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Declarații contradictorii între
doctorii Carmen Dorobăț și Ionuț
Nistor pe tratamentul administrat
pacienților cu COVID-19!
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Afaceristul
Cristian Stanciu se
luptă pentru marca
„Hotel Traian”!
economic

7

Cristian Stanciu a pierdut un prim proces
intentat OSIM. Magistrații au respins
acțiunea formulată de afaceristul ieșean.
Întreg litigiul a fost declanșat împotriva
Oficiului de Stat pentru Invenții
și Mărci pentru marca „Hotel Traian”

Dezvoltatorul actualitate 9 Recolta din magazinul de vise al
Corneliu Petrea
unui puști de bani gata. Aproape două kg
extinde proiectul
de cannabis luate sub braț de mascați
imobiliar din cea
În urma perchezițiilor făcute de
polițiști, patronul magazinului de
mai căutată
vise și partenerul său au ajuns în
zonă din Copou!
arest. Anchetatorii au ridicat
actualitate 6

aproape două kilograme de
cannabis din magazinul de pe
Sfântul Lazăr. Judecătorii au fost
blânzi cu cei doi tineri și au decis
să-i plaseze în arest la domiciliu.
expres

În Copou, dezvoltatorul Corneliu Petrea
se pregătește să construiască al treilea
bloc de locuințe colective.
Amplasamentul se situează la câțiva
metri de Parcul Expoziției
eveniment 2
Se stabilesc listele
la PSD Iași pentru alegerile
parlamentare 2020. Un loc este
vânat de Camelia Gavrilă, printre
cei mai slabi aleși ai județului

16

De râsul lumii! Un polițist sub
acoperire a rămas fără permisul de
conducere în timpul unei misiuni secrete
Un angajat al Brigăzii de
Combatere a Criminalității
Organizate (BCCO) a dat în
judecată Inspectoratul de Poliție
Județean (IPJ) Iași. Reclamantul
le-a cerut magistraților să dispună
anularea unei sancțiuni pe care a
primit-o de la un coleg de la
Rutieră. Vasile T. a susținut că era
în misiune în momentul în care...

EVENIMENT

Luni, 19 octombrie

Cel mai slab
parlamentar din Ia[i
vrea din nou la ciolan.
Deputatul ALDE Varujan
Vosganian `[i caut\ un
nou loc c\ldu] `n
Parlamentul României
Un parlamentar din Ia[i cu mai multe mandate
la activ caut` din nou s` ajung` pe o func]ie \n
Parlamentul României. Deputatul ALDE
Varujan Vosganian trage sforile pentru a
prinde un mandat sub umbrela partidului Pro
România condus de fostul premier Victor Ponta
Blestem total asupra locuitorilor jude]ului Ia[i. Cel mai
slab parlamentar din Ia[i [i-a f`cut un plan secret de a r`mâne
pentru \nc` un mandat \n Camera Deputa]ilor. Actualul deputat
ALDE Varujan Vosganian caut` s`-[i p`streze locul din
Parlamentul României, chiar dac` vreme de mai bine de 7
mandate nu a f`cut nimic pentru cei pe care i-a reprezentat
la nivel \nalt
Cum s-a ajuns ca deputatul ALDE Varujan Vosganian s`
negocieze o intrare \n organiza]ia Pro România. La nivel
central s-a \ncheiat o alian]` \ntre conducerile celor dou`
forma]iuni politice pentru alegerile parlamentare 2020. Iar
Vosganian vrea s` continue \n Parlamentul României pe locul
eligibil de la Ia[i. Culmea, Vosganian nici m`car nu mai are
structuri ALDE \n prezent la Ia[i.
Cea mai mare parte a organiza]iei a plecat fie la Partidul
Verde la alegerile locale 2020, fie s-au \ndreptat c`tre filiala
PNL Ia[i. |n aceste condi]ii, aportul lui Varujan Vosganian la
Pro România ar fi zero barat. De altfel, \n urm` cu 4 ani, \n
acelea[i condi]ii a intrat Vosganian \n ALDE. F`r` s` reprezinte
ceva pentru acest partid, Vosganian a fost impus de la centru
[i uns apoi parlamentar. Asta \n condi]iile \n care \n ALDE
au fost oameni care au muncit \nc` de la bun \nceput [i care
meritau mai mult s` ocupe func]iile respective.

Deputatul a l`sat filiala ALDE \n datorii.
Partidul a fost \ngro[at definitiv
Pentru ca situa]ia s` fie complet`, deputatul ALDE Varujan
Vosganian a [i \ngropat organiza]ia \n datorii. Sediul ALDE
din Pia]a Unirii [i locul unde este cabinetul s`u de parlamentar
a acumulat datorii c`tre serviciile subordonate la Prim`ria Ia[i.
Cel mai slab parlamentar din Ia[i nu a vrut s` le pl`teasc`,
astfel \ncât s-a ajuns la instan]a de judecat`. Iar asta nu este
tot pentru situa]ia \n care se afl` Varujan Vosganian. Acesta
a avut un mandat extrem de slab în Parlamentul României,
interven]iile sale pentru jude]ul Ia[i fiind total absente. Fostul
ministru s-a lipit chiar de grupul PSD în speran]a c` î[i va
putea asigura viitorul politic la alegerile parlamentare viitoare.
Cum pân` la urm` nu a prins nimic la PSD Ia[i, acesta a
\ncercat cu disperare s` se reorienteze pentru a mai prinde
\nc` un ciolan \n urm`torii 4 ani.
Vlad ROTARU
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B\taie la sânge pe o cl\dire
emblematic\ vânat\ de
Prim\ria Ia[i. Miz\ de
milioane de euro pe fostul
Cinema Copou
Prim`ria Ia[i a cerut \n instan]` anularea
unui contract care a stat la baza vânz`rii
fostului Cinema Copou. Municipalitatea
cere ca documentul \ncheiat \ntre Regia
Autonom` de Film RADEF [i o societate
comercial` s` fie anulat. Autoritatea
local` invoc` Legea 303/2008 prin care
are drept de proprietate a
cinematografelor din municipiu
Una din cele mai emblematice cl`diri din muncipiul Ia[i este
disputat` \n instan]a de judecat`. Cl`direa fostului Cinema Copou
a ajuns pe rolul Tribunalului dup` ce Prim`ria Ia[i a deschis o
ac]iune \mpotriva Ministerului Culturii, Regia Autonom` a Distribu]ei
[i Exploat`rii Filmelor România Film Bucure[ti (RADEF). Parte
\n dosarul 4913/99/2020 a ajuns [i firma Bax Serv SRL din Ia[i,
societate care a cump`rat spa]iul de la RADEF.

Prim`ria Ia[i vrea s` intre \n posesia Cinema
Copou. Dosarul s-a mutat la Tribunal
Prim`ria Ia[i a deschis \n 14 octombrie 2020 o ac]iune la
Tribunalul Ia[i prin care cere anularea actului de vânzare-cump`rare
\ncheiat \ntre RADEF [i firma Bax Serv SRL pentru cl`direa
Cinema Copou. Prim`ria Ia[i a decis \ns` s`-[i cear` dreptatea
\n instan]`, mai ales c` \n baza Legii 303/2008 a reu[it s` ob]in`
\n instan]` celelalte cinematografe din ora[.
Asfel, municipalitatea a denun]at contractul dintre RADEF
România Film [i firma Bax Serv SRL prin care imobilul din Copou
a fost vândut. „Am depus ac]iunea zilele trecute. Noi am invocat
nulitatea contractului de vânzare-cump`rare pentru c` s-a \nc`lcat
flagrant o lege. Cinematografele intr` \n patrimoniul autorit`]ilor
locale, iar \n situa]ia respectiv` nu s-a \ntâmplat acest lucru. Chiar
dac` s-au f`cut lucr`ri acolo cu autoriza]ii cu tot, pe noi ne
intereseaz` altceva. Am invocat dreptul de proprietate [i mergem
pân` la cap`t cu acest lucru”, a men]ionat primarul Mihai Chirica.

|n cl`dire va func]iona un magazin
comercial. Autoriza]ie emis`
\n prim`vara anului 2020
Prim`ria Ia[i a ob]inut \n instan]` cinematografele Victoria,
Dacia, Trianon [i Tineretului dup` mai mul]i ani de procese cu
RADEF România Film. Nu a reu[it s` intre [i \n posesia Cinema
Copou, pentru c` imobilul a fost vândut de RADEF c`tre Bax

Serv SRL. Cei care administreaz` firma au cump`rat cl`direa la
un pre] extrem de mic. Bax Serv SRL a pl`tit 226 mii de euro
la o suprafa]` de 1.455 metri p`tra]i, respectiv 155 euro pe metru
p`trat. Ulterior, cl`direa a fost \nchiriat` firmei care administreaz`
re]eaua Mega Image pentru o perioad` de 20 de ani. De altfel,
aceasta a ob]inut \n luna martie 2020 autoriza]ia pentru schimbarea
destina]iei din cl`dire Cinema Copou \n spa]iu comercial, desfiin]are
gradene interioare, realizare nou etaj, amenaj`ri interioare, amenaj`ri
exterioare trepte [i ramp` de acces aprovizionare. Spa]iul a fost
\nchiriat \n baza unui contract cu num`rul 5148/18.07.2018, pentru
o suprafa]` construit` de 807 metri p`tra]i.

Contracte suspecte, vechi de dou` decenii,
pe Cinema Copou. RADEF
a b`tut palma cu o societate din Ia[i
Reporterii BZI au \ncercat s` ia leg`tura cu reprezentan]ii Bax
Serv SRL, \ns` toate numerele de telefon din dreptul societ`]ii au
fost deconectate. Bax Serv SRL este de]inut` de Iurie, Svetlana [i
Serghei Rusnac, cet`]eni de orgine basarabean` cu afaceri \n municipiul
Ia[i. Cum s-a ajuns ca Cinema Copou s` fie vândut` de RADEF
România Film acestei societ`]i comerciale? Prin anii 2000 societatea
era de]inut` de alt` persoan` din Basarabia. Firma a \nchiriat la
vremea respectiv` spa]iul de la RADEF. |n urm` cu câ]iva ani a fost
parafat` tranzac]ia pe care acum Prim`ria Ia[i vrea s` o anuleze.
|n urm` cu patru ani, Prim`ria Ia[i a câ[tigat procesul cu
RADEF România Film, privind dreptul de proprietate asupra
cinematografelor din municipiu. Decizia a fost luat` de Curtea de
Apel Ia[i, iar autoritatea local` a intrat \n posesia a patru dintre
cele cinci cinematografe. Prim`ria Ia[i a trecut deja la reabilitarea
Cinema Victoria, Cinema Dacia [i Cinema Trianon (fost Republica),
\n timp ce pentru Cinema Tineretului va fi demolat pentru a se
reconstitui Coloseumul Bragadiru.
Vlad ROTARU

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
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Se stabilesc listele la PSD Ia[i
pentru alegerile parlamentare
2020. Un loc este vânat de
Camelia Gavril\, printre cei
mai slabi ale[i ai jude]ului
Ast`zi, 17 octombrie 2020, ar urma s` fie
b`tut` \n cuie lista organiza]iei PSD Ia[i
pentru alegerile parlamentare 2020.
Decizia va fi luat` la nivel central, lista
urmând a cuprinde o serie de nume
surpriz`. Organiza]ia social-democrat`
are [ansa de a se cur`]a, de a sc`pa de o
serie de personaje care au f`cut mai mult
r`u filialei \n ultima perioad`. {i asta nu
este tot \n filiala ie[ean` a PSD. Oamenii
deputatului Camelia Gavril`, singurul
parlamentar care doar ea \n]elege ce
vorbe[te, vor s` intre pe u[a din dos \n
structurile Consiliului Local Ia[i
Listele de candidatur` pentru Camera Deputa]ilor [i Senatul
României din organiza]ia PSD Ia[i ar urma s` fie conturate la
nivel central, \n urma unei [edin]e cu forurile superioare ale
partidului. Lista social-democra]ilor ie[eni pentru alegerile parlamentare
2020 ar urma s` cuprind` o serie de nume surpriz` pe lâng`
ale[ii deja consacra]i, personalit`]i care au f`cut carier` \n lumea
medical` din jude]ul Ia[i. PSD Ia[i trebuie s` intre \ntr-un proces
de reorganizare total` pentru ca pe aceast` list` s` nu intre
persoane cu probleme penale, oameni care au plângeri penale [i
care sunt deja contesta]i de c`tre forurile interne.
Organiza]ia PSD Ia[i trebuie s` cuprind` \ntr-o astfel de list`
oameni cu o conduit` moral` irepro[abil`, nu persoane care au
avut acces la banul public [i care [i-au f`cut de cap \n ultimii
ani de pe func]ii de conducere.

PSD Ia[i, tras \n jos de oameni care nu sunt
politicieni. Apropia]ii deputatului Camelia
Gavril` intr` pe u[a din dos a Prim`riei Ia[i
Organiza]ia PSD Ia[i are nevoie de o reform` imediat`. Lucrurile
par c` au sc`pat de sub control odat` cu acceptarea pe listele pentru
Consiliul Local Ia[i a unor persoane care nu au f`cut politic`, nu
au nicio treab` cu filiala PSD Ia[i. Ace[ti oameni sunt \ns` apropia]i
de cei care au dus PSD Ia[i \n pragul pr`pastiei. Ale[i locali precum
Elvira Rotundu sau Marian Dalban au devenit o ru[ine pentru Ia[i,

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Varciun SRL,
sat Sipote, com Sipote, jud Iaşi, în temeiul Legii nr.85/2006 privind
procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică, în bloc
următoarele active imobile:
— Teren categorie folosinţă arabil S= 15.000 m² (nr cad
4180, CF 62323), extravilanul com Miroslava, jud Iaşi. Preţ
98.270 lei.
— Teren categorie folosinţă arabil S= 10.000 m² (nr cad
4179 CF 62324), extravilanul com Miroslava, jud Iaşi. Preţ
65.514 lei.
— Teren categorie folosinţă arabil S= 20.000 m² (nr cad
3672, CF 62325), extravilanul com Miroslava, jud Iaşi. Preţ
131.027 lei.
Licitaţiile va avea loc la data de 27.10.2020, 10.11.2020,
24.11.2020 și 08.12.2020, orele 14.00, la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi
putând participa orice persoană fizică sau juridică care va depune
o ofertă ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie;
- dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei;

ApaVital va furniza ap\
cu presiune sc\zut\ `n
jum\tate din ora[ul Ia[i
pentru modernizarea
re]elei de ap\-canalizare
Furnizarea apei de c`tre operatorul ApaVital va fi realizat`
cu presiune sc`zut` c`tre mai mul]i locuitori din Municipiul
Ia[i. Ast`zi, 19 octombrie 2020, \n scopul mont`rii unui robinet
van` de 350 mm diametru în zona Pod Sfântul Ioan - mal
stâng Bahlui, în intervalul orar estimat 08:00 - 17:00, furnizarea
apei potabile va fi furnizat` cu presiune sc`zut` c`tre utilizatorii
din bulevardul Chimiei, str`zile Aurel Vlaicu, Tudor Vladimirescu
[i Prim`verii, bulevardul Socola, bulevardul }u]ora, zona
}es`tura, cartier Bularga, zona Baza 3, Zona Industrial`, cartier
Podu Ro[, cartier Cantemir, cartier Nicolina 1, cartier Nicolina
2, bulevardul Poitiers, cartier Frumoasa. Tot pân` ast`zi, \n
vederea remedierii unei avarii ap`rute la o conduct`, ApaVital
Ia[i nu furnizeaz` ap` potabil` de ieri, din data de 18.10.2020,
[i pân` ast`zi 19.10.2020, în jurul orei 18, c`tre utilizatorii
din satul Trife[ti. Pentru a elimina cât mai rapid disconfortul
utilizatorilor, ApaVital a mobilizat o echip` de interven]ie,
aceasta ini]iind deja execu]ia lucr`rilor de repara]ii.

Re]eaua de canalizare va fi extins` de
c`tre ApaVital Ia[i \n urm`toarele luni
nu pentru filiala PSD. Ace[tia au fost impu[i de Camelia Gavril`,
deputat PSD Ia[i, care a ajuns s` nu mai fie \n]eleas` de nimeni.
Elvira Rotundu ar trebui s` plece din fruntea Colegiului Na]ional
„Costache Negruzzi”. Noul ales local nu mai face cinste func]iei pe
care o ocup` din moment ce a intrat pe u[a din dos a CL Ia[i.

Dezastru l`sat \n urm` de deputatul
Camelia Gavril`. Oameni f`r` nume \n
Consiliul Local Ia[i
Un alt ales local care nu are ce c`uta \n structurile CL Ia[i
este [i Marian Dalban. Singura calitate a acestuia este aceea c`
se num`r` printre angaja]ii cabinetului parlamentar al deputatului
Camelia Gavril`. Un om f`r` priz` la public, un a[a-zis „no name”
din politica ie[ean`, nu poate intra \n Consiliul Local. Camelia
Gavril` a luat sub scorul partidului la alegerile locale 2020, ceea
ce face ca aceasta s` nu mai reprezinte nimic pentru ie[eni.
Singura sa calitate este cea de traseist, actualul deputat schimbând
partidele (PD, PNL [i PSD) pentru a vâna func]ii. Camelia Gavril`
[i-a construit campania electoral` sub \ndrumarea pu[c`ria[ului
Relu Fenechiu. Iar asta spune totul despre situa]ia \n care s-a
ajuns la PSD Ia[i. |n plus, s-a ajuns ca nici oportuni[tii pe care
i-a promovat \n Consiliul Local s` nu fie reprezentativi pentru
ie[eni. Candidaturile Elvirei Rotundu [i a lui Marian Dalban,
validate de c`tre instan]`, au fost \ns` contestate la Curtea de
Apel Ia[i de oameni din organiza]ia PSD Ia[i.
Vlad ROTARU

- dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500 lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei, fără TVA;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează :actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cautiunea se va achita în contul nr. RO63 PIRB2400 7613 3800
1000, cont deschis pe numele debitoarei SC Varciun SRL la Piraeus
Bank Iaşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cel mai târziu
cu o zi lucrătoare înainte de data și ora desfăşurării licitaţiei.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care
va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine
pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, sub
sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar şi va
face dovada acestuia cu cel puțin 3 zile înainte de data licitației.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL

ApaVital Ia[i va avea mai multe interven]ii \n urm`toarele
luni. Astfel, \n perioada trimestrului IV 2020 [i al trimestrului
I din anul viitor, ApaVital Ia[i va realiza lucr`ri de extindere
a re]elelor de canalizare [i de \nlocuire a re]elelor de distribu]ie
ap` potabil`. Se vor \nlocui re]elele de distribu]ie [i bran[amente,
montare hidran]i în municipiul Ia[i, pe urm`toarele str`zi:
Macazului, fundac Aurora, Pene[ Curcanul, Dr.N.Vicol, Fagului,
Belvedere, {ipo]el, T`cuta, Caz`rmilor [i Bucur. |n aceea[i
perioad`, se va extinde re]eaua de canalizare [i re]eaua de
ap` pe strada {t.O.Iosif, iar pentru strada Dealul Bucium [i
Teascului, municipiul Ia[i, ApaVital Ia[i deja are oferte ale
firmelor \n curs de evaluare. Se vor realiza de asemenea
lucr`ri de aduc]iune [i re]ele distribu]ie zona {oseaua Bucium
- {oseaua Bârnova, inclusiv reabilitarea rezervorului 500 metri
cubi Vi[an, care se afl` \n curs de autorizare. Totodat`, se
va face o re]ea de canalizare la platforma sta]iei epurare
Comtom Tome[ti, municipiul Ia[i.
Lucr`rile de igienizare pentru rezervoarele de ap` ApaVital
Ia[i se realizeaz` obligatoriu de dou` ori pe an [i ori de câte
ori este nevoie [i situa]ia impune acest lucru, atunci când
apa din rezervor \nregistreaz` dep`[iri ale parametrilor de
calitate. |n perioada acestor lucr`ri, furnizarea apei potabile
este întrerupt` c`tre utilizatorii din zonele care primesc ap`
de la acele rezervoare. ApaVital Ia[i gestioneaz` \n \ntreg
jude]ul Ia[i un num`r de 198 de rezervoare cu capacitate
\ntre 50 [i 5.000 metri cubi, volumul total al acestora fiind
de circa 175.000 de metri cubi.
Alexandra ABONICESEI

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD Expert Grup IPURL, în calitate de administrator judiciar,
anunţă că prin Sentinţa civilă nr.662/30.09.2020, pronunţată
de Tribunalul Iași în dosarul nr.7350/99/2018*, s-a dispus
deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva DAVAS
COM SRL, CIF 7272428, RC J 22/574/1995, cu sediul social în
Iași, Șos. Păcurari, nr. 77, Bl. 477, Sc. C, Et. 4, Ap. 18, Jud. Iași.
Cererea de creanţă se va depune în două exemplare la Tribunalul
Iaşi, sub sancţiunea decăderii, până la data de 16.11.2020.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 07.12.2020.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar
este de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI. Termenul pentru
soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi
pentru definitivarea tabelului creanţelor este 27.01.2021. Prima
şedinţă a Adunării creditorilor va avea loc la data 14.12.2020,
orele 11.00, la biroul administratorului judiciar din Iaşi, str.Cronicar
Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud.Iaşi. Relaţii la administratorul
judiciar LD Expert Grup IPURL, tel. 0232/235.508.
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~n ultimele dou\ s\pt\mâni, num\r
record de pacien]i dependen]i de
dializ\ diagnostica]i cu COVID-19!
Unii pacien]i pot face oricând infarct
|n ultimele dou` s`pt`mâni, 29 de
ie[eni cu boli renale, dependen]i de
dializ`, au fost diagnostica]i cu
COVID-19. Pentru a putea face
[edin]ele de dializ`, pacien]ii fac
naveta \ntre spitale. Medicii spun c`
este pentru prima dat` \n ultimele 7
luni când un num`r atât de mare de
pacien]i cu boli renale este
diagnosticat cu COVID-19
Medicii de la Spitalul „C.I. Parhon” din Ia[i au asistat \n
ultimele dou` s`pt`mâni la o cre[tere a num`rului de ie[eni cu
boli renale, infecta]i cu COVID-19. Pentru c` ace[ti pacien]i au
nevoie de [edin]e de dializ` de dou` sau chiar trei ori pe
s`pt`mân`, sunt nevoi]i s` fac` naveta \ntre spitale. Interna]i la
unul dintre spitalele suport COVID-19 din Ia[i, ace[tia sunt
transporta]i cu ambulan]a ori de câte ori e necesar la Spitalul
„C.I. Parhon” din Ia[i.

Conf. dr. Ionu] Nistor: „Pacien]ii
dependen]i de dializ` fac parte din
categoria de risc la infec]ia cu COVID-19”
Protocolul de urgen]` al Spitalului „C.I. Parhon” din Ia[i
prevede continuarea procedurilor de dializ` chiar dac` pacientul
este depistat cu COVID-19. |n ultimele dou` s`pt`mâni, la Ia[i
au fost diagnostica]i cu coronavirus 29 de ie[eni cu boli renale.
Unii sunt asimptomatici [i sunt \n autoizolare la domiciliu, iar
al]ii, cu forme mai grave ale infec]iei cu coronavirus, sunt interna]i
\n spital. „|n ultimele dou` s`pt`mâni am asistat la un record al
num`rului de pacien]i dependen]i de dializ`, diagnostica]i cu
COVID-19. O parte dintre ace[tia sunt izola]i la domiciliu, iar o
parte sunt interna]i \n spital. Spitalul «C.I. Parhon» este un spital
care trateaz` pacien]i cu boal` cronic` de rinichi [i afec]iuni
urologice. În aceste condi]ii, pacien]ii care fac dializ` cronic`,
pacien]ii cu transplant sau pacien]ii vârstnici fac parte din categoriile
cu risc de a deveni pacien]i critici atunci când sunt declara]i
pozitiv la testul de depistare a infec]iei cu coronavirus. Preg`tindune din timp pentru acest scenariu, Spitalul «Parhon» a identificat
[i izolat o zon` întreag` din cabinetele spitalului pentru a oferi
tratament [i acestor pacien]i. Este vorba în mod deosebit de
pacien]ii care depind de dializ`, pacien]i cu dializ` cronic` sau
acut`”, spune conf. dr. Ionu] Nistor, purt`tor de cuvânt la Spitalul
„C.I. Parhon” din Ia[i.

Pentru pacien]ii cu boli renale grave,
infec]ia cu COVID-19 poate fi fatal`
Pentru pacien]ii cu boli renale care sunt dependen]i de dializ`,
infec]ia cu COVID-19 poate fi fatal`. |n urm` cu câteva s`pt`mâni,
cea mai veche pacient` de la Spitalul „C.I. Parhon” din Ia[i, o
femeie de 55 de ani, s-a stins din via]` \n sec]ia de Terapie
Intensiv` de la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i, dup` ce a
fost infectat` cu coronavirus. „Pacien]ii care fac dializ` sufer` [i
complica]ii cardiovasculare [i pot face în orice clip` o embolie
pulmonar`, un infarct. Totodat`, \n cazul pacien]ilor care au boli
renale, exist` [i complica]ii legate de dializ`, [i asta pentru c`
le scade posibilitatea de a-[i controla dispneea. |n primul rând,
pacientul nu-[i poate controla dispneea din cauza pneumoniei
COVID-19, iar \n al doilea rând, pentru c` rinichii nu sunt
func]ionali, iar organismul este extrem de stresat. Infec]ia cu
coronavirus pentru un pacient care face dializ` este de câteva ori
mai riscant` decât pentru o persoan` care nu sufer` de afec]iuni
renale. Se cunoa[te faptul c` ace[ti pacien]i au sistemul imunitar
sc`zut, iar infec]ia cu COVID-19, \n faz` medie sau sever`, poate
fi fatal`. Asta s-a dovedit [i \n cazul uneia dintre cele mai vechi

paciente care f`cea dializ` la Spitalul „C.I. Parhon” din Ia[i, de
25 de ani. Dup` o perioad` de câteva zile bune la Terapie
Intensiv`, a decedat”, mai spune conf. dr. Ionu] Nistor.

Conf. dr. Ionu] Nistor: „Le asigur`m atât
pacien]ilor, cât [i cadrelor medicale, toat`
siguran]a de care au nevoie”
La Spitalul „C.I. Parhon” din Ia[i, pacien]ii care fac dializ` [i
sunt infecta]i cu COVID-19 intr` printr-un circuit diferit. Totodat`,
de pacien]ii dependen]i de dializ`, diagnostica]i cu coronavirus, se
ocup` o echip` de cadre medicale care nu intr` \n contact cu pacien]ii
non-Covid. Cadrele medicale sunt echipate specific [i se asigur` c`
spa]iul este dezinfectat dup` fiecare interven]ie. „Exist` \nc` de la
\nceputul pandemiei de COVID-19 un circuit separat pentru pacien]ii
cu coronavirus care vin la dializ`. Totodat`, avem un personal de
angaja]i care se ocup` doar de ace[ti pacien]i. Dup` fiecare [edin]`
de dializ`, spa]iul se dezinfecteaz` conform protocolului, la fel [i
patul pacien]ilor. Astfel, asigur`m atât pacien]ilor, cât [i cadrelor
medicale toat` siguran]a de care au nevoie”, \ncheie medicul ie[ean.
Bianca CIUBOTARIU
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Imagini dezolante din ora[ul Ia[i! Blocuri
comuniste [i monumente istorice cu
un special tip de arhitectur\ acoperite
de noi construc]ii de beton [i sticl\
Universitarul [i arheologul - Vasile Cotiug`
a surprins \n imagini teribile \ntreaga
arhitectur` din ora[ul Ia[i! Acesta arat`
„Ia[ul f`r` Viitor”din perspectiva felului \n
care arat` blocurile comuniste [i cele
realizate dup` 1989 [i cum monumentele
istorice sunt obturate de noi construc]ii.
„Ast`zi se construie[te alandala! {i
ansambluri interesante, cochete, chiar
dac` aglomerate... Cu o arhitectur` care
se vede cu ochiul liber c` a preocupat atât
pe beneficiar, cât [i pe arhitect. Dar [i
construc]ii far` nicio valoare arhitectural`,
simple cutii de c`r`mid` cu ferestre...”,
puncteaz` conf. univ. dr. Vasile Cotiug`
Ora[ul Ia[i a fost surprins, \ntr-o serie de imagini dezolante,
de conf. univ. dr. Vasile Cotiug`, Facultatea de Istorie a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, respectiv membru în
Comisia Na]ional` de Arheologie care func]ioneaz` pe lâng`
Ministerul Culturii. Acesta arat` „Ia[ul f`r` Viitor” din perspectiva
felului \n care arat` blocurile comuniste [i cele realizate dup`
1989 [i cum monumentele istorice sunt obturate de noi construc]ii.
„Nu trebuie s` fii arhitect sau urbanist ca s` po]i aprecia stilul
arhitectural al unei construc]ii, elegan]a [i frumuse]ea ei, încadrarea
armonioas` într-o mini-structur` urban` (cartier, strad`), cu
respectarea unor tradi]ii, dar [i cu viziunea futurist` a arhitectului
de ast`zi. C`ci f`r` îndr`zneal`, un Gaudi sau o Zaha Hadid nu
ar fi existat [i ast`zi nu ne-am fi bucurat de frumuse]ea arhitecturii,
deopotriv` {tiin]a [i Arta”, arat` conf. univ. dr. Vasile Cotiug`.

Chiar [i masivele transform`ri
urbanistice din anii 70’ - 80’ ai
Regimului comunist au avut o viziune
urbanistic` a vremurilor respective
Mai departe, istoricul Vasile Cotiug` arat` c` Ia[ul a avut [i
el o arhitectur` [i chiar un urbanism. Cui nu-i place imaginea pe

care o vede ast`zi de pe mijlocul Bulevardului Carol I, cu Turnul
Palatului Culturii tronând în cap`t de perspectiv`? Dar cine [tie
ce arhitect a realizat aceast` proiec]ie? „{i pân` la aceast` imagine,
cine mai [tie cum ar`ta Copoul, cu a lui palate [i gr`dini boiere[ti
(în mare parte, p`strate [i ast`zi, dar cu func]ionalitate public`),
care înnobilau o zon` care se dorea o oaz` în marginea ora[ului
tot mai aglomerat? Cine mai [tie cum ar`ta zona din Pia]a Unirii?
Cine î[i mai aduce aminte de cochetele construc]ii dintre Pia]a
Independen]ei [i Strada L`pu[neanu? Sau de zona din Strada Cuza
Vod` pân` la M`n`stirea Golia? Zona Tg. Cucului? Ast`zi, radical
transformate prin construc]iile epocii comuniste, dar [i de dup`
1990. Chiar [i masivele transform`ri urbanistice din anii 70’ - 80’
ai Regimului comunist au avut o viziune urbanistic` a vremurilor
respective, chiar [i arhitectural`, dac`, evident, blocurile de locuin]e
nu ar fi fost «masacrate» de locatari «m` gândesc doar la arhitectura
celebrelor blocuri de pe Bulevardul Independen]ei, cu toat`
înc`rc`tura lor na]ionalist-comunist`»”, mai scoate \n eviden]` conf.
univ. dr. Vasile Cotiug`, membru în Comisia Na]ional` de Arheologie.

„Ast`zi se construie[te alandala! {i
ansambluri interesante, cochete, chiar
dac` aglomerate. Cu o arhitectur` care se
vede cu ochiul liber c` a preocupat atât pe
beneficiar, cât [i pe arhitect”, este de
p`rere conf. univ. dr. Vasile Cotiug`
Sunt transform`ri ale ora[ului Ia[i care au f`cut mai mult r`u
decât bine. Pe care ast`zi înc` le vedem. Dar nu facem nimic
pentru a le corecta, pentru a îmbun`t`]i, pentru a tr`i într-un
ora[ [i nu \ntr-un… târg. „Azi se construie[te alandala! {i ansambluri
interesante, cochete, chiar dac` aglomerate. Cu o arhitectur` care
se vede cu ochiul liber c` a preocupat atât pe beneficiar, cât [i
pe arhitect. Dar [i construc]ii f`r` nicio valoare arhitectural`,
simple cutii de c`r`mid` cu ferestre, asemenea fostelor «cutii de
chibrituri» ale epocii comuniste, pe care le mai vedem în cartiere
îngr`m`dite printre case sau alte blocuri, f`r` nicio viziune
urbanistic`, f`r` culoare, f`r` sim] artistic… {i sunt multe! Ridicate
[i în zona central`, dar [i în zonele periferice. De ce?
Pentru c` cei care conduc Ia[ul nu au nicio viziune asupra
a ce ar trebui s` fie din punct de vedere urbanistic ora[ul nostru!

Nu au niciun interes spre a avea o viziune sau a l`sa pe speciali[ti
s` se pronun]e, pentru c` ei au... alte «preocup`ri»”, este de
p`rere conf. univ. dr. Vasile Cotiug`. |n final, istoricul crede [i
c`: „Unii arhitec]ii nu au cunoa[tere a meseriei lor, nu au nici
ei viziune [i, pentru un ban facil, proiecteaz`… «cutii de chibrituri»
moderne care nu mai sunt din pl`ci de beton, ci din sticl`. Chiar
dac` to]i arhitec]ii se uit` la ce se întâmpl` în lume în aceast`
direc]ie, dar nimeni nu se gânde[te s` proiecteze o alt` fa]ad`
de cl`dire, nu doar sticl`! {i toate acestea se proiecteaz` [i se
ridic` pentru viitorii o sut` de ani!”.
Valentin HU}ANU
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Firmele din Ia[i au
depus 13 dosare `n
Programul Rabla Clasic
[i Rabla Plus. Termenul
de depunere a fost
prelungit de AFM pân\
la 30 octombrie 2020
Firmele din Ia[i se mai pot \nscrie \n Programul Rabla Clasic
[i Rabla Plus pân` la sfâr[itul lunii octombrie 2020. Sesiunea de
depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice în
cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto na]ional
(Programul Rabla Clasic) [i în Programul privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser` în transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante [i eficiente din punct
de vedere energetic (Programul Rabla Plus) a fost prelungit` de
c`tre Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM).

Ie[enii vor achizi]iona 36 de ma[ini prin
programele Rabla [i Rabla Plus 2020 cu
vouchere \n valoare de 745.500 de lei
|n programul Rabla au fost depuse 47 de dosare pentru
68 de autovehicule. |n urma verific`rilor efectuate de speciali[tii
AFM au fost aprobate 17 dosare pentru 20 de autovehicule
(20 de prime de casare a câte 6.500 de lei, 8 ecobonusuri
pentru autovehicule noi cu CO2,96g/km NEDC/GPL/GNC \n
valoare de 1.000 de lei [i 5 ecobonusuri pentru autovehicule
hibrid \n valoare de 2.500 de lei), cu o valoare total` aprobat`
de 150.500 de lei. |n programul Rabla Plus au fost aprobate
14 dosare pentru 16 ecotichete (din care 5 ecotichete \n valoare
de 20.000 de lei pentru achizi]ionarea autovehiculelor electrice
hibrid [i 11 ecotichete \n valoare de 45.000 de lei pentru
achizi]ionarea autovehiculelor pur electrice) cu o valoare total`
aprobat` de 595.000 de lei.
Primarii din Ia[i din comunele {ipote, Mirce[ti, }u]ora,
Deleni [i Strunga vor investi aproape un milion de lei \n
sistemul de iluminat public. Banii au fost ob]inu]i \n cadrul
Programului Iluminat Public, derulat de AFM. Astfel, Prim`ria
{ipote va moderniza iluminatul public din comun` printr-o
investi]ie de 100.000 de lei. De asemenea, \n comuna Mirce[ti
vor fi schimbate instala]iile de iluminat cu 380.000 de lei. Cea
mai mare sum` a fost accesat` de prim`ria Strunga, care va
investi, prin Programul Iluminat Public, 490.000 de lei. La
nivelul ]`rii au fost aprobate jum`tate din cele 52 de cereri
depuse de autorit`]ile locale care s-au \nscris \n program.
Raluca COSTIN
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Dezvoltatorul Corneliu Petrea
extinde proiectul imobiliar
din cea mai c\utat\ zon\ din
Copou! Demoleaz\ o vil\ ca s\
fac\ loc unui bloc. Terenurile
sunt la mare c\utare
|n Copou, dezvoltatorul Corneliu Petrea se
preg`te[te s` construiasc` al treilea bloc
de locuin]e colective. Amplasamentul se
situeaz` la câ]iva metri de Parcul
Expozi]iei. Strada Stoicescu este destul
de \ngust` pentru num`rul mare de ma[ini
generat de proiectul imobiliar
Mai pu]in cunoscut pe pia]a imobiliar`, dezvoltatorul Corneliu
Petrea inten]ioneaz` s` extind` proiectul imobiliar din Copou, mai
precis de pe strada Lt. Stoicescu, nr.6. Amplasamentul este situat
foarte aproape de c`minele Universit`]ii „Al.I. Cuza” din Târgu[or.
Luna trecut`, Prim`ria Ia[i a emis un certificat de urbanism pe
numele dezvoltatorului, terenul vizat având aproximativ 2.000 metri
p`tra]i. Beneficiarul a cerut [i acceptul pentru demolarea unei
vile. Astfel, va face loc noului proiect. Contactat telefonic de c`tre
reporterii BZI, Corneliu Petrea a precizat c` ar fi al treilea bloc
pe care \l va construi la adresa men]ionat`. „M` bucur c` am
reu[it s` ob]in certificatul de urbanism. Deocamdat` nu [tiu cum
voi construi, pentru c` nu [tiu ce se va aproba. Trebuie realizat
Planul Urbanistic Zonal, este nevoie de avizul de oportunitate.
Nu pot s` spun nimic acum despre valoarea investi]iei. M`
str`duiesc s` fac lucruri de calitate, s` nu fac rabat. Mai bine
m` axez pe calitate, chiar dac` ies mai pu]ini bani. Din zona
respectiv`, un bloc l-am finalizat, pe care l-am [i vândut. Alt bloc
este la ro[u. Da, este o cas` care va fi demolat`”, a declarat
investitorul imobilar.

Accesul spre Stoicescu Boutique
Apartments se face printr-o strad` \ngust`,
\ntr-o zon` plin` de restric]ii rutiere
Corneliu Petrea a propus deja spre vânzare primele apartamente
din al doilea bloc, Stoicescu Boutique Apartments, pre]ul acestora
ajungând la aproape 80.000 de euro. Regimul de \n`l]ime este
D<P<2E. Apartamentele disponibile au 2 [i 3 camere, cu o suprafa]`
util` ce porne[te de la 36,25 metri p`tra]i [i ajunge la 83,05 metri
p`tra]i. „Achizi]ionând apartamentele din cadrul imobilului Stoicescu
Boutique Apartments 2 ve]i dispune de dot`ri [i finisaje de calitate:
gresie si faian]` Visaria, u[i interioare lemn, u[i exterioare
antiefrac]ie, parchet Visaria, radiatoare aluminiu, Ariston, balustrad`,
teras`, sticl`, b`i echipate Visaria, tâmpl`rie PVC, 7 camere.

GRAFIC BETA
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TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
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Trimite o
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oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

Infrastructura include locurile de parcare supraterane amenajate
[i delimitate \n incinta ansamblului ce vor fi oferite spre vânzare
separat fa]` de imobil”, se arat` \n oferta Stoicescu Boutique
Apartments 2. Un minus ar putea fi considerat modul \n care se
realizeaz` circula]ia \n zon`. Strada Stoceiscu este destul de
\ngust`, iar num`rul mare de ma[ini creeaz` blocaje. Este singura
strad` care asigur` accesul cu bd. Carol I. Conform unui PUZ
aprobat \n 2003, Corneliu Petrea de]inea \n zon` o suprafa]` de
peste 1 hectar, \mpreun` cu mai mul]i mo[tenitori.

Investitorul apare ca asociat
\n dou` societ`]i comerciale
Conform datelor financiare disponibile, Corneliu Petrea apare
ca unic asociat \n Abracomp SRL, firm` \nfiin]at` \n 1994. Din
2008, firma cu obiect de activitate „comer] cu ridicata al altor
bunuri de uz gospod`resc” nu mai este activ`. |n schimb, HMT
Company SRL este mult mai prolific`. |n firm` mai apare cu 50
la sut` din p`r]ile sociale [i Gabriela Petrea. |n 2019, din vânzarea
apartamentelor, dezvoltatorul imobiliar a declarat o cifr` de afaceri
de 2.653.279 lei, profit de 1.366.200 lei, datorii de 97.331 lei. |n
alt` ordine de idei, luna trecut`, Prim`ria Ia[i a eliberat alt
certificat de urbanism pentru extinderea Hanului Trei Sarmale,
complex de]inut de afaceristul Marian Panainte. Proiectul este
scos la vânzare pe site-urile de specialitate, pre]ul cerut fiind de
1,2 milioane euro. Tranzac]ia este intermediat` de fostul deputat
PNL, Relu Fenechiu, condamnat definitiv la \nchisoare pentru
comiterea infrac]iunilor de corup]ie.
Ciprian BOARU

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

7

ECONOMIC

Luni, 19 octombrie

Controversatul afacerist Cristian Stanciu se
lupt\ pentru marca ıHotel Traian‰! Ce plan
diabolic are `n minte [i ce vrea s\ fac\ cu cea
mai reprezentativ\ cl\dire din centrul Ia[ului
Cristian Stanciu a pierdut un
prim proces intentat OSIM.
Magistra]ii au respins ac]iunea
formulat` de afaceristul
ie[ean. |ntreg litigiul a fost
declan[at \mpotriva Oficiului
de Stat pentru Inven]ii [i M`rci
pentru marca „Hotel Traian”
R`zboiul \n instan]` \ntre controversa]ii
afaceri[ti Cristian Stanciu [i Vasile Pu[ca[u
continu`. Recent, magistra]ii din cadrul Tribunalului
Bucure[ti au respins o ac]iune formulat` de
consilierul jude]ean Cristian Stanciu. „Instan]a
respinge contesta]ia ca neîntemeiat`”, au precizat
judec`torii bucure[teni.
|ns` Cristian Stanciu a contestat decizia,
urmând ca dosarul s` fie analizat \n continuare
de c`tre magistra]ii din cadrul Cur]ii de Apel
Bucure[ti.

Cristian Stanciu a chemat \n
judecat` Oficiul de Stat
pentru Inven]ii [i M`rci
Cristian Stanciu a dat \n judecat` Oficiul de
Stat pentru Inven]ii [i M`rci (OSIM) pe 12 martie
2019. De asemenea, afaceristul ie[ean a chemat
\n fa]a instan]ei [i societatea comercial` Turism
Moldova SA, prin lichidator. Mai exact, Stanciu
a formulat o contesta]ie prin care a solicitat
desfiin]area hot`rârii nr. 68 din 3 iulie 2018 a
Comisiei de Contesta]ii din cadrul OSIM. Hot`rârea
respectiv` prive[te depozitul reglementar al m`rcii
individuale „Hotel Traian”.
Prin acea decizie, Comisia de Contesta]ii
M`rci a respins contesta]ia formulat`. Astfel, a
fost men]inut` decizia de respingere a înregistr`rii
cererii dup` opozi]ie din 25 ianuarie 2018 a m`rcii
individuale constând din denumirea „Hotel Traian”.
De altfel, Comisia a re]inut c` „documentele
depuse de oponentul Turism Moldova SA au
dovedit notorietatea m`rcii pe o perioada îndelungat`
[i neîntrerupt`”.

Ce a sus]inut afaceristul
ie[ean \n instan]`
Stanciu a reclamat c`, \n cauz`, nu este vorba
despre o marc` notorie. De asemenea, afaceristul
ie[ean a ad`ugat c` s-a constatat c` actele depuse
la dosar de Turism Moldova SA nu probeaz`
notorietatea m`rcii neînregistrate „Grand Hotel
Traian”. Reclamantul a mai sus]inut c` pe 29
noiembrie 2018 a fost vândut la licita]ie pachetul
de active, proprietatea societ`]ii Turism Moldova
SA, compus din teren [i construc]ie - Hotel
Traian c`tre o firm`. El a mai sus]inut c` Turism
Moldova SA este o societate comercial` \n faliment,
motiv pentru care nu poate fi vorba despre o
activitate comercial` efectiv` [i pe termen mediu
sau lung.
„Hot`rârea nr. 68 a Comisiei de Contesta]ii
surprinde exact faptul c` acest semn a fost utilizat
\n trecut, prezentul nefiind reprezentat \n probele
depuse. Turism Moldova SA nu a demonstrat
c`, printr-o folosire intens` [i continu`, prin
publicitate [i promovare pe scar` larg`, ori prin
alocarea de resurse de timp, energie [i bani, ar
fi dobândit distinctivitatea necesar`, recunoscut`
[i acceptat` de c`tre publicul consumator din
România. De asemenea, Turism Moldova SA nu
a probat utilizarea continu`, neîntrerupt` [i efectiv`
a semnului neînregistrat „Hotel Traian” [i nici

intensitatea utiliz`rii acestei denumiri. Aceste
aspecte sunt consemnate [i \n punctul de vedere
al examinatorului, care subliniaz` \n mod pertinent
[i argumentat lipsa notoriet`]ii semnului ne\nregistrat
„Hotel Traian”, a precizat Cristian Stanciu \n
instan]`. |n opinia afaceristului ie[ean, nu s-a
probat nici de]inerea unei cote semnificative de
pia]` a hotelului cu denumirea „Grand Hotel
Traian” [i nici volumul mare de vânz`ri pe întreg
teritoriul României, \n condi]iile \n care cel care
invoc` notorietatea trebuie s` o [i dovedeasc`.

Hotel Traian, pe lista
monumentelor istorice
Reclamantul a mai afirmat c`, \n ce prive[te
reflectarea \n istorie a imobilului cu denumirea
„Hotel Traian”, astfel cum rezult` din Lista
monumentelor istorice din Jude]ul Ia[i, denumirea
dat` imobilului nu trebuie confundat` cu semnul
utilizat \n activitatea comercial`. „De altfel, analiza
reglement`rii eviden]iaz` nu mai pu]in de 1.641
de monumente istorice, fiecare cu denumirea
proprie. Asta nu înseamn` c` vorbim la nivelul
jude]ului Ia[i despre 1.641 de m`rci / semne
utilizate \n activitatea comercial`. Faptul c` „Grand
Hotel Traian”, din Ia[i, are inclus` \n denumirea
sa comercial` sintagma „Hotel Traian” nu înseamn`
c` are dreptul exclusiv de a o folosi”, a spus

Cristian Stanciu \n fa]a judec`torilor. De cealalt`
parte, reprezentan]ii Oficiului de Stat pentru
Inven]ii [i M`rci au cerut respingerea contesta]iei
formulat` de afaceristul ie[ean. „Solicit`m respingerea
ca neîntemeiat` a contesta]iei formulat` de Cristian
Stanciu [i men]inerea ca temeinic` [i legal` a
Hot`rârii nr. 68 a Comisiei de Contesta]ii din
cadrul OSIM, prin care s-a respins la înregistrare
marca „Hotel Traian”. Pe 2 noiembrie 2016 s-a
depus spre înregistrare, de c`tre contestator, pe
cale na]ional`, marca individual`, verbal` constând
din denumirea „Hotel Traian”. Pe 7 noiembrie
2016, verificând cererea de înregistrare marc`,
constatând c` sunt îndeplinite condi]iile minime
de constituire a depozitului reglementar, s-a emis
notificarea prin care s-a atribuit dat` de depozit
[i s-au înscris datele con]inute în cerere în
Registrul M`rcilor. Pe 30 decembrie 2016, oponentul,
prin administratorul special, în calitate de titular
al imobilului hotelier Grand Hotel Traian, a
formulat opozi]ie. Pe 25 ianuarie 2018, OSIM a
comunicat decizia de respingere dup` opozi]ii a
cererii de înregistrare a m`rcii individuale”, au
spus cei de la OSIM.

Afaceristul a formulat
contesta]ie \mpotriva
hot`rârii OSIM
Pe 27 februarie 2018, împotriva deciziei
men]ionate, Cristian Stanciu a formulat o contesta]ie
la OSIM. De cealalt` parte, SC Turism Moldova
SA, prin administratorul special, în calitate de
titular` a imobilului hotelier Grand Hotel Traian,
a cerut Comisiei s` constate c` sunt îndeplinite
cumulativ condi]iile prev`zute de legisla]ie [i s`
resping` contesta]ia.
Astfel, Comisia de Contesta]ii a respins
contesta]ia formulat` de Cristian Stanciu [i a
men]inut decizia de respingere a cererii de
înregistrare marc` pentru denumirea „Hotel
Traian”, ca fiind temeinic` [i legal`. Judec`torii
au ajuns la aceea[i concluzie [i au respins
contesta]ia formulat` de afaceristul ie[ean Cristian
Stanciu.
Ciprian NEDELCU

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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Scandal uria[ `n lumea medical\ din Ia[i!
Declara]ii contradictorii `ntre doctorii
Carmen Dorob\] [i Ionu] Nistor pe tratamentul
administrat pacien]ilor cu COVID-19!
Dou\ dintre medicamentele administrate
bolnavilor au urm\ri devastatoare
asupra organismului [i nu sunt eficiente
Conf. dr. Ionu] Nistor cere
eliminarea medicamentelor
Hidroxiclorochina [i Kaletra
din tratamentul bolnavilor de
COVID-19. Medicul ie[ean
spune c` aceste medicamente
au reac]ii adverse extrem de
agresive asupra pacien]ilor [i
nu sunt eficiente. Prof. dr.
Carmen Dorob`] atac`
ini]iativa medicului Ionu] Nistor
[i spune c` nu a adunat
suficiente dovezi pentru a
afirma acest lucru.
Medicul ie[ean Ionu] Nistor de la Spitalul
„C.I. Parhon” din Ia[i, \mpreun` cu reprezentan]ii
Cochrane România, cere eliminarea medicamentelor
Kaletra [i Plaquenil din protocolul terapeutic
pentru tratarea pacien]ilor cu COVID-19. |n urma
unor studii efectuate \n cele 7 luni de la declan[area
pandemiei de COVID-19, conf. dr. Ionu] Nistor,
\mpreun` cu al]i speciali[ti, au depistat faptul c`
aceste dou` medicamente au un num`r crescut
de reac]ii adverse. Mai mult decât atât, tratamentul
nu are niciun beneficiu. Ca replic` la aceast
studiu, prof. dr. Carmen Dorob`], manager la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i, spune c`
constat`rile nu sunt viabile pentru c` din comisia
de analiz` a celor dou` medicamente nu f`ceau
parte [i medici infec]ioni[ti. Totodat`, medicul
Dorob`] spune c` medicii care au analizat
medicamentele nu au stat la patul bolnavului.

Conf. dr. Ionu] Nistor: „Dup` 7
luni nu mai este nevoie de
experimente. Am adunat
suficiente studii prin care am
demonstrat faptul c` aceste
dou` medicamente au efecte
adverse majore”
Dup` mai multe studii, conf. dr. Ionu] Nistor,
\mpreun` cu reprezentan]ii Cochrane România,
organiza]ie prestigioas` [i un reper interna]ional
în medicina bazat` pe dovezi, au ajuns la concluzia
c` Hidroxiclorochina [i Kaletra, medicamente
utilizate \n tratarea pacien]ilor cu COVID-19, au
efecte adverse majore. „Dup` 7 luni nu mai este
nevoie de experimente. A fost o perioad` \n care
nu au existat suficiente informa]ii privind tratamentul
cel mai eficient pentru pacien]ii cu COVID-19.
Am adunat suficiente studii prin care am demonstrat
faptul c` aceste dou` medicamente au efecte
adverse majore [i nu sunt utile \n tratarea pacien]ilor
cu COVID-19. Mai mult decât atât, pacien]ii
trebuiau informa]i c` fac parte dintr-un experiment.
Nu mai este etic ca dup` ce am ob]inut informa]iile
cu privire la aceste medicamente s` se continue
administrarea lor”, spune conf. dr. Ionu] Nistor,

director executiv al Centrului Metodologic de
Cercetare Medical` [i Medicin` bazat` pe dovezi
de la UMF Ia[i.

Pacien]ii cu COVID-19 care au
primit Plaquenil [i Kaletra au
avut diaree, dureri de burt` [i
tulbur`ri electrolitice
Conf. dr. Ionu] Nistor \mpreun` cu speciali[tii
în medicina bazat` pe dovezi sus]in c` atât
Lopinavir - Ritonavir, cu denumirea comercial`
Kaletra, cât [i Hidroxiclorochina, cunoscut` [i
sub numele de Plaquenil, au efecte adverse majore.
Mai mult decât atât, medicul spune c` administrarea
acestor medicamente a crescut mortalitatea. „|n
studiile f`cute de noi s-a demonstrat faptul c`
aceste dou` medicamente au reac]ii adverse,
printre care se num`r` diareea, durerile abdominale
[i tulur`ri electrolitice. Sunt ]`ri \n care \nc` din
luna iunie s-au scos aceste medicamente din
protocolul de tratament pentru pacien]ii cu COVID19, iar noi suntem \n luna octombrie [i tot le
utiliz`m. |n urma studiilor f`cute de noi, nu au
fost g`site dovezi definitive care s` arate c`
Plaquenil (Hidroxiclorochina) [i Kaletra ar fi
sc`zut mortalitatea \n rândul pacien]ilor, ci din
contr`, a fost remarcat` o cre[tere a mortalit`]ii.
Am f`cut apel la dovezi, [i anume, sinteze
sistematice de studii clinice randomizate”, mai
spune conf. dr. Ionu] Nistor.

Concluzia studiilor: „Cel mai
benefic tratament demonstrat
pentru vindecarea pacien]ilor
cu COVID-19 este cel cu
corticosteroizi [i cel cu
Dexametazon`”

demonstrat este cel cu corticosteroizi [i dezmetazon`”,
adaug` conf. dr. Ionu] Nistor.

Conf. dr. Ionu] Nistor:
„Consider`m necesar`
modificarea de urgen]` a
ordinului Ministerului S`n`t`]ii
[i modificarea protocolului
terapeutic”
Prin prisma studiilor efectuate \n mai multe
]`ri din lume [i analizate de c`tre conf. dr. Ionu]
Nistor \mpreun` cu reprezentan]ii Cochrane
România, se cere eliminarea medicamentelor
Kaletra [i Plaquenil din protocolul de tratament
al pacien]ilor cu COVID-19.
„Consider`m urgen]` modificarea protocolului
de tratament al pacien]ilor spitaliza]i pentru COVID19. În prezent, potrivit ordinului nr. 487 din 23
martie 2020, modificat ulterior prin Ordinul nr.
1.418 din 7 august 2020, în protocolul de tratament
al infec]iei cu virusul SARS-CoV-2 este inclus`
terapia cu Lopinavir [i terapia cu Hidroxiclorochin`.
Având în vedere absen]a beneficiilor dovedite atât
pentru Lopinavir-Ritonavir, cât [i a Hidroxiclorochinei,
[i a decel`rii unui risc asociat prezen]ei în num`r
crescut al efectelor adverse, consider`m necesar`
modificarea de urgen]` a ordinului Ministerului
S`n`t`]ii [i modificarea protocolului terapeutic”,
\ncheie medicul ie[ean.

Concluziile medicului Ionu] Nistor [i ale
reprezentan]ilor Cochrane România privind
medicamentele Kaletra [i Hidroxiclorochina sunt
bazate pe dovezi. |n urma unor studii f`cute \n
Marea Britanie pe 1.616 pacien]i din 176 de
centre, se arat` c` aceste dou` medicamente nu
au f`cut nicio diferen]` \n starea pacien]ilor c`rora
li s-au administrat. „Cel mai recent studiu a fost
publicat pe 5 octombrie 2020 în revista Lancet
[i este parte a studiului Recovery. Datele acestor
pacien]i au fost comparate cu datele a 3.424 de
Replica t`ioas` a managerului
pacien]i care au primit terapie standard. Autorii
Spitalului de Boli Infec]ioase
studiului nu au identificat diferen]e semnificative
Ia[i: „Rata de vindecabilitate
între pacien]ii care au primit Lopinavir-Ritonavir
este de 80 la sut` la Ia[i,
în compara]ie cu grupul standard atunci când a
administrând Plaquenil [i
fost evaluat impactul pe mortalitate la 28 de zile,
Kaletra”
evitarea ventila]iei mecanice sau timpul de spitalizare.
Rezultatele acestui studiu randomizat, multicentric,
|n cealalt` parte a taberei privind administrarea
cu num`r mare de pacien]i inclu[i, indic` faptul medicamentelor Kaletra [i Plaquenil pentru tratarea
c` tratamentul cu Lopinavir-Ritonavir nu este pacien]ilor cu COVID-19 st` prof. dr. Carmen
eficient pentru pacien]ii spitaliza]i [i diagnostica]i Dorob`]. Medicul ie[ean are o replic` t`ioas` la
cu COVID-19. Puterea statistic` a lotului studiat adresa colegilor de la Spitalul „Parhon” [i spune
elimin` orice dubiu legat de un efect benefic c` rata de vindecabilitate este de 80 la sut` pe
asupra mortalit`]ii. Cel mai benefic tratament Ia[i, tocmai datorit` acestor medicamente. „Cochrane
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

a f`cut, \mpreun` cu dr. Ionu] Nistor, o analiz`
pe baza mai multor studii. Ar fi trebuit s` pun`
\n oglind` [i efectele benefice ale acestor
medicamente. Nu ne putem pronun]a asupra unui
medicament privind doar efectele lui negative, ci
trebuie s` le analiz`m [i pe cele pozitive. Noi
am tratat pacien]ii conform protocolului stabilit
de Ministerul S`n`t`]ii [i nu avem cum s` afirm`m
c` medicamentele nu sunt benefice. Ei au f`cut
o analiz` a afectelor negative, dar s` fac` o analiz`
[i a efectelor pozitive”, spune prof. dr. Carmen
Dorob`], managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i.

Prof. dr. Carmen Dorob`]:
„Trebuia s` se a[eze la mas`
cu un medic infec]ionist [i un
virusolog, care stau la patul
bolnavului, [i apoi s` trag` o
concluzie”
Managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din
Ia[i spune c`, \ntr-adev`r, cele dou` medicamente
au reac]ii adverse, dar nu pentru to]i pacien]ii.
Totodat`, afirm` faptul c` cei care s-au ocupat
de studiul care sus]ine c` Plaquenil [i Kaletra
nu sunt utile \n tratarea pacien]ilor cu COVID19 nu sunt \n cuno[tin]` de cauz`. „|ntr-adev`r,
Hidroxiclorochina are reac]ii adverse pentru
pacien]ii cu boli cardiace, de aceea nici nu le
administr`m acestora. Kaletra d` probleme digestive,
dar nu s-a pus \n pericol via]a pacien]ilor prin
administrarea acestui medicament. Avem experien]`
de 20 de ani \n administrarea acestui medicament
(Kaletra) pacien]ilor cu HIV. Nu po]i s` ai o
oglind` corect` dac` nu analizezi [i efectele
pozitive ale medicamentelor. Nu e simplu de luat
o decizie, mai ales c`, din ce am v`zut, la acest
studiu nu au participat niciun medic virusolog [i
niciun medic infec]ionist. Trebuia luat studiul [i
trebuia s` se a[eze la mas` cu acest soi de
speciali[ti, care stau la patul bolnavului, [i apoi
s` se trag` o concluzie”, \ncheie prof. dr. Carmen
Dorob`].
Bianca CIUBOTARIU
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Recolta din magazinul de vise al unui pu[ti
de bani gata, de lâng\ SRI. Aproape dou\ kg
de cannabis luate sub bra] de masca]i
Un pu[ti de bani gata din Vaslui, prins \n
trecut cu droguri, care a sc`pat de pu[c`rie dup`
ce l-a dat \n gât pe cel de la care cump`ra
stupefiante, s-a gândit s`-i testeze pe poli]i[tii din
Ia[i. Sub paravanul unui magazin de vise, Octav
Filip a pus \n vânzare droguri \n adev`ratul sens
al cuvântului. Anchetatorii au ridicat aproape dou`
kilograme de cannabis \n urma descinderilor. |n
magazinul aflat \n zona Sfântul Laz`r, un gram
de cannabis se comercializa cu aproximativ 50
de lei. Drogurile erau deja ambalate, de aceea
anchetatorii au trebuit s` ridice sute de recipiente
\n care se aflau substan]e ce p`reau a fi stupefiante.
Vineri, Filip [i-a petrecut noaptea \n arestul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.
Totu[i, Octav Filip [i partenerul s`u au reu[it s`i impresioneze pe judec`tori [i au primit o m`sur`
preventiv` mai blând`.

Octav Filip [i partenerul s`u au
fost l`sa]i s` plece acas` dup`
o noapte de arest
Judec`torii ie[eni i-au l`sat s` plece acas` pe
suspec]ii de trafic de droguri. „Instan]a respinge,
ca nefondat`, propunerea de arestare preventiv`
formulat` de DIICOT Ia[i în ce-i prive[te pe
inculpa]ii Filip Octav [i David Sebastian. Ia fa]`
de inculpatul Filip Octav, cercetat sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de trafic de droguri de risc,
m`sura preventiv` a arestului la domiciliu, pe o
perioad` de 30 de zile. Ia fa]` de inculpatul David

Sebastian, cercetat penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de trafic de droguri de risc, m`sura
preventiv` a arestului la domiciliu, pe o perioad`
de 30 de zile”, au precizat judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i. Decizia nu este definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Trei perchezi]ii au fost
desf`[urate simultan
Procurorii Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor
de Criminalitate Organizat` [i Terorism – Serviciul
Teritorial Ia[i împreun` cu ofi]eri de poli]ie
judiciar` din cadrul BCCO Ia[i au efectuat vineri
3 perchezi]ii, pe raza municipiilor Ia[i [i Oradea,
la sediile a dou` societ`]i comerciale, dup` ce
au avut informa]ii conform c`rora acolo s-ar
face trafic de droguri de risc. „În cauz` s-a
re]inut faptul c` cele dou` societ`]i comercializau
produse din cannabis, pe care le promovau ca
având o concentra]ie redus` de Tetrahidrocanabinol
(THC). În urma perchezi]iilor efectuate au fost
ridicate produse dintre cele oferite spre vânzare
ce urmeaz` a fi analizate pentru a se stabili
dac` acestea con]in substan]e aflate sub control
na]ional. Ac]iunea a fost efectuat` cu sprijinul
ofi]erilor de poli]ie judiciar` din cadrul BCCO
Oradea, al lucr`torilor de poli]ie din cadrul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i – Serviciul
de Investigare a Criminalit`]ii Economice [i al
jandarmilor din cadrul IJJ Ia[i”, au transmis
procurorii DIICOT.

Octav Filip a mai fost prins cu
droguri de poli]i[tii din Ia[i
Magazinul de pe Sfântul Laz`r este de]inut de
un tân`r pe nume Octav Filip. De loc din Hu[i,
tân`rul a mai avut de-a face cu legea. El a fost
cercetat de DIICOT, Serviciul Teritorial Ia[i, pentru
de]inere de droguri de risc, în forma continuat`,
iar în baza acordului de recunoa[tere a vinov`]iei,
procurorii i-au stabilit drept pedeaps` o amend`
penal` în cuantum de 4.500 de lei. Tân`rul este
fiul unei femei de afaceri din Hu[i. Nicoleta Filip
de]ine mai multe afaceri. Adev`rul. ro a relatat c`
fiul acesteia a intrat în vizorul anchetatorilor dup`
ce în decembrie 2016 a fost depistat de un echipaj
de poli]ie din Ia[i la scurt timp dupa ce a achizi]ionat
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50 de grame de cannabis de la un dealer. Octav
Filip se afla al`turi de doi prieteni, iar asupra unuia
dintre ei poli]i[tii au descoperit un plicule] cu
cocain`. În fa]a procurorilor, Octavian Filip a
recunoscut c` este consumator de droguri înc` din
2015. Tân`rul a colaborat cu organele de anchet`
oferind detalii despre dealerul din Ia[i de la care
se aproviziona în mod constant. Filip a relatat
anchetatorilor c` a cump`rat de vreo 30 de ori
droguri, cantit`]ile fiind cuprinse între 1 gram [i
50 de grame, iar pentru fiecare gram achita sume
cuprinse între 50 [i 70 de lei, în func]ie de cantitatea
cump`rat`. Reporterii BZI v` vor ]ine la curent cu
\ntreaga anchet`. Pân` la \nchiderea edi]iei, procurorii
DIICOT nu au luat nicio m`sur`.
Sorin PAVELESCU
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MIC A PUB LIC ITATE
ACHIZI}II
Institutul de Psihiatrie Socola Ia[i,
cu sediul în Ia[i, {os. Bucium,
nr.36 achizi]ioneaz` Cazan
termic de 2000 kw, pe baza de
gaz metan, inclusiv instalare,
punere în func]iune, proiect
tehnic, autorizare ISCIR, pentru
încalzirea cladirilor din Institut
centru, situate în {os. Bucium
nr.36, Ia[i. Rela]ii suplimentare [i
solicitarea specifica]iilor tehnice
la tel. mobil 0745255878, tel. fix
0232 224 687 int 402 sau
adresa de email
achizi]ii@socola.eu.

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.

VÅNZåRI DIVERSE

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.

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.

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

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar 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

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.

CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
Proprietar vând apartament cu 4
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
camere \n complex reziden]ial
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Rela]ii la: 0734.162016.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

|NCHIRIERI
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: 0729921577.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|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.

num`rul de telefon:
0751.113.011.
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
PAL/ MDF. Experien]` de
produc]ie sau montaj mobilier
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie
un avantaj. (salariu negociabil).
Oferim carte de munc`. Program
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
monteaz` mobilierul în atelier;
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei3000 lei. Permisul de conducere
[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.
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.

1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE 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.

Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
POWER CONCEPT angajeaz`
\n Ia[i. Salariu atractiv,
[oferi categoriile C<E - cap
contract pe perioad`
Angaj`m [ofer tir pentru
nedeterminat`. Detalii la
transport na]ional [i interna]ional
tractor < semiremorc` bascul`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, ART
JUNKIE SRL. Rela]ii la:
0741793014;
decorjunkie@gmail.com.
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
superioare, experien]` 1 an,
limba englez`, german`,
spaniol`, italian` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.România@hcl.com.
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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.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Animator socio-educational,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.
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.

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.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.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.

Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.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 medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@yahoo.com.

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

Buc`tar, persoan` peste 50 ani
disponibilizat` \n perioada st`rii
de urgen]`/ alert`, EXPRESSO
MARTINI SRL. Rela]ii la:
0754834278.

Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

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.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

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.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.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.

Economist, studii superioare,
experien]` 1 an, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.

rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

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

Func]ionar informa]ii clien]i,
absolvent liceu, MX8 EXPRESS
AGENCY SRL. Rela]ii la:
0746709704;
danalehan@yahoo.com.

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

Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

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

Inginer CCIA, studii superioare,
experien]` 5 ani, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.

Electrician \ntre]inere, studii
medii;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.

Faiantar, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, 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.

Dulgher, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/5Fierar betonist, f`r`
10 ani, activ. se desf`[oar` pe
studii/profesional/liceal, f`r`
[antierele din Germania, RC
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/5BETON BAU SRL. Rela]ii la:
10 ani, activ.se desf`[oar` pe
0757365804;
[antierele din Germania, RC
rcbetonbau.resurseumane@yaho
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
o.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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 civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Inginer proiectant CFDP, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
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
la:0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.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 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.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
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0740656265; office@chvcontainer.ro.
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:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.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.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.
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.
Lucr`tor gestionar, studii medii,
experien]` 3 ani, PLASTIC
&PAPER DISTRIBUTION SRL.
Rela]ii la: 0755116156;
office@vacuum-bags.ro.
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, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
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,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Manipulator marfuri, studii medii
[i experien]` precizate, ROMTEC
AUSTRIA SRL. Rela]ii la:
0332/808730; 0232/227054.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, 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.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: ; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii
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 medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.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.

Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` (l`c`tu[
Montator subansamble, studii
mecanic, electrician, sudor,
medii, experien]` 6 luni, M&D
instalator, dulgher), SERVICII
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0742398450; ana0232/267392; 0232/277650;
maria.breaur@mobexpert.ro.
office@spiasi.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Muncitor necalificat \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii
la:0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.

0755116156; office@vacuumbags.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
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.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.

{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.

Operator mase plastice, f`r`
studii [i experien]` precizat`,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.

Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare, experien]` 3
ani,PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Specialist resurse umane, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, RUTILLI ADOLFO SRL.
Rela]ii la: 0232/206828;
0749559900; office.iasi@rutilli.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii medii, experien]` 5
ani, CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
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0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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

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

Sudor, studii medii, experien]` 1
an, PRIMA CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0755084856;
contact@primaconstruct.ro.

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

Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Sudor arc electric, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
CATYAX CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, FEROM SRL.
Rela]ii la: 0744517536;
office@mobilaferom.ro.
Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Vânz`tor, studii minime, f`r`
experien]` precizate, SIVA PATIR
SRL. Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.
Vânz`tor ambulant, studii
minime, f`r` experien]`
precizata, SIVA PATIR SRL.
Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.
Vopsitor, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Zidar, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, ART DIZAIN
FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Zidar, studii medii, cu experien]`,
DAF TRADING IMPEX SRL.
Rela]ii la: 0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

Tehnician agronom-exploatare,
studii medii de
specialitate/experien]` 2 ani, II
HOGAS MIHAI MARIAN. Rela]ii
la: 0744640242.

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

Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;

Zidar, f`r`
studii/profesionale/liceal, f`r`
experien]`/ \ncepator/3-5 ani/510, activ. se desf`[oar` pe

[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Zugrav, studii generale/ medii/
profesionale; cu/ f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

DIVERSE
SC AS SEB COMPANY SRL cu
sediul în Pa[cani,
M.Kogalniceanu, nr.5,bl.C5,
parter inten]ioneaz` s` solicite de
la Administra]ia Bazinal` de Ape
Siret Bacau, ob]inerea avizului
modificator de gospodarire a
apelor pentru proiectul -Ferma
piscicol` \n localitatea Boureni,
comuna Motca, jude]ul Ia[i.
Informa]ii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului modificator
de gospodarire a apelor,
observa]ii, sugestii [i
recomand`ri la sediul SC AS
SEB Company SRL sau la
telefon 0232765042 între orele
7.30-15.30

MEDIU
IACOMI NECULAI, IACOMI
MARIA, UNGUREANU BOGDAN,
UNGUREANU MIHAI GABRIEL,
UNGUREANU IOANA RAMONA,
URSACHE ADRIANA titular al
PUZ - INTRODUCERE TEREN
DIN EXTRAVILAN |N
INTRAVILAN, |N VEDEREA
CONSTRUIRII DE LOCUIN}E
INDIVIDUALE {I ANEXE
AFERENTE FUNC}IUNII DE
LOCUIRE”, amplasat \n: Jud.
Ia[i, com Rediu, satul Breazu,
T13, NC 68191, CF 68191, NC
68181, CF 68181, NC 68464,
CF 68464, NC 69071, CF
69071, NC 68186, CF 68186,
NC 69070, CF 69070, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectului de plan/program
propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i – Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de

luni-joi (orele 8:00– 16:30 ) [i
vineri (orele 8:00 – 14.00 ).
Observa]iile publicului se primesc
la sediul APM Ia[i – Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n termen de
15 zile calendaristice de la
publicarea anun]ului.
SC Focus Land Invest SRL,
beneficiar` a lucr`rii PUZIntroducere teren \n intravilan
pentru parcelare [i construire
locuin]e individuale, situat` \n
extrav. comuna Horlesti, jude]ul
Ia[i, NC 61163, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan propus poate
fi consultat` la sediul APM Ia[i Calea Chi[in`ului nr. 43 \n zilele
de luni-joi (orele 8-16.30) [i vineri
(orele 8-14.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
COMUNA BIVOLARI, titular al
proiectului de PLAN
URBANISTIC GENERAL al
comunei BIVOLARI, jude]ul Ia[i
anun]` publicul interesat asupra
disponibiliz`rii planului de
REACTUALIZARE PUG
COMUNA BIVOLARI, jud. Ia[i [i
a finaliz`rii raportului de mediu
pentru acesta. Documentele pot
fi consultate la sediul comunei
Bivolari, jud. Ia[i [i la sediul APM
IA{I din Ia[i-str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, mun. Ia[i, în zilele de lunijoi, între orele 9.00-12.00 [i vineri
între orele 9:00-12:00. |n data de
08.12.2020 ora 12:00 la Prim`ria
comunei BIVOLARI, se va
desf`[ura [edin]a de dezbatere
public` a planului de
REACTUALIZARE PUG
COMUNA BIVOLARI, jud. Ia[i [i
a RAPORTULUI DE MEDIU
pentru plan. Publicul poate
trimite comentarii [i propuneri
scrise la sediul Prim`riei comunei
Bivolari [i la sediul APM IA{I din
Ia[i-str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
mun. Ia[i, pân` la data de
08.12.2020. În situa]ia în care se
va prelungi starea de alert`
instituit` pe teritoriul României,
pentru a preveni r`spândirea
infec]iei cu Coronavirus SARSCoV-2, consultarea publicului
interesat se va face electronic.
Publicul interesat poate transmite
în scris,
comentarii/opinii/observa]ii
privind documentele men]ionate,
la sediul prim`riei comunei
Bivolari [i la sediul APM Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43, [i pe
adresele de mail:
primariabivolari@yahoo.com,
primaria@comunabivolari.ro [i
office@apmis.anpm.ro pân` la
data de 08.12.2020.

S.C. CAT CONSTRUCT GRUP
SRL, titular` a proiectului
Amplasare boxe tip sp`l`torie
auto-self service pe platforme
betonate [i amenajarea a dou`
terenuri de fotbal cu nocturna,
vestiare, toalete, reclame
luminoase, \mprejmuire terenuri,
bran[amente la utilit`]i [i
organizare de [antier”, propus a
fi amplasat în comuna Ciurea,
satul Lunca Cet`]uii, strada DJ
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

248, NC 68785, jude]ul Ia[i,
asupra deciziei etapei de
\ncadrare – proiectul de
plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc la sediul APM Ia[i– str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, \n zilele
de luni-joi (orele 8:00 - 16:30 ) [i
vineri (orele 8:00 - 14:00), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.
SC M.CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
Construire imobil locuin]e
colective, spa]ii comerciale,
birouri, parcare suprateran` [i
subteran` pe teren proprietate”
propus a fi implementat în mun.
Ia[i, str. Rampei, nr. 9A, nr. cad.
166031, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a avizului de mediu.
Informa]iile privind con]inutul
documenta]iei tehnice a
proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i –
mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, Ia[i, zilnic între orele 8:00 –
16:00. Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i \n
termen de 18 zile de la
publicarea anun]ului.

LICITA}II
S.C.P. Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, C.I.F.
RO20692097,e-mail:
office.homoranusprl@gmail.com,
în calitate de lichidator judiciar al
debitorului PRACTIC TURISM
S.R.L. cu sediul social în sat
}ib`ne[ti, com. }ib`ne[ti,
jud.Ia[i, având num`r de ordine
în registrul comer]ului
J22/2171/2008, CUI: 24191951,
scoate la vânzare, proprietatea
imobiliar` situat` în Jude]ul
Suceava, Sat Valea Putnei, com.
Pojorîta, format` din Teren
Suprafa]a = 3.503,00 mp
identificat num`r cadastral
3208/1, înscris în CF 3291 a
comunei Pojorîta, prin [edin]e de
licita]ie public` ce vor avea loc
pe data de 17.11.2020 ora
12:00, 08.12.2020 ora 12:00,
29.12.2020 ora 12:00,
19.01.2021 ora 12:00,
09.02.2021 ora 12:00,
02.03.2020 ora 12:00,
23.03.2020 ora 12:00,
13.04.2020 ora 12:00,
04.05.2020 ora 12:00,
06.10.2020 ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din loc.
Lunca Cet`]uii, str.Drept`]ii, nr.4,
bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i.
Bunul imobil este evaluat la
pre]ul de 46.500 lei f`r` TVA.
Pre]ul de pornire mai sus
men]ionat este la nivelul de 75%
din pre]ul la care a fost evaluat
bunul imobil, respectiv 34.875
lei. Regulamentul de vânzare [i
caietul de sarcini -2000 lei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Rela]ii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar sau la
telefon: 0741532937.
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Poli Ia[i, `nfrângere
a[teptat\, dar prea drastic\!
Antrenorul Daniel Pancu,
extrem de dezam\git!
Cu mul]i titulari indisponibili, Daniel
Pancu a fost deranjat [i de atitudinea celor
din teren. „Lucrurile pe care eu nu le
suport în via]` [i în fotbal, blazarea [i frica,
au ie[it în fa]` în prima repriz`. Degeaba
avem un plan tactic, degeaba preg`tim ceva,
dac` intr`m pe teren frico[i, blaza]i. ]inând
cont [i de absen]ele pe care le-am avut a
fost conjunctura de care am profitat noi la
meciul cu FCSB. Atunci a fost 5-2 pentru
noi, acum am pierdut cu 4-1. Vor mai fi
astfel de meciuri, din cauza acestui virus.
Nimic nu mai este cum a fost înainte,
vorbim degeaba despre loturi, omogenitate,
progres. Eram pe un drum bun, nea[teptat
pentru mine, dup` care a trebuit s` ne
prezent`m f`r` 8 titulari. Acesta nu este
fotbal!”, a spus Daniel Pancu dup` înfrângerea
cu Sepsi OSK.

Ie[enii, „demola]i”
înc` din prima repriz`: au
„reu[it” [i un autogol
în ultimul minut!
Poli Ia[i - Sepsi s-a terminat 1-4, întrun meci care a avut o prim` repriz`

Simona Halep [i Monica
Niculescu, premiate de
WTA! Reac]ia
campioanei de la Roma:
ıPremier\ în carier\?‰

Simona Halep [i Monica Niculescu au primit din partea
WTA premiul pentru cel mai spectaculos schimb de mingi
dintr-un meci de dublu disputat în luna septembrie.
Lovitura pentru care cele dou` românce au fost premiate
a avut loc în meciul jucat împotriva perechii formate din Elina
Svitolina [i Dayana Yastremska, câ[tigat 6-0, 6-1, în turul întâi
de la Roma.
dezastruoas` pentru ie[eni. Sepsi a avut o
prim` [ans` în minutul 13, prin Istvan
Fulop, care a [utat defectuos. Echipa lui
Leo Grozavu a deschis scorul în Copou în
minutul 24, prin Bajrovic, iar, apoi, a primit
penalty în minutul 33, la un fault stupid al
lui Platini asupra lui {tef`nescu. Va[vari a
transformat lovitura de pedeaps`, iar, apoi,
Sepsi a mai dat un gol, prin Bouhenna, [i
a stabilit un scor de neprezentare la pauz`.
Repriza secund` a început la fel ca prima,

cu o ocazie a lui Sepsi, când Bajrovic a
r`mas singur cu portarul. Dar ie[enii au
redus diferen]a în minutul 53, prin Popadiuc,
din pasa perfect` a veteranului Andrei
Cristea. Golofca a irosit apoi o [ans` bun`
pentru Sepsi [i a tras cu sete peste poart`
dintr-o pozi]ie ideal`. Meciul s-a terminat,
îns`, cu un autogol. De Iriondo a vrut s`
resping`, dar a nimerit propria poart` [i
Poli Ia[i - Sepsi s-a terminat 1-4.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

AC Milan vrea s`-i prelungeasc`
contractul lui Ibrahimovic, dup` ce a
învins Inter în „Derby della Madonnina”
Presta]ia lui Zlatan Ibrahimovic i-a convins pe oficialii Milanului.
Dup` ce a adus victoria pentru echipa sa cu o „dubl`” în „Derby
della Madonnina”, suedezul este chemat la negocieri pentru
prelungirea contractului. Chiar [i la 39 de ani, Ibrahimovic continu`
s` impresioneze. Oficialii liderului din Serie A vor s`-i ofere un
nou contract atacantului suedez. Calciomercato scrie c`, înainte
de derby, Paolo Maldini era convins c` va discuta cu impresarul
Mino Raiola atât prelungirea contractului pentru Ibrahimovic, cât
[i pentru portarul Gianluigi Donnarumma. Actualul contract al lui
Ibrahimovic expir` la finalul acestui sezon.

Dosar executare silita nr. 1613/2019
AFISATA AZI, 14.10.2020
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu
nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate cu
dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta generala
ca, in data de 11.11.2020, 10:00, va avea loc la sediul B.E.J.A.
Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu nr. 21, bloc 7
Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in Comuna Letcani - 707280, Comuna Letcani, Judetul
Iasi, compus din teren in suprafata de 600 mp, categoria de
folosinta „faneata”, parcela 1 (539/1/104/9), inscris in C.F. nr.
60908 - Letcani, nr. cadastral 957 , imobil evaluat la pretul de
35.092 lei, proprietatea Ionita Constantin Daniel si Ionita Liliana
Daniela, pentru recuperarea creantei din titlul executoriu
reprezentat de contract de credit nr. CER28363 din data de
12.09.2017, datorat creditoarei IDEA BANK S.A. (denumire
anterioara ROMANIAN INTERNATIONAL BANK) cu sediul in

Simona Halep [i Monica Niculescu,
premiate de WTA
Dup` ce WTA a anun]at câ[tig`toarele premiului pentru
cea mai spectaculoas` lovitur` din septembrie, Simona Halep
a reac]ionat, pe Twitter, anun]ând c` este pentru prima dat`
în carier` când prime[te o astfel de distinc]ie la dublu.
Simona Halep a fost nominalizat` [i pentru premiul de
cea mai bun` juc`toare a lunii septembrie, lun` în care a
câ[tigat turneul de la Roma. Titlul, acordat pe baza voturilor
fanilor, a fost câ[tigat, îns`, de Naomi Osaka, campioan` la
US Open luna trecut`. Iga Swiatek, câ[tig`toarea Roland
Garros, a câ[tigat premiul pentru cea mai spectaculoas`
ascensiune din luna septembrie.

Mesajul lui Ibrahimovic
dup` ce a învins Interul
Suedezul a fost de neoprit, de[i are 39 de ani [i abia î[i
revenise dup` ce fusese depistat pozitiv la testul pentru coronavirus.
Ibra a ajuns la 7 goluri contra rivalei [i fostei sale echipe în 6
dueluri.
Iar mesajul s`u imediat dup` victoria de pe Giuseppe Meazza
a fost simplu: „Mi-e foame!”, înso]it de o poz` în care apare un
leu hâr[it în b`t`lii sângeroase.

Bucuresti - 020335, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, et. 6, Sector
2,de catre debitorii IONITA Constantin Daniel cu domiciliul in
Iasi - 700543, Str. Canta, nr. 10, bl. 536, sc. B, et. 2, ap. 9, Judetul
Iasi si IONITA Liliana Daniela cu domiciliul in Iasi - 700543, Str.
Canta, nr. 10, bl. 536, sc. B, ap. 9, Judetul Iasi la care se adauga
cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 35.092 lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in contul
RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK suc. Iasi,
al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare de cel
putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,
cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de
incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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Mili]ianul care s-a pozat lâng`
videoceatist` \n apropierea
Metropoliei [i-a explicat gestul.
A sperat c` o combin`
Iac` la \nceput de s`pt`mân` babele v` povestesc câte ceva
de prin lumea mili]iei. Iaca acu ceva timp un mili]ian pe nume
C`c`lin Mistor ajungea vedet` prin toat` ]ara dup` ce au ap`rut
\n mediul online poze cu el al`turi de o videoceatist`. Dac` v`
aduce]i aminte, mili]ianul a b`gat-o pe videoceatist` pe u[a din
dos la moa[te. Deh, dup` ce a fost panaram` [i [efii mili]ianului
au anun]at c` fac verific`ri [i dac` se impune \l vor trage la
r`spundre, C`c`lin a explicat colegilor de ce a f`cut asta. Bre,
babele nu [tiu dac` o fi spus chiar a[a, dar nah, v` spun [i ele
ce au auzit. C`c`lin ar fi spus c` este fanul videoceatistei [i c`
\n momentul \n care a v`zut-o, l-a luat cu transpira]ii. {i cum
f`tuca respectiv` are acel sexapel, l-a turbat pe bietul C`c`lin [i
l-a f`cut s` cread` c` dup` ce o bag` la rând prin dos, ajunge
la dosul ei... V-a]i prins? Acum cic` mili]ianul e ofticat c` dup`
ce s-a terminat povestea, el a r`mas cu botul pe labe. S-a mai [i
l`udat c` videoceatista era \ncântat` de el [i a vrut s`-l mai [i
pupe. Deh, râsul dracului... Dac` \l zboar` `[tia din sistem pe
mili]ian, oare ce meserie \[i va g`si?

Ea e duduia care \i va lua locul
directorului. S-a b`tut \n cuie
|n continuarea rubricii de azi, babele v` mai spun câteva vorbe
despre ni[te schimb`ri de prin curtea Zootehniilor din Târg. Ap`i
la agen]iunea asta sunt câ]iva angaja]i care stau la munc` mai
bine ca \n concediu. Numiri tot pulitice, bani mul]i, munc` pu]in`
etc. Iac` de o vreme se aud zvonuri care spun c` direftorul Ionic`
Niftor va fi schimbat cu o duduie care acu este adjunct`. Duduia
se nume[te Visilica Busuioaca [i se va ocupa de marea agen]iune.
Acu se aude c` duduia asta a f`cut lobi [i a fost cea care a vorbit
cu angaja]ii s` fac` plângeri \mpotriva lui Ionic` s` ajung` ea pe
func]iune... Acum nu [tim dac` o fi a[a, dar nah... Important e
ca angajan]ii s` fie lini[ti]i [i s` munceasc` \n lini[te [i pace... o
dat` pe lun` sau mai rar.

I-a dat ma[ina cu pete pe
scaune. Deh, aventura cu
flocoasa blond` a fost fain`
La final de rubricu]` v` mai spunem câteva chestiuni de prin
lumea puliticii. Babetele cele hâtre v-au povestit zilele trecute despre
combina]ia f`cut` de derutatul Mariusic` Brobodea [i de concilierul
R`zv`nel Timofmuc cu o ma[inu]` marca Pejos, palmat` de la unul
la altul. Cic` ma[inu]a aia are oleac` de valoare sentimental` pentru
Brobodea, c` acolo a avut ni[te aventuri cu steuardesa aia blond`
{tef`nuca. Fata asta e [i acuma aproape de Brobodea, c` vremurile
bune nu se uit` prea curând. Brobodea i-a dat lui Timofmuc ma[ina
aia cu oleac` de emo]ii \n glas, c` atâtea aventuri nu se uit` prea
u[or. P.S. Cic` sunt ni[te pete pe scaune. R`zv`nel nu ar trebui
s` \ntrebe de la ce sau de la cine sunt...

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Un poli]ist sub acoperire a
r\mas f\r\ permisul de
conducere la Ia[i `n timpul
unei misiuni secrete! Un coleg
de la Rutier\ l-a tras pe
dreapta `n timp ce urm\rea
un traficant!
Un angajat al Brig`zii de Combatere a
Criminalit`]ii Organizate (BCCO) a dat \n
judecat` Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i
Proces incredibil, pe rolul instan]elor din Ia[i! Un angajat al
Brig`zii de Combatere a Criminalit`]ii Organizate (BCCO) a dat \n
judecat` Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. B`rbatul le-a
cerut magistra]ilor s` dispun` anularea unei sanc]iuni pe care a primito de la un coleg de la Rutier`. Agentul de la BBCO a sus]inut c`
era \n misiune \n momentul \n care ar fi comis presupusa contraven]ie.
Totu[i, Judec`toria Ia[i a respins recent ac]iunea formulat` de
b`rbat. „Instan]a respinge ca nefondat` plângerea formulat` de petent
în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i
împotriva procesului-verbal de constatare [i sanc]ionare contraven]ional`
din 6 noiembrie 2019”, au men]ionat judec`torii ie[eni. Totu[i, angajatul
BCCO a contestat decizia. Procesul va fi reluat pe 29 octombrie 2020
la Tribunalul Ia[i, \n apel.

De unde a izbucnit t`mb`l`ul \ntre poli]i[ti
Pe 12 noiembrie 2019, Vasile T. a chemat \n judecat` Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean Ia[i. Acesta a contestat procesul-verbal de constatare
[i sanc]ionare contraven]ional` din 6 noiembrie 2019. „Pe 6 noiembrie
2019, la ora 10:33, m` aflam în interes de serviciu [i, conform Planului
de ac]iune al Brig`zii de Combatere a Criminalit`]ii Organizate, eram
\n urm`rirea unui autoturism cu preocup`ri în sfera contrabandei de
]ig`ri”, a afirmat reclamantul \n fa]a instan]ei de judecat`. El a mai
sus]inut c` a fost amendat cu 580 de lei. De asemenea, s-a dispus
sanc]iunea complementar` constând în suspendarea dreptului de a
conduce timp de 30 de zile. La rândul lor, cei de la IPJ Ia[i au cerut
respingerea cererii formulat` de angajatul BCCO, ca neîntemeiat`.

Ce au spus cei de la Poli]ia Rutier`
Reprezentan]ii Poli]iei Rutiere au sus]inut c`, pe 6 noiembrie
2019, la ora 10:29, Vasile T. a condus în municipiul Ia[i un autoturism
marca Volkswagen dinspre Gara Interna]ional`, c`tre Pia]a CUG, iar,
la trecerea pentru pietoni din dreptul unei agen]ii imobiliare, nu a
oprit [i nu a acordat prioritate unui pieton care traversa \n mod
regulamentar c`tre stânga, pe sensul de mers al poli]istului. „Fapta
a fost înregistrat` cu ajutorul camerei video montat` pe autospeciala
Poli]iei Rutiere. Petentul a semnat procesul-verbal, cu obiec]iunea:
„M` aflam în interes de serviciu!”, au men]ionat cei de la Rutier`.
De cealalt` parte, reclamantul a men]ionat c` era în misiune de
serviciu. Acesta a depus la dosar o adeverin]` din care rezult` c`,
pe 6 noiembrie 2019, a fost prezent la serviciu [i a desf`[urat activit`]i
operative pe raza municipiului Ia[i sub coordonarea Brig`zii de
Combatere a Criminalit`]ii Organizate.

La ce concluzie au ajuns judec`torii ie[eni
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au constatat c` situa]ia
de fapt expus` nu corespunde cu niciuna dintre cauzele de exonerare
de la r`spunderea contraven]ional` prev`zute de lege. „Potrivit art.
11, din O.G. nr. 2/2001, caracterul contraven]ional al faptei este
înl`turat în cazul legitimei ap`r`ri, st`rii de necesitate, constrângerii
fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilit`]ii, be]iei involuntare
complete, erorii de fapt, precum [i infirmit`]ii, dac` are leg`tur` cu
fapta s`vâr[it`. Dup` cum rezult` din text, starea de necesitatea ar
putea fi cea mai apropiat` de motivul expus de petent. O.G. nr.
2/2001 nu define[te starea de necesitate. Îns`, conform prevederilor
art. 20 din Codul penal, este în stare de necesitate persoana care
s`vâr[e[te fapta pentru a salva de la un pericol imediat [i care nu
putea fi înl`turat altfel via]a, integritatea corporal` sau s`n`tatea sa
ori a altei persoane sau un bun important al s`u ori al altei persoane
sau un interes general, dac` urm`rile faptei nu sunt v`dit mai grave
decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu
era înl`turat”, au sus]inut judec`torii ie[eni.
Ace[tia au ad`ugat c` nu exclud posibilitatea ca o întârziere a
poli]istului în acea urm`rire s` fi putut avea ca efect compromiterea
succesului misiunii sale. „Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul
c` urm`rirea respectiv` nu se încadra în defini]ia st`rii de necesitate,
întrucât nu era pentru salvarea de la un pericol iminent [i imposibil
de înl`turat altfel a vie]ii, s`n`t`]ii, integrit`]ii corporale etc. Pe
trecerea de pietoni, pietonul este cel care are prioritate - în regul`
general valabil`. În mod excep]ional, autoturismele pot avea prioritate
de trecere înaintea unui pieton, numai dac` au regim de circula]ie
prioritar`. Or, re]ine instan]a din proba video c` petentul nu folosea
un astfel de autoturism cu regim prioritar de circula]ie, de vreme ce
acesta nu avea semnale acustice sau luminoase în func]iune, aspect
ce ar fi dovedit urgen]a misiunii sau a interven]iei”, au \ncheiat
magistra]ii ie[eni.

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

