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Cântărețul Ion Macovei a ajuns
dezvoltator imobiliar în Valea Lupului!
Vecinii de pe strada Fericirii s-au supărat
pentru că ridică blocuri între case
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Un renumit
medic din Iași, lăsat
fără permis după
„ce a „zburat”
prin localitate!
economic

7

Un renumit medic din Iași a fost lăsat
fără permis. Motivul pentru care polițiștii
l-au sancționat pe cardiologul Sorin
Alexandru Budacu a constat în
viteza cu care se deplasa autoturismul
condus de acesta.

actualitate 8
Afaceri
Câte decese s-au înregistrat de la
subterane derulate începutul pandemiei de COVID-19 și care
de bătăușul Mircea sunt bolile care au răpus mii de ieșeni?
Manolache.
În perioada martie-iulie 2020, în
județul Iași s-au înregistrat
Afaceristul și-a
5.257 de decese, cu doar 36 de
ascuns toată averea decese mai multe decât în anul

actualitate 6

2019. Deși medicii au preconizat
încă de la începutul pandemiei
de COVID-19 că vom asista la o
creștere a numărului de decese,
statisticile arată că s-au înșelat
social

Situație incredibilă cu unul din cei mai
controversați afaceriști de la Iași. În nici
două luni, Mircea Manolache, ales în
Consiliul Județean Iași, a reușit să-și
pună la adăpost întreaga avere...
eveniment 3
Incendiu devastator în
comuna Holboca din județul Iași.
O locuință a ars din temelii după ce
focul a fost pus intenționat.
Pompierii s-au luptat ore întregi
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Moment istoric la Iași! Un număr
de 7 morminte, ce datează de peste
3.500 ani, descoperite de arheologi
În urmă cu doar câteva zile, un
număr de 7 morminte, ce
datează de peste 3.500 ani, au
fost descoperite de arheologi
în apropierea orașului Iași!
Totul a fost scos la iveală de
cercetători și specialiști
într-un tumul aflat la vest de
intravilanul actual al urbei
Târgu Frumos
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Afaceri subterane derulate de b\t\u[ul
Mircea Manolache. Afaceristul de la Ia[i
[i-a ascuns toat\ averea `ntr-o clipit\
pe numele celor 3 b\ie]i scandalagii
Situa]ie incredibil` cu unul din cei mai
controversa]i afaceri[ti de la Ia[i. |n nici
dou` luni, Mircea Manolache, ales \n
Consiliul Jude]ean Ia[i, a reu[it s`-[i
pun` la ad`post \ntreaga avere de ochii
curio[ilor. Manolache a „s`r`cit” brusc,
iar declara]ia sa de avere a devenit dintro dat` mai mult goal`, totul fiind mutat pe
numele apropia]ilor. Familia Manolache
de]ine o adev`rat` avere \n zona Podu de
Piatr`, dar [i numeroase firme cu profil de
taximetrie. B`t`u[ul care a intrat \n
Consiliul Jude]ean Ia[i pozeaz` dintr-o
dat` \ntr-un om integru, \n ciuda
problemelor penale pe care le are
Mircea Manolache, unul din cei mai controversa]i politicieni
din jude]ul Ia[i, a prins un nou mandat \n Consiliul Jude]ean \n
urma alegerilor locale 2020. Acesta [i-a p`strat mandatul \n CJ
Ia[i dup` ce a fost sus]inut de Maricel Popa, fostul pre[edinte
al institu]iei. Mircea Manolache nu a f`cut nimic timp de patru
ani pentru locuitorii jude]ului Ia[i, \ns` cu toate acestea a r`mas
\n plenul CJ doar pentru c` [i-ar fi cump`rat locul, dup` cum au
ar`tat surse politice din Ia[i.

ANUN}
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
”Ion Ionescu de la Brad” Iași scoate pentru închiriere următorul
spațiu tehnic:
27,70 mp situat în incinta Corpului Principal al Facultății
de Agricultură – Hol Bibliotecă.
Durata contractului de închiriere este de 4 (patru) ani.
Destinația spațiului este pentru activități de: librărie, centru
de copiere, vânzare de produse ambalate și cafea.
Ofertele vor fi depuse, în plic închis, la Registratura Universității
– Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iași, până la data de 19.10.2020,
ora 1200 și vor conține:
- Oferta de preț –ce va fiexpimată în lei/mp raportată la
suprafață de închiriat și va reprezenta valoarea chiriei lunare
ofertată;
- Un document care să ateste constituirea și funcționarea
în condițiile legii a operatorului economic și coresponența
obiectului/ obiectelor de activitate cu destinația spațiului.
Contractul de închiriere se va atribui operatorului
economic/persoanei fizice autorizate care va oferta cel mai
mare preț / lună pentru spațiul ce urmează a fi închiriat.
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon
0232/407480.

A trecut toat` averea pe numele copiilor.
Controversatul Mircea Manolache s-a pus
la ad`post cu toate bunurile
Mircea Manolache a f`cut recent \ns` o mutare extrem de
controversat`. B`t`u[ul din CJ Ia[i a ajuns chiar s`-[i pun` \ntreaga
avere la ad`post de ochii curio[ilor [i a mutat toate bunurile pe
numele apropia]ilor. Schema f`cut` de Mircea Manolache este
una simpl`. {i-a mutat averea pe fii s`i, iar acum pare a fi un
politician imaculat. Fiii s`i, Ionu] Eduard, R`zvan-{tefan [i MateiGeorge Manolache, sunt acum noii proprietari ai bunurilor de]inute
de Mircea [i Doina Manolache. B`t`u[ul din CJ Ia[i a donat
bunurile pe care le avea cu so]ia c`tre fii s`i, iar acum acesta
sus]ine c` nu mai de]ine aproape nimic \n municipiul Ia[i.

|n dou` luni i-a disp`rut toat` averea
alesului din Consiliul Jude]ean. Afaceristul
din Ia[i a donat totul familiei
|n iunie 2020, Manolache declara c` de]ine 8 terenuri intravilane
\n municipiul Ia[i, un teren agricol la Schitu Duca, alte dou`
terenuri intravilane \n aceea[i localitate, dar [i alte terenuri

extravilane \n comuna de la marginea municipiului Ia[i de peste
7.000 metri p`tra]i. Acesta mai de]ine un teren intravilan \n Vaslui,
de peste 1.100 metri p`tra]i. Conform declara]iei de avere respective,
la capitolul cl`diri, Mircea Manolache sus]inea \n luna iunie 2020
c` de]ine dou` apartamente \n municipiul Ia[i, dobândite \n anul
2010, dar [i 3 case de locuit pe strada Tufescu \n Podu de Fier.
|n declara]ia depus` la alegerile locale 2020, Manolache a devenit
brusc un personaj s`rac. {i-a p`strat doar un apartament [i un
autoturism Range Rover din 2012.
Chestionat de redactorii BZI despre acest lucru, Mircea
Manolache nu a vrut s` comenteze situa]ia. „Asta e treaba ta, ce
fac eu? Ai acreditare? Trimite-mi oficial ceva ca s` r`spund”, a
sus]inut Mircea Manolache.

Copiii afaceristului din Ia[i au agresat un
b`rbat la o petrecere. Familia Manolache a
colec]ionat dosare penale
Ziua [i scandalul \n familia Manolache. La \nceputul lunii
octombrie,b`ie]ii cuplului Mircea [i Doina Manolache au reu[it
s` se fac` de râs. Eduard [i Matei Manolache au fost implica]i
\ntr-un scandal monstru, unde au fost folosite cu]ite [i sticle, \n
zona P`un. Cei doi au b`tut un tân`r care a fost la petrecerea
respectiv`, cazul fiind preluat de c`tre organele de poli]ie. |n
plus, cel`lalt b`iat, R`zvanâ-{tefan, este implicat \n numeroase
scandaluri \n ultimii ani. Mircea Manolache s-a f`cut [i el remarcat
dup` ce a agresat o femeie \n atelierul auto pe care-l are, dar
[i pentru faptul c` a \ncercat s` se foloseasc` de func]ia din
Autoritatea Teritorial` de Ordine Public` (ATOP) pe care o avea
pentru a-[i rezolva problemele personale.
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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Incendiu devastator `n comuna Holboca

O locuin]\ a ars din temelii
dup\ ce focul a fost pus
inten]ionat. Pompierii s-au
luptat ore `ntregi cu fl\c\rile

Noi locuri de parcare
`n cartierele din
municipiul Ia[i. Zeci de
locuri vizate `n Canta,
Alexandru [i
Bulevardul }u]ora

Pompierii din cadrul ISU Ia[i au intervenit
la finalul s`pt`mânii trecute \n comuna
ie[ean` Holboca pentru a stinge un
incendiu care a cuprins o cas` de locuit.
Fl`c`rile au fost puse \ns` inten]ionat,
conform raportului \ntocmit de pompierii
ie[eni
O familie din satul Orzeni, comuna Holboca, [i-a v`zut agoniseala
de o via]` cum este cuprins` de fl`c`ri. |n cursul zilei de 16
octombrie 2020, locuin]a familiei a luat foc, iar fl`c`rile au cuprins
instantaneu o bun` parte din cas`. „În data de 16 octombrie 2020,
ora 12:53, echipaje din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i
au intervenit în localitatea Orzeni, comuna Holboca, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o cas` de locuit. Au ars un pat, 4
ferestre din lemn, o u[` din lemn, un metru cub de materiale
lemnoase [i aproximativ 100 de kilograme de[euri. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost folosirea inten]ionat` a sursei
de aprindere pentru a genera incendiul”, au ar`tat reprezentan]ii
ISU Ia[i. Aceast` interven]ie nu a fost singura care a vizat o
locuin]` unde focul a fost pus inten]ionat \n zona Ia[ului.

Autoturism incendiat \n municipiul Ia[i.
Raport f`cut de pompierii ISU Ia[i
Interven]ia f`cut` \n comuna Holboca din jude]ul Ia[i nu a
fost singura din acest` perioad`. Angaja]ii ISU Ia[i au mai
intervenmit [i \n unele situa]ii din municipiu. |ntr-o astfel de
interven]ie, cei de la ISU Ia[i au fost solicita]i s` sting` un
incendiu izbucnit la un autoturism. „În data de 18 octombrie 2020,
ora 9:08, echipaje din cadrul Deta[amentului 1 de Pompieri Ia[i
au intervenit în municipiul Ia[i pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la un autoturism. Au ars elementele combustibile de la
compartimentul motor [i s-au degradat parbrizul [i plan[a de
bord. Autoturismul a ars în propor]ie de 20 la sut`. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost un cablu electric defect, neizolat
corespunz`tor, sau folosirea inten]ionat` a sursei de aprindere
pentru a genera incendiul”, au mai ar`tat pompierii ie[eni.

|n zilele urm`toare vor fi scoase la \nchiriat
noi locuri de parcare \n municipiul Ia[i.
Licita]iile vor fi derulate prin aplica]ia de
telefonie mobil` WhatsApp din cauza
pandemiei COVID-19
|n aceea[i zi, echipaje din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri
Ia[i au intervenit în municipiul Ia[i pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la un tablou electric. A ars izola]ia conductorului electric.
Cauza probabil` de producere a incendiului a fost un cablu electric
defect, neizolat corespunz`tor, sau folosirea inten]ionat` a sursei
de aprindere pentru a genera incendiul.

Persoan` disp`rut` \n jude]ul Ia[i. Trei ore
de c`ut`ri \n jurul comunei Ciorte[ti
Tot la finalul s`pt`mânii trecute, pompierii ISU Ia[i au ajuns
[i \n localitatea Ciorte[ti pentru a c`uta o persoan` care a disp`rut
de la domiciliu. Aceasta a fost g`sit` dup` circa trei ore, \n afara
comunei ie[ene. „În data de 16 octombrie 2020, ora 9:35, un echipaj
din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i s-a deplasat la Serviciul
Jude]ean de Ambulan]` Ia[i pentru remedierea avariilor ap`rute la
sistemul de între]inere a cortului destinat triajului epidemiologic.
Tot \n data de 16 octombrie 2020, ora 11:20, echipaje din cadrul
Deta[amentelor 1 [i 2 de Pompieri Ia[i au participat la o misiune
de c`utare-salvare a unei persoane disp`rute în zona extravilan` a
localit`]ii Ciorte[ti, jude]ul Ia[i. C`ut`rile au fost sistate dup`
aproximativ 3 ore”, au mai men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i.
Vlad ROTARU

Câteva zeci de locuri de parcare din mai multe cartiere
ale municipiului Ia[i vor fi scoase la \nchiriat de Direc]ia de
Exploatare Patrimoniu (DEP). Institu]ia subordonat` celor de
la Prim`ria Ia[i a demarat pân` la finalul acestei luni un set
de licita]ii pentru \nchirierea mai multor locuri de parcare. O
astfel de procedur` va avea loc chiar ast`zi. Astfel, \n cursul
zilei de ast`zi, 20 octombrie 2020, de la ora 13:00, prin aplica]ia
WhatsApp, va avea loc o licita]ie public` pentru \nchirierea
a 11 locuri de parcare cu numerele de la 1 la 10, dar [i 13.
Toate aceste locuri sunt situate \n parcarea de re[edin]` din
strada Mu[atini, nr.1, cartierul Alexandru cel Bun. Drept de
participare la licita]ie au locatarii din blocurile A19, A19BIS,
J6. Data limit` de depunere a dosarelor este 15 octombrie
2020, ora 13:00, conform DEP Ia[i.

Locuri de parcare \n Ia[i. Procedur`
derulat` prin aplica]ia WhatsApp
De asemenea, \n data de 22 octombrie 2020, Prim`ria Ia[i
va derula mai multe licita]ii publice pentru o serie de locuri
de parcare \n cartierele ora[ului. Astfel, joi, 22 octombrie
2020, de la ora 10:00, va avea loc o licita]ie pentru \nchirierea
unui loc de parcare cu nr. 13. Acest loc de parcare este situat
\n zona str`zii B`rboi, nr. 6. Drept de participare la licita]ie
au locatarii din blocurile F1, F2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7.
Data limit` de depunere a dosarelor este 20 octombrie 2020,
ora 13:00. |n aceea[i zi, 22 octombrie 2020, de la ora 11:00,
tot prin aplica]ia de telefonie WhatsApp, va avea loc o licita]ie
public` pentru \nchirierea a dou` locuri de parcare cu nr. 3
[i 13. Ambele locuri sunt situate \n parcarea de re[edin]` din
strada Drobeta, nr.12, \n cartierul Dacia. Drept de participare
la licita]ie au locatarii din blocurile: R14, R15, Q3. Data limit`
de depunere a dosarelor este 20 octombrie 2020, ora 13:00.

Zeci de locuri scoase la \nchiriat \n
bulevardul }u]ora
Tot \n data de 22 octombrie 2020, dar de la ora 12:00,
va avea loc o licita]ie derulat` de Prim`ria Ia[i pentru \nchirierea
a 7 locuri de parcare cu nr. 6, 9, 11, 12, 14, 19, [i 34. Toate
aceste locuri sunt situate \n parcarea de re[edin]` din strada
Sergent Grigore Ioan, nr.4 din cartierul Canta.
Drept de participare la licita]ie au locatarii din blocurile:
503, 502, 501, 517 [i imobilele 9A [i 11A. Data limit` de
depunere a dosarelor este 20 octombrie 2020, ora 13:00. De
asemenea, \n data de 29 octombrie 2020, ora 12:00, prin
aplica]ia WhatsApp, va avea loc o licita]ie public` pentru
\nchirierea a 32 de locuri de parcare cu numerele 1, 2, dar
[i de la 8 la 38. Toate aceste locuri sunt situate \n parcarea
de re[edin]` dim Bulevardul }u]ora, nr.15. Drept de participare
la licita]ie au locatarii din blocurile G1, D1, E1, A3, A4 [i
D1A. |n acest caz, data limit` de depunere a dosarelor este
27 octombrie 2020, ora 13:00.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Un cunoscut artist ie[ean infectat cu COVID-19
lupt\ pentru via]a lui `n sec]ia de Terapie Intensiv\!

Are nevoie urgent\ de tratament cu
plasm\ hiperimun\! Sute de prieteni se
roag\ pentru ca tân\rul s\ `nving\ boala
Silviu Hu]anu, un cunoscut artist
ie[ean, lupt` pentru via]a lui \n
sec]ia de Terapie Intensiv`. Tân`rul
este \n stare grav`, iar medicii au
anun]at familia [i prietenii c` are
nevoie urgent` de tratament cu
plasm` hiperimun`. Sute de
prieteni ai artistului [i-au rugat
apropia]ii vindeca]i de COVID-19 s`
doneze plasm` pentru a-l salva
|n ultimele dou` zile, numele lui Silviu Hu]anu a \mpânzit
paginile de socializare ale prietenilor acestuia. Cunoscutul artist
ie[ean este infectat cu COVID-19, iar simptomele accentuate au
determinat medicii s`-l transfere \n sec]ia de Terapie Intensiv`
la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i. De[i nu este \nc` intubat,
medicii spun c` starea artistului se poate modifica din minut \n
minut. Singura rug`minte a cadrelor medicale c`tre familie [i
prieteni a fost s` roage apropia]ii s` doneze plasm` hiperimun`.
Astfel, sute de arti[ti ie[eni au distribuit mesaje pe paginile de
socializare c`tre prieteni [i apropia]i vindeca]i de COVID-19, s`
mearg` la CRTS pentru a dona plasm` hiperimun`. Nimeni nu
[tie \ns` cum va evolua starea iubitului artist.

Alex, fratele lui Silviu: „Din ceea ce [tim
noi, Silviu nu avea alte probleme
medicale, ci numai hipertensiune”
Lumea arti[tilor din Ia[i a fost \ngenunchiat` de vestea c`
Silviu Hu]anu, unul dintre cei mai buni instrumenti[ti din Ia[i [i
sunetist la Palas Mall Ia[i, a fost doborât de COVID-19. Nimeni
nu s-ar fi a[teptat ca organismul acestui tân`r, extrem de activ,
s` fie atât de repede r`pus de infec]ia cu COVID-19. „|n zilele
de 10 [i 11 octombrie, fratele meu a \nceput s` aib` simptome
specifice infec]iei cu COVID-19. Simptomele au debutat cu febr`
[i stare general` de r`u. Luni, 12 octombrie, a mers la Institutul
Regional de Oncologie din Ia[i pentru a-[i face testul PCR, testul
de depistare a infec]iei cu COVID-19. Pe data de 13, dup` ce
rezultatul testului a ie[it pozitiv, a fost internat la Spitalul „C`i
Ferate” din Ia[i. Pentru c` starea lui s-a \nr`ut`]it [i avea nevoie
de mai mult suport de oxigen, medicii au decis s`-l transfere la
sec]ia de Terapie Intensiv` de la Spitalul de Neurochirurgie din
Ia[i. Din ceea ce [tim noi, Silviu nu avea alte probleme medicale,
ci numai hipertensiune”, spune Alex Hu]anu, fratele lui Silviu.

Dr. Mihai Glod: „Din p`cate, starea unui
pacient internat \n sec]ia de Terapie
Intensiv` este imprevizibil`”
Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i spun c`
starea lui Silviu este momentan stabil`, dar, ca [i \n cazul altor
pacien]i cu COVID-19, starea se poate modifica de la minut la
minut. Nimeni nu poate [ti dinainte cum va evolua starea pacientului.
„Pacientul este ventilat non-invaziv. Din p`cate, starea unui pacient
internat \n sec]ia de Terapie Intensiv` este imprevizibil`. |n ceea
ce prive[te tratamentul cu plasm` hiperimun`, recomandat ar fi
s`-l primeasc` cât mai repede. La unii pacien]i func]ioneaz`, la
al]ii nu se observ` rezultate, dar trebuie \ncercat absolut tot ceea
ce ne st` \n putin]`”, spune dr. Mihai Glod, purt`tor de cuvânt
la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i.

Silviu Hu]anu este membru al forma]iei
SoundCheck Band din Ia[i [i a sus]inut
pân` acum sute de concerte
Silviu Hu]anu are doar 36 de ani [i o carier` artistic` \nfloritoare.
Este absolvent al Universit`]ii Na]ionale de Art` „George Enescu”
(UNAGE) din Ia[i [i un instrumentist cu care Ia[ul se poate
l`uda. De câ]iva ani, Silviu este membru al forma]iei SoundCheck
Band din Ia[i, dar [i sunetist la spectacolele [i evenimentele care
se desf`[oar` \n Palas Mall. Paginile de facebook ale colegilor
de breasl` s-au \mpânzit \n numai câteva zile cu \ndemnul c`tre
apropia]ii vindeca]i de COVID-19 s` mearg` s` doneze plasm`
hiperimun` pentru Silviu. „AJUTOR!! Prietenul nostru drag, Silviu
Hu]anu, are nevoie de ajutorul t`u URGENT!! Mâine diminea]`,
la centrul de transfuzii Ia[i, spune]i c` dori]i s` dona]i plasm`
pentru Silviu Hu]anu. Are nevoie de dona]ie de plasm` de la
persoane care au fost infectate cu Covid, grupa sanguin` B3+ de
preferat, însa este bun` orice grup` sanguin`, pentru c` se poate
face schimb. Haide cu mine s` donezi plasma pentru un prieten
care are mare nevoie acum!! Mâine diminea]` se poate dona la
centrul de transfuzii, lâng` spitalul «Sf. Spiridon», Ia[i. Dac`
dore[ti s` aju]i, sun` la: 0751635796. Mul]umesc mult [i te a[tept
mâine la donare!”, este mesajul disperat al fra]ilor [i prietenilor
lui Silviu Hu]anu, postat pe site-urile de socializare.

Sute de ie[eni se roag` pentru ca Silviu
Hu]anu s` revin` s`n`tos acas`! Nimeni nu
[tie \ns` cum va evolua starea artistului
To]i cei care doresc s` \ntind` o mân` de ajutor lui Silviu
sunt a[tepta]i la Centrul Regional de Transfuzie Sanguin` din Ia[i
pentru a dona plasm` hiperimun`. Pân` acum, 38 de ie[eni,
donatori de plasm` hiperimun`, au primit suma de 19.000 de lei,
fiecare donator fiind remunerat cu 500 de lei. Silviu Hu]anu este
a[teptat acas` de cei doi fra]i ai s`i, dar [i de sutele de prieteni
care se roag` ne\ncetat pentru s`n`tatea lui. |n acest moment,
Silviu nu poate respira f`r` ajutorul aparatelor, respira]ia lui fiind
sus]inut` de un suport de oxigen. Zilele acestea, Silviu a reu[it
s` ]in` leg`tura telefonic` cu prietenii lui, dar ieri, din cauz` c`
se sim]ea r`u, nu a mai reu[it s` fac` acest lucru. Medicii spun
c` virusul COVID-19 atac` \n mod diferit fiecare organism, motiv
pentru care nu se pot pronun]a \nc` \n ceea ce prive[te evolu]ia
st`rii de s`n`tate a artistului ie[ean. „V` rug`m s` fi]i al`turi de
fratele meu [i s` merge]i la CRTS pentru a dona plasm` hiperimun`.
Acesta poate fi cel mai mare sprijin terapeutic pentru Silviu”,
\ncheie Alex Hu]anu.
Bianca CIUBOTARIU
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Moment istoric la Ia[i! Un num\r de
7 morminte, ce dateaz\ de peste
3.500 ani, descoperite de arheologi
`n apropierea capitalei Moldovei
|n urm` cu doar câteva zile, un num`r
de 7 morminte, ce dateaz` de peste
3.500 ani, au fost descoperite de
arheologi \n apropierea ora[ului Ia[i!
Totul a fost scos la iveal` de
cercet`tori [i speciali[ti \ntr-un tumul
aflat la vest de intravilanul actual al
urbei Târgu Frumos. „S`pt`mâna
trecut`, sub atenta îndrumare [i
supraveghere a speciali[tilor, în
sectorul vestic al monumentului
funerar, dispersate în suprafa]`, au
fost descoperite [i investigate
exhaustiv 7 morminte, dintre care
[ase inhuma]ii [i un cenotaf”, a
precizat, \n exclusivitate pentru BZI,
arheologul [i istoricul Sergiu
Constantin Enea
S`pt`mâna trecut` (\n perioada 12-17 octombrie 2020), o echip`
de cercet`tori [i speciali[ti au descoperit 7 morminte, care dateaz`
de peste 3.500 ani, chiar \n apropierea ora[ului Ia[i! Totul a fost
scos la iveal` \ntr-un tumul aflat la vest de intravilanul actual al
urbei Târgu Frumos (aflat` la 50 kilometri de capitala Moldovei).
„S`pt`mâna trecut`, prin decapare mecanic`, în straturi de câte
10 centimetri, sub atenta îndrumare [i supraveghere a speciali[tilor
din colectiv, [i manual, la corectarea profilurilor [i exploatarea
complexelor funerare, efectuate de arheologi [i un antropolog, în
sectorul vestic al monumentului funerar, dispersate în suprafa]`,
au fost descoperite [i investigate exhaustiv 7 morminte, dintre
care [ase inhuma]ii [i un cenotaf”, a precizat, \n exclusivitate
pentru BZI, arheologul [i istoricul Sergiu Constantin Enea, director
al Liceului Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos, respectiv
arheolog absolvent de masterat [i doctorat al Facult`]ii de Istorie
din cadrul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i.
Cu siguran]`, descoperirea aceasta este una dintre cele mai
importante, de acest gen, f`cut` \n ultimii ani \n România [i aduce
informa]ii esen]iale pentru cercetarea trecutului acestor meleaguri
de acum câteva milenii.

Cele 7 morminte, care dateaz`
de peste 3.500 ani, descoperite de
arheologi la Târgu Frumos,
vor fi studiate de antropologi

Cele mai multe morminte s-au p`strat în
bune condi]iuni, chiar dac` majoritatea
scheletelor au fost afectate de aciditatea
solului, f`râmi]ându-se la cur`]are
Aici, arheologii arat` c` \n ciuda numeroaselor deranjamente,
din Cel De-al Doilea R`zboi Mondial (aprilie-august 1944, «B`t`liile
Târgului Frumos» [i Opera]iunea Ia[i-Chi[in`u; lucr`ri genistice:
ad`post, puncte de observa]ie, por]iuni de tran[ee/c`i de acces),
cele mai multe morminte s-au p`strat în bune condi]iuni, chiar
dac` majoritatea scheletelor au fost afectate de aciditatea solului,
f`râmi]ându-se la cur`]are. „Materialele osteologice din toate
mormintele descoperite au fost recuperate [i se afl` în studiu la
Centrul de Cercet`ri Antropologice «Olga Necrasov» al Academiei
Române, filiala Ia[i, sub analiza dr. Angela Simalcsik, urmând s`
fie investigate multidisciplinar, iar piesele ceramice, osteologice
[i metalice la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal
Na]ional «Moldova» din Ia[i. Astfel, acest monument funerar, cu
o suprafa]` de aproximativ 1.200 metri p`tra]i [i un volum de
circa 245 metri cubi, a reprezentat o necropol` multicultural`,
utilizat` pe întregul parcurs al Epocii Bronzului dintre Siret [i
Prut, cercetarea acesteia clarificând [i completând una dintre
lacunele cultural-cronologice ale locuirilor pre-/protoistorice din
zona Târgului Frumos [i multe dintre problematicile Bronzului
de la R`s`rit de Carpa]i (circa 3.000 - 1.200 înainte de Hristos),
precum [i din primele secole ale primului mileniu, cu numeroase
asem`n`ri/identit`]i cu realit`]ile arheologice dintre Prut [i Nistru
[i nu numai”, a mai completat prof. dr. Sergiu Constantin Enea.

Zabulic, de la Liceul Teoretic «Ion Neculce» Târgu Frumos,
voluntarului Cezar Moisa pentru pre]ioasa contribu]ie adus` pe
parcursul cercet`rilor”, a conchis prof. univ. dr. Sergiu Constantin
Enea.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Cercetarea mormintelor de la Târgu

A[adar, aceste noi descoperiri funerare în Tumulul 1 de la
Frumos a fost efectuat` de
Târgu Frumos au avut loc \n cea de-a 3-a etap` a diagnosticului
un colectiv inter-/pluridisciplinar
arheologic al tumulului T 1. Acesta este un monument important,
Cercetarea a fost efectuat` de un colectiv inter-/pluridisciplinar
cu în`l]imea de 2 metri [i diametrele istorice de 40 x 36 metri,
pe direc]iile Nord/Sud - Est/Vest, care a fost extins ca urmare alc`tuit din dr. abilitat Dumitru Boghian (Universitatea {tefan cel
a lucr`rilor agricole, pân` la dimensiunile de 60 x 50 metri. Acesta Mare din Suceava USM), dr. Sergiu-Constantin Enea (Liceul
este aflat la vest de intravilanul actual al ora[ului Târgu Frumos, Teoretic «Ion Neculce» Târgu Frumos), Ion Ciobanu (director
care a fost, în Evul Mediu, [i movil` de hotar a mo[iei acestei Rezerva]ia Cultural-Natural` Orheiul Vechi, Republica Moldova),
localit`]i. „Obiectivul declarat al cercet`rii a fost de a completa Sergiu Popovici (Agen]ia Arheologic` Na]ional` Chi[in`u). De
caracteristicile [i a realiza corecta încadrare crono-cultural` a asemenea, au luat parte [i doctoranzi ai Universit`]ii sucevene,
acestui monument funerar complex, cercetat anterior, în condi]ii dr. Angela Simalcsik (Academia Român`, filiala Ia[i, Centrul de
[i prin mijoace specifice, în anii 2018-2019, când au fost efectuate Cercet`ri Antropologice «Olga Necrasov»), dr. Radu-Gabriel Pîrn`u
studii geomorfologice [i istorice, precum [i scanarea magnetometric` (Academia Român`, filiala Ia[i, Colectivul de Geografie), dr. Andrei
[i investigarea arheologic` a sectorului estic al movilei, în care As`ndulesei [i dr. Felix-Adrian Tencariu (UAIC din Ia[i). „Mul]umim,
fuseser` descoperite 5 morminte de inhuma]ie: toate datate relativ [i pe aceast` cale, domnului Vasile Sîta, organiza]iei «Societas
[i larg între sfâr[itul Bronzului timpuriu [i cel târziu (secolele Pro Patrimonium» Târgu Frumos, colegului Sergiu Marian }ifui
XXVII-XIV î. Chr.) [i au fost decelate cele 5 mantale (etape de pentru sprijinul logistic [i financiar acordat, domnului Ion Cre]u,
construc]ie [i extensie), dispuse diferit în planimetria movilei”, a pentru permisiunea de a folosi terenul în scopul cercet`rilor
arheologice ,elevilor Alexandru Gafon, Andrei Apostol [i Andrei
mai precizat prof. dr. Sergiu Constantin Enea.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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R\sturnare de situa]ie
`n cazul uciderii din
culp\ petrecut\ la
Arcelor Mittal!
R`sturnare de situa]ie dup` ce moartea a lovit n`prasnic
la o mare companie din Ia[i! Judec`torii din cadrul Cur]ii de
Apel Ia[i au \ntors la 180 de grade decizia primei instan]e.
Astfel, ieri, magistra]ii au admis apelurile formulate \n cazul
uciderii din culp` de la compania Arcelor Mittal.
„Instan]a admite apelurile \mpotriva sentin]ei din 15 noiembrie
2019, pronun]at` de Judec`toria Ia[i. Condamn` inculpata
Adriana Zamfir la 2 ani [i 8 luni de \nchisoare, cu suspendare,
pentru ucidere din culp` [i nerespectarea m`surilor legale de
securitate [i s`n`tate în munc`. Condamn` inculpatul D`nu]
Petri[or la pedeapsa de 1 an [i 6 luni de închisoare, cu
suspendare, pentru neluarea m`surilor legale de securitate [i
s`n`tate în munc`. Definitiv`”, au afirmat judec`torii ie[eni.
De asemenea, magistra]ii i-au obligat pe cei 2 condamna]i s`
presteze 60 de zile de munc` \n folosul comunit`]ii. |n plus,
instan]a a obligat-o pe Adriana Zamfir, al`turi de SC Arcelor
Mittal Tubular Products SA Ia[i, s` achite daune morale de
30.000 de euro c`tre rudele victimei.

Adriana Zamfir [i D`nu] Petri[or, acuza]i
\n urma decesului unui angajat al
Arcelor Mittal Tubular Products Ia[i
Ini]ial, Judec`toria Ia[i a dispus achitarea celor 2 angaja]i
ai companiei ArcelorMittal Tubular Products SA. „Instan]a
achit` inculpa]ii D`nu] Petri[or [i Adriana Zamfir, deoarece
fapta nu a fost s`vâr[it` cu vinov`]ia prev`zut` de lege”, au
precizat judec`torii ie[eni. Pe de alt` parte, ace[tia au admis
ac]iunea formulat` de p`r]ile civile [i au obligat-o pe Adriana
Zamfir, în solidar cu partea responsabil` civilmente SC
ArcelorMittal Tubular Products SA Ia[i, s` le achite câte 5.000
de euro, drept daune morale. Ulterior, sentin]a a fost contestat`.
Procesul celor 2 angaja]i ai companiei ie[ene a început pe
19 martie 2018. Un accident tragic a dus la trimiterea în fa]a
instan]ei a acestora. Astfel, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i au dispus trimiterea în judecat`
a lui D`nu] Petri[or (56 de ani) [i a Adrianei Zamfir (52 de
ani). Anchetatorii au men]ionat c`, pe 16 ianuarie 2015, în
timp ce Costic` S. î[i desf`[ura activitatea de leg`tor de sarcin`
în Hala 3 din cadrul Arcelor Mittal Tubular Products SA Ia[i,
ca urmare a unui contract de colaborare între SC BDS Loyal
SRL [i Arcelor Mittal, [i executa o opera]iune de mutare a
unor leg`turi de ]eav` din Hala 3, cu ajutorul unui pod rulant,
împreun` cu Adriana Zamfir (macaragiu la Arcelor Mittal
Tubular Products SA Ia[i), a fost accidentat de o leg`tur` de
]evi, care i-a c`zut peste piciorul drept.
Ciprian NEDELCU
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Profesorul universitar din
Ia[i care a fentat pu[c\ria `n
repetate rânduri! Prins\ de
mai multe ori beat\ la volan!
A stat `n arest din cauza
alcoolului, dar nu s-a potolit!
Un profesor universitar din Ia[i a reu[it s`
fenteze pu[c`ria \n repetate rânduri. Asta,
\n ciuda faptului c` Liliana Albu Vornicu a
fost acuzat` c` a urcat b`ut` la volan de
mai multe ori
Un profesor universitar care a stat \n arest din pricina alcoolului
a reu[it, totu[i, s` fenteze pu[c`ria pân` acum. Conf. univ. dr.
ing. în cadrul Universit`]ii Tehnice „Gheorghe Asachi”, din Ia[i,
Liliana Albu Vornicu a fost acuzat` de mai multe ori c` a urcat
beat` la volan. De fiecare dat` când a fost trimis` \n fa]a
judec`torilor, femeia a sc`pat cu pedepse cu suspendarea execut`rii.
Recent, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i au trimis-o din nou \n judecat` pe Liliana Albu Vornicu, de
aceast` dat` pentru conducere cu alcoolemie [i f`r` permis.

Liliana Albu Vornicu, acuzat`
din nou de procurorii ie[eni
c` a \nc`lcat legisla]ia rutier`
Anchetatorii au sus]inut c`, \n urm` cu mai bine de o lun`,
profesorul Liliana Albu Vornicu se deplasa la volanul unui autoturism
marca Audi A4 în zona P`curari, când a fost observat` de poli]i[ti.
Ie[eanca a fost tras` pe dreapta de oamenii legii pentru verific`ri.
Nu mic` le-a fost mirarea poli]i[tilor când au v`zut c` femeia are
permisul de conducere suspendat, dar [i c` mirosea a alcool!
Oamenii legii au testat-o cu aparatul alcooltest, iar rezultatul
a confirmat b`nuielile poli]i[tilor. Se afla sub influen]a alcoolului!
Mai mult, agen]ii au constatat c` femeia avea [i permisul suspendat.
„Pe 8 august, agen]ii din cadrul Sec]iei II de Poli]ie au prins o
femeie de 58 de ani, în timp ce conducea o ma[in` \n municipiul
Ia[i. Ea avea permisul de conducere re]inut. De asemenea, în
urma test`rii acesteia cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare
de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au men]ionat atunci
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

La începutul acestui an a stat în arest,
dup` ce a fost prins` de poli]i[ti sub
influen]a alcoolului
În luna ianuarie a acestui an, conf. univ. dr. ing. Liliana Albu
Vornicu a fost prins` de poli]i[ti la volan, tot în stare de ebrietate.
„Agen]ii din cadrul Sec]iei II de Poli]ie au oprit, pentru control,
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\n municipiul Ia[i, un autoturism condus de o femeie. Aceasta
mirosea a alcool, îns` nu a putut fi testat` cu aparatul alcooltest.
Femeia a fost dus` la spital, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz` a
fost întocmit dosar penal sub aspectul savâr[irii infrac]iunii de
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului. Pe 29 ianuarie,
femeia a fost re]inut` de poli]i[ti pentru 24 de ore, fiind dus` în
arest”, au precizat reprezentan]ii IPJ Ia[i la acea vreme.

Condamnat` cu suspendare,
dup` o fapt` similar`
Profesorul universitar Liliana Albu Vornicu a fost condamnat
recent. Astfel, la finele lunii iunie 2020, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au dispus condamnarea femeii la 1 an [i 6 luni
de închisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul cu
alcoolemie. „Instan]a o oblig` pe inculpata Liliana Albu Vornicu s`
presteze o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii în cadrul
Consiliului Local Ia[i – Direc]ia Fond Locativ sau la Direc]ia
General` Economic` [i Finan]e Locale Ia[i, pe o perioad` de 90
de zile”, au precizat judec`torii. Conform anchetatorilor, ie[eanca
nu s-ar afla la prima problem` de acest gen. Surse judiciare au
afirmat c`, în urm` cu aproximativ 9 ani, femeia ar fi fost condamnat`
tot cu suspendare, pentru conducere sub influen]a alcoolului. Oamenii
legii au sus]inut c` profesorul universitar a urcat cu alcoolemie la
volanul autoturismului marca Audi. Femeia a fost prins` dup` ce
ar fi pierdut controlul volanului [i ar fi izbit o alt` ma[in`. Incidentul
în care a fost implicat cadrul didactic universitar ar fi avut loc în
cursul anului 2011, în Ia[i, potrivit anchetatorilor ie[eni.
Ciprian NEDELCU

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
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El este afaceristul din Ia[i care l-a convins
pe ministrul Florin C`]u s\ modifice legea
pentru produc\tori. A sunat aproape zilnic
la autorit\]ile de la Bucure[ti timp de un an
Afaceristul din Ia[i care a discutat cu ministrul
Florin C\]u despre problemele cu care se confrunt`
micii produc`tori care nu pot vinde vinurile din
cauza antrepozitului fiscal de 100.000 de lei, prea
mare pentru posibilit`]ile lor financiare, poveste[te
c` a \nceput demersurile imediat ce a fost controlat
de ANAF. „M-am trezit la \nceputul anului, prin
ianuarie, cu control de la ANAF [i era cât pe
ce s` am [i dosar penal pentru c` am vândut
ilegal vinul din mure. Eu aveam atestat de
produc`tor tradi]ional de la Ministerul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale [i am vândut produc]ia pe
baza acestui document. Mi s-a spus c` nu mai
am nevoie de acest antrepozit fiscal”, spune
Marius Antica.

Produc`torul de vin din mure,
din comuna Butea, din Ia[i:
„V` spun sincer c` voiam s`
dau foc la tot [i s` renun],
s` plec iar din ]ar`”
Ie[eanul sus]ine c` atunci când inspectorii
ANAF i-au spus c` \i fac dosar penal pentru c`
nu avea avizul necesar vânz`rii vinului din mure,
dar [i faptul c` nu are cei 100.000 de lei necesari
ob]inerii lui, a vrut s` renun]e la afacerea cu
fructe de p`dure. „V` spun sincer c` voiam s`
dau foc la tot [i s` plec iar din ]ar`. Dar nu
am renun]at pentru c` am zis c` trebuie s` se
schimbe ceva [i \n ]ara asta. Am luat legile
fiscale din alte state europene, din Ungaria,
Polonia, Germania, s` vedem cum func]ioneaz`
acolo aceast` legisla]ie, pentru a g`si o porti]`
[i pentru noi, produc`torii din România”, poveste[te
produc`torul din Ia[i.

Ie[eanul a sunat aproape zilnic
la autorit`]ile de la Bucure[ti
pentru a ob]ine avizele
de care avea nevoie
s`-[i vând` produc]ia
Produc`torul a \nceput s` fac` demersuri
pentru ca banii investi]i s` nu \i piard`, fiind

vorba de cel pu]in 50.000 de euro, [i s` poat`
s`-[i vând` produsele legal. „Am sunat la mini[tri,
la cel de finan]e, de la Ministerul Agriculturii,
i-am trimis pre[edintelui României 3 scrisori, am
f`cut drumuri la Bucure[ti ca s` stau de vorb`
cu cei care pot s` m` ajute s` continui afacerea
aici, \n România. Când a fost ministrul C\]u la
Ia[i am discutat despre problema mea [i mi-a
spus c` face tot ce poate ca legisla]ia s` fie
modificat`, s` putem [i noi, micii produc`tori,
s` vindem vinul”, sus]ine Marius Antica.

Marius Antica: „Am reu[it s`
reduc mult garan]iile [i
capitalul social pentru
antrepozitul fiscal”
Acesta sus]ine c` dup` aproape un an de
\ncerc`ri a reu[it s` \l conving` pe ministrul
Finan]elor s` modifice legea pentru ca produc`torii
din toat` ]ara s` poat` ob]ine avizul de la ANAF.
„Am reu[it s` schimb una din cele dou` legi
care oprea micii produc`tori de vinuri de fructe
s` comercializeze produsele. M` refer c` am
reu[it s` reduc mult garan]iile [i capitalul social
pentru antrepozitul fiscal. |n loc de 96.000 de
lei am redus la 19.000 de lei garan]ia, iar capitalul
social s-a redus de la 76.000 de lei la 15.000 de
lei. Aceste sume pot s` le pl`tesc, atât eu, cât
[i al]i produc`tori care produc cel mult 10.000
de litri \ntr-un an. Am cerut ajutor de la ministrul
Oro[, de la ministrul C\]u, de la pre[edintele
României, de la domnul Mironel Pantaroiu, care
m-au ajutat \n demersurile mele.”, sus]ine Marius
Antica.

Produc`torul de vin din mure:
„I-am spus ministrului C\]u c`
nu vreau scoaterea complet` a
antreprozitului fiscal, dar s` fie
redus”
Produc`torul din Ia[i sus]ine c` este normal
ca produc`torii mici s` pl`teasc` taxe mai mici.
„Am discutat cu ministrul Florin C\]u [i i-am
explicat faptul c` este mai avantajos s` contribuie

micii produc`tori cu taxe [i impozite la stat, s`
fie totul legal, decât s` vând` produsele pe unde
pot, ilegal. Eu, pân` acum, am vândut vinul de
mure pentru c` aveam atestat de produc`tor
tradi]ional [i mi s-a spus de la Ministerul
Agriculturii c` nu mai am nevoie de acest aviz
de la ANAF. I-am spus ministrului C\]u c` nu
vreau scoaterea complet` a antreprozitului fiscal,
dar s` fie redus, pentru noi, micii produc`tori,
pentru c` la venituri nu ne putem compara cu
marii produc`tori de vinuri. Eu am pl`tit anul
trecut taxe de 5.000 de lei”, mai spune Marius
Antica.

Marius Antica: „Anul acesta nu
am mai f`cut vin, tocmai
pentru a nu avea probleme de
niciun fel la vânzarea lui”
Ie[eanul a mers la ANAF pentru a depune
documenta]ia necesar` ob]inerii avizului [i sper`
c` \n cel mult dou` luni s` poat` comercializa
vinul din mure produs \n anul 2019. „Dup` ce
voi ob]ine avizul de la Finan]e, voi putea vinde
sticlele de anul trecut, vreo 3.000 de sticle. Anul
acesta nu am mai f`cut vin, tocmai pentru a nu
avea probleme de niciun fel la vânzarea lui. Eu

sunt bucuros c` dup` atâta timp nu am renun]at
[i am ob]inut un lucru important pentru to]i
produc`torii din ]ar`”, poveste[te ie[eanul, dezam`git
de faptul c` nu a fost sus]inut de al]i produc`tori
afla]i \ntr-o situa]ie similar`.

Ie[eanul sper` c` produc`torii
din România vor \n]elege c`
doar \mpreun` vor reu[it s`
conving` autorit`]ile s`
modifice legile
Marius Antica este de p`rere c` produc`torii
ar trebui s` fie uni]i pentru a fi ajuta]i de stat.
„Ce m` sup`r` este \ns` faptul c` \n afar` de o
coleg` de la Satu-Mare, produc`tor din vin de
coac`ze, nimeni care ar fi fost direct afectat de
aceast` lege nu a discutat cu noi, nu a venit cu
noi la Bucure[ti, nu a vrut s` facem acest lucru
\mpreun`, poate am fi reu[it mai repede s`
schimb`m aceast` lege. Noi suntem produc`tori
[i asta \nseamn` c` petrecem cel mai mult timp
\n ferm`. Pân` la urm`, orice drum f`cut la
Bucure[ti, orice \ntâlnire cu ministrul, ne ia din
timpul nostru, al produc`torilor”, mai spune
produc`torul din comuna Butea, jude]ul Ia[i.
Raluca COSTIN

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

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Câte decese s-au `nregistrat de la `nceputul
pandemiei de COVID-19 [i care sunt bolile
care au r\pus mii de ie[eni? Argumentele
medicilor privind mortalitatea din jude]ul Ia[i
De la declan[area pandemiei de COVID-19,
medicii ie[eni au preconizat c` vom asista la o
cre[tere a num`rului de decese. Statisticile
autorit`]ilor arat` exact contrariul. |n perioada
martie-iulie 2019, \n jude]ul Ia[i au murit 5.221
persoane, iar \n aceea[i perioad` a anului 2020,
5.257 de persoane au decedat. La un simplu
calcul, se reflect` o diferen]` de doar 36 de
decese, asta luând \n considerare faptul c` la
num`rul total de decese din martie-iulie 2020 sau ad`ugat [i cazurile de COVID-19, care pân`
la finele lunii iulie au fost 65. |n luna martie,
mai mul]i medici ie[eni au preconizat o cre[tere
a mortalit`]ii, [i asta pentru c` \n spitale s-au
primit doar urgen]ele medicale. Pacien]ii cu boli
cronice, care au avut nevoie de interven]ii
chirurgicale sau de tratament au fost nevoi]i s`
stea acas`. Medicii spuneau \n luna martie c`
acest lucru va contribui la cre[terea num`rului
de decese. Nu a fost deloc a[a.

Medicii ie[eni nu se a[teptau
la asemenea rezultate ale
statisticii! |n luna martie cu
to]ii priveau tem`tori lunile
urm`toare
Conform datelor emise de Direc]ia Jude]ean`
de Statistic` din Ia[i, \n primele luni de la
decla[area pandemiei de COVID-19 nu se observ`
o cre[tere major` a num`rului de decese, a[a
cum s-au a[teptat medicii. Dac` se exclude din
suma total` num`rul de pacien]i deceda]i dup`
ce au fost infecta]i cu COVID-19, am putea observa
chiar o sc`dere a num`rului de decese. |n perioada
martie-iulie 2020 au decedat 5.192 pacien]i nonCovid [i 65 pacien]i infecta]i cu coronavirus. |n
aceea[i perioad` a anului trecut au murit 5.221
de persoane. Medicii ie[eni nu se a[teptau la
aceste rezultate ale statisticii privind mortalitatea
\n jude]ul Ia[i. |n luna martie, imediat dup`
declan[area pandemiei de COVID-19, mai multe
cadre medicale din Ia[i au afirmat c` privesc cu
\ngrijorare c`tre lunile ce urmeaz`, [i asta pentru

c`, temporizând din fric` venirea la medic, pacien]ii
vor muri la domiciliu.

Ciprian Iftimoaei, director al
Direc]iei Jude]ene de
Statistic` : „Pe perioada st`rii
de urgen]` nu am asistat la
multe decese ca urmare a
accidentelor rutiere, a[a cum
se \ntâmpla \n anii preceden]i”
Speciali[tii ie[eni explic` care sunt principalele
cauze ale deceselor din jude]ul Ia[i, dar [i motivul
pentru care am asistat la o sc`dere, de[i ne afl`m
\n plin` pandemie de COVID-19. Reprezentan]ii
Direc]iei Jude]ene de Statistic` din Ia[i spun c`
perioada st`rii de urgen]` a contribuit la sc`derea
num`rului de decese, [i asta pentru c` popula]ia
era nevoit` s` stea acas`. „Conform statisticilor,
principalele cauze ale mortalit`]ii din jude]ul Ia[i
sunt boli ale aparatului circulator \n care se
\ncadreaz` bolile ischemice [i bolile cerebrovasculare,
tumorile, boli ale aparatului respirator, dar [i boli
ale aparatului digestiv. Totodat`, trebuie s` avem
\n vedere o sc`dere a mortalit`]ii din jude]ul Ia[i
pe perioada martie-iulie 2020, dac` sc`dem [i
num`rul de infect`ri cu COVID-19 [i starea de
urgen]`. Pe perioada st`rii de urgen]`, nu am
asistat la multe decese ca urmare a accidentelor
rutiere, a[a cum se \ntâmpla \n anii preceden]i”,
spune Ciprian Iftimoaei, director executiv adjunct
la Direc]ia Jude]ean` de Statistic` Ia[i.

Dr. Dan Tesloianu: „Prezen]a
virusului COVID-19 \n perioada
martie-iulie 2020 \n
comunitate nu a influen]at
mortalitatea popula]iei, a[a
cum am preconizat la
\nceputul pandemiei”
La \nceputul pandemiei de COVID-19, medicii
de la Clinica de Cardiologie de la Spitalul „Sf.

Spiridon” din Ia[i spuneau c` vom asista la o
cre[tere a num`rului de decese, [i asta pentru
c` pacien]ii cu boli cardiovasculare nu se vor
mai putea prezenta la spital a[a cum o f`ceau
\nainte de luna martie. „La \nceputul pandemiei
de COVID-19, din cauza restric]iilor din spitale,
am crezut c` vom asista la o cre[tere a num`rului
de decese. Conform statisticilor, acest lucru nu
s-a \ntâmplat. Bazându-ne pe aceste cifre, putem
spune c`, \nainte de pandemie, pacien]ii cu boli
cardiovasculare s`reau peste verigile de l`g`tur`
\ntre spital, medic de familie [i ambulatoriu.
Oamenii au \n]eles acum c` nu pentru orice
problem` trebuie s` mergem la spital, ci c` putem
rezolva situa]ia [i prin intermediul medicului de
familie sau \n ambulatoriul spitalului. Se pare c`
acum pacien]ii au \n]eles c` supra\nc`rcarea
spitalelor nu este cea mai bun` solu]ie. Prezen]a
virusului COVID-19 \n perioada martie-iulie 2020
\n comunitate nu a influen]at mortalitatea popula]iei,
a[a cum am preconizat la \nceputul pandemiei”,
spune dr. Dan Tesloianu, medic cardiolog la
Clinica de Cardiologie de la Spitalul „Sf. Spiridon”
din Ia[i.

La IRO au murit mai pu]ini
pacien]i oncologici
decât anul trecut
Dup` bolile cardiovasculare, tumorile ucid cei
mai mul]i ie[eni. Practic, a doua cauz` de mortalitate
\n jude]ul Ia[i o reprezint` cancerul. La Institutul
Regional de Oncologie din Ia[i, \n perioada martieiulie 2019 au murit 177 de pacien]i oncologici,
iar \n aceea[i perioad` a anului 2020 au murit
110. Practic, asist`m la o sc`dere a num`rului
de decese cu 67 de cazuri. Pe perioada st`rii de
urgen]`, toate spitalele din Ia[i primeau doar
urgen]ele medicale. Medicii au explicat faptul c`
prin urgen]` medical` \n]elegem c` pacientul
poate muri dac` nu este tratat de un medic \n
momentul prezent`rii la spital. Au fost excluse
la internare cazurile pacien]ilor cronici. |n luna
aprilie, mul]i medici ie[eni spuneau c` pacien]ii
care nu s-au prezentat \n luna martie la spital
din frica de a nu se infecta cu COVID-19 sau
din cauza restric]iilor au ajuns \n stare grav`, cu
boala decompensat`. Se pare c` medicii le-au
salvat \ntr-un final via]a.
Bianca CIUBOTARIU

Cânt\re]ul Ion Macovei a ajuns dezvoltator imobiliar `n Valea Lupului!
Vecinii de pe strada Fericirii s-au sup\rat pentru c\ ridic\ blocuri
`ntre case. Primarul i-a dat autoriza]ia dup\ ce a pierdut alegerile
Un nou scandal imobiliar a pornit \n comuna
Valea Lupului, jude]ul Ia[i. |n centrul conflictului
se afl` Ion Macovei, un cunoscut interpret de
muzic` popular`. Cânt`re]ul se afl` la al treilea
proiect imobiliar \n comun`, dup` ce a construit
dou` imobile de locuin]e colective. De precizat
c` Ion Macovei este fratele lui Vasile Macovei,
patronul companiei Granit. Totul a pornit de la
autoriza]ia de construire pe care a primit-o pentru
ridicarea a dou` tronsoane de locuin]e colective
cu regimul de \n`l]ime D<P<2E. Cl`direa ar urma
s` aib` 16 apartamente, terenul vizat având o
suprafa]` de 1.000 metri p`tra]i, situat la intersec]ia
str`zilor Fericirii - Orhideei. Vor fi amenajate [i
16 locuri de parcare pe suprafa]a terenului. Vecinii
sunt \ngrijora]i c` zona va fi supraaglomerat` [i
c` distan]ele fa]` de vecin`t`]i nu sunt rezonabile.
„|n 1996, când am venit aici, erau numai case,
era câmp deschis. Dup`, a \nceput s` bubuie cu
blocuri. Nu-i normal, ei iau o amend` [i se mai
ridic` cu un etaj. Sunt atâtea ma[ini aici, este

mult fum, mult gaz”, a precizat Dorin Chistol, Ion Macovei era prezent pentru a \ncânta inimile
localnicilor, contra cost.
proprietarul unei case de pe strada Orhideei.
Alt vecin afectat de proiectul interpretului de
Ioan Macovei spune c` este un
muzic` popular` a ar`tat c` nici infrastructura
realizat` de Prim`ria din comun` nu suport`
investitor cinstit, care nu face
num`rul mare de imobile. „Acum nu vom mai
avere din imobiliare
avea nicio intimitate. Ei au amenajat [antierul \n
Reporterii BZI au stat de vorb` [i cu investitorul
urm` cu câteva luni. Sunt oameni care s-au mutat
Ion Macovei. Acesta sus]ine c` a respectat legisla]ia
de la ora[ la ]ar` ca s` aib` lini[te. Nu este
\n vigoare. „Ar fi mai bine s` vin` c`ld`rari aici
normal s` ai blocuri \ntre case. Am auzit c` au
[i s` fac` cazane? Dac` nu f`ceam eu, f`ceau
fost ni[te reclama]ii, dar nu cred c` se va rezolva al]ii. Eu am experien]` \n construc]ii. Construiesc
ceva. Aici sunt probleme [i când plou`. Este din anii ‚90. Nu ies a[a mul]i bani. Spre exemplu,
panta asta mare, când plou`, toat` apa vine spre la cel`lalt bloc (situat la câ]iva metri de amplasamentul
noi. Nu au fost amenajate rigole”, a spus [i Liliana noului proiect- n.r.) am cump`rat un transformator
Luncanu. Ion Macovei a ob]inut autoriza]ia de pe care am dat 100.000 de euro. Primarul nu miconstruire pe data de 28.09.2020, a doua zi dup` a dat autoriza]ia dup` alegeri. Eu am pl`tit
terminarea alegerilor locale. Primarul Dumitru autoriza]ia cu mai multe luni \nainte, atunci s-a
Mih`iluc a pierdut alegerile, dar a doua zi a emis nimerit s` fie emis`. Terenul de aici l-am cump`rat
autoriza]ia de construire. |n comun`, cei doi sunt \n urm` cu trei ani. Era 50 de euro metru p`trat,
[tiu]i ca prieteni la cataram`. La toate evenimentele acum e mai mult. Un metru p`trat construit se
publice organizate de Prim`ria Ia[i, interpretul vinde cu 1.000 euro. Nu-]i convine s` iei banii
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

\nainte de la clien]i. Trebuie s` faci reduceri de
200-300 euro la metru. Sper`m s` termin`m cât
mai repede lucrarea. Avem termen 3 ani, dar nu
po]i s` stai atât. Am vrut s` torn beton pe strad`,
dar nu m` las` Prim`ria. Ferestrele vor fi orientate
spre strada Orhideei. Avem studiu de \nsorire,
este o distan]` de 10 metri”, a spus interprtetul.
Acesta a ]inut s` spun` c` \n aceast` perioad`
de pandemie nu se mai poate câ[tiga din cântat.
Artistul [tia [i c` melodia „Fetele mele” pe care
o interpreteaz` era \ndr`git` de fostul primar al
Ia[ului, Gheorghe Nichita. „Dumnezeu s`-l ierte,
dac` a fost prost...”, a fost comentariul dezvoltatorului
imobiliar \n leg`tur` cu condamnarae fostului edil.
Au mai fost probleme semnalate \n comuna
Valea Lupului privind activitatea dezvoltatorilor
imobiliari. Claudiu Sever Oanea a construit
complexul Bohemian Residence format din 6
blocuri, cu regimul de \n`l]ime P<2<M.
Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian BOARU
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B\taie uria[\ pentru noile licen]e de Uber [i
Taxi online! Ie[enii s-au `ngr\m\dit s\-[i ia
diplomele de [oferi profesioni[ti de la noile
firme atestate, dar au fost fraieri]i pe fa]\
Domeniul transportului de persoane \nregistreaz`
schimb`ri majore \n aceast` perioad` marcat` de
pandemia Coronavirus, iar multe companii private
\ncearc` s` scoat` cât mai mult profit \ntr-un
timp cât mai scurt pe aceast` tem`. Asta se
\ntâmpl` mai ales \n cazul persoanelor care doresc
s` realizeze servicii de ride-sharing \n continuare
prin intermediul unor companii precum Uber sau
Bolt, lucru pentru care s-a impus prin lege ob]inera
unui atestat. Astfel, la nivelul municipiului Ia[i
au ap`rut mai multe companii care au ca obiect
de activitate tocmai organizarea cursurilor pentru
atestarea [oferilor \n regim de taxi sau ridesharing care au atras multe persoane f`r` loc de
munc` din Ia[i [i care au aceptat s` pl`teasc` o
sum` de aproximativ 1.400 lei pentru [colarizare
[i ob]inerea documentelor necesare.
Promisiunile f`cute \ns` de reprezentan]ii
acestor firme sunt departe de realitate, iar cursan]ii
sunt purta]i pe drumuri pe propriii bani, a[a cum
se \ntâmpl` [i \n cazul Balkan Expert Group SRL
Ia[i.”Dup` ce am terminat facultatea, am fost
nevoit s` m` angajez s` pot r`mâne \n Ia[i [i
m-am \nscris pentru cursurile de atestare transport
pentru Uber, Bolt, taxi [i a[a mai departe. Am

f`cut un dosar la Balkan Expert Group [i s-a
stabilit graficul de cursuri [i de examen pentru
atestat, iar lucrurile trebuiau s` mearg` repede.
Ini]ial mi-au cerut tax` de \nscriere, apoi alte
taxe [i bani pân` am ajuns la aproape 1.400 de
lei pl`ti]i. Am fost la prima dat` stabilit` de ei
[i au spus ba c` nu sunt listele complete, ba c`
sunt probleme tehnice [i au amânat iar`[i. Am
fost iar`[i la data stabilit` [i am fost amâna]i
\nc` o dat` pentru data de 17 octombrie. Dup`
ce am f`cut scandal mai mul]i colegi, pân` la
urm` au f`cut \n a[a fel ca to]i cei care ne-am
\nscris la Balkan Expert Group pentru cursuri s`
d`m examenele \n aceea[i dat`. S-au \ngr`m`dit
vreo 200 de oameni \n acela[i loc, am a[teptat
ore bune pân` s` putem da examenul. Ne-au dus
de nas pe banii pl`ti]i de noi”, a povestit unul
dintre cursan]ii \nscri[i la Balkan Expert Group
SRL Ia[i.

Companiile de ride-sharing
apar ca ciupercile dup` ploaie
Companiile de ride-sharing prind tot mai mult
avânt \n domeniul transportului de persoane, iar
asta a atras [i aten]ia a numero[i investitori [i

[oferi care vor s` câ[tige o pâine din transportul
\n regim de taxi sau ride sharing. Balkan Expert
Group SRL figureaz` pe ultimul an fiscal cu un
singur angajat [i este administrat` de Vasile Ciofu,
care este [i unic ac]ionar al companiei ce are ca
obiect de activitate „|nv`]`mânt secundar, tehnic
sau profesional”.
Vasile Ciofu sus]ine faptul c` Balkan Expert
Group SRL Ia[i organizeaz` cursurile, iar ARR
este cea care organieaz` examenele [i afirm` sec

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

faptul c` dac` au existat erori, acestea s-au datorat
sistemului informatic. „Noi, prin firma noastr`,
organiz`m cursurile aferente pentru atestarea
[oferilor, iar ARR este cea care organizeaz`
examenele. Ultimul examen a fost organizat pe
data de 17 octombrie, dac` a fost vorba despre
o eroare, aceasta s-a datorat sistemului informatic”,
a spus Vasile Ciofu, administrator al Balkan Expert
Group SRL Ia[i.
Vlad ALEXA
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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.

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 \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.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.
Operator mase plastice, f`r`
studii [i experien]` precizat`,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.

MEDIU

S.C. APAVITAL S.A. anun]`
publicul interesat asupra deciziei
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Proiectul
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
regional de dezvoltare a
experien]` precizat`, posturile
infrastructurii de ap` [i ap` uzat`
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
din jude]ul Ia[i în perioada 2014PROJECT CONSTRUCT
experien]` precizat`, QUALITY
2020” propus a fi amplasat în
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
GRANIT SRL. Rela]ii la:
urm`toarele UAT-uri din jude]ul
0742487190; 0755682259.
0741717921;
Ia[i: Rediu, Valea Lupului, Ia[i,
Muncitor necalificat, studii medii,
qualitygranit@yahoo.com.
Holboca, Tomesti, Comarna,
f`r` experien]` precizat`,
Ciurea, Barnova, Miroslava,
Montator pere]i [i plafoane din
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la: Letcani, Popricani, Mogosesti,
ghips-carton, studii
0741717921;
Grajduri, Scânteia, Dobrovat,
generale/medii/profesionale; cu
qualitygranit@yahoo.com.
Costuleni, Prisacani, Schitu
/f`r` experien]`
Duca, Ciortesti, Cozme[ti,
Muncitor necalificat, abs.scoala
WOODEN&ROOFING SRL.
Gorban, Sinesti, Popesti,
profesional`/liceu tehnic, f`r`
Rela]ii la: 0721409622;
Lungani, A.I. Cuza, Helesteni,
experien]` precizat` (l`c`tu[
irina.atudorei@gmail.com.
Ruginoasa, Costesti, Cristesti,
mecanic, electrician, sudor,
Motca, Tatarusi, Lespezi, Valea
Montator sisteme tâmpl`rie
instalator, dulgher), SERVICII
Seaca, Deleni, Hârl`u, Scobinti,
termoizolant`,studii
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
Ceplenita, Cotnari, Voinesti,
generale/medii/profesionale; cu
0232/267392; 0232/277650;
Horle[ti,
Tibana, Tibanesti, Targu
/f`r` experien]`,
office@spiasi.ro.
Frumos, Ion Neculce, Podu
WOODEN&ROOFING SRL.
Iloaiei,
Pa[cani,
Oteleni, Braesti,
Muncitor
necalificat,
abs.scoala
Rela]ii la: ; 0721409622;
Rachiteni si urm`toarele UAT-uri
profesional`/liceu tehnic, f`r`
irina.atudorei@gmail.com.
din jude]ul Neam]: Timi[e[ti,
experien]` precizat` (l`c`tu[
Montator subansamble, studii
Dolje[ti,T`m`[eni si S`b`oani.
mecanic, electrician, sudor,
medii, experien]` 6 luni, M&D
Proiectul acordului de mediu si
instalator, dulgher), SERVICII
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
informa]iile relevante pentru
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0742398450; analuarea deciziei pot fi consultate la
0232/267392; 0232/277650;
sediul APM Ia[i din municipiul
maria.breaur@mobexpert.ro.
office@spiasi.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Ia[i, Str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
jud. Ia[i, în zilele L-J, între orele
8-16:30, [i V orele 8-14, precum
[i la urm`toarea adres` de
internet apmis.anpm.ro.
Observa]iile/contesta]iile
publicului se primesc la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului din municipiul
Ia[i, Str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
jud. Ia[i, în termen de 10 zile de
la data public`rii anun]ului pe
pagina de internet a autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului.

LICITA}II
Cabinetul individual de insolven]`
Agafitei Diana, lichidator judiciar
al debitoarei S.C. MGA MEDICAL
SERVICES SRL Cod unic
\nregistrare 28139280, desemnat
prin Incheierea din data de
20.02.2019 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil` Faliment, în dosarul nr.
7709/99/2016, anun]`
organizarea la data de
23.10.2020, ora 13.00 la punctul
de lucru al lichidatorului judiciar
din Mun. Ia[i, str. Sf. Laz`r, nr. 4,
Bl. Pene[ Curcanu, sc. TR. IV,
mezanin, cabinet nr.5, a licita]iei
publice de vânzare a celor dou`
terenuri ale SC MGA MEDICAL
SERVICES SRL, [i anume
propriet`]i situate \n jude]ul
Ia[i,extravilan Comuna Gol`ie[ti,
format` din terenuri, categoria de
folosin]` p`[une \n suprafa]`
total` de 22.600 mp, compus`
din: - Suprafa]a de teren
categoria de folosin]` p`[une de
12.600 mp, amplasat \n parcela
432/1 tarlaua 92, având num`r
cadastral 60339, \nscris \n
Cartea funciar` num`rul 60339 a
Comunei Golaie[ti la pretul de
vânzare de 5.520 lei < TVA ce
reprezint` 60% din valoarea
stabilit` prin raportul de evaluare;
- Suprafa]a de teren categoria de
folosin]` p`[une de 10.000 mp,
amplasat \n Parcela 432/2
tarlaua 92, având num`r
cadastral 60340, \nscris \n
Cartea funciar` num`rul 60340 la
pre]ul de vânzare de 4.380 lei <
TVA ce reprezint` 60% din
valoarea stabilit` prin raportul de
evaluare; In caz de
neadjudecare, urmatoarele
[edin]e de licita]ii publice de
vânzare, cu strigare, se vor
desf`[ura la datele: 30.10.2020,
06.11.2020 [i 13.11.2020, ora
1300, la sediul la punctul de
lucru al lichidatorului judiciar din
Mun. Ia[i, str. Sf. Laz`r, nr. 4, Bl.
Pene[ Curcanu, sc. TR. IV,
mezanin, cabinet nr.5. Rela]ii la
telefon : 0745.656761

CONDOLEN}E

U

Familia îndurerat` anun]`
decesul fulgerator al
dragei lor Magda Anca
Enache. Înmormântarea va avea
loc miercuri, 21 octombrie 2020,
ora 12.00, la cimitirul
„Eternitatea”. Dumnezeu s` o
odihneasc` în lini[te [i pace!
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Ieri, 43 de ie[eni cu COVID-19 luptau pentru
via]a lor `n sec]iile de Terapie Intensiv\!
Num\rul de pacien]i cu coronavirus
care au intrat `n stare critic\ s-a dublat
Ia[ul asist` la o cre[tere a
num`rului de pacien]i cu
COVID-19 care intr` \n stare
critic`. Sec]iile de Terapie
Intensiv` sunt pline. Ieri, 43 de
ie[eni luptau pentru via]a lor \n
aceste sec]ii

Sec]iile de Terapie Intensiv` din Ia[i lucreaz`
la capacitate maxim`. Ieri, Direc]ia de S`n`tate
Public` din Ia[i a anun]at c` 43 de ie[eni lupt`
pentru via]a lor \n sec]iile de terapie Intensiv`.
Dac` zilele trecute se raportau, \n medie, 20 de
pacien]i interna]i \n aceast` sec]ie, acum se pare
c` num`rul s-a dublat. Dintre cei interna]i fac
parte pacien]i care sufer` de boli cardiovasculare,
de diabet zaharat, dar [i obezitate. Din p`cate
\ns`, COVID-19 atac` din ce \n ce mai mul]i
tineri, persoane care nu sufer` [i de alte
comorbidit`]i. Mul]i au organismul sl`bit, sistemul
imunitar sc`zut, iar boala \i \ngenuncheaz`.

Ia[ul a \nregistrat ieri 125 de
cazuri noi de infec]ie cu
COVID-19. De la \nceputul
pandemiei s-au \nregistrat
8.001 cazuri
Ieri, la Ia[i s-au raportat 125 de cazuri noi
de infec]ie cu coronavirus. De la \nceputul
pandemiei de COVID-19, la Ia[i s-au raportat \n
total 8.001 cazuri de COVID-19. Dintre pacien]ii
care au fost infecta]i, 3.509 au fost externa]i, iar

restul sunt pacien]i care nu au avut nevoie de
internare, suferind de o form` mai u[oar` a bolii.
|n ceea ce prive[te num`rul de pacien]i deceda]i
dup` ce au fost interna]i \n Terapie Intensiv` cu
o form` grav` a infec]iei cu COVID-19, num`rul
de decese a ajuns la 194. |n decursul zilei de
ieri, o persoan` internat` \n aceast` sec]ie s-a
stins din via]`, organismul ei nemaiputând lupta
cu virusul. Medicii spun c` majoritatea pacien]ilor
care renun]` \n fa]a bolii sunt pacien]i care sufer`
[i de alte comorbidit`]i, prima boal` care cauzeaz`
moartea fiind diabetul zaharat. Cele mai multe
decese din jude]ul Ia[i s-au \nregistrat la pacien]i
infecta]i cu COVID-19, dar care aveau [i diabet
zaharat.

Ieri mai erau doar 16 locuri
libere \n spitalele suport
COVID-19 din Ia[i
|n ceea ce prive[te gradul de ocupabilitate
al paturilor din spitalele suport COVID-19, ieri
mai erau doar 16 libere. Dintre acestea, dou`
paturi erau disponibile la Spitalul „C`i Ferate”,
3 la Spitalul de Pneumoftiziologie, 5 paturi la
Spitalul de Recuperare [i 6 paturi la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i. |n ceea ce prive[te situa]ia
din spitalele suport COVID-19 din Ia[i, medicii
observ` o oarecare sc`dere a num`rului de
pacien]i care au nevoie de internare. Dac` \n
urm` cu dou` s`pt`mâni managerii unit`]ilor
medicale spuneau c` lucreaz` la capacitate maxim`,
acum se pare c` mai sunt locuri libere. De câteva
zile, Spitalul Militar din Ia[i, care timp de mai
bine de o lun` nu a primit pacien]ii cu coronavirus

de[i este unitate suport COVID-19, [i-a redeschis
por]ile. Cele 16 locuri puse la dispozi]ie de
conducerea unit`]ii medicale pentru \ngrijirea
pacien]ilor cu coronavirus au \nceput treptat s`
se ocupe.

Primii 17 pacien]i cu COVID19, interna]i la Spitalul Mobil
din Le]cani! Bolnavii sufer` de
forme u[oare [i medii ale
infec]iei cu coronavirus
Deschiderea spitalului mobil din Le]cani a
contribuit la relaxarea situa]iei din celelalte spitale

suport COVID-19 din Ia[i. Ieri, prof. dr. Carmen
Dorob`], managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i, a anun]at c` primii 17 pacien]i au fost
deja transfera]i la aceast` unitate medical`.
Urmeaz`, \n func]ie de apari]ia cazurilor noi de
infec]ie cu COVID-19, s` interneze [i mai mul]i
pacien]i acolo, num`rul total de paturi pentru
pacien]ii cu COVID-19 cu forme u[oare [i medii
fiind de 30. |n ceea ce prive[te sec]ia de Terapie
Intensiv` de la spitalul mobil din Le]cani, medicul
ie[ean spune c` \nc` nu sunt puse la punct toate
aparatele necesare pentru a putea interna pacien]i
\n stare critic`.
Bianca CIUBOTARIU

Valoro[i membri ai comunit`]ii [tiin]ifice sau academice din
România [i str`in`tate vor coordona activitatea pe zona de
doctorate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
Personalit`]i ale comunit`]ii [tiin]ifice [i
academice din România, respectiv
str`in`tate fac parte din Consiliul
Studiilor Universitare de Doctorat de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i. Printre ace[tia se afl`: academicianul
Viorel Barbu [i academicianul Bogdan
Simionescu, Institutul de Chimie
Macromolecular` „Petru Poni” Ia[i [i
vicepre[edinte al Academiei Române
al`turi de prof. univ. dr. Jose Luis de la
Cuesta, Universitatea din San Sebastian,
Spania [i prof. univ. dr. Claudiu Supuran,
Universitatea din Floren]a, Italia
Senatul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i
a validat 9 membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
(CSUD), pentru mandatul 2020-2024, numi]i de c`tre rectorul
institu]iei, prof. univ. dr. Tudorel Toader. Ace[tia sunt, dup` cum
urmeaz`: academician Viorel Barbu, Universitatea „Cuza” din Ia[i,
academician Bogdan Simionescu, Institutul de Chimie Macromolecular`
„Petru Poni”[i vicepre[edinte al Academiei Române al`turi de
prof. univ. dr. Jose Luis de la Cuesta, Universitatea din San
Sebastian, Spania [i prof. univ. dr. Claudiu Supuran, Universitatea
din Floren]a, Italia. Totul este completat de: prof. univ. dr. Matthias
Tamm, Universitatea Tehnic` din Braunschweig, Germania, respectiv

conduc`tori de doctorat: prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu,
{coala Doctoral` de Drept, prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, {coala
Doctoral` de Teologie [i studen]i doctoranzi: Codrin Ichim Sîrcu,
student doctorand la {coala Doctoral` de Drept [i Cozmin Bro[teanu,
student doctorand la {coala Doctoral` de Istorie.

Rectorul Universit`]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i, prof. univ. dr. Tudorel
Toader, l-a ales pe prof. univ. dr. Nelu
Zugravu - Facultatea de Istorie pentru a
coordona activitatea pentru studii
doctorale! Acesta este noul director al
Consiliului Studiilor Universitare de
Doctorat, pentru mandatul 2020-2024
De reamintit c` prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul
Universit`]ii „Cuza”, a coordonat comisia care a organizat concursul
pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din
cadrul Institu]iei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
(IOSUD). Astfel, prof. univ. dr. Nelu Zugravu - Facultatea de Istorie
este noul director al CSUD de la „Cuza” pentru mandatul 20202024. La concursul derulat la finalul lunii trecute au fost 3 candida]i.

Cine este noul director al Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat, pentru
mandatul 2020-2024
Rezultatele au fost: prof. univ. dr. Liviu George Maha, Facultatea
de Economie [i Administrarea Afacerilor (FEAA) a primit nota

7.65 la analiza dosarului [i 9 la interviu pe baza programului
managerial depus de candidat, Media final` a fost 8.06. Prof. univ.
dr. Maria Nicoleta Turliuc - Facultatea de Psihologie [i {tiin]e
ale Educa]iei a primit 8.45 la analiza dosarului [i 9 la interviu
pe baza programului managerial depus de candidat, iar media
final` a fost 8.62. Câ[tig`torul a fost prof. univ. dr. Nelu Zugravu,
Facultatea de Istorie, care a primit 8.85 la analiza dosarului [i
10 la interviu pe baza programului managerial depus, iar media
final` a fost 9.20. Alegerea a fost validat` de Senatul UAIC Ia[i.

Istoricul Nelu Zugravu este
unul dintre cei mai aprecia]i
universitari din domeniul Istoriei
Pe acest plan, prof. univ. dr. Nelu Zugravu este unul dintre
cei mai aprecia]i universitari din domeniul Istoriei. Acesta a avut
numeroase colabor`ri pe plan na]ional [i interna]ional \n state
precum Germania, Italia sau Grecia. Ca domenii de interes,
istoricul Zugravu are: Istoria antic` a regiunii Dun`rii de Jos în
secolele I-VIII, cu special` privire asupra epocilor roman` [i
postroman`. Istoria [i civiliza]ia Antichit`]ii târzii: organizarea
unor activit`]i de doctorat cu tematica circumscris` perioadei
respective; stabilirea unei direc]ii de cercetare [i editare de
izvoare din Antichitatea târzie în cadul Centrului de Studii Clasice
[i Cre[tine al Facult`]ii de Istorie. Istoria roman`, în special
istoria religioas` [i cultural`. Istoria cre[tinismului în regiunea
Dun`rii de Jos în mileniul I.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Gic\ Hagi î[i anun]\ revenirea în iarb\! Nu
mai stau deoparte! ıO s\ fac ce îmi place‰
Gic` Hagi (55 de ani) a renun]at în aceast` var` s` mai fie
antrenorul celor de la Viitorul [i a l`sat banca tehnic` a echipei
în mâinile spaniolului Ruben de la Barrera (35 de ani). În ultima
vreme, „Regele” s-a concentrat mai mult pe Academia pe care o
conduce, îns` viseaz` s` revin` în iarb`.
Gic` Hagi a anun]at c` nu va mai sta mult timp departe de
gazon [i c` va antrena din nou în viitorul apropiat. „Sta]i lini[ti]i,
c` n-o s` stau mult timp, nu sunt dispus s` stau mult timp, o
s` m` întorc, acolo, în iarb`, [i o s` fac ce îmi place, s` conduc
o echip`.
Orice e posibil, s` preiau un proiect mare, o echip` mare.
Eu trebuie s` câ[tig, eu nu pot s` fiu al doilea. Sunt [i al doilea,
[i al treilea, dar nu îmi place. Locul 1, a[a am fost eu înv`]at”,
a declarat Hagi, pentru AS.ro.

De ce a renun]at, de fapt, Gic` Hagi la
postul de antrenor de la Viitorul
Patronul forma]iei din Ovidiu a oferit un interviu publica]iei
austriece Derstandard, înaintea meciului na]ionalei României cu
Austria din Liga Na]iunilor, în care a transmis c` a dorit s` se
concentreze mai mult pe partea administrativ` a clubului Viitorul
[i a Centrului de copii [i juniori, acesta fiind principalul motiv
pentru care a p`r`sit banca tehnic` a echipei.
„A existat un moment sezonul trecut când am luat decizia
de a l`sa un alt antrenor pe banc`, pentru a m` concentra doar
pe partea administrativ`, dar [i pe Academie, care a fost, de fapt,
ideea ini]ial` a acestui proiect.
Eu am lucrat constant 10 ani la acest club, în conducere, pe
partea tehnic`, am f`cut scouting”, a spus Gheorghe Hagi.
Gic` Hagi a antrenat pân` acum na]ionala României, Bursaspor,
Galatasaray (în dou` rânduri), Poli Timi[oara, Steaua [i Viitorul.

Gic` Popescu cere FRF s`-l numeasc` pe
Hagi selec]ioner al României
Gic` Popescu (53 de ani), fostul c`pitan al echipei na]ionale
a României, actualmente pre[edintele Viitorului, consider` c` Gic`
Hagi [i Dan Petrescu sunt cei mai potrivi]i pentru a prelua
destinele fotbalului românesc.
În urma celor trei înfrângeri consecutive suferite de selec]ionata

preg`tit` de Mirel R`doi, Gic` Popescu, membru marcant al
„Genera]iei de Aur”, a declarat c` echipa na]ional` are nevoie de
oameni precum Gic` Hagi [i Dan Petrescu pentru a atinge gloria
de odinioar`.
„Pe mine m` doare c` fotbalul românesc [i na]ionala au ajuns
la un nivel atât de sc`zut. Noi am iubit echipa asta mai mult ca
orice, am plâns pentru echipa na]ional`, am plâns [i de necaz,
[i de bucurie în 1994, ne-am bucurat împreun` cu oamenii [i
plângeam de bucurie când vedeam oamenii pe strad`.
Nou`, echipa na]ional` ne-a dat enorm [i noi am dat în egal`
m`sur` oamenilor bucurie, i-am scos în strad`. Când vezi c` am
ajuns aproape de urna a 4-a valoric`, doare. Nu suntem dori]i,
dac`-l întrebi pe Petrescu acela[i lucru îl zice, la fel [i Hagi. Nu
am v`zut un curent care s` zic`: «Hai, s` vin` `[tia».
S` vin` toat` clasa politic` [i s` spun`: «s` vin`, domnule,
`[tia! S` vin` `[tia s` preia fotbalul românesc, s` le d`m [i `stora
patru ani s` vedem. Le-am dat tuturor, numai `stora care au f`cut
cea mai mare performan]` la nivel de na]ional` - nu».
Ce avem noi? Sunt oamenii `[tia care au f`cut performan]`,
Dan Petrescu, Hagi... S` nu le dai posibilitatea s` ia echipa
na]ional` s` încerce [i ei patru ani s` fac` ceva? Tot respectul
pentru Mirel, a jucat al`turi de noi, e un tip foarte serios. Dar
nu ar fi meritat [ansa înaintea celor doi”, a declarat Gic` Popescu.

Gic` Popescu: „Dac` vine Hagi, toat`
notorietatea este a lui”
Pre[edintele Viitorului a dezv`luit c` Gic` Hagi ar l`sa în
urm` neîn]elegerile cu oficialii FRF pentru binele fotbalului
românesc, îns` [tie de ce nu este dorit la conducerea echipei
na]ionale.
„Hagi, pentru binele fotbalului românesc, ar lucra cu cei de
la FRF. Pe lâng` tot ce înseamn` ura celor din conducere, pentru
tot ce înseamn` genera]ia noastr`, exist` [i aceast` problem` c`,
dac` vine Hagi, toat` notorietatea este a lui Hagi. Oamenii `[tia
nu suport`.
Eu cred c` ei se preg`tesc pentru altceva, cred c` pentru
politic`. Dac` vine Hagi, atunci ei trebuie s` fac` ce zice Hagi.
Toata lumea e încolonat` în spatele lui Hagi, în spatele lui Dan
Petrescu, normal e s` fie a[a. Nu suport` s` nu fie ei miezul.
Daca vin Hagi [i Petrescu, toat` lumea trebuie încolonat`

pentru c` `[tia [tiu ce s` fac`, au dovedit-o. Gic`, la Constan]a
[i la echipele pe care le-a antrenat, a câ[tigat Cupa cu Galatasaray,
are experien]`. Proiectul de la Constan]a e unul extraordinar. Ce
a f`cut la Constan]a trebuie s` fac` [i la nivel na]ional, la nivel
macro”, a spus Popescu la Realitatea Plus.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Ionu] Lupescu este noul director tehnic
al federa]iei de fotbal din Arabia Saudit`
Ionu] Lupescu a l`sat UEFA dup` aproape 9 ani [i a decis
s` se implice într-un proiect nou, pe termen lung, în Arabia
Saudit`. Fostul interna]ional român voia s` înceap` o munc` nou`
dup` ce a pierdut alegerile pentru [efia FRF, în 2018, [i chiar a
discutat mai multe oferte pe care le-a primit, dar s-a întors pân`
la urm` la UEFA. Acolo unde a devenit coordonatorul proiectelor
cu alte confedera]ii de fotbal.

Ionu] Lupescu devine directorul tehnic al
federa]iei din Arabia Saudit`
Ionu] Lupescu se întoarce, de fapt, în Arabia Saudit`, acolo
unde a activat pu]in la începutul anilor 2000, mai exact în sezonul
2001-2002, când a evoluat la Al Hilal.
La Al Hilal este antrenor acum R`zvan Lucescu, echip` cu
care a câ[tigat titlul de campion Al Arabiei Saudite, dar [i Liga
Campionilor Asiei [i se afl` în fazele finale ale Cupei Arabiei
Saudite, amânat` în prim`var` din cauza pandemiei de COVID19. „Am fost în discu]ii cu ei de prin februarie. Nu prea m`
b`tea gândul s` merg acolo. Dar au insistat în toate aceste luni,
mi-au zis c` au nevoie de cel mai bun om [i m-au convins cu
un proiect extrem de interesant.
E vorba despre un plan strategic pe zece ani, menit s` creeze
o nou` identitate fotbalului saudit, de la echipele na]ionale [i
competi]ii pân` la formarea de antrenori [i grassroots”, a confirmat
Lupescu.

Lupescu [i Lucescu au colaborat în
perioada 2009-2011
Cei doi au colaborat în perioada în care R`zvan Lucescu a
fost selec]ionerul României, iar Ionu] Lupescu, directorul general
al FRF [i cel care l-a sus]inut la conducerea na]ionalei. Ini]ial,
Mircea Sandu a f`cut tot posibilul s`-l demit` pe Lucescu jr.,

îns` s-a lovit de opozi]ia lui Lupescu. Apoi, antrenorul a demisionat
dup` România-Bosnia 3-0, iar la dou` luni distan]` Ionu] a plecat
la UEFA.
„Au venit arabii acum dup` mine s` gestionez pe bani mul]i
ceea ce am vrut s` fac pe bani pu]ini în România. Un paradox!
Am semnat pe trei ani. De la 1 noiembrie m` mut la Riyadh [i
începem treaba. E o genera]ie tân`r` în administra]ia saudit`, nu
mai cunosc pe nimeni din perioada când am jucat în Arabia
Saudit` timp de [ase luni, la finalul carierei”, a mai spus Lupescu
pentru sursa citat`.

Ionu] Lupescu nu este convins c`
finan]atorii lui Dinamo vor salva clubul
Fostul interna]ional Ionu] Lupescu ridic` semne de întrebare
cu privire la noua conducere a lui Dinamo. „Kaiserul” s-ar fi
a[teptat la mai mult` transparen]` din partea lui Pablo Cortacero
[i a oamenilor s`i.
Cortacero a plecat rapid în Spania dup` ce a fost prezentat
oficial ca noul ac]ionar majoritar al lui Dinamo. Acesta l-a l`sat
în România pe omul s`u de încredere, Rufo Collado, care ocup`
func]ia de director sportiv.
„Sincer s` fiu, impresia este pu]in negativ`. M` a[teptam la
transparen]`. Sunt ni[te lucruri pu]in dubioase. Pe timpul pandemiei,
cineva a dat ni[te bani clubului, f`r` s` cunoasc` absolut nimic.
E ciudat! Poate s-au în]eles cu ceva timp înainte.
Mi-a[ fi dorit s` v`d [i eu cine este pre[edintele, care este
schema, organigrama, s` v`d ce vor s` fac`. Sunt pu]in deranjat
de faptul c` semnezi, ai plecat [i nu te prezin]i. Nu [tiu cine
sunt, citesc prin ziare c` e un director sportiv. Nu [tiu cine sunt,
nu-i cunosc. Am întrebat [i eu. Nu sunt la un nivel a[a înalt, dar
mai cunosc [i eu oameni de fotbal în Spania. Am întrebat [i eu
de aceast` persoan`. Oamenii mi-au spus c` nu-l cunosc, nu [tiu
cine este. Nu sunt eu la cel mai înalt nivel”, a spus Lupescu.
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Un renumit medic din Ia[i,
l\sat f\r\ permis dup\ ce a
ızburat‰ prin localitate!
Cardiologul a dat vina pe
aparatul radar: ıE o eroare!‰

Bursa bârfelor

Scriitorul D`nu] Scurtu d` [pag`
s` r`mân` politician
Lui D`nu] Scurtu i-a cam pl`cut via]a de politician cu bani
gr`mad` fa]` de cea de scriitor s`rac de Ia[i care se chinuie s`
scrie beletristic` ca s` m`nânce [i el o pâine. D`nu] Scurtu [tie
c` nu are loc sigur [i data viitoare la Senat [i din cauza asta \[i
ia mai multe m`suri de siguran]` pe lâng` semnul de carte. A[a
cum a \nv`]at \n ultimii patru ani [i nu a \nv`]at cât timp a fost
la facultate [i a scris c`r]i, D`nu] Scurtu e preg`tit s` bage adânc
mâna \n buzunar ca s`-[i prelungeasc` mandatul de senator al
melcilor pentru c` niciodat` nu a f`cut nimic pentru oameni din
postura lui de politician, ci doar [i-a satisf`cut poftele de scriitor
pofticios care a sc`pat la bani [i a uitat de unde a plecat.

Evreul Fitzerman a \nceput
s` concedieze oamenii
Fitzerman a lansat dezinfectantul pentru mâini [i telemedicina
cu aproape jum`tate de an \nainte s` vin` Coronavirusul, dar s`
[ti]i c` nu a preg`tit chiar toate mi[c`rile dinainte. D`nu] Fitzerman
nu a fost atent [i la restaurantul lui micu] din Texas unde s-au
dezm`]at mai tot felul de oameni cunoscu]i de-a lungul timpului.
Patrona[ul jidan de la micul Texas s-a prins c` nu merge cu
horeca mai deloc \n perioada asta, iar dac` vrea s` nu dea bani
din buzunar, trebuie s` concedieze oamenii, ceea ce a [i f`cut.
L-a durut undeva pe jidanul de Fiterman c` `ia zece oameni pe
care i-a dat afar` i-au adus saci de bani \n anii trecu]i la nun]i
[i petreceri.

Cic` Cretian Spanciu este mai hapsân decât boul de taic`-su,
iar asta le uime[te pân` [i pe babele b`rfitoare. S`tul s`-i tot
plece copchii de la [colile FEG, Spanciu a b`gat la mi[to o clauz`
de 200 de euro, pe care orice p`rinte sau student care vrea s`
plece de la FEG trebuie s` o achite. E cea mai [mecherie tax`
de protec]ie pentru c` majoritatea elevilor [i stude]ilor pleac`
tocmai din cauza condi]iilor [i a personalului de acolo [i nu pentru
c` vor s` renun]e la studii. Dac` porcul de Arhanghel Spanciu
era cum era, da nu b`ga mâna \n buzuar la copchii, uite c` fiusu e mai hapsân [i ia bani de peste tot de unde poate.

GRAFIC BETA TRUST
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

Un medic renumit din Ia[i a fost l`sat f`r` permisul de conducere
dup` ce ar fi \nc`lcat limita de vitez` legal`. Cardiologul Sorin
Alexandru Budacu a contestat \n instan]` sanc]iunea aplicat` de
poli]i[tii ie[eni. Doctorul a sus]inut c`, de fapt, aparatul radar ar fi
avut o anomalie.
Totu[i, magistra]ii au respins recent contesta]ia f`cut` de Sorin
Alexandru Budacu. Ini]ial, renumitul medic a contestat procesul-verbal
prin care a fost sanc]ionat la Judec`toria Ia[i. Prima instan]` a respins
contesta]ia, iar doctorul a formulat apel. Judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i au respins apelul, printr-o sentin]` definitiv`, emis`
recent.

Cardiologul Sorin Alexandru Budacu,
sanc]ionat dup` ce a dep`[it
neregulamentar autospeciala de Poli]ie!
Procesul dintre Sorin Alexandru Budacu [i Inspectoratul de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i - Serviciul Poli]iei Rutiere a \nceput \n urm` cu
câteva luni. Renumitul medic ie[ean a contestat procesul-verbal de
pe 27 februarie 2019, \ntocmit de poli]i[tii ie[eni pe numele s`u. La
data respectiv`, doctorul a fost sanc]ionat de oamenii legii.
Mai exact, acesta a fost amendat cu 1.885 de lei (echivalentul a
4 puncte-amend`, cumulate cu 5 puncte-amend`), cu un avertisment
[i cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Poli]i[tii
au sus]inut c` Sorin Alexandru Budacu ar fi \nc`lcat prevederile
legisla]iei rutiere. „Pe 27 februarie 2019, în jurul orei 9:00, acesta a
condus autoturismul marca Skoda pe DN 24, în localitatea Poieni,
jude]ul Ia[i. La km 173+950 m, a efectuat manevra de dep`[ire
neregulamentar` a autospecialei de Poli]ie, înc`lcând marcajul longitudinal
continuu ce separ` sensurile de mers. De asemenea, a fost înregistrat
de aparatul radar circulând cu o vitez` de 106 km/h, pe un sector
de drum cu limit` de vitez` de 50 km/h. Mai mult, el a p`truns în
mod voluntar pe sensul opus de mers”, au precizat agen]ii ie[eni.

Ce a spus medicul ie[ean \n ap`rarea sa

Milionarul Cretian Spanciu ia
bani de la copiii s`raci
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De cealalt` parte, renumitul medic ie[ean a afirmat c`, din
înregistrarea comunicat` la dosar de Poli]ie, rezult` faptul c` înregistrarea
vitezei de deplasare a vehiculului s-a f`cut cu intermiten]e [i doar
când ma[ina condus` de el se deplasa în curbe. „Ini]ial era pornit`

doar camera video, iar aparatul radar a fost pornit la minutul 9:01:25,
în apropiere de intrarea într-o curb`”, a ar`tat Sorin Alexandru Budacu.
Conform acestuia, la minutul 9:01:27, aparatul radar l-a înregistrat
cu viteza de 106 km/h, la intrarea în curb`, dar, ulterior, operatorul
radar a oprit aparatul, care nu mai înregistreaz` viteza sa de deplasare,
pentru ca, la minutul 9:01:55, aparatul radar s` fie deschis din nou, la
intrarea într-o nou` curb`, iar, în intervalul 9:01:55 - 9:01:58, când medicul
se deplasa pe loc drept, viteza ma[inii s` fie de 89 km/h. „Mai mult,
la intrarea în curb`, aceast` vitez` a crescut brusc (sare pur [i simplu!)
la 112 km/h, f`r` a înregistra vitezele intermediare. Unda radio nu este
curb`, precum traiectoria urmat` de autoturism, ci dreapt`, de la
autoturismul Poli]iei la cel ]int`, de aceea se observ` c` autoturismul,
pe loc drept, are viteza de deplasare de 89 km/h, iar, în curb`, de 112
km/h. De fapt, viteza de deplasare a autovehiculului pe care îl conduceam,
respectiv 106 km/h, este rezultatul unei erori tehnice de înregistrare,
motiv pentru care se impune anularea sanc]iunii aplicate”, a mai afirmat
cardiologul ie[ean. Acesta a ad`ugat c`, \n ce prive[te înc`lcarea
marcajului longitudinal continuu, potrivit înregistr`rii, când s-a angajat
în dep`[irea autospecialei de Poli]ie, marcajul era, într-adev`r, unul
continuu, îns`, înainte de a finaliza manevra de dep`[ire, marcajul a
fost unul discontinuu, fiind permis` astfel manevra de dep`[ire.

Care au fost concluziile
judec`torilor \n acest caz
Magistra]ii ie[eni au respins atât la fond, cât [i \n apel contesta]ia
formulat` de renumitul medic. Ace[tia au constatat c`, potrivit legisla]iei,
sanc]iunea aplicat` doctorului este una corect`. „Men]iunile înscrise
în procesul-verbal contestat constituie aspecte constatate nemijlocit
de c`tre reprezentantul IPJ, cu ajutorul aparatului radar aflat în
perioada valabilit`]ii verific`rii metrologice, a[a cum rezult` din copia
buletinului de verificare metrologic` a aparatului radar. Petentul nu
a probat o alt` situa]ie de fapt. Din înregistrarea CD depus` de c`tre
IPJ (momentul 09:01:25), rezult` c` viteza înregistrat` de c`tre
autovehiculul condus de c`tre petent a fost de 106 km/h, acesta
aflându-se în localitate, unde, potrivit legisla]iei, viteza maxim` de
deplasare este de 50 km/h. Totodat`, instan]a constat` c` petentul
nu a respectat prevederile legale conform c`rora se interzice dep`[irea
în curbe [i în orice alte locuri \n care vizibilitatea este redus` sub
50 m [i când, pentru efectuarea manevrei, se încalc` marcajul continuu,
simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul
circul`, chiar [i par]ial, pe sensul opus”, au subliniat magistra]ii.
Mai mult, ace[tia au constatat c` medicul a fost sanc]ionat de
mai multe ori de-a lungul timpului. „Amenda aplicat` de c`tre poli]ist
[i sanc]iunea complementar` a suspend`rii exercit`rii dreptului de a
conduce pentru 90 de zile sunt justificate [i de conduita pe care
petentul în]elege s` o adopte în timpul deplas`rii pe drumurile publice,
instan]a re]inând frecven]a înc`lc`rii normelor ce reglementeaz`
circula]ia rutier` (istoricul sanc]iunilor contraven]ionale aplicate
petentului). Calitatea petentului de medic cardiolog [i desf`[urarea
activit`]ii profesionale pe raza mai multor jude]e sunt aspecte care
îl oblig` pe acesta la adoptarea unei conduite de respectare a normelor
legale privitoare la circula]ia rutier` [i evitarea gener`rii unei st`ri
de pericol atât pentru propria persoan`, cât [i pentru ceilal]i participan]i
la traficul rutier, [i nu pot fi re]inute ca aspecte de natur` a diminua
r`spunderea contraven]ional`”, au \ncheiat judec`torii ie[eni.
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