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Pericol public la Restaurantul Prive din Iași?

Un client a cumpărat o pizza și a
vomitat instantaneu. Reprezentanții
localului s-au făcut că plouă
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Moștenitorii
unei celebre familii
boierești au
chemat în judecată
Guvernul României!
actualitate 9

Moștenitorii familiei Sturdza au decis să
cheme în judecată Guvernul României, la
Iași. Alexandru și Șerban Sturdza au dat
în judecată și Primăria comunei
Țibănești. Scandalul de la Țibănești ține
de peste două decenii...

Ieșenii
au luat cu asalt
cabinetele
medicilor de
familie pentru a se
vaccina antigripal!
eveniment

2

eveniment

Averea afaceriștilor controversați
care au intrat în CJ. Lista bogătașilor
care decid viața locuitorilor din județ
Mai mulți afaceriști cu probleme
care au intrat în CJ Iași după
alegerile locale 2020 se pot
lăuda cu averi impresionante,
cu zeci de firme în portofoliu și
cu afaceri tot mai dubioase.
Aceștia au ajuns să-i reprezinte
pe locuitorii județului Iași și să
decidă viitorul regiunii
expres

Vaccinul antigripal este mai solicitat ca
niciodată în cabinetele medicilor de
familie din Iași. Dacă în anii precedenți
se făceau campanii anti-vaccin, acum
ieșenii sună zilnic la medic...
eveniment 3
S-a decis modernizarea
Aeroportului Iași. Plan de 180
de milioane de euro în următorii
3 ani. Iată schița integrală
a proiectului de dezvoltare
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Deranjați de demersurile
procurorilor, simpatizanții drogurilor au
anunțat că vor păzi DIICOT o zi întreagă
La Iași se înregistrează un
fenomen îngrijorător. După ce au
apărut magazine în care se puneau
la vânzare diferite produse
derivate din cannabis, procurorii
DIICOT au efectuat percheziții, au
ridicat kilograme de produse și au
făcut rețineri. Întreg demersul
polițiștilor a fost înțeles pe dos de
o parte dintre tineri
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Averea afaceri[tilor controversa]i care au
intrat `n CJ. Lista bog\ta[ilor care decid
via]a locuitorilor din jude]ul Ia[i.
Combina]ii ascunse [i afaceri de milioane
de euro cu politicieni compromi[i
Mai mul]i afaceri[ti cu
probleme care au intrat \n CJ
Ia[i dup` alegerile locale 2020
se pot l`uda cu averi
impresionante, cu zeci de
firme \n portofoliu [i cu afaceri
tot mai dubioase. Ace[tia au
ajuns s`-i reprezinte pe
locuitorii jude]ului Ia[i [i s`
decid` viitorul regiunii. Pân`
acum, ace[tia nu au f`cut
decât s`-[i sporeasc` averile
personale, miza alegerii \n
Consiliul Jude]ean fiind aceea
de a-[i gestiona afacerile
Mai multe persoane cu probleme penale sau
afaceri[ti controversa]i au ajuns s` reprezinte
locuitorii jude]ului Ia[i \n noul Consiliu Jude]ean
(CJ). Dintre ace[tia se remarc` dou` persoane,
Cristian Stanciu [i Mircea Manolache, afaceri[ti
care [i-au cl`dit averea pe spatele angaja]ilor [i
care au mai multe probleme \n spate.
Cristian Stanciu, consilier social-democrat, de]ine
\n proprietate, conform declara]iei de avere, un
teren agricol \n localitatea Corj`u]i, din jude]ul
Boto[ani, de 6.348 metri p`tra]i. Controversatul
afacerist mai are \n proprietate un teren extravilan
\n comuna Bârnova de 10.000 metri p`tra]i, dar
[i un alt teren intravilan \n municipiul Ia[i de 211
metri p`tra]i. Pe numele s`u, Cristian Stanciu are
trecut` o cas` de locuit din 2011 \n suprafa]` de
158 de metri p`tra]i, dar [i o cas` de vacan]` de
307 metri p`tra]i, cump`rat` \n 2013. Acesta nu a
mai declarat vreun autoturism, iar la capitolul active
financiare are câteva conturi cu circa 17 mii de
euro, circa 28 de mii de lei [i 1.500 de dolari.
Cristian Stanciu are [i un plasament de circa
236.000 de lei c`tre una din firmele sale, Gloria
Clinic SRL. Stanciu a trecut [i datorii c`tre propriile
sale firme, \n valoare de circa 167.000 de lei.
Stanciu controleaz` mai multe societ`]i sub
umbrela FEG. De la aceasta a sus]inut c` a avut

pentru 130 de mii de lei. |n declara]ia de avere
a acestuia apare \ns` o eroare. Vatr` a sus]inut
\n documentul semnat \n 15 iunie 2020 c` a
vândut apartamentul din strada Milcov, municipiul
Ia[i, \n 7 noiembrie 2020. Acesta mai de]ine
plasamente de peste 91 de mii de lei de la firma
pe care o de]ine. Consilierul jude]ean are patru
credite contractate \n valoare total` de aproape
47 de mii de lei [i 18 mii de euro. Anul trecut,
so]ia acestuia a avut un venit de aproape 11.500
de lei de la firma celor doi. |n plus, consilierul
jude]ean a ridicat anul trecut peste 12 mii de
lei ca indemniza]ie de la Consiliul Jude]ean Ia[i.

Averile noilor intra]i \n
Consiliul Jude]ean Ia[i. Case,
ma[ini [i terenuri la
marginea municipiului
un venit de aproape 47.000 de lei ca manager,
dar [i aproape 20.000 de lei de la CJ Ia[i ca
indemniza]ie de consilier. {i so]ia acestuia, Irina
Stanciu, a avut peste 48.000 de lei de la FEG,
dar [i al]i 96.000 de lei de la un PFA pe
consultan]`.
Cristian Stanciu are \n portofoliu mai multe
firme cu care deruleaz` tot felul de afaceri.
Stanciu controleaz` Funda]ia Ecologic` Green
(FEG), FEG Education, SC FEG-1 SRL Ia[i,
Geotop Construc]ii SRL Ia[i, Top Consult SRL
Ia[i, Prodalcom SA Boto[ani, unde are p`r]i
sociale de peste 1,6 milioane de lei. Cristian
Stanciu mai are ac]iuni [i la Gloria Clinic SRL
Ia[i, Gridar SRL Ia[i, Tele M SRL, Centrul
Educa]ional Funny English, Master Club Games
SRL, AMY THD SRL. |n plus, acesta a intrat [i
\n proprietatea Hotel Astoria din Pia]a Unirii.

B`t`u[ul Mircea Manolache
[i-a ascuns averea.
Propriet`]ile au fost
trecute pe numele copiilor
Un alt ales jude]ean controversat este [i
b`t`u[ul Mircea Manolache. Acesta a avut \ns`
grij` s`-[i bage toat` averea la ad`post. Afaceristul

din Ia[i a donat totul celor trei copii ai s`i. În
iunie 2020, Manolache declara c` de]ine 8 terenuri
intravilane în municipiul Ia[i, un teren agricol la
Schitu Duca, alte dou` terenuri intravilane în
aceea[i localitate, dar [i alte terenuri extravilane
în comuna de la marginea municipiului Ia[i de
peste 7.000 metri p`tra]i. Acesta mai de]ine un
teren intravilan în Vaslui, de peste 1.100 metri
p`tra]i. Conform declara]iei de avere respective,
la capitolul cl`diri, Mircea Manolache sus]inea
în luna iunie 2020 c` de]ine dou` apartamente
în municipiul Ia[i, dobândite în anul 2010, dar
[i 3 case de locuit pe strada Tufescu în Podu
de Fier. În 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.

Cu ce avere se laud` liderul de
grup al PNL Ia[i din CJ?
Liberalul Romeo Vatr` de]ine un teren de
1.000 de metri p`tra]i \n localitatea Breazu,
comuna Rediu. Acesta de]ine [i o cas` \n acela[i
sat, ridicat` \n 2008, \n suprafa]` de 220 de metri
p`tra]i. Vatr` nu a declarat vreun autoturism pe
numele s`u, iar anul trecut a vândut un apartament
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Un liberal proasp`t intrat \n Consiliul Jude]ean
Ia[i este Georgiana L`cr`mioara Olaru. Alesul
PNL Ia[i de]ine un teren intravilan din anul 2017
\n localitatea Miroslava, dar [i un autoturism
marca Seat, fabricat \n anul 2008. Anul precedent
a avut un venit de 48 de mii lei de la Servicii
Publice.
|n Consiliul Jude]ean Ia[i a intrat [i {tefan
T`nas`, candidat USR-PLUS Ia[i. Acesta de]ine
un teren extravilan \n comuna Popricani. Tân`rul
consilier jude]ean nu a mai declarat vreun alt
venit \n afara unui proiect derulat la partid de
pe urma c`ruia a ridicat 16 mii de lei. Nu este
clar cu ce proiecte poate veni acesta pentru
locuitorii din jude]ul Ia[i.
Un alt ales USR-PLUS Ia[i intrat \n noul CJ
este [i Adrian Slabu. Conform declara]iei de
avere, acesta de]ine dou` terenuri intravilane \n
municipiul Ia[i, dobândite \n 2012 [i 2018. Totodat`,
acesta mai are [i un teren intravilan \n comuna
Miroslava [i unul agricol \n Valea Lupului. Acesta
mai are un apartament [i o cas` de locuit \n
municipiul Ia[i. De la o firm` din R`d`u]i a luat
sub 10 mii de lei anul trecut ca director de
vânz`ri, iar so]ia sa a ridicat peste 42 de mii de
lei ca educatoare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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S-a decis modernizarea Aeroportului Ia[i

Plan de 180 de milioane de
euro `n urm\torii 3 ani. Iat\
schi]a integral\ a proiectului
de dezvoltare

Noile consilii locale din
jude]ul Ia[i `[i intr\ `n
pâine. Lista [edin]elor
de constituire la toate
prim\riile ie[ene, dup\
alegerile locale 2020

Un nou terminal de pasageri de 45.000 de metri p`tra]i [i
un spa]iu pentru avioane de marf` de 10.000 de metri p`tra]i vor
fi incluse \n noul proiect de modernizare de la Aeroportul Ia[i.
Firma Consitrans SRL a realizat masterplanul de dezvoltare de
la R.A. Aeroportul Ia[i, proiect care va fi supus aprob`rii la finalul
acestei s`pt`mâni \n [edin]a Consiliului de Administra]ie. Ulterior,
masterplanul va fi discutat de plenul Consiliului Jude]ean Ia[i
pentru a putea fi depus` cererea de finan]are european`.

Cum arat` masterplanul de modernizare de
la Aeroportul Ia[i? Zona de Est a fost
preferat` pentru dezvoltarea regiei
Proiectul de modernizare pe zona de Est trebuie s` fie gata
pân` \n 31 decembrie 2023. Suma total` luat` \n calcul pentru
dezvoltarea aerog`rii pe zona de Est este de 180 de milioane de
euro (864 milioane lei f`r` TVA). Conform documentelor, pentru
a putea fi demarat proiectul, Aeroportul trebuie s` vin` cu 50 la
sut` din sum`, iar restul s` fie finan]at cu fonduri europene.
Aerogara ie[ean` ar urma s` se \mprumute de la Banca European`
de Investi]ii (BEI) \n paralel cu finan]area european` pentru a putea
da drumul la proiectul de modernizare. |n calcul au fost luate dou`
variante, zona de Est [i zona de Vest (actualul amplasament de la
Aeroportul Ia[i). Proiectantul a luat \n calcul ambele variante, decizia
final` fiind cea pentru zona de Est. Amplasamentul de lâng` comuna
Holboca este optim pentru dezvoltarea aerog`rii, chiar dac` suma
investit` este ceva mai mare.

Terminal de pasageri nou la Aeroportul Ia[i.
Lista complet` a proiectului de la aerogar`
Conform documenta]iei, zona de Est va cuprinde extinderea
platformei de parcare a avioanelor cu \nc` 10 pozi]ii, ceea ce face
ca zona s` cuprind` 34 de spa]ii. De asemenea, a fost luat` \n
calcul [i extinderea actualei piste cu câte 300 de metri la fiecare
cap`t, lungimea total` fiind astfel de 3.000 de metri. |n plus, se
urm`re[te [i echiparea pistei cu echipamente de naviga]ie de tip
ILS. Pe al]i 157.000 de metri p`tra]i se va trece la extinderea
zonelor tehnice [i comerciale. |n proiect au fost trecute hoteluri,
spa]ii comerciale, restaurante sau spa]ii de parcare. Prin zona de

Est s-ar trece [i la dezvoltarea unor leg`turi feroviare [i rutiere
noi, dar [i un terminal cargo de 4.000 de metri p`tra]i \ntr-o
prim` etap`. Varianta cuprinde un terminal de pasageri de 45.000
de metri p`tra]i, unde pot fi procesa]i peste 2 milioane de pasageri
anual. |n calcul au intrat 2.500 de pasageri pe or`, iar la nivel
de parcare ar fi 380 de locuri.

Ce se \ntâmpl` cu actuala zon` de la
Aeroportul Ia[i? Toate spa]iile
sunt vânate de companiile aeriene
Actuala zon` de Vest de la Aeroportul Ia[i cuprinde mai multe
variante. |n calcul au intrat fie demolarea celor trei terminale
actuale [i construc]ia unuia nou, fie p`strarea formei actuale [i
cedarea acestora c`tre companiile aeriene. Varianta de Vest, de[i
este mai ieftin`, nu se poate dezvolta suficient, conform proiectantului.
„Sunt cereri de la companiile aeriene pentru spa]ii de operare,
iar actualul amplasament s-ar preta pentru a[a ceva. Avem \n plan
[i o nou` pist` la Aeroportul Ia[i, proiect gândit pe termen lung.
Varianta pe zona de Est este cea mai plauzibil` pentru c` nu
este nevoie de un nou plan urbanistic zonal, ceea ce ne permite
s` câ[tig`m un an. Oricum, anul 2021 va fi rezervat pentru
documenta]ie [i avize, iar perioada 2022-2023 va fi rezervat`
lucr`rilor. La 31 decembrie 2023 trebuie s` termin`m obiectivul”,
a spus C`t`lin Bulgariu, director la Aeroportul Ia[i.
Vlad ROTARU

Dup` derularea alegerilor locale 2020, \n cele
98 de localit`]i din jude]ul Ia[i au fost
desemnate noi consilii locale. De[i alegerile au
avut loc \n 27 septembrie 2020, o mare parte
din noile structuri \nc` nu au fost constituite.
|n perioada urm`toare \ns`, reprezentan]i de
la Prefectura Ia[i vor merge \n majoritatea
localit`]ilor din jude] pentru ca primarii [i
ale[ii locali s` poat` depune jur`mântul
|n peste 50 de localit`]i din jude]ul Ia[i vor fi constituite
noile consilii locale desemnate dup` scrutinul electoral de la
finalul lunii septembrie 2020. Primarii [i consilierii locali vor
depune jur`mântul al`turi de un reprezentant desemnat de
Prefectura Ia[i. De altfel, \n conformitate cu prevederile Codului
Administrativ, Prefectura Ia[i a demarat procedura depunerii
jur`mântului de c`tre ale[ii locali, respectiv consilieri [i primari.
Pân` în acest moment au fost deja constituite consiliile locale
[i primarii au depus jur`mântul în localit`]ile }ig`na[i, Mo]ca,
Hele[teni, Miroslove[ti, Vân`tori, Criste[ti [i Ion Neculce.
Prefectul Marian Grigora[ a emis ieri, 20 octombrie 2020,
ordinele pentru convocarea consiliilor locale din alte 55 de
unit`]i administrativ-teritoriale din Ia[i.

Lista localit`]ilor din jude]ul Ia[i
unde se vor constitui consiliile locale
|n perioada urm`toare, conform ordinului emis de prefectul
Marian Grigora[, vor fi constituite consiliile locale din localit`]i
precum Dolhe[ti, Pris`cani, Comarna, Cozme[ti, Costuleni,
R`duc`neni, Vl`deni, Aroneanu, }ib`ne[ti sau Sine[ti. De
asemenea, reprezentan]ii Prefecturii Ia[i vor ajunge [i la
Române[ti, Movileni, Probota, Valea Lupului, Trife[ti, Cepleni]a,
Coarnele Caprei, {ipote, Focuri, Plugari, Hârl`u, Deleni,
Fântânele, Cotnari, Cucuteni. Conform documentului emis de
Prefectura Ia[i, se vor mai constitui [i consiliile locale din
Scobin]i, Erbiceni, Gropni]a, Belce[ti, Bârnova, Bivolari, Ciurea,
Dagâ]a, Dobrov`], Grajduri, M`dârjac, Mironeasa, Mogo[e[tiIa[i. Decizia cuprinde [i localit`]ile Rediu, Ro[cani, Popricani,
Pope[ti, Scânteia, Schitu-Duca, Sine[ti, Voine[ti, Tansa, Tome[ti,
}u]ora [i Ungheni. „În cursul acestei s`pt`mâni, precum [i
câteva zile s`pt`mâna viitoare, eu [i colegii mei din Prefectur`
vom face un adev`rat tur de for]`. Vom participa la ceremoniile
de depunere a jur`mântului primarilor [i consilierilor locali
ale[i, în întreg jude]ul. Sunt obliga]ii legale pe care le dorim
duse la îndeplinire cât mai repede, pentru ca noii ale[i locali
s` î[i intre în activitate”, a spus prefectul Marian Grigora[.

Noul Consiliul Jude]ean l`sat \nc` \n
a[teptare. Constituirea
amânat` pentru câteva zile
Pentru constituirea noului Consiliu Jude]ean Ia[i nu s-a
luat \nc` vreo decizie. Dup` alegerile locale 2020, noua structur`
a institu]iei va cuprinde 36 de consilieri jude]eni la care se
adaug` [i pre[edintele ales Costel Alexe. Nici situa]ia de la
Consiliul Local Ia[i nu este una clar`, decizia constituirii
acestei structuri nefiind \nc` luat` \n calcul de c`tre autorit`]ile
jude]ene.
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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Ie[enii au luat cu asalt cabinetele
medicilor de familie pentru a se vaccina
antigripal! De[i nu avem niciun caz de
grip\, ie[enii cer dispera]i imunizarea!
Speciali[tii spun c\ asist\m
la un fenomen f\r\ precedent
Vaccinul antigripal este mai solicitat ca
niciodat` \n cabinetele medicilor de
familie din Ia[i. Dac` \n anii preceden]i se
f`ceau campanii anti-vaccin, acum ie[enii
sun` zilnic la medic pentru a afla când se
vor putea vaccina. Pandemia de COVID-19
a determinat popula]ia s` se imunizeze
Pân` \n acest moment, la Ia[i nu s-a \nregistrat niciun caz
de grip` de sezon. Cu toate acestea, popula]ia se arat` mai
interesat` ca niciodat` de vaccinarea antigripal`. Medicii de familie
sunt asalta]i zilnic de sute de pacien]i care \ntreab` când se vor
putea vaccina.
De la copii la adolescen]i, adul]i [i b`trâni, cu to]ii a[teapt`
s` se vaccineze. Ieri, Direc]ia de S`n`tate Public` din Ia[i a
anun]at c` Ia[ul a primit pe data de 19 octombrie, prin campania
de vaccinare antigripal` gratuit` a Ministerului S`n`t`]ii, a treia
tran[` de doze de vaccin. DSP Ia[i va distribui 23.400 de doze
de vaccin antigripal Influvac medicilor de familie. Aceste doze
vor fi administrate persoanelor cu risc ridicat de \mboln`vire [i
personalului medico-sanitar.

Dr. Anca Deleanu: „Pân` acum
am primit doar 16 la sut` din
dozele de vaccin antigripal solicitate”
Medicii de familie din Ia[i au primit pân` acum doar 20.000
de doze de vaccin antigripal, distribuite de c`tre DSP Ia[i, din
primele dou` tran[e primite de la Ministerul S`n`t`]ii. Luând \n
calcul num`rul persoanelor cu risc ridicat de \mboln`vire, aceste
doze de vaccin s-au dovedit a fi insuficiente.
Pe fondul pandemiei de COVID-19, medicii de familie au
constatat c` popula]ia a devenit extrem de insistent` \n ceea ce
prive[te vaccinarea antigripal` [i, implicit, imunizarea. „Pân` acum
am primit doar 16 la sut` din dozele de vaccin antigripal solicitate.
Zilnic primesc telefoane [i sunt \ntrebat` dac` a ajuns urm`toarea
serie de doze de vaccin din campania gratuit` demarat` de
Ministerul S`n`t`]ii pentru persoanele cu risc ridicat de \mboln`vire.
Exist` o cerere foarte mare pentru vaccinul antigripal. De la copii
la persoanele vârstnice, cu to]ii solicit` vaccinul antigripal. Observ`m
c` popula]ia este foarte receptiv` la ceea ce \nseamn` imunizare

\mpotriva gripei de sezon”, spune dr. Anca Deleanu, pre[edintele
Societ`]ii Medicilor de Familie din Ia[i.

Virusul gripal va circula mai modest \n
sezonul 2020-2021 datorit` temperaturilor
ridicate
Medicii preconizeaz` o circula]ie mai modest` a virusului
gripal \n sezonul 2020-2021. Speciali[tii explic` faptul c`, neobi[nuit
pentru aceast` perioad` din an, asist`m la temperaturi mai ridicate.
Din acest motiv, virusul gripal nu va mai fi la fel de agresiv ca
\n anii preceden]i. Medicii ie[eni spun c` virusul gripal se
r`spânde[te cel mai bine la temperaturi sc`zute. „Datorit`
temperaturilor ridicate, a[a cum explic` [i Organiza]ia Mondial`
a S`n`t`]ii, anul acesta am putea asista la o circula]ie mai modest`
a virusului gripal. Chiar dac` vom primi urm`toarele doze de
vaccin la finele lunii, popula]ia trebuie s` [tie c` se poate vaccina
pe toat` perioada sezonului gripal. Vin la cabinet totodat` [i
pacien]i care \[i achizi]ioneaz` singuri din farmacii doze de vaccin.
Ace[tia nu se \ncadreaz` \n rândul persoanelor cu risc mare de
\mboln`vire, dar doresc s` se imunizeze”, mai spune medicul
ie[ean.
În cadrul campaniei de vaccinare gratuit` a Ministerului
S`n`t`]ii sunt imunizate persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu
boli cronice, în special boli respiratorii [i cardiovasculare, boli
metabolice, copii [i b`trâni institu]ionaliza]i, personal medical,
precum [i gravide, conform recomand`rilor OMS [i ECDC.

Pân` acum, prin campania de vaccinare
antigripal`, s-au distribuit
la Ia[i 43.400 doze de vaccin
|n data de 14 septembrie 2020, Ministerul S`n`t`]ii a început
campania de vaccinare prin distribu]ia primelor doze c`tre direc]iile

de s`n`tate public` în vederea începerii imuniz`rilor. Direc]ia de
S`n`tate Public` din Ia[i a primit atunci 15.600 de doze de vaccin
antigripal Influvac, iar la sfâr[itul lunii septembrie a fost trimis`
o nou` tran[`, de 4.400 de doze de vaccin gripal destinate
imuniz`rii copiilor cu vârsta cuprins` între 6 luni [i 3 ani la care
este recomandat` vaccinarea. Pe data de 19 octombrie, Ministerul
S`n`t`]ii a distribuit c`tre Ia[i a treia tran[` de vaccin antigripal.
S-au primit de curând alte 23.400 de doze de vaccin antigripal.
Pân` acum, Ia[ul a primit \n total 43.400 de doze de vaccin,
urmând ca, la finele lunii octombrie [i \n luna noiembrie, s` vin`
ultimele doze de vaccin. „Din categoriile de persoane cu risc
ridicat de îmboln`vire, în aceasta perioad` speciali[tii au recomandat
vaccinarea cu prioritate a copiilor cu vârste între 3 [i 5 ani, în
special a celor care sunt la prima imunizare de acest fel [i care
necesit` dou` doze, la interval de 30 de zile, precum [i gravide
sau adulti [i copii din institu]ii de ocrotire social`, personal
sanitar”, spun reprezentan]ii DSP Ia[i. Medicii ie[eni spun c`
vaccinarea antigripal` scade [i [ansa infect`rii cu COVID-19.
Bianca CIUBOTARIU
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Universitatea ıAlexandru
Ioan Cuza‰ din Ia[i a lansat
prima licita]ie pentru
dezvoltarea unui proiect
imobiliar de amploare, `ntr-o
zon\ select\ din S\r\rie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i a lansat o licita]ie pentru demararea
unui proiect pe zona de imobiliare \ntr-o
zon` select` [i foarte bun` pe segmentul
reziden]ial al ora[ului. Este vorba despre
\nceperea lucr`rilor pentru realizarea
celei mai moderne baze sportive
amplasate \n zona S`r`rie. Pentru \nceput
se caut` o firm` care s` \mprejmuiasc`
terenul cu un gard. Urmeaza ca, pe
aproximativ 9.000 metri p`tra]i, s` se
pun` la punct o mega-construc]ie, unde
se vor investi 15 milioane de euro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i a lansat
o licita]ie pentru demararea lucr`rilor pentru realizarea celei mai
moderne baze sportive amplasate \n zona S`r`rie! Este vorba
despre \nceperea lucr`rilor pentru realizarea celei mai moderne
baze sportive amplasate \n zona S`r`rie. Pentru \nceput se caut`
o firm` care s` \mprejmuiasc` terenul cu un gard. „Prima licita]ie
legat` de acest obiectiv, anume pentru realizare gard de \mprejmuire,
a fost lansat`. Termenul limit` pentru depunerea ofertelor de
c`tre firmele doritoare este 2 noiembrie 2020. Urmeaz` perioada
de evaluare [i a contesta]iilor, dac` vor fi. Termenul de execu]ie
este de maximum 4 luni. Valoarea acestei lucr`ri este de 663 mii
lei, f`r` TVA. Cel mai probabil, de anul viitor vom demara [i
lucrarea mare. Cred c` \n maximum 4 ani vom finaliza [i marea
lucrare pentru baza sportiv` din S`r`rie”, a declarat prof. univ.
dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC.

Licita]ie pentru demararea
unui proiect pe zona de imobiliare
\ntr-o zon` select` a ora[ului Ia[i
Concret, pe o suprafa]` uria[` amplasat` într-o zon` reziden]ial`
a Ia[ului, de aproximativ 9.000 metri p`tra]i, se preg`te[te o
mega-construc]ie, unde se vor investi 15 milioane de euro. Deja,
Prim`ria Municipiului Ia[i a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ).
Totul se va întâmpla pe strada S`r`rie, num`rul 200. Aici,
Universitatea „Cuza” va realizeza un Complex Sportiv. Acesta
include un compus din terenuri exterioare, bazin de înot acoperit,

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
CONSULTANŢĂ REORGANIZARE LICHIDARE SPRL, în calitate
de lichidator judiciar desemnat prin sentinţa civilă nr.260 din
data de 12.02.2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi-Secţia civilăFaliment în dosarul nr.7176/99/2012 (464/2012) privind pe debitoarea
S.C. RHODOS SERV SRL cu sediu social în Paşcani, Aleea Sportului
nr.9, jud. Iaşi, având nr. de înregistrare în R.C. J22/982/2006,
C.U.I. 18589805, organizează 2 licitatii publice bilunare, in
urmatoarele zile: 04.11.2020 si 18.11.2020 la ora 14, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi str. Anastasie Panu nr.27, bl.
Moldova 3, et.2, ap.6.
Nr. crt.; Denumire; Preţ de evaluare Euro; Preţ de pornire80%
IMOBIL- situat in Paşcani, str. Dragoş Voda nr.160A, in
suprafata de 576,13 mp (P+1E+M) constând în spaţiu comercial,
spălătorie auto şi un spaţiu de locuit, cu număr cadastral 1646,
1646-C1, înscris în CF nr.60540, 60540-C1-Paşcani.
97.000 Euro
77.600 Euro
(Imobilul- Construcţie, descris mai sus, este amplasat pe
terenul de 1.500 mp- proprietatea persoanelor fizice Nistor Ioan

sal` de jocuri sportive, cu terenuri omologate de handbal, baschet
[i volei, prev`zut cu tribune rabatabile pentru 4.000 de locuri.
Construc]ia va avea o în`l]ime de 21 de metri din punctul cel
mai înalt al terenului natural în zona construit`, subsol, demisol,
parter [i un etaj. E vorba [i despre spa]ii verzi, pe acoperi[ul
cl`dirii urmând a fi propuse astfel de spa]ii, cu respectarea
legisla]iei în vigoare.

Performan]a este
r\spl\tit\ la UAIC din
Ia[i! Cei mai buni
studen]i pot ob]ine
Bursa ıSfântul Dumitru‰
Pân` pe 22 octombrie 2020, cei mai buni studen]i ai
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i î[i pot
depune candidaturile pentru a ob]ine Bursa „Sfântul Dumitru”,
oferit` de institu]ie [i de fostul rector al UAIC din perioada
2000-2008. La competi]ia pentru ob]inerea acestei burse se pot
înscrie studen]i înmatricula]i la studii de licen]` în anii II sau
III, absolven]i din promo]ia 2020 - singura condi]ie este s` fi
fost înscri[i în anul universitar 2019-2020 la studii de licen]`.
Bursa „Sfântul Dumitru” reprezint` o recunoa[tere a
excelen]ei pe plan academic, a performan]ei în cadrul competi]iilor
[tiin]ifice studen]e[ti [i a implic`rii sociale a studen]ilor
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i. Situa]ia [colar`
din anul universitar 2019-2020 (poate fi ob]inut` de la secretariatul
facult`]ii); CV; Copie dup` cartea sau buletinul de identitate.
Este necesar` [i o scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care
s` se prezinte inten]iile de dezvoltare profesional` în urm`torii
5 ani. Adeverin]e sau diplome care s` ateste ob]inerea de
premii la concursuri na]ionale sau interna]ionale sau implicarea
în proiecte studente[ti (dac` este cazul). Structura comisiei
de analiz` este: prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i; prof. univ. dr.
Dumitru Oprea, fondatorul premiului; student {tefan-R`zvan
B`l`uc`, câ[tig`torul Bursei „Sfântul Dumitru” în anul 2019;
student Andrei Alexandru Solomon, reprezentantul studen]ilor
în Biroul Senat al Universit`]ii „Cuza” din Ia[i.
Criteriile de acordare a Bursei „Sfântul Dumitru” sunt: media
anului universitar precedent: 30 la sut`, implicarea în proiecte
sociale studen]esti: 10 la sut`, premii la concursuri destinate
studen]ilor, cu recunoa[tere na]ional` sau interna]ional`: 55 la
sut`, scrisoare-eseu (maximum 2 pagini) care s` prezinte inten]iile
de dezvoltare profesional` în urm`torii 5 ani: 5 la sut`.
Valentin HU}ANU

„Vom construi un Complex Sportiv modern
pentru întreaga comunitate academic`”,
a men]ionat rectorul Tudorel Toader
Având în vedere toate acestea, rectorul UAIC arat` c` investi]ia
este destinat` atât facult`]ii de profil a institu]iei de înv`]`mânt
superior, cât [i pentru întreaga comunitate academic` a urbei [i
nu numai. „Vom construi un Complex Sportiv modern, pentru
Facultatea de Educa]ie Fizic` [i Sport, pentru întreaga comunitate
academic`. Este nefiresc s` ai Facultate de Educa]ie Fizic` [i
Sport, s` ai Sportul ca disciplin` obligatorie în planurile de
înv`]`mant ale tuturor facult`]ilor [i s` nu ai o baz` sportiv`
modern`. Va fi cea mai modern` din ora[ [i chiar din \ntreaga
Moldov`, de acest gen!”, a mai transmis prof. univ. dr. Tudorel
Toader.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

şi Nistor Doina, teren ce face obiectul dosarului de executare
nr.43/2014 –BEJ Elesei Beniamin. Terenul urmeaza a fi valorificat
separat in cadrul dosarului de executare 43/2014).
Preţul nu conţine TVA.
În cazul adjudecării, preţurile vor fi achitate în lei, la cursul
BNR din ziua plăţii.
Condiţii generale de participare la licitaţie vor fi:
Depunerea, cu o zi înaintea fiecărui termen de licitaţie, până
la ora 16:00, a urmatoarelor documente:
-cerere de participare la licitaţie;
-xerocopie dupa actele societatii/act de identitate;
-dovada achitării garantiei de participare de 10% din pretul
de evaluare fara TVA;
-dovada achitării caietului de sarcini, în valoare de 2.000 lei
la care se adauga TVA;
-împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul
la licitaţie, dacă este cazul.
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Persoanele cu handicap
nu mai au locuri
disponibile `n centrele
reziden]iale DGASPC
Ia[i. Sute de persoane,
pe listele de a[teptare
|n cadrul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia
Copilului (DGASPC) Ia[i sunt nou` centre reziden]iale pentru
persoanele cu handicap care au toate locurile ocupate. La
sfâr[itul lunii iunie 2020 erau institu]ionaliza]i un num`r de
624 de beneficiari \n centrele reziden]iale din jude] [i alte 26
\n centrele sociale de zi, aflate \n subordinea DGASPC Ia[i.
|n continuare, cererile sunt de ordinul sutelor, dar un loc se
elibereaz` de obicei abia dup` un deces. Acest lucru se \ntâmpl`
\n cadrul a numeroase centre pentru copii [i adul]i. Sunt 25.489
de persoane adulte neinstitu]ionalizate cu grad de handicap
care beneficiaz` de presta]ii \n anul 2020 la nivelul jude]ului
Ia[i. Iar \n perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2020 la DGASPC
Ia[i au fost \nregistrate un num`r total de 5.185 dispozi]ii
emise, din care: pentru dosarele noi 1.381 dispozi]ii, pentru
deces 980 [i 2.824 de prelungire, suspendare, modificare
dispozi]ii.
|n Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatric`
Hârl`u din jude]ul Ia[i, cele 240 de locuri disponibile sunt
ocupate de doi ani. |n ceea ce prive[te acest centru, se discut`
de aproximativ 15 ani despre construirea unor module specializate
care s` includ` un num`r mai mic de persoane. |n astfel de
module ar urma s` beneficieze de \ngrijire medical` [i de
asisten]` specializat` \n jur de 30-50 de persoane. De asemenea,
atât \n 2019, cât [i \n 2020 a fost acela[i num`r de locuri \n
centrele de \ngrijire [i asisten]` pentru persoanele adulte din:
Hârl`u cu un num`r de 50 de beneficiari, Popricani cu 41 de
persoane, Cozme[ti [i Galata, ambele cu câte 50 de persoane
institu]ionalizate. Mai sunt [i trei centre de servicii sociale \n
Dacia, Bud`i [i Mirce[ti din jude]ul Ia[i care au un num`r
total de 167 de beneficiari.
Pe de alt` parte, de mai bine de cinci ani se inten]ioneaz`
ca, treptat, [i centrele de plasament pentru copiii abandona]i,
afla]i în grija DGASPC Ia[i, s` fie \nlocuite de case de tip
familial. A[adar, copiii abandona]i din Ia[i afla]i în grija institu]iilor
statului beneficiaz` de un proiect care i-ar putea sc`pa din
centrele de plasament, acolo unde este binecunoscut faptul c`
persoanele nu se dezvolt` normal din punct de vedere psihologic
[i social. Concret, centrele de plasament vechi, de dimensiuni
mari, din subordinea DGASPC Ia[i, vor fi înlocuite cu case
de tip familial, în care condi]iile de trai vor fi asemenea celor
dintr-o familie.
Alexandra ABONICESEI

Miercuri, 21 octombrie

6

AFIR a pl\tit fermierilor din
Ia[i, `n anul 2020, aproape
30 de milioane de euro,
fonduri europene. Beneficiarii
din regiunea Nord-Est au primit
peste 80 de milioane de euro
Potrivit directorului Centrului Regional pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (CRFIR) Nord-Est, institu]ia care gestioneaz`
acordarea de fonduri europene pentru fermierii din Ia[i, Bac`u,
Suceava, Neam] [i Vaslui, \n anul 2020 au fost efectuate pl`]i cu
câteva milioane de euro \n plus fa]` de cele programate. „|n
ultimul an financiar, respectiv 15 octombrie 2019-15 octombrie
2020, CRFIR Nord-Est a autorizat pl`]i \n valoare de 80,97 de
milioane de euro, dep`[ind cu 4 milioane de euro suma previzionat`
ini]ial. Cele mai multe pl`]i au fost efectuate \n luna aprilie 2020,
când au fost decontate peste 9 milioane de euro pentru finan]area
proiectelor din cele 6 jude]e ale regiunii”, a declarat Anghel Ficu,
director CRFIR Nord-Est.

Fermierii din Ia[i au investit \ntre 50.000 [i
2 milioane de euro, fonduri europene, \n
afacerile din mediul rural
Dac` majoritatea beneficiarilor au achizi]ionat utilaje agricole
cu fondurile europene ob]inute \n acest an, al]i ie[eni au \nfiin]at
planta]ii pomicole sau au investit \n silozuri pentru depozitarea
cerealelor. De asemenea, o parte din beneficiarii din Ia[i sunt
tinerii fermieri care au ob]inut fondurile nerambursabile de 40.000
de euro pentru fiecare proiect eligibil [i vor \nfiin]a ferme
zootehnice, apicole sau vegetale. Cei care nu au reu[it s` ob]in`
fonduri europene pentru a investi \n afaceri \n mediul rural mai
pot primi bani de la UE.

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru
tinerii fermieri este deschis` pân` la
sfâr[itul anului 2020
Astfel, tinerii din Ia[i cu spirit antreprenorial mai pot depune
proiecte pe site-ul AFIR [i dac` sunt eligibili la finan]are pot
accesa suma de 50.000 de euro. Suma disponibil` \n prezent celor
interesa]i s` acceseze fonduri europene este de peste 20 de
milioane de euro. |n cadrul sesiunii de finan]are deschise \n
cadrul subm`surii 6.1- „Instalarea tinerilor fermieri”, pot depune
documentele [i ie[enii care au muncit \n str`in`tate [i vor s`
devin` fermieri \n comunele natale. Tinerii care vor s`-[i deschid`
afaceri cu fonduri europene trebuie s` dovedeasc` cu documente
c` au muncit cel pu]in 3 luni \n agricultur`, \n str`in`tate.
Pot solicita finan]are european` nerambursabil` tinerii fermieri
din diaspora care au absolvit în ultimii 5 ani calendaristici dinaintea
depunerii cererii de finan]are un program de studiu în domeniul

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite o
cerere de
oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

agricol din ]`ri membre ale Uniunii Europene sau din ]`ri ter]e
UE. O alt` condi]ie este ca ace[tia s` fi avut un loc de munc`
în ]`ri membre ale Uniunii Europene sau în ]`ri ter]e, în domeniul
agricol, cel pu]in 3 luni în ultimele 12 luni dinaintea depunerii
cererii de finan]are. O modificare important` este eliminarea
obligativit`]ii apostil`rii documentelor care dovedesc locul de
munc` sau absolvirea programelor de studii.

Termenul de depunere a proiectelor de
c`tre tinerii fermieri a fost prelungit pân`
la sfâr[itul anului 2020
Pentru dovada locului de munc`, în cazul în care solicitantul
nu poate depune documentul autentificat prin apostil`, acesta
poate s` depun` un certificat de înregistrare care dovede[te
prezen]a solicitantului în statul în care a desf`[urat activitate cel
pu]in 3 luni în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de
finan]are [i emis de autorit`]ile locale (ex. poli]ia sau prim`ria),
care cuprinde numele [i adresa persoanei înregistrate, precum [i
data înregistr`rii. Certificatul trebuie s` fie înso]it de alt document
care s` fac` dovada raporturilor de munc` încheiate în statele
membre de tipul: contract individual de munc`/ certificat de
angajare ori o dovad` privind desf`[urarea unei activit`]i independente/
raport de munc`/ stagiu de practic`/ internship/ contract de
ucenicie sau alt document eliberat de angajator în conformitate
cu actele în vigoare ale acelui stat.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Rasele de vaci aduse din
str\in\tate care le pot aduce
profit de zeci de mii de euro
fermierilor. Au pl\tit pe un
singur exemplar 1.000 de euro
Rasele de vaci autohtone crescute pentru produc]ia de lapte
sunt \nlocuite cu cele aduse din str`in`tate, care nu necesit`
\ngrijiri speciale, dar le pot aduce profituri mai mari fermierilor.
Astfel, \n ultimii ani au \nceput s` fie populate [i fermele din
Ia[i cu vaci aduse din afara ]`rii, indiferent c` sunt crescute
pentru lapte sau carne. Dac` vacile Black Angus sunt deja
cunoscute cresc`torilor din Ia[i, fiind deja sute de exemplare \n
jude], rasa de vaci Montbeliarde, adus` din Fran]a, crescut` pentru
produc]ia de lapte, apare [i \n fermele din jude].

Vacile Montbeliarde sunt rasele de vaci
aduse din str`in`tate care le pot aduce
rapid profit fermierilor din Ia[i
Unul dintre fermierii din Ia[i care are deja un efectiv de 70
de vaci B`l]ata Româneasc` [i vrea s` \[i \ncerce norocul [i cu
cele din rasa Montbeliarde este Florin Macarie. Acesta a adus
10 exemplare pe care se bazeaz` c` \i vor aduce o produc]ie
mare de lapte. „M` a[tept la o produc]ie de cel pu]in 50 de litri,
pe zi, \n contextul \n care media rasei este de 28 de litri, pe zi.
|ntr-adev`r, dac` vacile au o produc]ie mai mare, durata de via]`
este mai mic`, sunt mai sensibile. La rasele române[ti produc]ia
este mai mic`, un sfert fa]` de cele Montbeliarde. Noi acum vrem
s` vedem dac` se adapteaz` climei, dac` au produc]ia la care ne
a[tept`m. Dac` suntem mul]umi]i, mai lu`m câteva exemplare.
Dac` nu e convenabil` cre[terea lor, renun]`m, r`mânem numai
pe B`l]ate, cum avem [i acum. Noi avem contract cu un procesator,
de aceea ne baz`m pe o anumit` produc]ie”, spune fermierul din
Ia[i.

Fermierii din Ia[i vor s` aduc` vacile din
rasa Montbeliarde pentru c` sunt
recunoscute pentru produc]ia mare de lapte
Un alt cresc`tor din Ia[i care a auzit de aceste rase de vaci
[i vrea s` aduc` \n ferma sa câteva exemplare este Mircea Stan.
Fermier care exploateaz` peste 300 de hectare de teren agricol,
cre[te 60 de vaci mixte, pentru lapte [i carne, ie[eanul a discutat
deja cu un furnizor pentru 15 junici. „Cost` mai mult un exemplar
fa]` de rasele autohtone, dar am calculat [i pot face profit din
cre[terea lor. Nu [tiu dac` a[a va fi. Furajarea este aproape la
fel cu cea de la vacile române[ti, se pot adapta climei noastre
[i dac` primul an va fi mul]umitor, voi \ncheia contract cu un

Depoul din Dacia va fi
modernizat cu fonduri
dintr-un `mprumut de la
BERD! O firm\ din Craiova
vrea contractul pentru
studiul de fezabilitate
Prim`ria Ia[i a demarat procedura privind realizarea studiului
de fezabilitate pentru modernizarea depoului din cartierul Dacia.
Modernizarea depinde de finan]area B`ncii Europene pentru
Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BERD). Investi]ia ar ajunge la
13,4 milioane de euro. La procedura pentru realizarea documenta]iei
s-a prezentat asocierarea de firme Ray Consulting SRL - Smart
City Development SRL. Liderul asocierii are sediul social \n
Craiova. Firma este controlat` de Andrei Victor Dragot` [i
Alexandru Vlad B`lbaie. Anul trecut, firma a \nregistrat o cifr`
de afaceri de 1,8 milioane lei, profit de 439.804 lei, datorii de
918.491 lei, cu un num`r de 17 angaja]i. |n ceea ce prive[te
Smart City Development SRL, societate cu sediul \n Bucure[ti,
este de]inut` de Constantin Gabriel Costin. Firma nu \nregistreaz`
activitate \n ultimii doi ani. Pentru realizarea studiului de
fezabilitate a fost alocat` suma de 808.656 lei, f`r` TVA, adic`
170.000 euro.

Proiectul presupune demolarea depoului
de la Gar`, administrat de Compania de
Transport Public
procesator pentru a vinde laptele”, spune fermierul care a pl`tit
12.000 de euro pentru vacile aduse din str`in`tate.
Efectivul de vaci din Ia[i a sc`zut semnificativ \n ultimii ani.
Potrivit datelor furnizate de Direc]ia Sanitar Veterinar` [i pentru
Siguran]a Alimentelor (DSVSA) \n Ia[i, mai sunt 70.000 de bovine,
extrem de pu]ine \n compara]ie cu efectivul de acum 10 ani, când
erau \nregistrate la Ia[i 160.000 de bovine. Din cele 550.000 de
ovine au mai r`mas 300.000, iar la caprine, num`rul nu s-a redus
drastic. Astfel, acum sunt 52.000 de capete, cu aproape 3.000 mai
pu]ine fa]` de acum 10 ani.

Cresc`torii de ovine [i caprine din Ia[i
primesc avansul din subven]ii de la APIA \n
valoare de minimum 3.000 de lei
Cresc`torii de ovine [i caprine din Ia[i \ncaseaz`, \ncepând
cu data de 16 octombrie 2020, avansul din subven]iile acordate
\n campania APIA. Avansul din subven]ii de la APIA reprezint`
70 la sut` din suma de 17,92 de euro pe cap de animal, respectiv
12,544 euro pe cap de animal. Fermierii din Ia[i vor primi 61,052
lei pe cap de animal [i trebuie s` aib` minimum 150 de capete
în ferma de ovine. |n cazul cresc`torilor de capre sunt eligibile
la plat` fermele cu peste 50 de capete.
Raluca COSTIN

Modernizarea depoului din Dacia presupune demolarea
depoului din zona G`rii, aflat \n administrarea Companiei de
Transport Public (CTP) Ia[i. |n locul celui din urm` ar urma
s` fie amenajat un parc cu parcare subteran`, conform celor
promise de primarul Mihai Chirica. „Proiectul de modernizare
a depoului Dacia va fi finan]at de BERD \n cadrul programului
BERD pentru ora[e verzi (Green cities Framework) care are
drept scop avansarea tranzi]iei c`tre o economie durabil` din
punct de vedere ecologic, cu emisii reduse de carbon. Ca
parte a acestui program-cadru, investi]ia va presupune \ndeplinirea
anumitor indicatori ecologici [i de performan]` energetic` ce
vor fi lua]i \n considerare \n preg`tirea studiului de fezabilitate
[i \n structurarea investi]iei”, se arat` \n descrierea proiectului.
Pe perioada realiz`rii studiului de fezabilitate, BERD va acorda
asisten]` tehnic`. Lucr`rile de modernizare constau \n sistematizarea
terenului, construc]ii de 9.870 metri p`tra]i, platforme de
depozitare de 2.000 metri p`tra]i, drumuri interioare de 420
metri, parcare acoperit` de 5.300 metri p`tra]i, linie de tramvai
cu o lungime de 3.200 metri [i, nu \n ultimul rând, o \mprejmuire
de teren pe o suprafa]` de 1.040 metri. Lucr`rile ar urma s`
fie realizate \n termen de 2 ani de la semnarea contractului.
Durata de func]ionare a obiectivului nu trebuie s` fie mai mic`
de 50 de ani.
Municipalitatea a propus [i realizarea a dou` studii de
fezabilitate pentru construirea a dou` pasaje subterane. Unul
dintre proiecte presupune \nfiin]area unui pasaj subteran care
s` lege strada A. Panu cu strada Palat. Linia de tramvai ar
urma s` fie desfiin]at` \n dreptul Casei Dosoftei. Astfel, pietonalul
de pe bulevardul {tefan cel Mare [i Sfânt va fi extins pân`
pe esplanada de la Palatul Culturii. Pasajul ar urma s` aib`
200 de metri. Pe aceast` lungime, tramvaiul va circula \n
subteran. Al doilea proiect face referire la construirea unui
pasaj de aproximativ 300 de metri pe tronsonul rond Agronomie
- aleea Sadoveanu. Acesta ar urma s` lege bd. Carol I cu
zonele reziden]iale de locuin]e colective. Astfel, Universitatea
de Agronomie ar beneficia de un platou pietonal care va lega
cl`dirile de \nv`]`mânt cu spa]iile de cazare. Licita]iile pentru
realizarea documenta]iilor au fost lansate.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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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Pericol public la Restaurantul Prive din
Ia[i? Un client a cump\rat o pizza [i a
vomitat instantaneu. Reprezentan]ii
localului s-au f\cut c\ plou\
|n urm` cu mai bine de o s`pt`mân`, unui client al
Restaurantului Prive din Ia[i i s-a f`cut r`u dup` ce
a consumat o pizza livrat` la domiciliu. Acesta
acuz` personalul de neglijen]` grav` \n serviciu.
Reprezentan]ii localului au refuzat s` comenteze
incidentul petrecut pe data de 12.10.2020
Un tân`r din Ia[i care a apelat la
serviciile Restaurantului Prive, din [oseaua
P`curari nr. 16, a avut o surpriz` de
zile mari \n momentul \n care a comandat
o pizza. Reclamantul a preferat s` nu[i fac` public` identitatea. |n data de
12.10.2020 a primit comanda, \n jurul
orei 18:00. Livrarea la domiciliu a fost
asigurat` de angajatul restaurantului. A
deschis cutia [i, \mpreun` cu familia,
au \nceput s` consume. Brusc, b`rbatului
a \nceput s` i se fac` r`u. „Pe data de
12.10.2020 am comandat o pizza de la
restaurant Prive. Comanda a fost achitat`
la ora 18:18. Am comandat pizza
specialitatea casei. Am pl`tit 30 lei [i
90 de bani. Curierul a venit la u[a
apartamentului meu. Am luat pizza, am
pus-o pe mas` [i am \nceput s` mânc`m
al`turi de so]ia mea [i b`iatul de 4 ani.
Când am mu[cat din felia de pizza am
sim]it ceva ascu]it \n gur`. Când am
vomitat, am observat o bucat` de sârm`.
M-am panicat. Mi-a r`nit gingia [i falca.
Am sunat la curier, dar mi-a zis c` nu
e vina lui. Am sunat la administratorul
restaurantului, care mi-a spus c` sârma
este de la peria de cur`]at gr`tarul [i
dac` vreau, poate s`-mi dea o pizza [i
c` nu are ce face. Problema este c`
putea s` fie un copil. Când am spus
c`-l reclam, a l`sat de \n]eles c` are
rela]ii. Am zis c`-l dau \n judecat`. |n
seara respectiv` m-au sunat de mai
multe ori de la restaurant, dar nu am

mai r`spuns”, a declarat clientul
restaurantului, sub protec]ia anonimatului.
Acesta amenin]` [i cu reclama]ii la
Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i.

Reprezentan]ii
restaurantului au
sc`ldat un r`spuns care
nu a l`murit situa]ia
Contacta]i telefonic, reprezentan]ii
restaurantului au l`sat de \n]eles c`
reclamantul nu are dreptate, dar f`r` s`
ofere detalii despre incidentul din data
de 12 septembrie. „Nu avem nimic de
declarat”, a spus un anumit Bogdan,
reprezentant al localului, recomandânduse \mputernicitul patronului. Restaurantul
func]ioneaz` oficial prin intermediul societ`]ii
Victoria Food&Drinks SRL, \nfiin]at` \n
anul 2016. Conform ultimelor date financiare,
societatea a \nregistrat o cifr` de afaceri
de 931.251 lei, profit de 88.691 lei, datorii
de 130.567 lei, cu un num`r de 8 angaja]i.
|n acte, \n firm` apare ca unic asociat
Rudolf Sebastian Cazacu-Rozenbeigher.

Restaurantul Prive nu
are recenzii care s`
\ndemne clien]ii s`
foloseasc` serviciile
localului
P`r`rerile clien]ilor \n leg`tur` cu
serviciile restaurantului nu sunt dintre

cele mai bune. Recenziile l`sate pe
pagina de socializare a localului nu
sunt dintre cele mai m`gulitoare. „Am
comandat ast`zi pizza de la Prive.
Mâncarea a ajuns cu \ntârziere mare
fa]` de timpul dat ini]ial (aproximativ
1 or` [i 15 minute) [i a ajuns rece.
|n plus, [oferul/livratorul a ajuns la
u[` cu cutiile de pizza \n mân`, cu
pic`turi de ploaie pe ele. M-a[ fi a[teptat
la un container termoizolant, mai ales
când vremea de afar` e nefavorabil`.
Dezam`gitor, nu recomand comanda la
domiciliu de la ei”, spune Daniel Isepciuc.
„Am comandat o por]ie de pulpe dezosate
la grill care erau crude [i o ap` plat`
la 2 L, iar aceasta era desf`cut` [i avea
un miros neobi[nuit. Nu recomand!!”,
transmite Angela D`n`il`. „Calitate ca
la o crâ[m` de la col]ul blocului. Am

comandat paste carbonara [i crispy.
Doar seam`n`, dar n-au nicio leg`tur`
cu ceea ce ne a[teptam s` primim. La
crispy a fost bun doar sosul de maionez`
(care era la tub). Partea pozitiv` e c`
buc`]ile de carne erau destul de mari.
Nu mai comand`m de aici”, arat` [i
Cosmin Calancia.

Probleme mari [i pentru
restaurantul Take and
Eat, care a livrat
mâncare persoanelor
aflate \n carantin`
|n edi]ia BZI din 25.04.2020 a fost
relatat` [i o situa]ie incredibil` petrecut`
la un hotel din Zona Industrial`, unde
se aflau la acea vreme în carantin` mai
mul]i ie[eni veni]i din Anglia. În cursul

dimine]ii din data de 24.04.2020, ace[tia
au primit pachete de mâncare livrate
de c`tre restaurantul Take and Eat. În
timp ce multe restaurante nu au reu[it
s` prind` contracte cu Statul pentru
furnizarea de alimente, „b`ie]ii de[tep]i”
de la Take and Eat au reu[it. Contractul
a fost semnat cu Prim`ria Ia[i. Nu e
de mirare, pentru c` unul dintre asocia]i
joac` fotbal în timpul liber cu reprezentan]ii
Prim`riei. Pachetele trimise celor afla]i
în carantin` erau pline de viermi [i
gândaci. Însp`imânta]i, au aruncat
pachetele [i au sunat la Direc]ia de
S`n`tate Public` [i la Comisariatul
Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorului
(CJPC) Ia[i. Întâmplarea a fost relatat`
de Vali Tofan, aflat în carantin` de 8
zile la data respectiv`.
Ciprian BOARU

S-a terminat via]a de huzur pentru fostul deputat PNL Anton Dobo[!
Conducerea Finan]elor ie[ene l-a mutat `n alt birou. Ani buni a lucrat singur
Fostul director al Finan]elor ie[ene a fost mutat
\n alt birou dup` ce conducerea institu]iei a
constatat c` nu mai face fa]` la locul de munc`.
Anton Dobo[ este nevoit s` lucreze al`turi de
al]i colegi, printre care [i Marian Bosianu, la fel,
fost director \n institu]ie

deputat va fi preluat de o finan]ist` cu experien]` \n domeniu.
Apelat telefonic, Anton Dobo[ nu a r`spuns pentru a comenta
decizia conducerii.

Anton Dobo[ a sfidat orice regul` dup` ce
a parcat \n curtea institu]iei pe locul
destinat persoanelor cu dizabilit`]i

salarii cu 30.029 lei, dar [i un împrumut acordat unei persoane
fizice, în valoare de 200.000 de lei. Declara]ia de avere mai arat`
o datorie la b`nci de 40.000 de euro [i 10.000 de euro la o persoana
fizic`. Anul trecut, a încasat de la Finan]e suma de 80.308 lei.

So]ia a fost \nlocuit` de la conducerea

Trezoreriei \n cursul acestei veri
Fostul parlamentar Anton Dobo[ [i fost director la Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i a fost
Camelia Dobo[, so]ia fostului parlamentar, a fost \nlocuit` din
Finan]istul s-a comportat \n ultimii ani ca [i cum ar fi fost \nc`
retrogradat dac` este luat` \n calcul ultima decizie a conducerii \n Parlamentul României. Nu o dat` a fost observat cum a parcat func]ia de [ef` a Trezoreriei din Finan]ele ie[ene \nc` din vara
Finan]elor ie[ene. Mai mul]i ani, \n Fiscul ie[ean, controversatul autoturismul marca Mercedes ML 320 CDI pe locul de parcare anului 2020. |n urma unui interviu sus]inut la Bucure[ti pentru
Anton Dobo[ a dus o via]` de huzur, f`r` s` fie deranjat cu prea destinat persoanelor cu dizabilit`]i. Anton Dobo[ nu putea fi amendat ocuparea postul vacant de trezorier-[ef al Administra]iei Jude]ene
multe responsabilit`]i. Ba mai mult, programul de lucru era op]ional de Poli]ia Local` pentru c` parcarea era destinat` angaja]ilor a Finan]elor Publice (AJFP) a fost numit` Carmen Ionescu. Din
pentru finan]ist. De multe ori, era v`zut p`r`sind institu]ia la ora institu]iei. Atunci, func]ionarul a explicat c` folosea locul special informa]iile de]inute de reporterii BZI, pentru Camelia Dobo[ miza
prânzului, cu mult \nainte fa]` de ceilal]i angaja]i. Recent, DGRFP pentru c` nu avea unde s` parcheze. |ntre timp, conducerea era s` ias` la pensie de pe un post de conducere. Dar, schema
a hot`rât ca Anton Dobo[ s` nu se mai ocupe de Biroul de Finan]elor a dispus ca cele dou` locuri destinate persoanelor cu nu a ie[it. |n ceea ce prive[te postul de director la Direc]ia
Gestiune Registru contribuabili, monitorizare declara]ii fiscale, dizabilit`]i s` fie marcate vizibil. În 2010 a fost numit director Trezorerie, tot \n urma unui interviu, Gina Simona F\r]escu a fost
bilan]uri, unde avea privilegiul de a lucra singur. Acum, a fost executiv la DGRFP Ia[i, sus]inut fiind de Partidul Na]ional Liberal \nlocuit` cu Veronica T`n`suc`. Fosta directoare este nora lui Dan
mutat la Biroul Avize [i Autoriza]ii, Case de Marcat. Aici performeaz` [i de pu[c`ria[ul Relu Fenechiu, condamnat ulterior la \nchisoare F\r]escu, fost [ef la Finan]ele din Suceava, acum consilier la Curtea
[i fostul director DGRFP Ia[i, Marian Bosianu. Anton Dobo[ este cu executare pentru fapte de corup]ie. Conform ultimei declara]ii de Conturi. |n mediul Finan]elor se [tia c` postul de [ef al
obligat s` \mpart` biroul cu \nc` 5 colegi de serviciu. Unul dintre de avere, func]ionarul de]ine dou` terenuri în Ia[i, în suprafa]` Trezoreriei era controlat de c`tre Valentin Mavrodin, fost secretar
motivele pentru care a fost mutat are leg`tur` [i cu modul defectuos total` de 1.115 metri. A mai bifat o cas` de locuit de 263 de metri de stat, prieten cu F\r]escu de la Curtea de Conturi.
Ciprian BOARU
\n care gestiona fostul post. |n perioada urm`toare, biroul fostului p`tra]i [i o anex` de 133 de metri p`tra]i. Mai are un card de
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ACTUALITATE
Mo[tenitorii unei celebre familii boiere[ti au chemat `n judecat\ Guvernul României!
Miercuri, 21 octombrie

~ntreg scandalul a pornit de la o proprietate
pe care reclaman]ii o au `n jude]!
Conacul din }ib`ne[ti, construit
la începutul secolului al XIXlea de familia boierilor Carp

Proces incendiar, pe rolul instan]elor din Ia[i!
Mo[tenitorii celebrei familii boiere[ti Sturdza au
dat \n judecat` Prim`ria comunei }ib`ne[ti [i
Guvernul României. Ac]iunea \n constatare a fost
depus` la Tribunalul Ia[i \n urm` cu dou` zile.
Alexandru [i {erban Sturdza le cer magistra]ilor
ie[eni s` descâlceasc` i]ele unui scandal care
dureaz` de peste dou` decenii. Totul a pornit de
la cererea de retrocedare pe care celebra familie
Sturdza a depus-o la \nceputul anilor 2000.

O cerere de retrocedare,
depus` de mo[tenitorii familiei
boiere[ti Sturdza la \nceputul
anilor 2000
La \nceputul anilor 2000, dup` ce prin]ul
Dimitrie Sturdza a câ[tigat din Elve]ia palatul de
la Pope[ti, alte rude au dat \n judecat` prim`riile
[i institu]iile care administreaz` conacele boiere[ti,
pentru a-[i redobândi dreptul de proprietate asupra
acestora. La un moment dat, fra]ii Ioan [i Sandu
Sturdza au cheamat \n judecat` Prim`ria comunei
}ib`ne[ti, solicitand l`sarea \n deplin` proprietate
[i lini[tit` posesie a conacului din localitate [i a
terenului aferent, bun imobil \ntins pe 8 hectare.
|n ac]iunea de retrocedare, Ioan [i Sandu Sturdza
au ar`tat cu documente c` sunt mo[tenitorii legali
ai Elisabetei Sturdza, decedat` \n 1963. Elisabeta
Sturdza a mo[tenit averea imobliar` de la tat`l
s`u, Petre P. Carp, care a murit \n 1918.

|n urma unei reforme agrare din 1945, conform
mo[tenitorilor, Elisabeta Sturdza a p`strat la
}ib`ne[ti conacul [i acareturile, plus 69 de hectare
de teren. La scurt timp au venit la putere comuni[tii,
astfel \ncât conacul [i terenul au fost trecute la
stat. Cl`direa [i terenul revendicate de fra]ii Sturdza
se afl` \n centrul comunei, parcul dendrologic din
jurul conacului rivalizând cu cel din Copoul ie[ean.
Proprietarul Ansamblului Conacul „Petre P.
Carp”, din }ib`ne[ti, arhitectul {erban Sturdza,
continu` proiectele pentru salvarea celebrului
monument istoric. La Direc]ia Jude]ean` pentru
Cultur` (DJC) Ia[i a fost depus un dosar pentru

restrângere – delimitare zon` de protec]ie a
ansamblului de la }ib`ne[ti, clasat drept monument
istoric grupa A. |n 2019, parcul dendrologic care
ad`poste[te [i celebrul conac al lui Petre P. Carp
a fost aproape culcat la p`mânt. Asta - la interven]ia
autorit`]ilor locale. La mijloc era un alt litigiu,
între descenden]ii marii familii Sturdza [i autoritatea
local`, pe revendicarea suprafe]ei de 6 hectare,
respectiv parcul dendrologic din jurul conacului
„Petre P. Carp”. De altfe, arhitectul {erban Sturdza,
proprietarul Conacului „Petre P. Carp”, a ar`tat
c` fostul primar Aurica Cobuz ar fi recurs la
presiuni pentru a-i for]a mâna.

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

Ansamblul Conacului „Petre P. Carp” din
}ib`ne[ti se afl` pe Lista Monumentelor Istorice
din jude]ul Ia[i din 2004. Familia Carp s-a stabilit
în Moldova în secolul al XVI-lea, venind din ]`rile
baltice. La începutul secolului al XVIII-lea, Dimitrie
Cantemir citeaz` familia Carp, în „Descriptio
Moldaviae”, printre principalele neamuri boiere[ti
ale Principatului Moldovei. În anul 1646, arma[ul
Carp Lungul cump`r` mo[ia }ib`ne[ti de la vistiernicul
Enache. Aceasta este vândut` 12 ani mai târziu
vistiernicului Necula Manole. Prin cump`rare [i
mo[tenire, mo[ia trece pe la mai mul]i proprietari,
ajungând în 1750 în st`pânirea lui Nicolae Gherghel.
În 1771, când Nicolae Gherghel a decis s`-[i vând`
proprietatea, marele ban Gheorghe Carp a f`cut
uz de dreptul de „protismis” [i a cump`rat întreg
satul }ib`ne[ti. Conacul „Carp”, din }ib`ne[ti, a
fost construit în jurul anului 1820, de c`tre Ion
Carp, având ini]ial doar parter [i un etaj. El construise
în sat, cu un an mai înainte, o biseric`. Întors de
la studii din Viena [i Berlin, unde se obi[nuise cu
luxul european, fiul s`u, paharnicul Petrache Carp,
a dorit s` înfrumuse]eze domeniul boieresc, amenajând
în jurul anului 1830 un parc în jurul conacului.
Petre P. Carp petrecea mult timp la mo[ia sa din
}ib`ne[ti, preferând s` o administreze personal, în
loc de a arenda p`mântul unui intermediar.
Ciprian NEDELCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
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.

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

telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
noi moderne, parter. Actele prin
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
nr.5, aproape de centru, din
mochete auto la domiciliu
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
1994, finalizat` la cheie. Anexe Program`ri, vizualizare [i
pentru birouri [i depozit situate
3 camere \n suprafa]` de 106
abonamente la telefon:
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12mp, beci, 2 compartimente,
0745.973.088.
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în

11

PUBLICITATE

Miercuri, 21 octombrie

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

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

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
muncitori necalifica]i. Rel
suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e

gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

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

SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.

Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
1100 Euro, contact
PAL/ MDF. Experien]` de
Firm` serioas`, angajeaz`
0770.357607.
produc]ie sau montaj mobilier
croitor/croitoreas` pentru zona
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie Societate comercial` angajeaz`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
un avantaj. (salariu negociabil).
cazare (se poate alege \ntre
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
Oferim carte de munc`. Program
mai multe op]iuni) [i salarii
experien]`, pentru
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
motivante. Cerem seriozitate.
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
monteaz` mobilierul în atelier;
Date de contact:
suplimentare la telefon
monteaz` mobilierul la clien]ii din
0721.791796.
0747270691.
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei- Caut`m coleg` coafez` cu
ANGLIA – angajeaz` operatori
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
3000 lei. Permisul de conducere
depozit f`r` experien]` [i
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
[i orice form` de \nv`]`mânt
[oferi profesionisti C / C<E / D
Dacia. Salonul este situat la
terminat` cu data de 01.01.2013
/ D<E. Obligatoriu: englez`
prezint` un avantaj. Pentru detalii strada principal`. Pentru mai
conversa]ional. Telefon:
multe informa]ii suna]i la num`rul
contacta]i-ne telefonic:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
0787.627.228.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
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
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la: 0722333117;
office@estimamedical.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba
englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.

SERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

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.

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

Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

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.

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.

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

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.

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

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.

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.

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

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

Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@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.

Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
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.

Dulgher, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/510 ani, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Economist, studii superioare,
experien]` 1 an, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.

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.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
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.

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Inginer construc]ii 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`
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;
Func]ionar informa]ii clien]i,
0232/262800; office@dasEconomist, studii superioare, f`r` absolvent liceu, MX8 EXPRESS
instalatii.ro.
AGENCY SRL. Rela]ii la:
experien]` precizat`, TERMOwww.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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:
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
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PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, peroane cu
dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
crenguta.andronachi@testergrup.
ro.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.
Lucr`tor comercial, studii medii,
cu experien]`, persoan` peste
45 ani, PUB EXPRESS SRL.
Rela]ii la: 0734098888;
contact@pubexpress.ro.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Lucr`tor gestionar, studii medii,
experien]` 3 ani, PLASTIC
&PAPER DISTRIBUTION SRL.
Rela]ii la: 0755116156;
office@vacuum-bags.ro.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON

ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Manipulator marfuri, scoal`
gimnazial`/ profesional`, f`r`
experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Manipulator marfuri, studii medii
[i experien]` precizate, ROMTEC
AUSTRIA SRL. Rela]ii la:
0332/808730; 0232/227054.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: ; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` (l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.

Montator subansamble, studii
medii, experien]` 6 luni, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.

Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` (l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.

Muncitor necalificat, 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 \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.

Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
Muncitor necalificat la
0743351585;
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
lauraresum@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare, experien]` 3
ani,PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
{ef atelier service auto, f`r`
studii [i experien]` precizate,
GPL SERVICE AUTOFICINA
SRL. Rela]ii la: 0741057468.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Specialist resurse umane, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, RUTILLI ADOLFO SRL.
Rela]ii la: 0232/206828;
0749559900; office.iasi@rutilli.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii medii, experien]` 5
ani, CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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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Testele PCR se vând mai ceva ca pâinea
cald\ `n Ia[i! Laboratoarele private
dep\[esc 1.000 de solicit\ri pe zi! Ie[enii
nu pot face nicio mi[care f\r\ acest test
Num`rul de solicit`ri
pentru testele PCR la
laboratoarele private
din Ia[i s-a triplat.
Peste 1.000 de ie[eni
cer zilnic s` fac` testul
de depistare a infec]iei
cu COVID-19. |n
ultimele 7 luni, fiecare
mi[care a ajuns s` fie
controlat` de
rezultatul acestui test.
Cele mai multe
solicit`ri vin din partea
ie[enilor care pleac` \n
str`in`tate

|n numai 7 luni de la declan[area
pandemiei de COVID-19, testul PCR a
devenit indispensabil \n fi[a de c`l`torie
sau de internare a unui bolnav. De
aici, asist`m [i la o cre[tere a num`rului
de solicit`ri a testului de depistare a
infec]iei cu COVID-19. Zilnic, la laboratorul
Praxis din Ia[i se fac \n medie \ntre
800 [i 1.400 de teste PCR. La Institutul
Regional de Oncologie din Ia[i, \n
timpul s`pt`mânii se ajunge [i la 400
de teste pe zi. Ie[enii care vor s` plece
\n str`in`tate sau cei care sunt contac]i
direc]i ai pacien]ilor depista]i pozitv la
infec]ia cu COVID-19 scot din buzunar
220 sau 250 de lei, \n func]ie de
laboratorul cu care aleg s` colaboreze.
Rezultatul testului ajunge \n 24 de ore.

\n perioada verii, când popula]ia pleca
\n concediu. Acum nu prea mai sunt
persoane interesate”, spune prof. dr.
Carmen Dorob`], managerul Spitalului
de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Ie[enii vor putea face
testul PCR nu doar
pentru depistarea
infec]iei cu COVID-19,
ci [i pentru depistarea
virusului gripal

Peste 6.000 de ie[eni
fac s`pt`mânal testul
PCR \n laboratorul
Praxis din Ia[i
Testele PCR au \nceput s` controleze
fiecare mi[care a ie[enilor. Nicio persoan`
nu poate intra sau ie[i din ]ar` f`r`
acest test, niciun pacient nu se poate
interna \n spital f`r` rezultatul testului
PCR, iar dac` e[ti considerat contact
direct al unei persoane depistate pozitiv
la infec]ia cu COVID-19, e[ti obligat s`
sco]i 250 de lei din buzunar. Num`rul
de solicit`ri pentru testul PCR a crescut
\n ultimele luni considerabil. „Zilnic
facem, \n medie, \ntre 800 [i 1.400 de
teste PCR. Solicit`rile vin din partea
ie[enilor care doresc s` plece \n str`in`tate,
a ie[enilor care sunt contac]i direc]i ai

persoanelor depistate pozitiv la infec]ia
cu coronavirus, dar [i din partea celor
care doresc s`-[i fac` interven]ii chirurgicale,
endoscopii sau alte analize medicale \n
clinicile private din Ia[i. |n ultimele luni
am asistat la o cre[etere a num`rului
de solicit`ri”, spune Cristina Hristodorescu,
unul dintre administratorii laboratorului
Praxis din Ia[i.

Ec. Mirela Grosu,
manager IRO Ia[i:
„Observ`m [i noi o
cre[tere a num`rului
de solicit`ri pentru
testele PCR din
partea ie[enilor”
La Institutul Regional de Oncologie
din Ia[i, \ntre 30 [i 50 la sut` dintre

testele PCR care se efectueaz` zilnic
sunt teste f`cute la cerere. Pentru un
test PCR la cerere, la IRO Ia[i ie[enii
trebuie s` pl`teasc` 220 de lei. „Zilnic,
\n timpul s`pt`mânii, efectu`m \n medie
\ntre 100 [i 150 de teste PCR. Dac`
este s` le adun`m [i pe cele decontate
de Ministerul S`n`t`]ii, ajungem undeva
la 400-460 de teste pe zi. Sâmb`t` sunt
mai pu]ine solicit`ri, iar duminica nu
se lucreaz`. Observ`m o cre[tere a
num`rului de solicit`ri pentru testele
PCR din partea ie[enilor”, spune ec.
Mirela Grosu, managerul Institutului
Regional de Oncologie din Ia[i.
La Spitalul de Boli Infec]ioase din
Ia[i, testul PCR la cerere cost` 290
de lei. „Avem foarte pu]ine solicit`ri
pentru efectuarea testului PCR la cerere.
Cea mai mare adresabilitate s-a \nregistrat

Pentru c` u[or-u[or ne \ndrept`m
c`tre sezonul gripal, laboratorul Praxis
din Ia[i va oferi \n maximum dou`
s`pt`mâni posibilitatea ie[enilor s`-[i
fac` test de depistare a virusului gripal
A [i B.
Practic, cei care vor solicita testul
PCR, vor putea cere [i un test de
depistare a virusului gripal. „|n maximum
dou` s`pt`mâni, vom pune la dispozi]ie
ie[enilor [i posibilitatea de a se testa
pentru virusul gripal A [i B. Practic,
se recoleaz` exudat nazal, faringian
sau saliv` [i va putea afla, tot prin
testul PCR, dac` sunt infecta]i cu virusul
gripal. Aceast` testare va avea un cost
suplimentar, dar ie[enii vor putea verifica
la o singur` testare dac` sunt infecta]i
cu COVID-19 sau cu virusul gripal.
Din ceea ce cunosc, \n România mai
exist` un singur astfel de laborator”,
\ncheie Cristina Hristodorescu, unul
dintre administratorii laboratorului Praxis
din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU

Ieri, la Ia[i s-a b`tut un nou record ca num`r de infect`ri cu
COVID-19! |n numai 24 de ore, s-au \nregistrat 214 noi
\mboln`viri! Num`rul de decese a ajuns la 199
Ieri, la Ia[i s-au \nregistrat 214 noi
\mboln`viri cu COVID-19. Num`rul
de decese a ajuns la 199, iar \n
spitalele suport COVID-19 mai
erau libere doar 12 paturi. |n
sec]iile de Terapie Intensiv` din
Ia[i, 40 de pacien]i diagnostica]i
cu coronavirus se luptau pentru
via]a lor, iar al]i 456 sperau s` nu
ajung` [i ei acolo
De la \nceputul pandemiei de COVID-19, la
Ia[i s-au \nregistrat 8.215 cazuri cu persoane
infectate cu COVID-19. Ieri, la Ia[i au fost
\nregistrate 214 cazuri noi. |n numai 24 de ore,
s-au \nregistrat 5 mor]i, num`rul de decese
ajungând la 199. |n spitalele suport COVID-19
mai erau doar 12 locuri libere, iar medicii de la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i au anun]at
c` nu mai fac fa]` num`rului mare de pacien]i
care se prezint` zilnic \n triaj. De[i situa]ia din
spitalele suport COVID-19 este mai relaxat` \n
ceea ce prive[te num`rul de paturi disponibile,
pentru c` „nu se mai joac` cu casa \nchis`”, a[a

cum spun medicii, situa]ia este dificil` din cauza
num`rului mare de noi \mboln`viri.

Prof. dr. Carmen Dorob`]: „Ne
confrunt`m cu o avalan[` de
pacien]i depista]i pozitiv”
De la zi la zi, medicii sunt nevoi]i s` caute
noi solu]ii privind managerierea locurilor disponibile,
dar [i a pacien]ilor nou-diagnostica]i cu COVID19. Sec]iile de Terapie Intensiv` sunt pline, iar
pacien]ii mor pe capete. Dac` ar fi s` facem o
medie a num`rului de decese, \n ultimele dou`
luni au murit aproximativ 2-3 pacien]i pe zi. „Ne
confrunt`m cu o avalan[` de pacien]i depista]i
pozitiv”, a declarat ieri prof. dr. Carmen Dorob`],
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.
Mul]i pacien]i sunt nevoi]i s` a[tepte ore \ntregi
\n fa]a spitalului, cu testul PCR pozitiv \n bra]e,
pentru a afla dac` vor fi sau nu interna]i. „Exist`
un num`r mare de pacien]i care a[teapt` la
poarta spitalului un timp îndelungat pentru c` [i
num`rul pacien]ilor este mare. Am m`rit num`rul
medicilor la camera de gard`, ne ajut`m cu

personal auxiliar. Timpul de a[teptare este mare.
O solu]ie ar fi preluarea unor sarcini la nivelul
medicului de familie”, mai spune medicul ie[ean.

Peste 2.000 de ie[eni se afl` \n
autoizolare la domiciliu pentru
14 zile
|n spitalele suport COVID-19 din Ia[i erau
interna]i ieri 496 de pacien]i cu coronavirus,
dintre care 40 erau interna]i \n stare grav`, \n
sec]iile de Terapie Intensiv`. Mai erau doar 12
locuri libere, dintre care un pat la Spitalul de
Pneumoftiziologie, 6 paturi la Spitalul de Recuperare
[i 5 paturi la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.
Conform datelor centralizate la nivelul Direc]iei
de S`n`tate Public` Ia[i, ieri, 20 octombrie 2020,
un num`r de 1.126 de persoane se aflau în
izolare, iar 999 de persoane erau carantinate la
domiciliu. Dintre aceste persoane fac parte pacien]i
cu coronavirus asimptomatici sau cu forme u[oare
sau persoane care au venit recent din str`in`tate
[i trebuie s` stea 14 zile la domiciliu. |n ceea
ce prive[te pacien]ii cu COVID-19 care sunt

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

izola]i la domiciliu, autorit`]ile ne asigur` c`
pacien]ii sunt monitoriza]i de c`tre medicul de
familie. Obliga]ia bolnavului este de a anun]a
medicul de familie, imediat dup` ce a aflat c`
este infectat cu coronavirus.

Ieri, 68 de ie[eni au fost
reconfirma]i pozitiv la infec]ia
cu COVID-19
|n ceea ce prive[te num`rul de pacien]i
reconfirma]i pozitiv la infec]ia cu COVID-19, la
Ia[i s-au \nregistrat ieri 68 astfel de cazuri.
Practic, ace[ti pacien]i au fost declara]i vindeca]i,
iar dup` o perioad`, din varii motive, au cerut
retestarea PCR. Unii aveau nevoie pentru a putea
pleca din ]ar`, altora le reap`ruser` simptomele,
iar unii au avut nevoie s` se interneze \n spital
pentru alte afec]iuni. La retestare au aflat c` \nc`
poart` virusul. Vestea proast` este c` medicii
spun c` virusul este mai agresiv a doua, decât
prima dat`, iar mul]i pacien]i reconfirma]i pozitiv
la infec]ia cu coronavirus au nevoie de internare.
Bianca CIUBOTARIU
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Salubris SA `nregistreaz\ pierderi `n
anul 2020. Pandemia COVID-19 a redus
cantitatea de de[euri vândut\ c\tre
marile companii [i fabrici de reciclare
Salubris Ia[i a \nregistrat
pierderi \n acest an din cauza
pandemiei COVID-19 [i a
\ntreruperii activit`]ilor din mai
multe fabrici din ]ar`. |n acest
an, pân` la sfâr[itul lunii
septembrie 2020, au fost
colectate pe raza municipiului
Ia[i cu 3.000 de tone de
de[euri mai pu]in, fa]` de
aceea[i perioad` a anului
trecut
|n acest an, pandemia COVID-19 a afectat
diverse domenii de activitate, chiar [i pe cea a
operatorului ie[ean de salubritate. Concret, \n
perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, Salubris
SA a colectat \n municipiul Ia[i o cantitate de
13.307 tone de de[euri, cu 3.000 mai pu]in fa]`
de aceea[i perioad` a anului trecut, când s-au
adunat peste 16.000 de tone. „Anul acesta a fost
o abomina]ie. Mai ales \n perioada martie-mai,
când foarte multe fabrici au fost \nchise, am stat
cu marfa pe stoc, o cantitate foarte mare. De[i
au fost preg`tite pentru a fi transportate, nu sa putut face acest lucru, iar pentru hârtia [i

avem valorificator”, a mai explicat Ana-Maria
{chiopu.

Salubris Ia[i gestioneaz`
de[eurile colectate prin
intermediari

cartonul deteriorat de alte substan]e a trebuit s`
pl`tim c` s` fie luat de la noi din depozit”, A
precizat Ana-Maria {chiopu, [ef birou la Salubris
SA.

De[eurile de sticl`, de plastic
[i cele textile sunt cel
mai greu de gestionat
Este tot mai greu pentru Salubris Ia[i s`
gestioneze de[eurile de sticl`, dar [i pe cele de
plastic [i materialele textile. Pentru a face transferul

de[eurilor colectate de sticl` se cheltuiesc \n jur
de 300 - 400 de lei pe ton`. Totodat`, \n Hot`rârea
Consiliului Local nr. 424 din noiembrie 2019 sa stabilit ca pre]ul pentru gestionarea de[eurilor
de hârtie, metal, plastic [i sticl` din totalul celor
colectate la nivelul municipiului Ia[i s` fie de
1.300 lei pe ton`. „Dac` primim de exemplu
1.000 de lei pentru de[eurile de sticl`, noi cheltuim
1.300 de lei ca s` le gestion`m. Chiar [i \n cazul
celor de plastic [i textile este dificil de realizat
o gestionare, mai ales pentru materialele textile
care de[i sunt o frac]ie colectat` separat, nu

Noi spectacole la Teatrul
„Luceaf`rul Ia[i”! Pies` dup` basmul
Fra]ilor Grimm [i una \n care particip`
membrii trupei „F`r` Zah`r”,
Bobo Burl`cianu [i Bobi Dumitra[
F`când un adev`rat slalom printre
restric]iile impuse de normele pandemice,
Teatrul „Luceaf`rul” din Ia[i î[i a[teapt`
publicul [i la finalul acestei s`pt`mâni cu
dou` titluri tentante, unul pentru tineret,
cel`lalt pentru copii
Teatrul pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul” din Ia[i î[i a[teapt`
publicul [i la finalul acestei s`pt`mâni cu dou` titluri tentante.
Vineri, 23 octombrie, de la ora 18:30, la Sala Mare, cu un num`r
de locuri redus la 30 la sut` din capacitate, fanii trupei „F`r`
Zah`r” î[i vor putea admira idolii, pe Bobo Burl`cianu [i Bobi
Dumitra[, în spectacolul-concert „Ora[ul”. E o produc]ie pe care
ace[tia au lucrat-o cu o distribu]ie exclusiv feminin` (Carmen
Mihalache, Liliana Mavri[-Vârlan, Beatrice Volbea, Elena Zmuncil`)
pentru afi[ul Teatrului ie[ean.

„Ora[ul” a pornit de la o idee a criticului de
teatru Olti]a Cîntec [i s-a materializat
într-un scenariu ale c`rui versuri
sunt semnate de Bobi Dumitra[
„Ora[ul” a pornit de la o idee a criticului de teatru Olti]a
Cîntec [i s-a materializat într-un scenariu ale c`rui versuri sunt
semnate de Bobi Dumitra[, regia muzical` de Bobo Burl`cianu,
scenografia [i video designul de Andrei Botnaru. „«Ora[ul» este
un organism fluid care produce, hr`ne[te [i la rândul s`u se
hr`ne[te cu indivizi. Prieten [i potrivnic în egal` m`sur`, ne e
[i cas`, [i str`in`tate. Este ca o rela]ie de prietenie erodat`, în

care nu mai trebuie s` fii diplomat. Câteodat` îl iubim, câteodat`
îl detest`m [i întotdeauna facem cumva s` mergem mai departe
împreun`”, precizeaz` arti[tii trupei „F`r` Zah`r”.

{ti]i basmul Fra]ilor Grimm, cu „Frumoasa”
care va dormi un secol în
a[teptarea „Prin]ului salvator”!
O alt` categorie de public vizeaz` reprezenta]ia de duminic`,
25 octombrie, ora 11:30, tot la Sala Mare, tot cu 30 la sut` din
capacitatea total`: „Frumoasa din P`durea Adormit`”. Crea]ia a fost
realizat` în perioada St`rii de Alert`, iar premiera a avut loc în
Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân`r (FITPT)
(2-7 octombrie, edi]ia a XIII-a). Ce se întâmpl` când, într-o poveste,
una dintre ursitoare se sup`r` pe micu]a la al c`rei botez particip`?
{ti]i basmul Fra]ilor Grimm, cu „Frumoasa” care va dormi un secol
în a[teptarea „Prin]ului salvator”! „Spectacolul nostru care l-a scos
din pagina de carte [i l-a a[ezat în lumina reflectoarelor e înc` [i
mai frumos. Regia este semnat` de Ion Ciubotaru (pe o dramatizare
de Ramona Iacobu]e), scenografia de Alina Dinc` Pu[ca[u, muzica
de Diana Roman, video de Andrei Botnaru, cu actorii Drago[ Maftei
(Trubadur 1), Alex Iura[cu (Trubadur 2), Raluca Pintilie (Ursitoarea
Albastr`), Iulia Deloiu Trif (Ursitoarea Alb`), Ileana Ocneanu
(Ursitoarea Mov), Cristian Gheorghiu (Regele), Mariana Teleman
(Regina), Ioana Iordache (Prin]esa), George Coco[ (Prin]ul)”, arat`
cei de la Teatrul „Luceaf`rul”. Biletele pot fi achizi]ionate de la
casieria Teatrului sau de pe platforma bilet.ro.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume

|n ceea ce prive[te gestionarea de[eurilor de
hârtie, metal, plastic [i sticl` Salubris SA are
parteneriate cu trei organiza]ii de preluare a
responsabilit`]ii pentru de[euri. Ace[ti intermediari
accept` colaborarea doar \n cazul \n care de[eurile
ajung reciclate \n România. Mai exact, reciclatorii
trebuie s` fie accepta]i de aceste organiza]ii, iar
contractele sunt f`cute pentru toate cele trei p`r]i
implicate. Salubris Ia[i se ocup` de colectarea
[i balotarea de[eurilor colectate. De[eurile
periculoase sunt transportate c`tre companii care
se ocup` \n mod special de acest tip, la fel [i
pentru cele de tip DEEE. „|n principal avem
parteneriate cu trei organiza]ii, dar pentru anumite
campanii mai colabor`m [i cu asocia]ii pentru a
colecta anumite de[euri. Toat` calaborarea cu ei
se face online, \ncepând cu completarea unui
chestionar, pân` la \ncheierea contractului. Fabricile
sunt din mai multe ora[e din ]ar`, de[eurile de
sticl` de exemplu ajung la o fabric` din Buz`u”,
a \ncheiat Ana-Maria {chiopu.
Alexandra ABONICESEI

EXPRES

Miercuri, 21 octombrie

Bursa bârfelor

Vrabia m`lai viseaz`, iar Mirciulic`
Labolache - un post c`ldu]! {`ful de clan
crede c` t`t` lumea e proast`!
Babetele bârfitoare \ncep \n for]` edi]ia de ast`zi, cu una nou`
despre acela[i Mirciulic` Labolache, [`ful de clan de b`t`u[i de
pren târg. Gurile rele spun c`, \n ultimele zile, Mirciulic` Labolache
se tot laud` pren târg, pe la unii, pe la al]ii, cum c` se va pune
din nou [`f pe la atop. Mai mult, oamenii r`i spun c` Labolache
insinueaz` c`, odat` ce se va ajunge pren sc`unelul `la moale [i
c`ldu], va rezolva el mai multe problemu]e pe care le are. Endevidu’
a mai fost \n postul `sta \n mandatul trecut, dar a cam fost
m`tr`[it, ie[ind pe u[a din dos dup` un scandal cât casa. Acu’,
Labolache sper` s` prind` iar`[i sc`unelul, nu de alta, dar are de
sc`pat de ne[te dos`rele mai urgente, cu b`t`i, cu... [ti]i voi despre
ce e vorba acolo! Babetele bârfitoare \l sf`tuiesc pe Mirciulic` s`[i vad` de treaba lui, c` minciuna are picioare scurte, iar oamenii
nu sunt atât de pro[ti pe cât crede el!

Un fost premare se d` jmecher, chiar
dac` a pierdut alegerile!
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una despre un
fost premare de pren giude], pre numele s`u Mitic` Mih`icuc.
Gurile rele spun c` fostul edil de la Valea Lupchilor se t`t laud`
prin stânga [i prin dreapta c`, de[i a pierdut alegerile, tot el va
fi cel care va face c`r]ile pren localitate. Mai exact, cic` Mitic`
spune c`, atunci când vine vorba despre viitoarele construc]ii din
Vale, el va decide, el va fi cel care va t`ia [i spânzura. Asta, \n
ciuda faptului c` nenea aista nu mai are nicio calitate oficial`.
Cic` Mitic` spune c` e mân`-n mân` cu t`]i dezvoltatorii himobiliari
[i c` nici musca nu va mi[ca \n zon` f`r` acordul lui. Acu’,
babetele bârfitoare au auzit pe mul]i c` se laud` cu una sau cu
alta, dar pu]ini sunt cei care au [i dreptate. R`mâne de v`zut
dac` noul edil din localitate e unul de cârp` sau dac` \l va pune
cu botu’ pe labe pe Mitic`!

Aiurica Obuz revine la munca de gios! O
va arde cu praf \n ochi la mediu!
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` prezint` una tare
de t`t. Zice-se c` fosta prem`reas` Aiurica Obuz, de la }ip`ne[ti,
revine de ast`zi la munca de gios. Mai exact, madama Aiurica
revine pe func]ia de pe care se suspendase, respectiv cea de
func]ion`reas` la beroul de mediu din cadrul con]iliului giude]ean.
|nainte de a se face prem`reas`, Obuz func]iona \n beroul `sta,
dar, dup` ce s-a ales, s-a suspendat din func]ie, a[a c` revenirea
este una a[teptat`, dup` ce a pierdut alegerile. Acu’, s` te ]ii, c`
o a[teapt` al]i ani[ori buni de t`iat frunze la câini [i de ars cu
praf \n ochi! Pe de alt` parte, pentru s`teni e o veste bun`,
deoarece oamenii s-au cam s`turat s` o vad` pe madama exprem`reas` cum t`ia copaci cu nemiluita!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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S-a `ntors roata! Confruntare
cum nu a mai existat vreodat\
`n istoria Ia[ului! Deranja]i
de demersurile procurorilor,
simpatizan]ii drogurilor
au anun]at c\ vor p\zi
sediul DIICOT o zi `ntreag\
Ie[enii asist` la un fenomen \ngrijor`tor. Apar parc` peste noapte
magazine \n care se comercializeaz` diferite produse derivate din
cannabis. Aceste produse se vând chiar sub nasul poli]i[tilor, iar
comercian]ii se bazeaz` pe o lege teoretic nescris` care le-ar permite
s` comercializeze aceste produse. Cert este c`, \n unele state din
Uniunea European`, comer]ul cu aceste substan]e este permis. |n
România \ns`, nu exist` o lege clar` care s` fie de partea comercian]ilor
de acest gen. Pentru c` procurorii DIICOT au descins \n dou`
magazine deschise recent la Ia[i, clien]ii magazinelor cu pricina [i
patronii acestora au anun]at c` vor protesta \mpotriva m`surilor luate
de organele statului.

A fost creat un site pentru a aduna
semn`turi ce ar duce la legalizarea
consumului [i cultiv`rii cannabisului
Mai mult decât atât, a fost creat un site cu ajutorul c`ruia se
adun` semn`turi pentru legalizarea cannabisului. Pân` \n acest moment,
aproximativ 15.000 de persoane din Ia[i [i nu numai au semnat pentru
legalizare, \ns` asta nu \nseamn` mare lucru. „Ne dorim s` aducem
în aten]ia public`, dar mai ales în aten]ia deciden]ilor politici, dorin]a
noastr` de a legaliza consumul [i cultivarea în scop recreativ al
marijuanei. Pentru a face acest lucru, vom începe cu o ini]iativ` civic`
legislativ` prin care cerem legalizarea marijuanei. Orice ini]iativ`
legislativ` trebuie sus]inut` de 100.000 de cet`]eni care s` fie de
acord cu legalizare marijuanei. Acest proiect de lege trebuie votat
de Parlament, pu]ine [anse, dar noi încerc`m. În cazul în care
Parlamentul nu va vota proiectul nostru, atunci ridic`m [tacheta [i
încerc`m s` g`sim 200.000 cet`]eni care s` sus]in` un proiect politic
pentru a trimite în Parlament deputa]i [i senatori ce vor promova
legalizarea drogurilor u[oare în scop recreativ”, au precizat sus]in`torii
proiectului.

Strategia la care recurg
sus]in`torii proiectului
Cei care au pus bazele acestui proiect au creat [i o strategie
pentru a-[i atinge scopul. „Num`rul ideal de sus]in`tori este cel care
se apropie de pragul electoral de 5 la sut`. Astfel, dac` comunitatea
pe care vrem s` o cre`m ajunge la 500.000 de membri, partidele de
la coada listei electorale se vor bate pentru votul nostru, evitând
astfel intrarea pe pia]` a unui nou partid. Scopul nostru nefiind cursa
electoral`, ci sus]inerea unei ini]iative de legalizare a marijuanei, vom
putea negocia cu ei de pe o pozi]ie de for]`. Apreciem c` un termen
rezonabil pentru finalizarea proiectului «Legalizam.ro» ar fi undeva la
6 ani. Acesta este estimat raportându-ne la interesul [i preg`tirea
politicienilor actuali. Aceasta este pe scurt idea noastr`. Acum s`
dezvoltam pu]in cum inten]ion`m s` începem ini]iativa civic` de
legalizare a marijuanei”, au mai precizat ace[tia.
La sfâr[itul s`pt`mânii trecute, doi tineri au fost re]inu]i [i mai
apoi aresta]i la domiciliu dup` ce \n magazinul pe care ace[tia \l
de]ineau s-au f`cut perchezi]ii. Unul dintre tineri, Octav Filip, a mai
fost \n trecut anchetat de DIICOT dup` ce a fost prins cu droguri.
Atunci nu a ajuns dup` gratii, \ns` acum nu a avut la fel de mult
noroc. Apropia]ii tân`rului de loc din Hu[i au spus c` ceea ce au
f`cut autorit`]ile este un abuz. Produsele pe care tân`rul le-ar fi
comercializat \n magazinul de pe Sfântul Laz`r ar fi fost legale, asta
din punctul de vedere al vânz`torilor. Anchetatorii nu spun acela[i
lucru. Legea din România spune clar c` este interzis c` comercializezi
produse care con]in THC. |n urma analizelor f`cute dup` ce anchetatorii
au ridicat mai multe subtan]e din magazin, a rezultat faptul c` acestea
con]ineau THC. Drept urmare, cei doi tineri au \nc`lcat legea.

„Chichi]a” pe care s-au bazat comercian]ii
Surse din cadrul anchetei au precizat pentru reporterii BZI c`
\n urma perchezi]iilor au fost g`site cutii \ntregi cu plicuri \n care
se pare c` s-ar fi aflat cannabis. Anchetatorii au ridicat mai multe
probe [i documente [i urmeaz` s` stabileasc` dac` legea a fost sau
nu \nc`lcat`. La Ia[i au fost dou` magazine vizate, \ns` \n cadrul
anchetei a fost verificat` [i o societate din Oradea. Acolo se pare c`
ar fi fost punctul-cheie. Diferite produse derivate din cannabis ajungeau
la Oradea direct din Olanda, iar mai apoi la Ia[i. Cei care au pus
bazele acestor afaceri au crezut c` sunt proteja]i de lege, dar se pare
c` nu a fost chiar a[a. Dup` cum spuneam, cei care [i-au deschis
afaceri de acest gen se bazeaz` pe o reglementare european`. Articolul
32 alineatul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 permite cultivarea
în Uniunea European` a soiurilor de Cannabis sativa L. cu condi]ia
ca acestea s` fie incluse în catalogul comun al soiurilor de specii de
plante cu un con]inut de THC nu mai mare de 0,2 la sut`. Astfel,
este specificat c` este legal s` cultivi cannabis, \ns` nu scrie nic`ieri
c` este legal s` vinzi pentru consum.

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

