa
Restaurant Clubul Presei cu evenimentul „Cultura pe teras`/Improviza]ie
în arta actorului” cu Trupa de teatru „Idiot/ Lion’s D Ia[i”. Tot
duminic`, 20 septembrie 2020, ora 19:00, la Muzeul Unirii asist`m
la „Ast` sear`... în familie”, \n regia Eric`i Moldovan. Pe lâng`
aceste spectacole, Ateneul Na]ional din Ia[i promite spectatorilor
[i multe alte surprize. Pentru a primi publicul într-o atmosfer`
festiv`, Ateneul ie[ean \i invit` pe to]i cei care presteaz` servicii,
în zona Str`zii L`pu[neanu, s` realizeze activit`]i specifice, în
cadrul festivalului.

În cadrul Festivalului „Strada L`pu[neanu”, ajuns la edi]ia a
II-a, Ateneului Na]ional i se al`tur` parteneri consacra]i ca Palatul
Copiilor Ia[i sau Casa de Cultur` a Studen]ilor (CCS) Ia[i. Al`turi
de ace[tia, Ateneul continu` colaborarea cu Complexul Muzeul
Na]ional „Moldova” (CMNM). Astfel, spectacolele se vor desf`[ura
în gr`dina Muzeului Unirii pentru a putea gestiona num`rul de
spectatori prezen]i la evenimente, acestea fiind organizate cu
respectarea m`surilor [i a regulilor de distan]are fizic` impuse.
Ateneul Na]ional din Ia[i, împreun` cu to]i partenerii s`i, va
propune publicului iubitor de cultur` [i frumos un program
Valentin HU}ANU
complex de manifest`ri cultural-artistice [i educative, respectiv
valentin.hu]anu@bzi.ro
spectacole în zilele 18, 19 [i 20 septembrie 2020, în intervalul
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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A sc`zut num`rul
localit`]ilor din
jude]ul Ia[i \n care
ApaVital furnizeaz`
ap` doar diminea]a
[i seara

Odat` cu luna septembrie 2020, ApaVital a
redus num`rul comunelor din jude]ul Ia[i care
primesc ap` la program, doar diminea]a [i
seara. Astfel, pân` la sfâr[itul lunii, se
\ncearc` refacerea rezervelor de ap` potabil`
care aprovizioneaz` nou` comune din jude].
Seceta care a afectat localit`]ile pe timpul
lunilor de var` produce dificult`]i de asigurare
a unui nivel minim \n rezervoarele ApaVital
ApaVital va furniza ap` diminea]a [i seara \n 9 comune
din jude]ul Ia[i pân` la sfâr[itul lunii septembrie 2020. Consumul
de ap` pentru gr`din`rit [i alte treburi din agricultur` a sc`zut
odat` cu \nceputul toamnei [i cu recoltarea culturilor. Seceta
a afectat foarte mul]i locuitori din Ia[i \nc` din luna iunie,
timp \n care a \nceput s` creasc` consumul de ap` cu pân`
la de patru ori mai mult. În vederea refacerii rezervelor de
ap` potabil`, ApaVital va furniza ap` potabil` pân` pe 30
septembrie 2020, zilnic, în intervalul orar estimat 07:00 - 09:00
[i 19:00 - 21:00, c`tre utilizatorii din comunele: Cepleni]a,
Scobin]i, Cotnari, Deleni. |n aceea[i perioad` de timp, \n
intervalul orar 07:00 -10:00 [i 17:00 - 22:00, se va furniza ap`
\n comunele: Belce[ti, Focuri, Coarnele Caprei, iar \n localit`]ile
Pietr`rie [i P`un din comuna Bârnova \ntre orele 06:00 - 10:00
[i 18:00 – 22:00.

Seceta a afectat numeroase
comune din jude]ul Ia[i
Pe perioada verii, aproape 20 de comune din jude]ul Ia[i
au fost afectate de secet`, iar consumul mare de ap` pentru
activit`]ile agricole a dus la epuizarea cu rapiditate rezervoarele
de înmagazinare ApaVital. Pentru refacerea acestora a fost
necesar ca \n ultimele trei luni programul de furnizare a apei
s` fie doar diminea]a [i seara. „ApaVital reaminte[te utilizatorilor
din zonele afectate c` folosirea apei în alte scopuri decât cel
menajer duce la o cre[tere a consumurilor peste capacitatea
maxim` instalat` a sistemelor de alimentare cu ap`, ceea ce
determin` dificult`]i în asigurarea unui nivel minim de ap` în
rezervoare, care s` permit` func]ionarea capacit`]ilor de pompare
în regim normal”, precizeaz` reprezentan]ii ApaVital Ia[i.

|ntreruperea furniz`rii apei potabile
c`tre locuitorii din comuna }u]ora
De asemenea, \n scopul igieniz`rii rezervorului de ap`
}u]ora, de 200 mc capacitate, de ast`zi, 17 septembrie 2020,
ora 07:00, pân` vineri, 18 septembrie 2020, ora estimat`17:00,
furnizarea apei potabile va fi întrerupt` c`tre utilizatorii din
localita]ile }u]ora, Chipere[ti [i Opri[eni, comuna }u]ora. În
vederea evit`rii eventualelor efecte negative cauzate de lipsa
apei, ApaVital Ia[i recomand` utilizatorilor afecta]i s`-[i creeze
rezerve de ap` potabil` pentru perioada de întrerupere. Pentru
informa]ii suplimentare sau alte sesiz`ri, utilizatorii pot suna
la num`rul de telefon: 0232.969.
Alexandra ABONICESEI
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Inspectorii Agen]iei Jude]ene
`n Zootehnie verific\ fermierii
din Ia[i care au cerut
sprijinul cuplat `n sectorul
zootehnic. Ie[enii g\si]i cu
nereguli risc\ excluderea de la
plata subven]iei
Inspectorii Agen]iei Jude]ene \n Zootehnie au demarat controalele
la fermierii din Ia[i care vor sprijinul cuplat zootehnic (SCZ) de
la APIA pentru anul de cerere 2020. Cresc`torii de ovine/caprine
[i bovine care solicit` ajutoare na]ional tranzitorii [i sprijin cuplat
\n sectorul zootehnic vor primi subven]iile de la Agen]ia de Pl`]i
[i Interven]ie \n Agricultur` (APIA) doar dac` respect` o serie
de obliga]ii \n ceea ce prive[te animalele pe care le de]in, dar
[i \n timpul controalelor efectuate de speciali[tii [i inspectorii
Agen]iei Jude]ene \n Zootehnie.

Fermierii din Ia[i care nu respect` mai
multe condi]ii \n momentul controlului
efectuat de inspectorii Agen]iei Jude]ene
\n Zootehnie risc` excluderea de la plat`
Inspectorii vor verifica o serie de documente pe care cresc`torii
de ovine, caprine sau bovine selectate \n e[antionul de control
trebuie s` le aib`. Astfel, animalele trebuie \nregistrate \n Registrul
Individual al Exploata]iei (RIE) [i trebuie s` existe date referitoare
la exploata]ie, la animalele din exploata]ie, codul unic de identificare
al animalului, dar [i date despre animalul nou-intrat \n exploata]ie
sau care p`r`se[te exploata]ia. |n total vor fi controlate exploata]ii
cu un num`r de 1.870 de ovine, caprine [i bovine pentru care
s-au solicitat subven]iile APIA, respectiv sprijinul cuplat zootehnic
(SCZ) .

Tinerii fermieri din Ia[i primesc
subven]ii mai mari \n anul 2020
pentru terenurile agricole exploatate
Fermierii vor primi avansul din aceast` sum` acordat` \n
cadrul SAPS care \n anul 2020 este de 69,1166 euro la hectar.
O alt` schem` de plat` \n cadrul c`reia primesc fermierii subven]ii
anul acesta este plata redistributiv`. Pentru primul interval, respectiv
1-5 hectare, cuantumul este de 5 euro la hectar, iar avansul va
fi de 3,5 euro la hectar. Pentru al doilea interval, \ntre 5 [i 30
de hectare, agricultorii vor \ncasa 33,672 euro \n avans, din suma
total` de 48,1053 euro la hectar. Plata pentru \nverzire are un
cuantum de 57,8245 euro la hectar, iar avansul reprezint` 40,477
euro la hectar.
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Fermierii din Ia[i au \ncasat drept subven]ii
de la APIA pentru anul de cerere 2019
suma de 70 de milioane de euro
Plata pentru tinerii fermieri este de 36,6119 euro la hectar, \n
anul 2020, adic` 25,628 de euro la hectar \n avans. Suma care va
fi pl`tit` tinerilor fermieri pentru campania de pl`]i APIA 2020 este
mai mare cu aproape 6 euro la hectar comparativ cu cea acordat`
\n anul 2019. Aceast` schem` de plat` este singura care a \nregistrat
o cre[tere, celelalte scheme fiind reduse fa]` de anul 2019. Avansul
se va achita fermierilor \n perioada 16 octombrie-30 noiembrie 2020.
|n campania APIA 2020 au depus cererile de plat` aproximativ
20.000 de fermieri care exploateaz` 280.000 de hectare.

APIA Ia[i efectueaz` plata ajutorului
de stat în sectorul cre[terii
animalelor pentru luna iunie 2020
Fermierii din Ia[i vor primi subven]ii APIA pentru sectorul
zootehnic pân` la sfâr[itul anului 2020. De asemenea, \n aceast`
perioad`, APIA efectueaz` plata privind ameliorarea raselor de
animale. Suma total` autorizat` la plat` la nivelul jude]ului Ia[i
este de peste 80.000 de lei [i se acord` de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, pentru
un num`r de 8 solicitan]i care au accesat aceast` form` de ajutor
de stat în conformitate cu prevederile Hot`rârii de Guvern
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în
sectorul cre[terii animalelor.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Profesorii naveti[ti din Ia[i,
dispera]i din cauza
transportatorului Rottmarg!
Au fost `ngr\m\di]i `n
microbuze pe timp de pandemie
Clien]ii firmei de transport Rottmarg sunt
nemul]umi]i dup` ce au fost \ngr`m`di]i \n
microbuze pe locurile \n picioare. Un
referent cultural, care face naveta de 4
ani, nu a primit abonamentul lunar
solicitat. Patronul se scuz` c` [oferul era
proasp`t angajat
Neveti[tii din Ia[i care au apelat serviciile societ`]ii de transport
intrajude]ean Rottmarg SRL au reclamat modul \n care se desf`[oar`
c`l`toriile. Mai precis este vorba despre traseul Ia[i - {ipote.
Recent, un referent cultural care face naveta de aproximativ 4
ani \n comuna {ipote s-a izbit de o serie de nereguli. Lavinia R.
a povestit reporterilor BZI c` a fost obligat` s` pl`teasc` c`l`torile
la pre] \ntreg, de[i beneficiaz` de abonament, care ajunge la un
cost lunar de aproximativ 500 lei. „Din cauza costurilor mari ale
biletului de transport pân` la {ipote (19 lei un drum dus, 19 lei
un drum \ntors), pentru naveti[ti este foarte important s` avem
abonament, \ncât s` reu[im s` ne descurc`m. Toat` vara, cât am
f`cut naveta, mi s-a spus c` abonamentul \l pot face la [ofer, [i
a[a am f`cut \n fiecare var`, domnul [ofer nu avea preg`tit niciun
talon pentru abonament, a[a c` am fost pus` \n situa]ia s` pl`tesc
un bilet \ntreg sau s` cobor [i s` nu merg la serviciu. Cerin]a
mea a fost s` pl`tesc 13 lei, cât ar fi normal cu abonament,
]inând cont c` dumnealui nu avea preg`tite cele necesare unui
abonament [i mi s-a spus c`, dac` nu \mi convine, nu am decât
s`-l sun pe patron”, a spus tân`ra.

Probleme [i \n cazul distan]`rii
sociale pe timp de COVID -19
Femeia a mai ar`tat c` mai mul]i profesori naveti[ti [i-au
exprimat nemul]umirea, dar nu au vut curaj s` depun` reclama]ii.
„S-a c`l`torit \n picioare, nu s-a respectat distan]a social` pe timp
de pandemie. Scaunele din fa]` trebuiau s` fie neocupate, dar
pentru unele persoane nu este nicio problem` s` ocupe respectivele
scaune. Ceilal]i c`l`tori sunt pu[i unul lâng` altul. Acum, sper
s` nu ajung s` nu m` mai primeasc` \n autobuz [i s` fiu nevoit`
s` m` duc la ocazie. |n ultimele zile, [tiind c` s-au f`cut reclama]ii,
situa]ia s-a mai remediat. Dar, dup` ceva timp, vor reveni tot la
acele microbuze \nghesuite”, a mai spus clienta Rottmarg.

Patronul Constantin Marchidan a
recunoscut c` au fost
probleme pe traseul spre {ipote
Contactat telefonic de c`tre reporterii BZI, Constantin Marchidan,
patronul firmei de transporturi, a precizat c` [oferul era proasp`t
angajat [i nu avea \n gestiune abonamentele. Mai mult, nerespectarea
distan]ei sociale ar fi fost o gre[eal` care nu se va mai repeta.
„Doamna este foarte recalcitrant`. M-a sunat s`-mi spun`. Asta este
regula, trebuia s` vin` la agen]ie cu o zi \nainte. |n ziua respectiv`
era un [ofer nou, care nu avea \n gestiune abonamentele. Am avut
cazuri când [oferii au plecat cu banii de pe abonamente. Legat de
distan]area social`, \n ziua respectiv` nu se [tia c` se vor urca
trei profesori de la Vân`tori. Era un microbuz. Normal se anun]`,
se face o rezervare \n aceast` perioad`. De exemplu, am pus la
dispozi]ie un autobuz cu 40 de locuri [i au plecat 12 c`l`tori. Mai
degrab` te \n]elegi cu elevii decât cu profesorii”, a precizat Constantin
Marchidan, patronul firmei de transport. Conform ultimelor date
financiare, Rottmarg SRL a \nregistrat anul trecut o cifr` de afaceri
de 2,3 milioane lei, profit de 82.961 lei, datorii de 3,7 milioane lei,
cu un num`r de 34 de angaja]i. Constantin Marchidan este cunoscut
ca apropiat al lui Constantin Dinte, patronul firmei de transport
Micedu. Afaceristul este cercetat \ntr-un dosar de evaziune fiscal`.
La un moment dat, au avut loc perchezi]ii la sediile firmelor, ocazie
cu care s-au ridicat mai multe sume. |ntre timp, Constantin Dinte
\ncearc` s` scape de propriet`]i. A scos la vânzare [i vila de lux
din zona Galata, pre]ul fiind de aproape 500.000 de euro.
Ciprian BOARU

Ie[enii care au
buletinele expirate
sunt amenda]i de
poli]i[tii locali [i
`ndruma]i s\-[i fac\
acte de identitate noi
`n pragul alegerilor
Poli]ia Local` Ia[i a \nceput o ac]iune care \i vizeaz` pe
ie[enii care au acte de identitate expirate. |n pragul alegerilor
locale, autorit`]ile locale gr`besc procedurile pentru eliberarea
buletinelor \n a[a fel \ncât persoanele cu drept de vot s` poat`
merge la urne. |n acest sens, institu]ia din subordinea Prim`riei
Ia[i face ac]iuni \n zona locuin]elor unde sunt \nregistrate
numeroase persoane. |n urma controalelor sunt depistate
numeroase persoane f`r` acte de identitate sau cu acte expirate,
\ns` sanc]iunile aplicate sunt minime \n pragul alegerilor.
„Poli]i[tii locali din cadrul Serviciului 5 Ordine Public` au
întocmit proces-verbal de constatare a contraven]iei, conform
Ordonan]ei de Guvern num`rul 97 din 2005 privind eviden]a,
domiciliul, re[edin]a [i actele de identitate ale cet`]enilor
români, stabilind drept sanc]iune o amend` în valoare de 40
lei, numitului B.V.A., întrucât la verificarea privind identitatea
sa, s-a constatat faptul c` nu a f`cut demersuri pentru
preschimbarea actului de identitate, expirat din luna iunie
2020”, au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i.

Ie[enii cu buletine expirate din luna
martie 2020 pot vota cu acelea[i acte
Direc]ia Local` de Eviden]` a Persoanelor DLEP Ia[i a
\nceput o campanie pentru re\nnoirea actelor de identitate ale
cet`]enilor. Astfel, a fost \nceput` campania mobil` prin
intermediul c`reia DLEP Ia[i realizeaz` buletine noi \n localit`]ile
din jude]ul Ia[i f`r` a mai fi nevoie de deplasarea solicitan]ilor
la sediul din Municipiul Ia[i.
„În conformitate cu prevederile Hot`rârii num`rul 81 din
07.09.2020 a Biroului electoral central, aleg`torul care de]ine
un act de identitate al c`rui termen de valabilitate ar fi expirat
în perioada 1 martie-27 septembrie 2020, î[i poate exercita
dreptul de vot în baza acestuia”, au precizat reprezentan]ii
Direc]iei de Eviden]` a Persoanelor Ia[i.
Campania realizat` de Direc]ia Local` de Eviden]` a
Persoanelor DLEP Ia[i se adreseaz` persoanelor care au actul
de identitate expirat sau urmeaz` s` le expire în urm`toarele
6 luni. Totodat`, sunt viza]i cei care au împlinit 14 ani [i nu
au act de identitate sau au actul pierdut, furat, deteriorat. |n
aceast` categorie sunt [i ie[enii care [i-au schimbat domiciliul
sau au alt num`r la cas`, s-au c`s`torit/au divor]at/schimbat
numele [i nu au schimbat actul de identitate.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

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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Unul dintre cei mai temu]i trafican]i de
droguri din Europa a fost prins `ntr-o vil\ din
Lunca Cet\]uii din Ia[i! Lek Colaj ar fi adus
18 kilograme de cocain\ `n valoare de
aproape 2 milioane de euro din America de Sud
Ac]iune-fulger a procurorilor! Unul dintre cei
mai importan]i suspec]i de trafic de droguri din
Europa a fost \nc`tu[at ieri la Ia[i. Anchetatorii
au descins \n vila lui Lek Colaj, f`când o perchezi]ie
ca la carte! Albanezul a fost cerut de autorit`]ile
italiene, fiind b`nuit c` a intermediat transportul
a 18 kilograme de cocain` pe ruta America de
Sud - Olanda - Floren]a, \n valoare de aproape
2 milioane de euro.
Astfel, magistra]ii din cadrul Cur]ii de Apel
Ia[i au admis ieri dup`-amiaz` cererea formulat`
de autorit`]ile italiene pe numele lui Lek Colaj.
„Instan]a admite sesizarea formulat` de Tribunalul
Floren]a – Biroul Judec`torului pentru Cercet`ri
Preliminare - doamna judec`tor Di Girolamo,
pentru executarea mandatului european de arestare,
în dosarul penal \ntocmit pe numele persoanei
solicitate Lek Colaj. Constat` c` persoana solicitat`
Lek Colaj a consim]it la predare. Dispune predarea
persoanei solicitate Lek Colaj c`tre Tribunalul
Floren]a, în vederea cercet`rii pentru trafic ilicit
de substan]e stupefiante [i apartenen]a la o asociere
criminal` transfrontalier`. Dispune arestarea
persoanei solicitate pentru 30 de zile, în vederea
pred`rii c`tre autorit`]ile judiciare italiene”, au
precizat ieri magistra]ii ie[eni. Sentin]a este
definitiv`.

Perchezi]ii ca la carte f`cute
de oamenii legii la vila
albanezului din Lunca Cet`]uii
|n urm` cu dou` zile, anchetatorii au descins
la vila lui Lek Colaj din localitatea Lunca Cet`]uii,
jude]ul Ia[i, unde acesta locuie[te cu so]ia sa,
românc`, [i cu copilul lor. Masca]ii au \ntors

fiecare piatr`, fiecare bucat` de lemn, au c`utat
pân` [i \n cutia cu cafea, pentru a vedea dac`
albanezul are \n cas` droguri. Surse judiciare
sus]in c` oamenii legii nu au g`sit \n casa
albanezului decât o sum` de 4.000 de euro, pe
care au indisponibilizat-o. La scurt timp, albanezul
a fost ridicat [i dus la audieri. |n fa]a anchetatorilor,
Lek Colaj [i-a sus]inut nevinov`]ia, ar`tând c`,
de fapt, nu are nicio leg`tur` cu suspiciunile
magistra]ilor italieni.
Totu[i, mar]i, la ora 13:40, albanezul a fost
re]inut pentru 24 de ore, iar ieri, acesta a fost
dus la instan]`, cu propunerea de extr`dare [i
cea de arestare preventiv`. De remarcat este
faptul c`, potrivit legisla]iei italiene, pentru comiterea
unor infrac]iuni de trafic ilicit de substan]e
stupefiante [i apartenen]a la o asociere criminal`
transfrontalier`, pedeapsa maxim` este de pân`
la 20 de ani de \nchisoare.

Ce spun anchetatorii italieni
despre albanez [i gruparea
care ar fi adus kilograme de
cocain` \n Peninsul`
Magistra]ii din Floren]a (Italia) au precizat
\n mandatul european emis pe numele lui Lek
Colaj faptul c`, \n urm` cu aproximativ 5 ani,
acesta ar fi coordonat o grupare ce ar fi intermediat
aducerea unor cantit`]i de 8 kilograme, respectiv
10 kilograme de cocain`, \n dou` tran[e. Drogurile
urmau s` fie transportate din America de Sud,
c`tre Olanda, iar, mai apoi, urmau s` ajung` \n
regiunea Toscana, respectiv \n Floren]a.
Numai c`, la un moment dat, lucrurile au
mers prost pentru grupare, \n sensul c` autorit`]ile

italiene au interceptat transportul. Au urmat
perchezi]iile efectuate de carabinieri [i trupele
antidrog din Floren]a, iar cercet`rile au luat
amploare de acolo. Oamenii legii spun c`, de
fapt, din grupare mai f`ceau parte [i alte persoane,
al`turi de albanezul stabilit \n jude]ul Ia[i.

Achitat \ntr-un alt dosar de
trafic de droguri, la Timi[oara,
dup` o captur` de peste 30 de
kilograme de canabis
|n urm` cu aproximativ 3 ani, Lek Colaj a
fost trimis \n judecat` de DIICOT Timi[, sub
acuza]ia de trafic de droguri. La prima instan]`,
acesta a fost condamnat la 3 ani [i 8 luni de
închisoare, pentru complicitate la trafic interna]ional
de droguri de risc. „Inculpatul Lek Colaj, cu

inten]ie, l-a sprijinit pe numitul A.M. s` introduc`
în mod ilegal [i s` transporte pe teritoriul României,
pe data de 26 aprilie 2017, o cantitate de canabis
(30.217 grame fragmente vegetale-inflorescen]e),
creându-i acestuia condi]ii favorabile pentru
realizarea faptei, prin asigurarea transportului cu
ma[ina sa, din România, pâna la grani]a cu Serbia
[i, apoi, pe teritoriul Serbiei, pân` la grani]a cu
România [i a[teptarea acestuia la aproximativ 1
kilometru de grani]a cu Serbia, în vederea prelu`rii
cu aceea[i ma[in`”, au precizat procurorii DIICOT.
Dup` condamnarea de la prima instan]`,
albanezul l-a contactat pe avocatul ie[ean Sorin
Dimitriu, pentru a-l ap`ra. Dup` câteva luni, la
Curtea de Apel Timi[oara, albanezul a fost achitat
\n cele din urm`.
Sorin PAVELESCU

Blestem pentru copiii din comuna ie[ean\ Strunga! Au fost muta]i `n
pr\znicar dup\ ce vechea gr\dini]\ a fost demolat\ pentru
a face loc unei cl\diri noi. Pomenirea mor]ilor `n fa]a copiilor
O situa]ie de-a dreptul [ocant` se
\ntâlne[te \n comuna Strunga din jude]ul
Ia[i. {coala [i gr`dini]a din localitatea
Crive[ti au fost \nchise [i demolate
pentru a face loc unei noi cl`diri, iar
din acest motiv, autorit`]ile din Prim`ria
Strunga au fost nevoite s` mute copiii
\n alte loca]ii. A[a s-a ajuns ca, \n urm`
cu aproape 4 ani, elevii din {coala
Gimnazial` Strunga s` fie muta]i \n alte
unit`]i de \nv`]`mânt aflate la peste 5
km distan]`, iar copiii de la Gr`dini]a
cu program normal Crive[ti au fost
muta]i \n pr`znicarul din localitate.
Ie[enii sunt revolta]i de aceast`
situa]ie, având \n vedere faptul c`
lucr`rile la {coala Gimnazial` Crive[ti
din comuna Strunga au fost \ncepute
de acum aproape 4 ani, f`r` ca aceasta
s` fie finalizat`. „Elevii de la [coala din
Crive[ti au fost muta]i acum patru ani,
iar cei de la gr`dini]` \n urm` cu doi
ani. Prim`ri]a Mariana Laz`r a spus c`
face [coal` [i gr`dini]` nou`, dar de
atunci e numai [antier, iar pe lâng`

asta [i proiectul este gre[it. Pe elevi
i-a trimis s` \nve]e la 5-6 km distan]`,
\i oblig` s` vin` la cap`tul satului s`
\i ia cu microbuzul pentru c` ma[ina
nu intr` \n sat. Cei de la gr`dini]` au
fost b`ga]i de doi ani \n pr`znicar,
acolo unde oamenii din sat f`ceau
praznicele [i pomenirea mor]ilor. Este
ceva ie[it din comun, nu cred c` se
mai g`se[te \n toat` lumea asta o
situa]ie la fel \n care copiii de gr`dini]`
s` fac` orele \ntr-o cl`dire pentru mor]i”,
a spus revoltat un ie[ean care locui[te
\n Crive[ti, comuna Strunga din jude]ul
Ia[i.

Gr`dini]a din Crive[ti,
comuna Strunga, este
construit` \ntr-o groap`
Pe panoul informativ pus \n curtea
{colii Gimnaziale Crive[ti, localnicii sunt
informa]i despre proiectul „Demolare
[i construire gr`dini]` cu program
normal, sat Crive[ti, comuna Strunga,
jude]ul Ia[i, care are ca dat` de finalizare

a lucr`rilor 29.07.2020 (vezi foto)”. De[i
termenul de execu]ie a lucr`rilor a fost
stabilit la 12 luni \ncepând cu 29.07.2019,
acestea nu sunt nici pe departe finalizate,
cl`direa fiind \nc` \ntr-un stadiu incipient.
Una dintre marile probleme cu care
se confrunt` autorit`]ile locale este [i
faptul c` proiectul pentru ridicarea
noului corp al [colii [i gr`dini]ei din
Crive[ti ar fi fost gre[it. Practic, noua
cl`dire a fost construit` \ntr-o groap`
adânc` de aproape un metru, iar
construc]ia a fost \n`l]at` de la nivelul
temeliei fostei cl`diri demolate. |n
aceast` situa]ie, ferestrele [colii sunt
la acela[i nivel cu strada pe care circul`
ma[inile.
„Proiectul este pe PNDL 2, iar \n
func]ie de banii care se dau de la
minister va fi gata [i lucrarea. Dac`
v` uita]i bine, cl`direa este adus` la
cota din partea din vale. Pân` la urm`
eu nu sunt specialist. Contracandida]ii
mei au spus multe, dar când se va
termina cl`direa ve]i vedea. Nu eu sunt

specialistul, de asta pl`tim un proiectant.
|n baza hot`rârii 41 din 25.09.2018 am
dat \n administrare imobilul. Cei de
gr`dini]` sunt \n sala respectiv`, este
cl`direa fostului magazin care apar]ine
prim`riei, \nainte o foloseau oamenii
s` fac` masa, s` zic, la un praznic. Nu
este o camer` mortuar`. F`când gr`dini]a
am considerat c` am f`cut un lucru
bun, dar sunt gurile rele. Pân` la urm`,
oamenii decid dac` e bine sau nu „,
a spus Mariana Laz`r, primarul comunei
Strunga din jude]ul Ia[i.

Cafe-bar care
func]ioneaz` \n curtea
{colii Gimnaziale
Crive[ti
Un mare scandal a fost stârnit \n
urm` cu mai mul]i ani \n zona [coliigr`dini]ei Crive[ti din cauza unui cafebar care func]ioneaz` \n curtea unit`]ii
de \nv`]`mânt. Este vorba despre
societatea M`riuca SRL, care apar]ine
familiei Stoleriu din comuna Strunga
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[i care este afiliat` ALDE. Aici se
servesc b`uturi alcoolice [i au fost
servite \n paralel cu activitatea [colar`,
de[i barul se afl` \n curtea unit`]ii de
\nv`]`mânt. Chiar dac` terenul pentru
spa]iul respectiv a fost concesionat de
la Prim`ria Strunga pe o anumit` pozi]ie,
\n locul unui chio[c instalat perpendicular
pe drumul principal au fost construite
o temelie [i un magazin \n paralel cu
strada principal`. De precizat faptul c`,
\n situa]ia concesiunilor este nepermis`
turnarea de temelii betonate. Se pare
c` aceast` problem` a cauzat mai multe
scandaluri \n cadrul Prim`riei Strunga
[i s-a ajuns chiar la amenin]`ri cu
\ntreruperea unor contracte.
„E treaba lui... da, noi am concesionat...
sigur c` da... De ce nu v` uita]i la
cel`lalt care nu are autoriza]ie de
func]ionare... nu [tiu care. Cred c`
gr`dini]a va fi gata pân` la finalul
anului”, a mai spus Mariana Laz`r,
primarul comunei Strunga.
Vlad ALEXA
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Un fost SPP-ist a provocat un accident `n
fa]\ la Lidl Nicolina. Era beat `n momentul
impactului [i a `ncercat s\ o dea la pace
pân\ s\ ajung\ poli]ia
Un [ofer aflat sub influen]a b`uturilor alcoolice
a provocat un accident rutier, iar pân` la venirea
poli]iei a \ncercat s` o dea la pace. Neculai M.
a precizat c` a lucrat la Serviciul de Protec]ie [i
Paz` (SPP). Asta nu i-a impresionat \ns` pe
poli]i[ti. Astfel, poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier
Ia[i 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` în seara de 15
septembrie, un b`rbat de 62 de ani, în timp ce
conducea un autoturism pe [oseaua Nicolina din
municipiul Ia[i, nu ar fi p`strat o distan]`
regulamentar` în mers [i ar fi intrat în coliziune
cu un autoturism oprit în fa]a sa la culoarea ro[ie
a semaforului electric, în urma impactului rezultând
doar pagube materiale. În urma test`rii b`rbatului
de 62 de ani cu aparatul alcooltest a rezultat o
valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat,
fapt pentru care a fost condus la o unitate medical`,
unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge,
în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i.

A fost arestat dup` ce s-a
urcat b`ut la volan [i a
provocat un accident rutier
Tot poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i
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 13
septembrie a.c., un b`rbat de 60 de ani, în timp
ce ar fi condus un autoturism pe [oseaua {tefan
cel Mare [i Sfânt din municipiul Ia[i, ar fi pierdut
controlul asupra direc]iei de deplasare [i ar fi
p`truns pe contrasens, intrând în coliziune cu un
alt autovehicul, în urma impactului rezultând doar
pagube materiale. În urma test`rii b`rbatului de
60 de ani cu aparatul alcooltest a rezultat o
valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat,
fapt pentru care acesta a fost condus la o unitate
medical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice
de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În baza
probatoriului administrat în cauz`, la data de 14
septembrie a.c. b`rbatul cercetat pentru conducerea
unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de

ore. La data de 15 septembrie a.c. acesta a fost
prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i [i Judec`toriei Ia[i, instan]`
care a dispus arestarea sa preventiv` pentru 30
de zile, iar cercet`rile continu`.

Poli]i[tii l-au re]inut
pentru 24 de ore dup`
ce l-au prins b`ut la volan
Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 2 Poli]ie Rural`
Ciurea au oprit pentru control pe DJ 248 C, un
autoturism condus de un b`rbat de 53 de ani, din
comuna Ciurea. Întrucât [oferul emana halen`
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alcoolic`, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând
o valoare de 1,12 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. În baza probatoriului
administrat în cauz`, la data de 14 septembrie a.c.,
b`rbatul cercetat pentru conducerea unui vehicul
sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e a fost
re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore, fiind introdus
în Arestul I.P.J. Ia[i. La data de 15 septembrie a.c.,
b`rbatul a fost prezentat, cu propuneri legale,
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i, fa]` de
acesta fiind dispus` m`sura controlului judiciar.
Lucian SAVA
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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
Vând apartament cu 2 camere,
et.3,bl.I, lâng` Pia]a Chiril`. Tel:
0752.226815.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
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.

Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

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`.
|NCHIRIERI
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
Persoan` fizic` doresc s`
gresie, faian]`, central` termic`,
\nchiriez spa]iu locativ pe raza
internet, tv, telefon, locuri de
ora[ului Hârl`u, jud.Ia[i. Telefon:
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0744982037,
0743.700400.
iscualexandra@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
central`, frigider, aragaz, ma[in`
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0750822117.
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.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa 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
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

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

suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}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.

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.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.

cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE 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.

Suha Mobila Ia[i, angaj`m
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
montator mobilier din PAL [i
1100 Euro, contact
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
0770.357607.
PAL/ MDF. Experien]` de
Firm` serioas`, angajeaz`
Societate comercial` angajeaz`
produc]ie sau montaj mobilier
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cazare (se poate alege \ntre
un avantaj. (salariu negociabil).
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
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 turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânzari, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
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]`
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precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Ambalator manual, studii medii,
experien]` 6 luni, PLASTIC
@PAPER DISTRIBUTION SRL.
Rela]ii la: 0790674929;
conta@pungi-consumabile.ro.
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,
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 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`, ART CLUB
90 SRL. Rela]ii la:0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@yahoo.com.
Buc`tar, persoan` peste 50 ani
disponibilizat` \n perioada st`rii
de urgen]`/ alert`, EXPRESSO
MARTINI SRL. Rela]ii la:
0754834278.

Buc`tar, studii medii, experien]`
1 an, REMAYENY SRL. Rela]ii la:
0742627378;
contacttrioconsulting@gmail.com.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner 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,
f`r` experien]` precizata,
TERMO-SERVICE SA IA{I. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.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.
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`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Curier, studii profesionale, f`r`
experien]` precizat`,
DENTOMEDICAL&EST SRL.
Rela]ii la: 0740270767.

Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Dulgher,calificare, experien]` 5
ani ELMAR SRL. Rela]ii
la:0232/211730; office@elmar.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@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, 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 \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii;cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

GRANIT SRL. Rela]ii:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Femeie de serviciu, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, DENTOMEDICAL&EST
SRL. Rela]ii la: 0740270767.

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

Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

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

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, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
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, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist clasa A, studii medi; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
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.
Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

Curier/ portar bagajist, studii
medi; cu/f`r` experien]`,
COMPLEX HOTELIER UNIREA
S.A. Rela]ii la: 0232205005,
Faiantar, studii medii,f`r`
Inginer constructor, studii
0736657561
experien]` precizat`, QUALITY
superioare,experien]` 2 ani,
resurseumane@hotelunirea.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
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.
Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Instalator, scoal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, abs.scoala
profesionala/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat`, SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii
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la:0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.

0755084856;
contact@primaconstruct.ro.

0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

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

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.

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

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.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, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:

Leg`tor manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.

Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, ART
CLUB 90 SRL. Rela]ii la:
0745898790;
media_stef@yahoo.com.

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 5 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.

Medic stomatolog, studii
superioare/postliceale, f`r`
experien]` precizat`,
DENTOMEDICAL&EST SRL.
Rela]ii la: 0740270767.

Lucr`tor comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Lucr`tor comercial, studii medii,
cu experien]`, persoan` peste
45 ani, PUB EXPRESS SRL.
Rela]ii la: 0734098888;
contact@pubexpress.ro.
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.
Manager comercial, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba italian` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manipulator marfuri, scoal`
gimnazial`/ profesional`, f`r`
experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.
Manipulator marfuri, studii medii,
experien]` 6 luni,
PLASTIC&PAPER DISTRIBUTION
SRL. Rela]ii la: 0790674929;
conta@pungi-consumabile.ro.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

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.

Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0755084856;
contact@primaconstruct.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.

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, 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, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.

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

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, f`r` studii [i
experien]` precizat`, CATYAX
CONSTRUCT. Rela]ii la:
0747419092;
vas_ro@yahoo.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, studii medii;
cu experien]` min, 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Ma[inist ma[ini pentru
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
terasamente, [coala
experien]` precizate, IASIDOR
profesional`, curs calificare, f`r`
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
experien]` precizat`, DAS SRL.
0757029849;
Rela]ii la: 0232.230637;
iasidor_construct@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Muncitor necalificat \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Operator confec]ii. studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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.
{ef atelier service auto, f`r`
studii [i experien]` precizate,
GPL SERVICE AUTOFICINA
SRL. Rela]ii la: 0741057468.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

DIVERSE
Vieru F`nel II, domiciliat \n sat
Todiresti, comuna Todiresti,
jud.Ia[i, inten]ioneaz` s` solicite
de la Administra]ia Bazinal` de
Ap` Siret Bac`u- Sistemul
Hidrotehnic Independent
Pa[cani, aviz de gospod`rire a
apelor pentru proiectul”
Construire platform` din beton
pentru depozitarea gunoiului de
grajd” amplasat \n sat Todiresti,
comuna Todiresti, jud. Ia[i.
Acest` solicitare de aviz este
conform` cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Persoanele care
doresc s` transmit` observa]ii,
sugestii [i recomand`ri se pot
adresa solicitantului Vieru Fanel,
tel.0767183101, proiectantului
PFA Neamtu Gabriel- Catalin tel:
0767283756, sau la sediul
A.B.A.Siret Bac`u, str.Cuza
Vod`, nr.1 [i A.B.A.SiretS.H.I.Pa[cani- str.Abator, nr.35,
\ntre orele 7.30-15.30.

MEDIU
S.C. CAT CONSTRUCT GRUP
SRL, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Amplasare boxe
tip spalatorie auto-self service pe
platforme betonate [i amenajarea
a doua terenuri de fotbal cu
nocturna, vestiare, toalete,
reclame luminoase, \mprejmuire
terenuri, bransamente la utilit`]i [i
organizare de [antier”, propus a
fi amplasat în comuna Ciurea,
satul Lunca Cetatuii, strada DJ
248, NC 68785, jude]ul Ia[i.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Ia[i - Calea Chi[in`ului nr.
43 \n zilele de luni-joi (orele 816.30) [i vineri (orele 8-14.00).
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Ce spun speciali[tii despre purtarea m\[tii
`n cabinetele de psihiatrie? Dr. Ovidiu
Alexinschi: ıPurtarea m\[tii reprezint\
o dubl\ barier\ `ntre medic [i pacient‰
Unii pacien]i cu tulbur`ri
psihice \[i ascund emo]iile [i
st`rile sub masc`! Ace[tia
\ncearc` s`-[i acopere
timiditatea [i s` induc` \n
eroare medicii cu privire la
starea lor psihic` real`.
Medicii psihiatri din Ia[i spun
c` masca reprezint` o barier`
\n comunicarea cu pacientul
diagnosticat cu diverse
tulbur`ri psihice
|n [ase luni de la \nceperea pandemiei de
COVID-19, medicii psihiatri din Ia[i au observat
faptul c` masca reprezint` o barier` important`
\n comunicarea cu pacien]ii care sufer` de anumite
tulbur`ri psihice. Medicul psihiatru g`se[te masca
de protec]ei ca fiind un impediment \n conturarea
unui diagnostic pentru pacien]ii noi. Unii dintre
ace[tia \ncearc` s` \[i ascund` sub masc` emo]iile
[i sentimentele, indicii importante cu ajutorul
c`rora, \nainte de pandemia de COVID-19, medicii
puteau s` pun` un diagnostic. Medicii psihiatri
din Ia[i spun c` masca este privit` ca un ajutor
de c`tre pacien]ii emotivi, c`rora nu le este
confortabil s`-[i expun` sensibilitatea, frica, sau
diverse alte emo]ii.

Medicul Ovidiu Alexinschi:
„Inclusiv comisura unei buze
ridicate sau coborâte, expresia
fe]ei, toate ajut` la conturarea
psihodiagnosticului”
Medicii psihiatri din Ia[i consider` masca de
protec]ie ca fiind o dubl` barier` \n comunicarea

cu pacien]ii care sufer` de diverse tulbur`ri
psihice. Ace[tia spun c` din luna martie, de când
s-a declan[at pandemia de COVID-19, pacien]ii
din spitale purtând obligatoriu masc`, atât medicii
cât [i pacien]ii au sim]it o dificultate major` de
comunicare. „Purtarea m`[tii complic` foarte mult
lucrurile [i procesul, reprezentând o dubl` barier`.
|n primul rând, masca purtat` de pacient scade
expresivitatea facial`, iar masca purtat` de medic
interfereaz` \n procesul de comunicare direct`,
empatic`, de exprimare a emo]iilor [i, deci, \n
tot ceea ce \nseamn` expresie facial`. Este clar
c` acest lucru reprezint` un impediment de
comunicare, \n special \n cazul pacien]ilor noi la
care ai tot timpul nevoie de cât mai multe date,
inclusiv comisura unei buze ridicate sau coborâte,
expresia fe]ei, toate ajutând la conturarea
psihodiagnosticului. Nu este cea mai fericit`
situa]ie dubla barier` cu care ne confrunt`m”,
spune dr. Ovidiu Alexinschi, director medical la
Institutul de Psihiatrie Socola din Ia[i.

Dr. Ovidiu Alexinschi: „Este
destul de complicat \n meseria
noastr` s` putem comunica cu
un pacient cu masc`”
Psihiatrii din Ia[i spun c` mul]i pacien]i cu
tulbur`ri psihice au privit purtarea m`[tii ca pe
o modalitate eficient` de a-[i ascunde emo]iile
\n fa]a medicilor. Pentru a putea pune un diagnostic,
medicii psihiatri trebuie s` fac` o analiz` complet`
a pacientului, printre care se num`r` [i citirea
expresiilor faciale. „O bun` parte din pacien]i
consider` masca ca pe un mijloc de acoperire
a unor anumite sentimente, emo]ii. O alt` parte,
cei emotivi, o consider` drept un avantaj, pentru
c`, spun ei, le acoper` jena, timiditatea [i
exprimarea emo]iilor negative. Este destul de

complicat \n meseria noastr` s` putem comunica
cu un pacient cu masc`. |n psihiatrie exist` un
interviu psihiatric [i studierea posturii se face
mai bine dac` vezi \ntreaga fa]`. Psihiatria nu
\nseamn` numai dialog, \nseamn` [i examen
clinic [i neurologic”, mai spune medicul psihiatru
Ovidiu Alexinschi.

|n perioada pandemiei de
COVID-19, pacien]ii cu
tulbur`ri psihice au putut
discuta telefonic cu medicii
De la \nceputul pandemiei de COVID-19,
medicii psihiatri din Ia[i au putut comunica [i
telefonic cu pacien]ii deja diagnostica]i. |n cazul
acestora nu a existat un impediment de comunicare

[i asta pentru c` medicii cuno[teau deja cazul.
Impedimentele de comunicare, determinate de
pandemia de COVID-19 [i a necesit`]ii purt`rii
m`[tii, au fost \ntâlnite la pacien]ii noi. „Telepsihiatria a devenit foarte important`. |n mod
evident, acest tip de comunicare ajut` cazurile
pe care deja le cunoa[tem pentru c` este greu
s` conturezi un diagnostic pe termen lung, dac`
nu cunoa[tem situa]ia respectivului pacient. Telepsihiatria se muleaz` pe control [i consiliere
psihologic`. La noi conteaz` tot ceea ce spun
pacien]ii [i apar]in`torii, ce documente medicale
sunt, ce istoric medical exist`. Acum, \ns`, lipse[te
reciprocitatea dialogului, exprimarea direct`, tot
ceea ce \nseamn` intensitatea comunic`rii”, \ncheie
dr. Ovidiu Alexinschi.
Bianca CIUBOTARIU

Eveniment cultural istoric la Ia[i! ıZilele Revistei ÿConvorbiri LiterareŸ‰
organizate de Uniunea Scriitorilor din România - filiala Ia[i
În perioada 17-18
septembrie 2020,
Uniunea Scriitorilor din
România - filiala Ia[i, în
parteneriat cu Asocia]ia
Revista „Convorbiri
Literare”, organizeaz` a
XXIV-a edi]ie a „Zilelor
Revistei «Convorbiri
Literare»”. Dat` fiind
evolu]ia pandemiei
COVID-19, pentru
respectarea m`surilor
impuse de autorit`]i [i
protejarea
participan]ilor,
organizatorii au decis ca
modul de desf`[urare al
celei de-a XXIV-a edi]ii a
„Zilelor Revistei
«Convorbiri Literare»” s`
fie on-line

Ast`zi, 17, [i mâine, 18 septembrie
2020, Uniunea Scriitorilor din România
(USR) - filiala Ia[i, în parteneriat cu
Asocia]ia Revista „Convorbiri Literare”
organizeaz` a XXIV-a edi]ie a „Zilelor
Revistei «Convorbiri Literare»”. Dat`
fiind evolu]ia pandemiei COVID-19,
pentru respectarea m`surilor impuse
de autorit`]i [i protejarea participan]ilor,
organizatorii au decis ca modul de
desf`[urare al celei de-a XXIV-a edi]ii
a „Zilelor Revistei «Convorbiri Literare»”
s` fie on-line.
Programul „Zilelor Revistei «Convorbiri
Literare»” de la Ia[i cuprinde: „Aniversarea
lui Mihai Eminescu la 170 de ani”
(1850-2020), „Comemorarea lui A.D.
Xenopol” (1920-2020). Astfel, ast`zi, 17
septembrie 2020 este programat
evenimentul cultural Simpozionul „Centenar
A.D. Xenopol” [i lansarea lucr`rii
„Manual de istorie a românilor”, de
A.D. Xenopol. Mâine, 18 septembrie
2020, Colocviul „Al. I. Cuza [i oamenii
m`riei sale”, „Mihail Kog`lniceanu [i
Dorin]ele partidei na]ionale în Moldova”,
lansarea volumului „Dorin]ele Partidei

na]ionale în Moldova”, de Mihail
Kog`lniceanu, cu prefa]` de A.D.
Xenopol. Urmeaz` acordarea „Premiilor
Anuale ale Revistei «Convorbiri Literare»”,
a Premiului Na]ional pentru Reviste
Literare „Iacob Negruzzi” [i a Premiului
Na]ional pentru Critic` „Titu Maiorescu”.

„La Centenar: O privire
asupra prozei române”,
moment special \n
cadrul „Zilelor Revistei
«Convorbiri Literare»”
Totul va include [i ac]iunea intitulat`
generic: „La Centenar: O privire asupra
prozei române”. Sâmb`t`, 19 septembrie
2020, Uniunea Scriitorilor din România,
filiala Ia[i, în parteneriat cu Asocia]ia
„Revista Convorbiri Literare” sunt
organizatori. Despre situa]ia prozei
române, \n cadrul unui format tip
simpozion, vor vorbi: Cassian Maria
Spiridon, Marius Chelaru, Drago[
Cojocaru, Ioana Diaconescu, Mircea A.
Diaconu, Gellu Dorian, Ioan Holban,
Emanuela Ilie, Cristian Livescu, Emilian

Marcu, Marius Manta, Alexandra Olteanu,
Liviu Papuc, Antonio Patra[, Mircea
Platon, Adrian Dinu Rachieru, Nicolae
Sava, Vasile Spiridon. Dat` fiind evolu]ia
pandemiei COVID-19, pentru respectarea
m`surilor impuse de autorit`]i [i
protejarea participan]ilor, s-a decis ca
modul de desf`[urare al colocviului s`
fie on-line.

„Convorbiri Literare”
este o publica]ie
literar` lunar` care
apare la Ia[i. Între 1944
[i 1970 a fost
suspendat`
Revista „Convorbiri Literare” este
o publica]ie literar` lunar` care apare
la Ia[i. Între 1944 [i 1970 a fost
suspendat`. |n primul num`r al revistei,
Iacob Negruzzi preciza „Sub numele
de «Convorbiri Literare» va ap`rea, la
dou` s`pt`mâni, o revist` în formatul
stinsei «România Literar`»”. Revista a
fost organul de pres` al Societ`]ii
literare „Junimea”. Primul num`r a

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

ap`rut la 1 martie 1867, la Ia[i, unde
revista a func]ionat pân` în 1886. Între
1886 [i 1944 apare la Bucure[ti, avândul ca redactor pe Iacob Negruzzi, care
preda apoi conducerea unui comitet
format din fo[ti elevi ai lui Titu
Maiorescu: Mihail Dragomirescu, Simion
Mehedin]i, P. P. Negulescu, R`dulescuMotru. Printre colaboratori s-au num`rat:
Mihai Eminescu, care publica aici
majoritatea poeziilor sale, Ion Creang`,
care „subpublica” primele trei p`r]i din
„Amintiri” [i o serie de pove[ti, Ion
Luca Caragiale, care „subpublica”
majoritatea comediilor sale, Ioan Slavici,
care publica nuvele [i pove[ti, Vasile
Alecsandri, George Co[buc, Panait
Cerna, Octavian Goga, Duiliu Zamfirescu,
I. Al. Br`tescu Voine[ti [i al]i scriitori
reprezentativi ai vremii. Publica]ia se
va bucura de cel mai înalt prestigiu
din literatura român`, ea impunând,
înc` de la apari]ie, o direc]ie nou`,
modern`, întregii noastre culturi,
definindu-se prin spiritul ei etic [i
sentimentul valorii estetice.
Valentin HU}ANU
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Steven Gerrard, ıîndr\gostit‰ de Ianis Hagi
dup\ ultimele sale evolu]ii. Ce a spus
antrenorul lui Glasgow Rangers
Ianis Hagi a reu[it dou` pase decisive \n
meciul cu Dundee United, iar managerul
Steven Gerrard a avut doar cuvinte de
laud` la adresa lui
Steven Gerrard a avut cuvinte de laud` pentru Ianis Hagi,
dup` un nou meci reu[it al mijloca[ului român. Integralist în
meciul cu Dundee United, încheiat cu scorul de 4-0, Ianis Hagi
a reu[it dou` pase decisive. „Am fost chiar mul]umit cu Hagi în
weekend. El cu siguran]` e aproape de cea mai bun` form` a
sa, ceea ce e grozav. Când e[ti un juc`tor tân`r crescând [i
evoluând, trebuie s` progresezi pentru a avea consisten]` [i asta
va fi provocarea lui. De asta Glasgow Rangers e clubul perfect
pentru el”, a spus Gerrard.

Ianis Hagi, desemnat de BBC omul
meciului Rangers - Dundee United
Integralist, românul a reu[it dou` pase de gol [i a fost
desemnat „omul meciului” de c`tre BBC.
„Poate c` nu a înscris, dar a defilat prin meci. A fost implicat
în construc]ia a trei goluri [i [i-a dovedit clasa pe tot parcursul
jocului”, au scris britanicii, entuziasma]i de evolu]ia lui Hagi Jr..
Ianis a avut cifre excelente în partida cu Dundee United, în
urma c`reia Rangers a ajuns pe primul loc în Sco]ia, cu 19 puncte.
Fiul „Regelui” a avut o acurate]e a paselor de 80%, 66 de atingeri,
dou` assist-uri [i a reu[it trei pase cheie. {i românul [i-a exprimat
satisfac]ia dup` un meci aproape perfect. „Ce joc a reu[it echipa!
O nou` partid`. Înc` trei puncte. Din nou f`r` gol primit”, a fost
mesajul lui Ianis Hagi.

R`doi sare în ap`rarea lui Ianis Hagi:
„Noi îl vrem s` fie ca Gic`”
Ianis Hagi a evoluat 55 de minute la primele meciuri ale lui
Mirel R`doi pe banca na]ionalei, cu Irlanda de Nord (1-1) [i
Austria (3-2), iar selec]ionerul continu` s` aib` încredere în el.
Mijloca[ul ofensiv a fost schimbat în minutul 55 al confrunt`rii
cu Irlanda de Nord, dup` un cartona[ galben v`zut în prima
repriz`. R`doi ar fi vrut s`-l introduc` pe parcurs în meciul cu
Austria, îns` selec]ionerul spune c` accident`rile lui Deac [i
Chiriche[ l-au f`cut s` se r`zgândeasc`.

Mirel R`doi: „Noi [tim cine a fost Gic` Hagi [i ne a[tept`m
de la Ianis s` fie acela[i”
De asemenea, R`doi spune c` are încredere total` în Ianis,
iar faptul c` mijloca[ul lui Rangers nu a avut realiz`ri la na]ionala
de seniori (f`r` gol [i o singur` pas` decisiv` în 11 meciuri) ar
fi cauzat de pozi]ia în care a fost folosit. „Dup` prima partid`, a
luat galben, a f`cut cele dou` faulturi [i la un moment dat al
patrulea arbitru s-a uitat c`tre mine. Am interpretat ca un gest
prin care îmi spune c` ar fi bine s`-l iau deoparte. Apoi, cu
Austria, dou` schimb`ri au fost provocate de accident`ri, iar tot
planul tactic preg`tit s-a dus. Eu nu cred c` dac` noi nu am
câ[tigat cu Irlanda de Nord e vina lui Ianis. Ianis e un juc`tor
important al na]ionalei. La ultima partid` a lui Rangers, chiar [i
dup` aceast` presiune, s-a dus foarte relaxat, a jucat foarte bine,
a fost unul dintre oamenii care au decis victoria. Noi [tim cine
a fost Gic` Hagi [i ne a[tept`m de la Ianis s` fie acela[i. Sunt
[i al]i juc`tori care nu au realiz`ri.
S` lu`m acum cele 11 partide ale lui Ianis, iar dac` el a jucat
num`r 10, eu îmi cer scuze acum. El a jucat în 4-3-3, [i extrem`
stânga [i extrem` dreapta. Nu-l putem acuza c` a jucat doar
num`r 10 [i nu a livrat nicio pas` de gol. Eu îl v`d num`r 10,
de asta l-am [i folosit la prima partid` a[a. Noi nu suntem stafful care s` ne uit`m dup` cifre individuale”, a declarat R`doi, la
Pro X.

Ce au scris sco]ienii, dup` ce Ianis Hagi a
reu[it dou` assist-uri [i
BBC l-a numit „omul meciului”
Ianis Hagi (21 de ani) a reu[it o presta]ie excelent` în victoria
lui Rangers, 4-0 în fa]a lui Dundee United, din a [aptea rund` a
campionatului sco]ian. Integralist, românul a reu[it dou` pase de
gol [i a fost desemnat „omul meciului” de c`tre BBC. „Poate c`
nu a înscris, dar a defilat prin meci. A fost implicat în construc]ia
a trei goluri [i [i-a dovedit clasa pe tot parcursul jocului”, au
scris britanicii, entuziasma]i de evolu]ia lui Hagi Jr.
Ianis a avut cifre excelente în partida cu Dundee United, în
urma c`reia Rangers a ajuns pe primul loc în Sco]ia, cu 19 puncte.
Fiul „Regelui” a avut o acurate]e a paselor de 83%, 66 de atingeri
[i a reu[it trei pase cheie.
De aceast` dat`, Ianis Hagi a jucat ca mijloca[ ofensiv, chiar
în spatele vârfului Kemar Roofe. Steven Gerrard ar putea s`-l

foloseasc` de acum în aceast` parte a terenului, din moment ce
românul nu s-a descurcat atât de bine ca extrem` dreapt`.

Reac]iile fanilor: „Da]i-i titlul
de cavaler!”/ „Superb` pas`”
Fanii lui Rangers au luat cu asalt re]elele de socializare,
impresiona]i de forma ar`tat` de român. „Hagi a demonstrat azi
de ce trebuie s` fie titular. Dou` pase de gol, excelent” [i „Superb`
pasa lui Ianis”, au fost dou` reac]ii.
„A fost bun, a reu[it dou` assist-uri [i a fost implicat în tot
jocul”, a scris un alt suporter sco]ian. „Dou` pase de gol. Nu
putea trece neobservat”, a remarcat un alt sus]in`tor al lui Rangers.
„Înnobila]i-l! Da]i-i titlul de cavaler”, a scris un alt fan, fermecat
de evolu]ia lui Ianis Hagi. „A jucat mult mai bine. Lumea se
a[teapt` s` fie lider la 21 de ani, dar are nevoie de timp. Îns`
va mai oferi astfel de momente”, a ad`ugat cineva.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Cosmin Contra recunoa[te c\ sunt probleme la
Dinamo. Ce a spus despre ıcearta cu Rufo Collado‰
Cosmin Contra a recunoscut c` sunt probleme la Dinamo,
dar c` nu este adev`rat c` s-ar fi certat cu Rufo Collado, directorul
sportiv al clubului. „Guri]`” a[teapt` îns` ca cei din conducere
s` rezolve toate problemele legate de club, mai exact cele legate
de salarii. Totu[i, a spus c` juc`torii sunt lini[ti]i. „Nu exist`
nicio problem` între mine [i directorul sportiv. Încerc`m s`
rezolv`m ultimele problemele care sunt la nivel de echip`, suntem
pe drumul cel bun.
Juc`torii sunt lini[ti]i, în cât mai scurt timp posibil vor intra
salariile, vom fi la zi [i nu vor mai fi probleme”, a spus Contra,
în cadrul unei conferin]e de pres`, care a avut loc azi, miercuri,
16 septembrie.
Cosmin Contra este preocupat [i de faptul c` situa]a nu este
deloc una a[a cum [i-ar fi dorit el în acest moment. „Sunt multe
probleme care trebuie rezolvate, sunt multe datorii care ies la
iveal`. S` stea to]i suporterii dinamovi[ti lini[ti]i. Muncim din
greu ca s` ar`t`m bine în cel mai scurt timp”, a mai spus Contra.
Vorbele care le dau frisoane spaniolilor care au cump`rat Dinamo.
Nu [tiau de toate datoriile. De-a lungul ultimului an, în special,
au fost mai mul]i investitori care au intrat în discu]ii cu Ionu]
Negoi]` pentru a prelua Dinamo.
{i de fiecare dat` unul dintre motivele pentru care doritorii
s-au retras a fost c` se tem de datorii ascunse [i de faptul c`
Negoi]` nu vrea s` [i le asume în scris.
Despre astfel de probleme financiare a vorbit Cosmin Contra
ast`zi, la ac]iunea caritabil` a Funda]iei Rena[terea, când a dezv`luit
c` „sunt multe probleme care trebuie rezolvate pentru c` sunt
multe datorii care ies la iveal` [i nu e u[or s` ]ii pasul cu aceste
datorii”.

Afirma]ia vine în contextul în care au ap`rut informa]ii conform
c`rora salariile juc`torilor nu au fost aduse la zi. Compania Benel
International SA, reprezentat` de spaniolul Pablo Cortacero, a
cump`rat ac]iunile lui Dinamo de la Ionu] Negoi]`. „Salariile
juc`torilor vor fi pl`tite. Juc`torii sunt lini[ti]i din punctul `sta
de vedere. În cât mai scurt timp posibil vor intra salariile [i vom
intra în normalitate. Salariile vor fi la zi [i nu vor mai fi probleme
din acest punct de vedere.
Sunt multe probleme care trebuie rezolvate pentru c` sunt
multe datorii care ies la iveal` [i nu e u[or s` ]ii pasul cu aceste
datorii. Suporterii dinamovi[ti s` stea lini[ti]i, c` muncim din greu
pentru ca echipa s` arate mult mai bine în cel mai scurt timp”,
a spus Contra.
„Nu exist` nicio problem` între mine [i directorul sportiv.
Dimpotriv`, încerc`m împreun` s` rezolv`m problemele care exist`
la nivel de club [i echip` [i consider eu c` suntem pe drumul
cel bun. E p`cat îns` c` se vorbesc anumite lucruri care nu au
nimic în comun cu realitatea. {i atunci îi induc în eroare pe
suporterii no[tri [i pun în dubiu proiectul pe care l-am început
aici”. Juc`torii [i membrii staff-ului tehnic al echipei Dinamo au
purtat în timpul antrenamentului de miercuri tricouri roz în locul
celor tradi]ionale de culoare ro[ie, anun]` Agerpres.
Componen]ii echipei Dinamo sus]in în acest mod maratonul
digital Race for the Cure 2020, organizat de Funda]ia Rena[terea,
al`turi de 31 de ]`ri din Europa, pentru a strânge fonduri pentru
preven]ia [i combaterea cancerului feminin în România.
La aceast` campanie caritabil` particip` [i componen]ii forma]iei
FC Rapid din Liga a II-a, ace[tia antrenându-se mar]i în tricouri
roz în locul celor vi[inii.
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Sfatul lui neaÊ Mihai de la Ia[i!

Bursa bârfelor

Cum s\ bei pân\ te faci praf,
s\ te urci la volan [i s\ nu te
opreasc\ poli]ia: ıCând eram
beat nu am gre[it niciodat\‰
Au f`cut cruce când au sc`pat de
turn`torul Vasilic` Cepuloi. Partea
proast` e c` s-a \ntors la Ia[i
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi [i v` zic câteva vorbe
despre Vasilic` Cepuloi, proasp`tul \ntors pe func]iunea de direftor
la Direc]ia de S`n`t`]uri. Iaca cei de la minister, de acolo unde
a lucrat Cepuloi pân` nu demult, [i-au f`cut cruce c` au sc`pat
de el. Era ca un ghimpe \n coaste [i to]i [tiau c` Bazil toarn` la
sicurit`]ile moderne [i inventeaz` tot felul de chestiuni. Cineva ia f`cut vânt [i l-a trimis la Ia[i pentru câteva luni. Deja a b`tut
cu pumnul \n mas` [i a cerut mai multe documente s` vad` el
care e treaba. Nici nu ai la ce te a[tepta de la el...Cam `sta e
nivelul lui. Angaja]ii vorbesc pe la col]uri [i spun c` nu vor pune
nimic la suflet [i dac` va fi nevoie, nu vor ezita s`-l roage cu
vreun [ut \n fund [i s` fac` chiar [i un mic scenariu. Mai discut`m
noi despre asta [i \n alte edi]ii. Oricum, cei care intra]i \n contact
cu Cepuloi, s` ave]i mare grij`!

Iac` a[a se \mbog`]e[te
doctorul peste noapte.
Bani face [i [efa de la sindicate
Iaca babetele continu` rubricu]a de ast`zi [i v` mai povestesc
câte ceva despre un doftora[ pe nume G`borel Martemescu, de
la spetalul `la Ileana Domni]a. Trecând peste toate combina]iile
dubioase din via]a sa, babele au auzit c` recent a pus la cale un
blat cu [`fa sendecatului, doamna Buzznea. Cic` la ei ar fi ajuns
banii de pe tichetele de vacan]` ale angaja]ilor [i tot la ei ar fi
ajuns ni[te bani din care ar fi trebuit cump`rate m`[ti de protec]ie.
Acum, babele stau [i se \ntreab` dac` Martemescu `sta este
sus]inut atât de mult de cineva [i mai ales care este motivul
pentru care este sus]inut. Poate c` DaNa ar trebui s` arunce un
ochi peste toat` treaba asta. Doamna DaNa, s` [tii c` babele nu
au reu[it s` \n]eleag` cum \n fiecare an Martemescu mai cump`r`
c`te un apartament sau o cas`. Cum face? O fi magician?

Nea’ Mihai are aproape 70 de ani [i st` la doi pa[i de Ia[i. Mar]i
seara a f`cut o gre[eal` uria[`, asta din spusele sale. B`trânul a dat
câteva pahare de alcool peste cap, iar mai apoi s-a urcat la volan.
Cum alcoolul [i condusul nu fac pereche prea bun`, nea’ Mihai nu
a estimat prea bine distan]a [i a atins un autoturism parcat. Martorii
au sunat la 112 [i au anun]at c` un b`trânel care abia se ]ine pe
picioare a provocat un accident. Poli]i[tii rutieri au intervenit de \ndat`
la fa]a locului [i nu mic` le-a fost mirarea când l-au testat pe nea’
Mihai cu aparatul alcooltest. Valoarea indicat` a fost una uria[`.

Poli]i[tii rutieri au deschis pe numele
b`rbatului un dosar penal pentru
conducere sub influen]a alcoolului
Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i efectueaz` cercet`ri întrun 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` în seara
de 15 septembrie a.c., un b`rbat de 69 de ani, în timp ce conducea
un autoturism pe raza comunei Holboca, ar fi pierdut controlul asupra
direc]iei de deplasare [i ar fi intrat în coliziune cu un autoturism
parcat, în urma impactului rezultând doar pagube materiale. În urma
test`rii b`rbatului de 69 de ani cu aparatul alcooltest a rezultat o
valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a
fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, au precizat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Nea’ Mihai a povestit c` a b`ut
cam „150 de grame de vodc`”
Reporterii BZI au discutat cu nea’ Mihai. B`rbatul a spus c` nu
\[i explic` modul \n care s-a produs accidentul. „Dar spune]i [i voi,
eu sunt un om beat? N-am nimic, domnule. Am b`ut, recunosc, dar
doar 150 de grame de vodc`. Dom’le... am trecut a[a pe lâng` ma[in`
[i am atins-o pu]in. Atât... N-am f`cut mare lucru”, a spus nea’ Mihai.
B`trânul [i-a asumat c` a gre[it, dar a spus c` nu a fost atât de
atent pe cât ar fi trebuit. De asemenea, a spus c` el treaz a f`cut
prostii la volan, dar beat niciodat`. „Eu când m-am urcat beat la

volan nu am f`cut gre[eli. Nu am dep`[it 60, am mers far` probleme.
Acum am f`cut-o, asta e”, a completat b`rbatul.

Re]eta b`rbatului prin care a sc`pat de
poli]ie de[i era b`ut la volan
Nea’ Mihai a spus c` a g`sit o metod` pentru a putea conduce
beat. A povestit cum a b`ut la un moment dat peste 3 litri de vin
[i a venit de la Le]cani pân` \n Valea Lung`, acolo unde locuie[te.
„Am stat la Le]cani [i am b`ut odat`. Acum v` povestesc c` nu mai
are nimeni ce s`-mi fac`. Eu sunt [ofer profesionist. Am b`ut vreo
3 litri [i dup` am plecat spre cas`. Am trecut pe str`du]ele alea prin
„{apte oameni”, dar nu am gre[it nimic. Ca s` pot conduce, am dat
drumu la aerul condi]ionat. S-a f`cut un frig \n ma[in` \ncât, atunci
când am ajuns acas`, i-am zis so]iei s` deschid` u[a c` mor de frig”,
a povestit b`trânul râzând. Mar]i seara, b`rbatul a fost extrem de
dezam`git când a terminat de dat declara]ii la rutier` [i a aflat c`
nu mai are dreptul s` conduc`. A luat un taxi [i l-a rugat pe [ofer
s`-i conduc` ma[ina pân` acas`. „Nu las ma[ina acolo. Ce s` zic`
lumea pe urm` c` nu am venit cu ma[ina acas`?”, a spus b`rbatul.
Acum, pentru ceea ce a f`cut, s-a ales cu un dosar penal [i a r`mas
f`r` permisul de conducere.

Mita din campania electoral`
era s` produc` o tragedie
La final de rubricu]` babele v` mai povestesc câteva chestiu]e
despre campania eleftoral` [i ce mai ]ine de ea. Iac` o situa]ie
aparte se poate \ntâlni \n comuna Flocuri. Acolo este un nene pe
nume Vehorel Moraru care vrea s` fie premar. Nu asta ar fi
problema, c` a mai vrut [i alte d`]i, dar degeaba. Problema este
c` joac` murdar [i cei care ar trebui s` ia m`suri, tac mâlc. Nea
Moraru are o cârcium` \n sat [i le d` celor care promit c`-l
voteaz` câte o sticl` cu vin. Faza e c` \n urm` cu câteva zile ar
fi trebuit s` fie tare panicat. Un nene care a b`ut vin de la el a
ajuns la spital [i umbl` vorba c` treaba-i nasoal`. A pitrocit aiurea
licoarea magic` [i iaca unu’ a fost la un pas s` dea col]u’. P.S.
Moraru e unul dintre sclavii lui Ar`g`zel Pompa, [`ful de la Cejeu.
Mai rar pupincurist ca `sta, s` [ti]i.
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