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Blat incredibil între Telekom România
și Urbioled pe bani publici! Ana-Maria
Ciotîr și Bogdan Solcanu au devenit
partenerii firmei de telecomunicații
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Un polițist
Scandalul
Traficul de droguri scapă de sub
aflat în misiune a
continuă la Opera
control? Cannabis livrat la ușa
fost oprit în forță de Națională Română! consumatorului printr-un simplu telefon
o turmă de mistreți! Prim-balerinul Vlad Traficul de droguri din Iași și
restul țării pare că scapă
O autospecială de Poliție a fost distrusă
Mărculescu a dat în din
de sub control. În timp ce
în urma unui accident rutier ciudat, care
judecată instituția! polițiștii încearcă să țină sub
a avut loc pe o șosea din județul Iași. Din
expres

16

papuc traficul de stupefiante
la Iași, iată că există zeci de
site-uri în care se
comercializează derivate din
cannabis care conțin THC

cauza întunericului, șoferul nu a putut
evita impactul, după ce o turmă de
mistreți i-a apărut în față

economic

Continuă scandalul la Opera Națională
Română Iași! Prim-balerinul Vlad
Mărculescu a dat în judecată instituția!
Acesta contestă fișa de evaluare
întocmită pe numele său...
economic 6
Cel mai valoros proiect
realizat vreodată în Iași este blocat
dintr-un motiv absolut scandalos:
Angajații ARSACIS nu au
reactualizat contractul de delegare
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Când a aflat că angajata ei a
rămas însărcinată, a înnebunit
de furie și a dat-o afară pe loc!
Liliana Bordianu, patroana Salina
Center Iași SRL, a desfăcut
contractul de muncă al unei
angajate când a aflat că femeia este
însărcinată. Pentru că angajata a
dat-o în judecată și a câștigat
procesul, Liliana Bordianu și-a închis
afacerea și a dat bir cu fugiții. Adina
Codău face dezvăluiri uluitoare după
4 ani prin sălile de judecată
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Cei mai penibili
demnitari. Deputa]ii de
Ia[i Varujan Vosganian
[i Nicolae B\nicioiu au
f\cut jude]ul de râs `n
Parlamentul României
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Prim\ria Ia[i modernizeaz\
str`zile din cartierele Galata
[i T\t\ra[i! Contractul de
proiectare, dorit de 12 firme

Deputatul Varujan Vosganian a provocat un scandal uria[
\n rândurile colegilor din Alian]a Liberalilor [i Democra]ilor
(ALDE) dup` ce a fugit la partidul lui Victor Ponta pentru a
candida la un nou mandat \n Parlamentul României. Deputatul
din jude]ul Ia[i se num`r` printre cei mai slabi demnitari din
Parlament, \ns` acesta caut` s`-[i salveze din nou pielea \n
detrimentul colegilor de partid.
Nicolae B`nicioiu, fost ministru al S`n`t`]ii, a fost ales ca
deputat de Ia[i pe listele PSD \n anul 2016. Ulterior, acesta a
fugit la Pro România. De[i a reprezentat jude]ul Ia[i, Nicolae
B`nicioiu nici m`car nu a ajuns prin aceast` parte a ]`rii \n
perioada mandatului s`u legislativ. Iar acum a ajuns \n aten]ia
procurorilor de la Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA), fiind
acuzat de luare de mit`. Fostul ministru a fost pus de vechea
conducere a PSD pe liste la alegerile parlamentare din anul 2016.

Deputatul Varujan Vosganian s-a luat de
mân` cu C`lin Popescu-T`riceanu. Au
fugit din nou dup` ciolan
Deputatul Varujan Vosganian a demisionat din ALDE la
pachet cu fostul premier C`lin Popescu-T`riceanu [i al]i lideri
jude]eni. Ace[tia se vor \nscrie \n Pro România pentru a putea
candida la un nou mandat \n Parlamentul României. Cum sa ajuns ca deputatul ALDE Varujan Vosganian s` negocieze
o intrare în organiza]ia Pro România? La nivel central s-a
încheiat o alian]` între conducerile celor dou` forma]iuni
politice pentru alegerile parlamentare 2020. Iar Vosganian vrea
s` continue în Parlamentul României pe locul eligibil de la
Ia[i. |ns` cum o alian]` \ntre cele dou` partide ar face ca
scorul necesar intr`rii \n Parlament s` fie mai mare de 5 la
sut`, cei din ALDE au decis s` demisioneze \n bloc. Printre
ace[tia se afl` [i deputatul Varujan Vosganian, unul dintre
cei mai slabi politicieni din jude]ul Ia[i.
Nicolae B`nicioiu este unul din cei mai slabi demnitari
pe care i-a avut vreodat` jude]ul Ia[i. Zilele trecute, procurorii
anticorup]ie au demarat o ac]iune penal` \mpotriva fostului
ministru al S`n`t`]ii [i au cerut ridicarea imunit`]ii pentru
Nicolae Banicioiu. Acesta a fost acuzat de luare de mit` [i
trafic de influen]` pe lâng` ministrul S`n`t`]ii din perioada
2012-2014. Deputatul de Ia[i Nicolae B`nicioiu va fi anchetat
pentru suspiciuni de s`vâr[ire a unor fapte de corup]ie în
contextul comercializ`rii de bunuri de uz medical c`tre unit`]ile
spitalice[ti publice situate pe raza municipiului Bucure[ti [i
a jude]ului Ilfov [i aflate în subordinea Ministerului S`n`t`]ii.
Procurorii au demarat o investiga]ie care vizeaz` suspiciuni
de corup]ie în contextul comercializ`rii de bunuri de uz medical
c`tre spitalele publice din Bucure[ti [i jude]ul Ilfov, aflate în
subordinea Ministerului S`n`t`]ii.
Vlad ROTARU

Str`zile din cartierele
Galata [i T`t`ra[i vor fi
reabilitate. A fost lansat`
prima etap`, cea de
realizare a proiect`rii. Mai
multe firme vor s` câ[tige
contractul de 80.000 de
euro
Mai multe str`zi din cartierele Ia[ului
vor fi reabilitate de c`tre Prim`ria Ia[i. |n
prim` faz`, a fost declan[at` licita]ia pentru
achizi]ia serviciilor de proiectare. Procedura
are o prevedere bugetar` de 385.000 lei,
f`r` TVA, aproape 80.000 de euro. La licita]ie
au fost depuse nu mai pu]in de 12 oferte
din partea societ`]ilor: TQM Management
SRL, Nordic Vision SRL, Geo Myke SRL,
Trust AVB SRL, Capital Vision SRL, ProiectConstruct Regiunea Transilvania SRL, VioTop SRL, Conproiect AKY SRL, Crepuscul
Project SRL, SPC Elite Consulting SRL,
Artehnis SRL, Drum Pod Invest SRL. Ofertele
au intrat \n etapa de evaluare financiar`.
Comisia de evaluare va alege oferta cu
pre]ul cel mai mic. „Obiectivul specific al
investi]iei \l reprezint` modernizarea re]elei
de str`zi din cartierele din municipiul Ia[i
pentru a \mbun`t`]i condi]iile de siguran]`
[i confort \n trafic. |n plus, starea de
degradare a str`zilor, condi]iile minime de
siguran]` a circula]iei, elementele constructive

prezint` o stare avansat` de degradare \n
corelare cu durata de exploatare a acestora.
|n prezent, re]eaua de str`zi din cartiere
prezint` o stare necorespunz`toare din cauza
traficului intens, a dezvolt`rii locuin]elor \n
zona limitrof` a municipiului, din cauza
interven]iilor repetate la re]elele de utilit`]i
din subteran, din cauza configura]iei re]elelor,
din cauza modific`rilor impuse de alunecarea
terenului din zona de versant”, se arat` \n
descrierea situa]iei actuale.

Vor fi modernizate
8 artere cu o lungime
de peste 3 kilometri
Conform caietului de sarcini, serviciile
de proiectare vizeaz` modernizarea str`zilor
Camil Ressu, Podi[ului, V`leni, Viorelelor,
Urcu[ului [i aleea V`leni, toate aflate \n
cartierul Galata. |n cartierul T`t`ra[i sunt
men]ionate dou` str`zi: Trec`toare Fântânilor
[i Petre Ispirescu. Lungimea total` a str`zilor
este de 3.290 de metri. „Strada Podi[ului
este amplasat` \n cartierul Galata [i asigur`
leg`tura \ntre [os. Ia[i - Voine[ti [i limita
de proprietate. Traseul studiat are lungimea
de aproximativ 300 de metri liniari [i l`]imea
amprizei de cca. 6,00 metri. Traseul str`zii
este sinuos, de coast`. Tronsonul de strad`
studiat este acoperit cu piatr`. Nu are trotuare
[i elemente de scurgere a apelor pluviale.
Strada este prev`zut` cu iluminat stradal [i
cu re]ele de utilit`]ii publice: ap` par]ial,

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

canalizare par]ial, gaze naturale, energie
electric`”, este starea actual` a drumului.

Prim`ria Ia[i va beneficia
de fonduri guvernamentale
pentru autobuze electrice
Cu fonduri de la Ministerul Lucr`rilor
Publice, Dezvolt`rii [i Administra]iei (MLPDA),
dar [i fonduri europene, Prim`ria Ia[i va
primi un num`r de 24 de autobuze electrice.
Estimarea bugetar` este de 54.500.000 de
lei, f`r` TVA, aproape 11,3 milioane de euro.
Ministerul va organiza licita]ia pe data de
10.11.2020. Noile autovehicule vor avea
aproximativ 10 metri lungime [i vor fi adaptate
la transportul public [i \n condi]ii de ramp`.
Consumabilele vor fi asigurate de câ[tig`torul
licita]iei, pe o durat` de 5 ani, sau \n limita
a 500.000 de km. Ofertantul este obligat s`
asigure [i furnizarea unui num`r de 7 sta]ii
de \nc`rcare rapid`. „Autobuzele electrice vor
\ndeplini condi]iile legate de fiabilitate, securitate,
confort, protec]ie ambiental` la nivelul normelor
europene actuale [i vor asigura o fiabilitate
ridicat`, o mentenan]` sc`zut` [i o accesibilitate
u[oar` la agregate. Prin asigurarea func]ie
de diagnoz`, prin fiabilitatea echipamentelor
[i prin calitatea materialelor utilizate la fabricarea
[i echiparea autobuzelor electrice nu va fi
necesar` revizia zilnic`”, se arat` \n caietul
de sarcini. Autobuzele vor avea o autonomie
de minimum 66 de kilometri.
Ciprian BOARU
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Bomb\ de avia]ie descoperit\
`n zona metropolitan\ Ia[i.
Proiectil de 70 de kilograme
ridicat din comuna Aroneanu
Un proiectil de 70 de kilograme provenit din luptele purtate
\n timpul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial a fost descoperit
recent \n zona metropolitan` Ia[i. Geni[tii Inspectoratului pentru
Situa]ii de Urgen]` au ajuns \n apropierea municipiului Ia[i, \n
satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu, \n cursul zilei de 20 octombrie,
unde a fost g`sit proiectilul de avia]ie. „Echipa pirotehnic` din
cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit pentru
asanarea unei suprafe]e de aproximativ 100 de metri p`tra]i de
teren viran din localitatea Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jude]ul
Ia[i. În urma interven]iei a fost identificat` o bomb` de avia]ie,
care a fost ridicat`, transportat` [i depozitat` în vederea distrugerii
ulterioare”, au transmis reprezentan]ii ISU Ia[i.

Noi proiectile din Al Doilea
R`zboi Mondial g`site \n jude]ul Ia[i
Geni[tii ISU au mai g`sit [i alte proiectile \n jude]ul Ia[i \n
ultima perioad`, \n afara celui din comuna Aroneanu. Toate
bombele provin din b`t`liile purtate \n timpul celui de-Al Doilea
R`zboi Mondial. În data de 20 octombrie 2020, ora 9:20, echipa
pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit pentru asanarea unei suprafe]e de aproximativ 50 de
metri p`tra]i de teren viran din localitatea Avântu, comuna
Române[ti. În urma interven]iei a fost identificat` o bomb` arunc`tor
calibrul 82 milimetri, care a fost ridicat`, transportat` [i depozitat`
în vederea distrugerii ulterioare. |n plus, echipa pirotehnic` din
cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit pentru
identificarea unui posibil proiectil de pe un teren viran din
localitatea Cozme[ti, comuna Stolniceni-Pr`jescu. În urma interven]iei
a fost identificat un proiectil exploziv calibrul 70 de milimetri.

Incendii puternice \n jude]ul Ia[i.
Interven]ii la limit` ale ISU Ia[i
Pe lâng` interven]iile din zona metropolitan` a municipiului
Ia[i pentru ridicarea proiectilelor de r`zboi, cei de la ISU au fost
solicita]i [i pentru stingerea unor incendii. „În data de 20 octombrie
2020, ora 9:22, echipaje din cadrul Deta[amentului 1 de Pompieri
Ia[i au intervenit în localitatea Doro[cani, comuna Pope[ti, pentru
stingerea unui incendiu produs la o locuin]` individual`. Au ars
acoperi[ul locuin]ei pe o suprafa]` de aproximativ 40 de metri
p`tra]i, bunurile materiale din dou` dormitoare, articole de mobilier,

materiale textile [i actele de identitate ale proprietarului precum
[i documentele de proprietate. Proprietarul, în vârst` de 78 ani,
a suferit un atac de panic`, fiind asistat medical de c`tre un
echipaj de prim-ajutor. Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost focul deschis în spa]ii închise”, au spus cei de la ISU Ia[i.

Incendiu puternic \n municipiul Ia[i,
izbucnit din neglijen]`
Angaja]ii ISU au intervenit \n [i zona municipiului Ia[i pentru
a stinge un incendiu izbucnit la un punct de colectare de[euri.
„În data de 20 octombrie 2020, ora 19:44, un echipaj din cadrul
Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit pe strada R`zoarelor,
pentru stingerea unui incendiu produs la un grup de colectare
de[euri. Au ars aproximativ 5 kilograme de de[euri carton. Cauza
probabil` de producere a incendiului a fost focul deschis în spa]ii
deschise”, au men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i
De asemenea, echipaje din cadrul Sec]iei de Pompieri Pa[cani
au intervenit pe strada Nicolae Iorga din municipiu pentru stingerea
unui incendiu produs la o locuin]` individual`. Au ars 300 de
kilograme de materiale textile, un pat, 200 kilograme de cartoane,
4 u[i din lemn, 2 geamuri, un dulap [i s-au degradat 2 geamuri,
2 u[i, un aragaz, o sob` cu acumulare de c`ldur` [i 15 metri
p`tra]i de pl`ci de azbociment de pe acoperi[. Cauza probabil`
de producere a incendiului a fost focul deschis în spa]ii închise.
Vlad ROTARU

Controlorii CTP Ia[i nu
au voie s\ pun\ mâna pe
biletele [i legitima]iile
de transport public
ale c\l\torilor

{efii CTP Ia[i au instruit controlorii din
autobuze [i tramvaie cu privire la faptul c` nu
mai au voie s` pun` mâna pe legitima]iile de
transport public \n momentul controlului.
Acest mesaj nu a ajuns \ns` la to]i cei
aproximativ 80 de controlori, având \n vedere
faptul c` \n aceaste s`pt`mâni, \n timpul
verific`rilor, ace[tia insistau s` li se \nmâneze
abonamentele de c`l`torie
Controlorii Companiei de Transport Public (CTP) Ia[i au
primit instruc]iuni de mai bine de o s`pt`mân` despre modul
\n care pot verifica legitima]iile de transport ale c`l`torilor.
Concret, li s-a transmis faptul c` nu mai au voie s` ating`
aceste legitima]ii \n aceast` perioad` \n care riscul infect`rii
cu COVID-19 este foarte ridicat la nivelul municipiului Ia[i.
Pericolul la care se expun odat` ce ating atât de multe
abonamente [i bilete de c`l`torie pentru un num`r mare de
persoane este evident [i, totu[i, unii dintre ei au continuat
s` pun` mâna pe ele \n momentul verific`rii. Chiar din partea
c`l`torilor au ap`rut refuzuri de \nmânare a abonamentului
pe care unii controlori le-au ignorat. „Instruc]iunile primite
de controlori s`pt`mâna trecut` au fost specifice cu privire
la faptul c` nu au voie s` ia \n mân` legitima]iile c`l`torilor.
La câ]iva dintre ei, \ns`, nu a ajuns acest mesaj”, a explicat
Cristian Stoica, directorul CTP Ia[i.

CTP Ia[i dispune de zeci de
controlori \n autobuze [i tramvaie
|n cadrul CTP Ia[i sunt angaja]i 78 de controlori, 80 fiind
prev`zu]i \n organigram`. Ace[tia se ocup` de verificarea
abonamentelor de c`l`torie \n mijloacele de transport public
din municipiul Ia[i. Pentru a simplifica modul de control al
legima]iilor [i biletelor, ie[enii sunt \ndruma]i s` le achizi]ioneze
online, prin intermediul aplica]iei 24pay. Astfel, ar evita [i
riscul de \mboln`vire cu SARS-CoV-2. Din p`cate \ns`, 60 la
sut` cump`r` abonamente [i bilete de transport public de la
tonete [i doar 40 la sut` din aplica]ie. „Controlorii CTP Ia[i
verific` dac` abonamentele gratuite ale elevilor sunt valabile,
adic` dac` nu au valabilitatea expirat` [i solicit` elevilor
carnetul de elev ori o adeverin]` eliberat` de c`tre unitatea
de înv`]`mânt la care sunt înscri[i, pentru a confrunta datele
din aceasta cu cele din titlul de c`l`torie. În situa]ia abonamentelor
ob]inute prin aplica]ia 24pay, elevilor li se cere s` prezinte
codul QR primit dup` procurarea titlurilor de c`l`torie, pentru
a fi scanat de c`tre ace[tia [i a constata dac` abonamentul
este valabil sau nu. Precizez c`, potrivit legii, abonamentele
sunt eliberate lun` de lun`”, a precizat Andreea Barna, purt`tor
de cuvânt al CTP Ia[i.

Ie[enii se ceart` în tramvaiele [i
autobuzele CTP Ia[i
pe tema m`surilor de protec]ie
Pe de alt` parte, sunt tot mai frecvente controalele realizate
de oamenii legii \n care sunt întâlnite persoane care nu poart`
masc` de protec]ie \n modul corespunz`tor în mijloacele de
transport public. De multe ori, cet`]enii, de[i se conformeaz`
normelor, devin apoi recalcitran]i cu persoanele din jur [i cu
poli]i[tii locali tocmai pentru c` li s-a solicitat luarea m`surilor
de protec]ie. Numeroase scandaluri sunt iscate în autobuzele
[i tramvaiele CTP Ia[i. De regul`, amenzile sunt de 500 lei,
îns` acestea pot fi majorate dac` situa]ia o impune, iar
cet`]eanul nu se conformeaz` celor solicitate de oamenii legii.
Alexandra ABONICESEI
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Scandalul continu\ la Opera Na]ional\ Român\ Ia[i!
Ieri, la Ia[i s-au
`nregistrat 231 de
cazuri noi de COVID-19!
~n spitale mai erau doar
12 paturi libere pentru
pacien]ii cu coronavirus!
5 persoane au murit `n
sec]ia de Terapie Intensiv\
De la \nceputul pandemiei de COVID-19, la Ia[i s-au
\nregistrat 8.446 de cazuri cu persoane infectate cu COVID19. Ieri, Direc]ia de S`n`tate Public` din Ia[i a anun]at c`
alte 231 de persoane au avut rezultatul PCR pozitiv. Mul]i
dintre pacien]i au fost interna]i \n spital, iar cei asimptomatici
sau cu forme u[oare au fost nevoi]i s` se \ntoarc` la domiciliu,
sub atenta supraveghere a medicului de familie. Num`rul de
pacien]i cu coronavirus care intr` \n sec]ia de Terapie Intensiv`
este \n continu` cre[tere. De la zi la zi, medicii observ` c`
virusul devine din ce \n ce mai agresiv pentru pacien]ii care
sufer` [i de alte comorbidit`]i. Cinci persoane au murit \n
numai 24 de ore, iar num`rul de decese a ajuns la 204.

|n utlimele trei s`pt`mâni,
Ia[ul a raportat, \n medie,
200 de infect`ri cu COVID-19, zilnic
Ieri, erau ocupate 481 de paturi din spitalele suport COVID19, dintre care 43 de paturi erau \n sec]iile de Terapie Intensiv`.
Autorit`]ile au anun]at c` mai erau doar 12 paturi libere pentru
pacien]ii infecta]i cu coronavirus. Trei paturi erau disponibile
la Spitalul „C`i Ferate” din Ia[i, 3 paturi la Spitalul de
Pneumoftiziologie, 3 paturi la Spitalul de Recuperare [i 3 paturi
la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i. Se pare c`, \n ciuda eforturilor
depuse de autorit`]i [i medici de a stopa r`spândirea infec]iei
cu COVID-19, \n fiecare zi la Ia[i se raporteaz` de aproximativ
2 s`pt`mâni, \n medie, peste 200 de infect`ri pe zi. „Rulajul
de pacien]i este mare. Dup` ce extern`m un pacient, imediat
patul se ocup` de un altul”, spune prof. dr. Carmen, managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Peste 2.000 de ie[eni sunt \n autoizolare
la domiciliu! Ace[tia sunt contacta]i
zilnic de c`tre medicul de familie
Conform datelor centralizate la nivelul Direc]iei de S`n`tate
Public` Ia[i, ieri, un num`r de 1.876 de persoane se aflau \n
izolare la domiciliu [i 940 de persoane erau \n carantin`.
Dintre ace[tia fac parte pacien]ii depista]i pozitiv la infec]ia
cu COVID-19, dar care sunt asimptomatici [i cu forme u[oare.
Conform protocolului, pacientul depistat pozitiv la infec]ia cu
coronavirus are obliga]ia de a anun]a de urgen]` medicul de
familie, care \i va monitoriza, timp de 14 zile, starea de
s`n`tate. |n cazul \n care pacientul asimptomatic sau cu forme
u[oare ale infec]iei cu COVID-19 simte c` starea lui de s`n`tate
se \nr`ut`]e[te, acesta trebuie s` sune medicul de familie. La
recomandarea acestuia, pacientul va suna la 112 [i va solicita
o ambulan]` care \l va transporta la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i. |n func]ie de paturile disponibile, pacientul va fi
transferat la unul dintre spitalele suport COVID-19.

Ieri, 58 de ie[eni au fost reconfirma]i
pozitiv la infec]ia cu COVID-19! Mul]i au
avut nevoie de internare \n spital

Prim-balerinul Vlad M\rculescu
a dat `n judecat\ institu]ia!
Acesta contest\ fi[a
de evaluare `ntocmit\ pe
numele s\u!
Continu` scandalul la Opera Na]ional`
Român` Ia[i! Prim-balerinul Vlad
M`rculescu a dat \n judecat` institu]ia!
Acesta contest` fi[a de evaluare
\ntocmit` pe numele s`u, considerând c`
a fost total nedrept`]it pentru c` a
„\ndr`znit” s` \[i exprime o p`rere legat`
de managementul institu]iei

Prim-balerinul Vlad M`rculescu a dat recent \n judecat` Opera
Na]ional` Român` Ia[i (ONRI)! M`rculescu contest` fi[a de
evaluare \ntocmit` pe numele s`u.
Acesta le-a cerut judec`torilor din cadrul Tribunalului Ia[i s`
dispun` anularea actului emis de ONRI. Acum, urmeaz` ca instan]a
s` stabileasc` un prim termen al procesului. Ulterior, magistra]ii
ie[eni vor asculta ce au de spus ambele p`r]i, pentru a putea
lua o decizie \n acest nou episod al scandalului de la Oper`.

Vlad M`rculescu: „Mi-a fost \nc`lcat
dreptul la libera exprimare!”
Recent, Vlad Constantin M`rculescu a sus]inut c` este o
victim` a conducerii ONRI, fiind ostracizat din cauza faptului c`
[i-a exprimat o opinie. „Mi-a fost \nc`lcat dreptul la libera exprimare.
Nu puteam s` stau impasibil, v`zând cum colegii mei erau umili]i
la Opera Na]ional` Român` Ia[i. Mi-au fost \nc`lcate toate drepturile
[i am fost dat afar` \ntr-o manier` abuziv`. Am jucat pe scene
mari ale lumii, la Londra, la Budapesta etc., dar mi-am dorit s`
vin acas` [i s` fac ceva de valoare, a[a cum am v`zut acolo. |n
schimb, am fost umilit chiar \n casa mea! Cine-mi d` mie anii
valoro[i de carier` pe care ar fi trebuit s` \i am acum?! Trebuie
s` se fac` dreptate [i nu mai pot fi tolerate abuzurile doamnei
manager Beatrice Rancea”, a precizat recent \n platoul BZI LIVE
prim-balerinul Vlad Constantin M`rculescu.

Pe de alt` parte, reamintim c` tocmai pe pagina de Facebook
a ONRI, conducerea institu]iei a postat un mesaj prin care \ncerca
s` arate c` prim-balerinul Vlad M`rculescu ar fi \nc`lcat Regulamentul
de ordine interioar` atunci când a criticat institu]ia \n afara ei.
Mai mult, \n ultimii ani, diver[i angaja]i care au fost da]i afar`
f`r` a fi respectat` legisla]ia au câ[tigat procese de reangajare
la ONRI. Acest lucru arat` c` demiterile lor din Opera ie[ean`
nu au fost f`cute \n mod legal.

Scandaluri peste scandaluri la Opera
Na]ional` Român` Ia[i, \n ultimul deceniu
De la venirea managerului ONRI, balerina Beatice Rancea, la
cârma institu]iei ie[ene, Opera a trecut prin zeci de scandaluri.
Astfel, de-a lungul ultimilor ani, mai mul]i angaja]i ai institu]iei
s-au plâns de modul \n care \n]elege Beatrice Rancea s` conduc`
ONRI. Mai mult, num`rul litigiilor de munc` \n care a fost implicat
numele Operei ie[ene a crescut \n mod exponen]ial. Asta, deoarece
conducerea institu]iei a decis demiterea din func]ii a mai multor
angaja]i, din diferite motive. Totu[i, diver[i angaja]i au câ[tigat
mai apoi litigiile de munc` intentate Operei Na]ionale Române
Ia[i.
Pe de alt` parte, al]i angaja]i, precum prim-balerinul Vlad
M`rculescu, s-au plâns de condi]iile de lucru. De altfel, M`rculescu
[i-a exprimat o astfel de p`rere [i pe pagina sa de Facebook.
Acesta a contestat unele decizii luate de conducerea ONRI, \n
spe]` de Beatrice Rancea, cum ar fi schimbarea distribu]iei cu o
sear` \naintea spectacolului, c` anumi]i colegi, de[i nu au competen]e,
ar fi fost promova]i \n detrimentul altora, c` unor angaja]i li sau adus injurii, dar [i nivelul ridicat de stres [i presiuni psihologice.

Beatrice Rancea: „Eu niciodat`
nu am luat m`suri nelegale la
Opera Na]ional` Român` Ia[i!”

De cealalt` parte, \n ciuda tuturor scandalurilor, care se ]in
lan] de câ]iva ani la ONRI, Beatrice Rancea pare s` nege eviden]a.
|n luna iunie 2020, Rancea a sus]inut, \ntr-o conferin]` de pres`,
|n ultimele s`pt`mâni, Ia[ul a \nregistrat sute de pacien]i
c` nu ar fi luat m`suri nelegale \n cadrul institu]iei. „Chiar dac`,
reconfirma]i pozitiv la infec]ia cu COVID-19. Ieri s-au raportat
în ultimele luni, a[ fi putut ca, în conferin]ele de pres` oficiale,
58 de pacien]i. Practic, dup` ce au fost declara]i vindeca]i de
s` m` ap`r, am preferat s` vorbesc despre lucrurile frumoase.
COVID-19, ace[ti pacien]i au aflat dup` câteva s`pt`mâni sau
Eu sunt de principiul c` rufele murdare se spal` în familie. A
luni c` virusul este \nc` activ. |n cele mai multe dintre cazuri,
fost complet anormal ca, prin articolele [i presiunea mediatic` [i
pacientul revine la spital din cauza faptului c` simptomele au
a atacurilor asupra mea, s` se încerce influen]area Corpului de
reap`rut. Atunci, medicii \i fac din nou testul PCR [i \l declar`
Control al Ministerului Culturii, la adresa persoanei mele! Eu nu
infectat cu COVID-19. Mul]i au nevoie de internare pentru
am luat nicio decizie ilegal` fa]` de colegii din Opera Na]ional`
c`, a[a cum spun medicii, virusul este mai agresiv a doua,
Român` din Ia[i. În ultimele luni am fost atacat` [i acuzat` de
decât prima dat`. Mai sunt totodat` cazuri \n care ie[enii,
tot felul de lucruri neadev`rate. E p`cat pentru istoria [i pentru
bine baza]i c` au sc`pat de COVID-19, vor s` plece \n afara
tot ce am f`cut la Oper`. Repet: e bine s` vin` corpul de control
]`rii. Astfel, merg s` \[i fac` testul PCR la un laborator privat
al MC [i s` verifice anumite situa]ii, sunt de acord cu acest
[i afl` c` au fost reconfirma]i pozitiv la infec]ia cu coronavirus
lucru, dar nu este corect ca cineva s` încerce influen]area unei
[i sunt nevoi]i s`-[i anuleze c`l`toria.
decizii”, a declarat atunci Beatrice Rancea.
Bianca CIUBOTARIU
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Frig cumplit la spitalul mobil de la
Le]cani. Bolnavii de COVID-19, trata]i la
13 grade Celsius `n containerele medicale
cump\rate cu 13,4 milioane de euro
Detalii de groaz` din interiorul unit`]ii
medicale de la marginea municipiului Ia[i
deschis` pentru bolnavii de COVID-19.
Zeci de persoane confirmate cu virusul
SARS- COV-2 [i internate \n spitalul mobil
de la Le]cani \ndur` frigul \n interiorul
containerelor medicale. |n cursul zilei de
20 octombrie 2020, \n containere s-a
\nregistrat o temperatur` de numai 13
grade Celsius [i bolnavii au tremurat de
frig. Maricel Popa, fostul pre[edinte al
Consiliului Jude]ean Ia[i, a achizi]ionat un
spital din bani publici cu mari probleme:
sta]iile de oxigen nu func]ioneaz`,
instala]iile de climatizare scot un zgomot
asurzitor, iar echipamentele par a fi la
mâna a doua
Probleme peste probleme la spitalul mobil de la Le]cani,
unitate pentru care s-au pl`tit 13,4 milioane de euro din banii
jude]elor Ia[i [i Neam]. Unitatea inaugurat` de câteva ori de
Maricel Popa, fostul pre[edinte al Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i,
a ajuns s` fie un co[mar pentru bolnavii interna]i \n containerele
de la marginea Ia[ului. De la internarea primilor bolnavi de
COVID-19 [i pân` \n prezent, situa]ia la unitatea aflat` la marginea
municipiului Ia[i nu s-a \mbun`t`]it deloc. Dimpotriv`, odat` cu
transferul pacien]ilor acolo, situa]ia s-a \nr`ut`]it. Pacien]ii cu
forme u[oare de COVID-19 tremur` de frig, deoarece mar]i, 20
octombrie 2020, curentul electric s-a \ntrerupt [i instala]ia de
climatizare s-a oprit. Spitalul mobil are probleme cu instala]ia de
\nc`lzire, cu energia electric` [i chiar cu sta]iile de oxigen pentru
sec]ia ATI. Toate acestea au f`cut ca spitalul s` aduc` noi probleme
pentru cei care au preluat investi]ia derulat` cu scandal.

Dosar nr. 831/2016
Data 14.10.2020
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar
nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 23.11.2020, ora
13:00, va avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos, din Iasi, Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea
la licitatie publica a imobilului, situat in Iasi - 700357, Str. Vasile
Lupu nr. 130, bl. A2, TR II, et. 9, ap. 4, Judetul Iasi, avand numar
cadastral 120070-C1-U91, inscris in CF nr. 120070-C1-U91, constand
in apartament nr. 4, compus din 1 (una) camera, bucatarie, baie,
hol si logie, cu o suprafata utila de 28.00 conform extras C.F. (
s.u. de 30,56 m.p., conform acte de proprietate), identic cu numar
corp cladire 758/2/9/4 conform acte de proprietate, impreuna
cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra tuturor
partilor din imobil care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta
comuna a tuturor coproprietarilor si dreptul de folosinta pe
durata existentei constructiei, asupra terenului aferent acesteia,
respectiv cota indiviza de 0,63% coform actelor de proprietate,
respectiv 3.03 mp conform extras C.F. din suprafata de folosinta
comuna a terenului pe care este amplasat bl. A2.
Imobilul descris mai sus este proprietatea lui VRABIE Mihail
cu domiciliul in Iasi - 700357, Str. Vasile Lupu nr. 128-130, bl. A2,
sc. II, et. 9, ap. 4, Judetul Iasi, care datoreaza creditorilor Primaria
Municipiului Iasi Directia economica si finante publice locale
- Serviciul constatare, impunere, control fiscal si executare

Spitalul mobil de la Le]cani a r`mas
f`r` curent. Bolnavii au fost
]inu]i \n containere ne\nc`lzite
Spitalul mobil de la Le]cani a r`mas \n noaptea de 20 octombrie
2020, pentru o perioad`, f`r` energie elctric` \n urma unei pene
de curent. Ulterior, s-a ajuns ca temperatura din containerele
medicale s` fie de numai 13 grade Celsius, extrem de sc`zut`
pentru bolnavi. Practic, \nc`lzirea acestor containere a avut de
suferit, problemele tehnice fiind la tot pasul. Persoanele internate
\n containerele medicale, dar [i cadrele medicale deta[ate la
spitalul mobil au avut de \ndurat o temperatur` sc`zut` vreme
\ndelungat`. Sistemul de \nc`lzire de la spital nu a fost realizat
corespunz`tor \nc` de la bun \nceput.

Sec]ia ATI de la spital, noi probleme
tehnice. Investi]ia de \nc`
5 milioane de euro
Sta]iile de oxigen care sus]in sec]ia ATI de la spitalul mobil
de la Le]cani a ajuns o adev`rat` piatr` de moar`. Unitatea care
ini]ial avea 103 paturi, a fost avizat` de Direc]ia de S`n`tate
Public` (DSP) cu 48 de paturi pentru bolnavii interna]i la terapie
intensiv`. Ulterior, s-a ajuns la doar 24 de paturi, asta [i din
cauz` c` sta]iile de oxigen nu func]ioneaz` la unitatea gestionat`
de Spitalul de Boli Infec]ioase. Surse din mediul administrativ au
ar`tat c`, pentru ca spitalul mobil s` fie func]ional la capacitatea
cerut`, ar mai fi nevoie de circa 5 milioane de euro. Astfel, pe
lâng` cele 13,4 milioane de euro investite \n acest spital, ar mai
fi nevoie [i de alte fonduri pentru ca unitatea s` func]ioneze pe
deplin.
Cele patru sta]ii de oxigen s-au defectat, iar remedierea
acestora dureaz` circa dou` s`pt`mâni. Practic, firma SDI Global
LLC din Ankara, cea care a livrat containerele [i echipamentele,
nu s-a mai ocupat [i de \ntre]inerea acestora, ceea ce a f`cut ca
unitatea s` nu poat` func]iona corespunz`tor.

creante bugetare persoane fizice, CIF: 4541580, cu sediul in
Iasi, B-Dul Stefan cel Mare Si Sfant nr. 11, Judetul Iasi si ASOCIATIA
DE PROPRIETARI BL A2, CIF: 14694441, cu sediul in Iasi, Str.
Vasile Lupu, nr. 128-130, Judetul Iasi reprezentata legal de S.C.
Termo - Service S.A., cu sediul in Iasi, Aleea Gradinari, nr. 8, CUI
14134878 suma de 13.310,04 Lei, din care 2.013,83 lei cheltuieli
de executare silita.
Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 138.302,00 Lei
şi a fost stabilit de expert Popescu Andra Elena, nr. legitimatie
19154/2020, membru A.N.E.V.A.R..
Preţul de pornire a licitaţiei este de 138.302,00 Lei.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Sentinta civila nr.10224/2015, pronuntata de
Judecatoria Iasi in sedinta publica din data de 18.09.2015, in
dosar nr. 9629/245/2015.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 14.10.2020,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand
asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu
Dragos, avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari deschis
la LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron, RO31BREL0002000722050300usd, RO63BREL0002000722050500-CHF.

Zgomot asurzitor la instala]ia de
climatizare. Nimeni nu a luat
vreo m`sur` de remediere
Mai mult, instala]ia de climatizare din containere \i aduce la
disperare pe bolnavii interna]i acolo. Zi [i noapte, zgomotul scos
de aceast` instala]ie este asurzitor. Oamenii au povestit c` \n
momentul \n care la spital a fost Nelu T`taru, ministrul S`n`t`]ii,
instala]ia de climatizare a fost oprit` pentru ca cei din interior
s` se poat` auzi \ntre ei. Cei care au fost la spital au ar`tat c`
situa]ia este una care pentru moment nu are vreo solu]ie. „Cei
care sunt interna]i acolo pot sc`pa de Covid [i ajung la Socola.
Zgomotul este asurzitor, te \nnebune[te de cap. Dar cu toate
acestea nimeni nu a luat vreo m`sur`. Ce spital este acesta?
Lucr`rile efectuate sunt sub orice critic`”, a men]ionat o persoan`
care a fost la spitalul mobil de la Le]cani.
Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA) a dispus deja o serie
de verific`ri asupra situa]iei de la spitalul mobil de la Le]cani.
Procurorii au cerut de la Consiliul Jude]ean o serie de documente
semnate de Maricel Popa, fostul pre[edinte al CJ Ia[i.

Imagini de co[mar din spitalul aflat
la marginea municipiului Ia[i
De parc` situa]ia legat` de instala]iile din interior sau sta]iile
de oxigen nu a fost suficient`, spitalul func]ioneaz` cu echipamente
care par de mâna a doua. Paturile de la unitatea medical` sunt
ruginite, dulapurile sunt scorojite. |n plus, containerele au fost
montate prost, pe bol]ari, \n vreme ce instala]ia de ap` nici m`car
nu a fost \ngropat`. Peste toate acestea, sta]ia de ape uzate nu
a fost conectat` la canalizare, iar totul este transportat cu vidanja.
Maricel Popa, fostul [ef al CJ Ia[i, a dispus cheltuirea a peste
400 de mii de lei pentru o sta]ie de epurare la spital, care nu
are avizele necesare. Sta]ia respectiv` nu poate fi racordat` la
re]eaua public` pentru c`, în zon`, aceasta nu exist`. Astfel, apa
uzat` de la spitalul mobil se duce într-un canal colector din zon`.
|n aceste condi]ii, apa este preluat` cu vidanja, asta pân` când
ApaVital SA va face un canal pe o lungime de 1,5 kilometri spre
comuna Le]cani.

Peste 8.000 de cazuri de COVID-19
confirmate \n jude]ul Ia[i

Situa]ia la nivelul Ia[ului este una \ngrijor`toare, iar bolnavii
de COVID-19 au nevoie de paturile de la spitalul mobil de la
Le]cani. Pân` pe 21 octombrie 2020, pe teritoriul jude]ului Ia[i
au fost confirmate 8.446 de cazuri cu persoane infectate cu COVID19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.606 au fost externate.
„Referitor la gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI)
din spitalele suport COVID-19, conform raport`rilor, \n 21 octombrie
2020, erau ocupate 481 de paturi, din care 43 sunt paturi ATI.
|n momentul de fa]`, \n spitalele suport COVID-19 mai sunt libere
12 de paturi: 3 paturi la Spitalul C.F. Ia[i, 3 paturi la Spitalul de
Pneumoftiziologie, 3 paturi la Spitalul de Recuperare [i 3 paturi
la Spitalul «Sf. Spiridon»”, au men]ionat reprezentan]ii DSP Ia[i.
Executor judecatoresc,
Vlad ROTARU
Iovu Dragos
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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Cel mai valoros proiect realizat vreodat\
`n Ia[i este blocat dintr-un motiv absolut
scandalos: Angaja]ii ARSACIS nu au
reactualizat contractul de delegare,
iar ApaVital are bloca]i 500 de
milioane de euro `mprumuta]i de la BERD
Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de ap` [i ap` uzat` din
jude]ul Ia[i, \n valoare de peste 500 de
milioane de euro, este blocat din motive
cât se poate de incredibile. Cel mai
valoros proiect derulat vreodat` la nivelul
jude]ului Ia[i nu poate fi demarat pe motiv
c` contractul de delegare a serviciului
public de ap`-canalizare nu a fost \nc`
revizuit [i adaptat noilor cerin]e
legislative de c`tre angaja]ii ARSACIS
vreme de aproape 3 ani
Cel mai valoros proiect de investi]ii realizat vreodat` la nivelul
jude]ului Ia[i este blocat, iar cei 500 de milioane de euro
\mprumuta]i de ApaVital de la BERD nu pot fi \nc` cheltui]i dintrun motiv cât se poate de incredibil. „Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de ap` [i ap` uzat` din jude]ul Ia[i” presupune
modernizarea [i extinderea re]elei de ap` \n toate comunele din
jude], dar [i extinderea re]elei de canalizare \n mai multe aglomer`ri
urbane din jude]ul Ia[i. De[i proiectul a fost aprobat cu toate
semn`turile UE aferente \nc` din luna mai 2020, cei 500 milioane
de euro nu pot fi cheltui]i deoarece ARSACIS nu a adaptat
contractul de delegare a serviciului de ap`-canalizare la noile
cerin]e legislative.

ARSACIS a \nceput revizuirea contractului
\n urm` cu 3 ani [i nu a finalizat procedurile
Func]ionarii din cadrul Asocia]iei Regionale a Serviciilor de
Ap`-Canal Ia[i (ARSACIS) au \nceput \n urm` cu 3 ani revizuirea

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor \ncheiat cu SC
ApaVital Ia[i. ARSACIS este asocia]ia din care fac parte toate
Unit`]ile Administrativ Teritoriale din jude]ul Ia[i, fiind vorba
practic de prim`riile comunelor care sunt alimentate cu ap` prin
intermediul re]elelor publice. De[i vechiul contract \ncheiat cu
ApaVital trebuia adaptat la noile cerin]e legislative, care sunt
oficiale [i anun]ate tuturor autorit`]ilor la nivelul Uniunii Europene,
ARSACIS nu a reu[it s` fac` acest lucru pân` acum. „Revizuirea,
completarea [i modificarea Contractului a fost determinat` de
schimb`rile legislative intervenite de la data \ncheierii acestuia,
num`rul foarte mare de acte adi]ionale (39 acte adi]ionale), precum
[i modific`ri [i complet`ri din derularea contractului de delegare”,
au precizat reprezentan]ii ARSACIS.

ApaVital a \mprumutat 500 de milioane
euro de la BERD \n 2019
Etapele derulate \n modificarea [i actualizarea contractului de
delegare a serviciului de ap`-canalizare au \nceput \nc` din 2017
la sfaturile unei companii specializate, \ns` nici pân` acum lucrurile
nu au fost puse la punct. „Consultantul BDO Business Advisory
SRL, \n urma \ncheierii contractului de consultan]` 584/2017, a
f`cut actualizarea [i a propus modific`rile/complet`rile impuse de
legisla]ie [i practic`, altele decât cele cuprinse \n actele adi]ionale.
Totodat`, aparatul tehnic al Asocia]iei au informat membrii ARSACIS
asupra revizuirii contractului [i s-au a[teptat propuneri de
modificare/completare din partea acestora, altele decât cele legale.
O a treia etap` a fost reprezentat` de propunerile p`r]ilor
contractuale urmate de discu]ii \ntre cele dou` p`r]i, aspect finalizat
\n primul semestru al anului 2020 [i ca urmare a \ncheierii de
c`tre ApaVital SA \n decembrie 2019 a contractului de \mprumut
cu BERD pentru cofinan]area «Proiectului Regional de dezvoltare
a infrastructurii de ap` [i ap` uzat` din jude]ul Ia[i, \n perioada
2014-2020»”, a declarat Iulian Jelea, director executiv al ARSACIS.

Mihai Doru[, director general ApaVital Ia[i:
„|n ultimele s`pt`mâni au fost
finalizate mai toate procedurile [i
contractul ar trebui semnat
\n perioada imediat urm`toare”
De cealalt` parte, directorul general al ApaVital a precizat
faptul c` toate aceste proceduri \ncepute \n urm` cu 3 ani sunt
acum la stadiul final [i \n viitorul apropiat se vor da [i semn`turile
finale. „Trebuia s` aducem modific`rile legislative la zi, am \nceput
revizuirea contractului de delegare \n urm` cu trei ani. BERD a
fost cooperant \n aceast` perioad`, dar \ntre timp au ap`rut [i
alte modific`ri. Regulamentul spune c` acest contract trebuie
reactualizat o dat` la 5 ani, dar nu spune [i data la care acesta
expir`, al nostru spre exemplu este valabil 30 de ani. O variant`
a contractului reactualizat a fost trimis` \n prim`vara acestui an
[i ea seam`n` foarte mult cu cea anterioar`. |n ultimele s`pt`mâni
au fost finalizate mai toate procedurile [i contractul ar trebui
semnat \n perioada imediat urm`toare”, a declarat Mihai Doru[,
director general ApaVital Ia[i.

Cel mai valoros proiect realizat
vreodat` \n Ia[i are o valoare de
500 de milioane de euro

Cu o valoare total` de peste 500 de milioane de euro, „Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de ap` [i ap` uzat` din
jude]ul Ia[i în perioada 2014-2020” presupune modernizarea [i
extinderea re]elei de ap` \n toate comunele din jude], dar [i
extinderea re]elei de canalizare \n mai multe aglomer`ri urbane
cu ajutorul banilor \mprumuta]i de la BERD. De precizat c` cea
mai valoroas` investi]ie privat` realizat` vreodat` la nivelul regiunii
Nord-Est este de 100 de milioane de euro.
Concret, popula]ia suplimentar` care va beneficia de o mai
bun` alimentare cu ap` este de 191.292 ie[eni, iar cei care vor
Prim`riile din jude]ul Ia[i trebuie s` vad` [i beneficia de o mai bun` tratare a apelor uzate sunt \n num`r de
77.188 locuitori. Re]eaua de distribu]ie a apei potabile se va majora
s` aprobe revizuirea contractului
cu 312 km [i va fi reabilitat` pe o lungime de 28 de km. {i cea
Dup` \ntârzierea acestor proceduri birocratice, \n semestrul II de aduc]iune se va \mbog`]i cu 256 de km în timp ce al]i 38 de
al anului 2020 contractul a fost transmis pentru verificare la Ministerul km vor fi reabilita]i. În jude] se vor înfiin]a 50 de noi sta]ii de
Fondurilor Europene [i la BERD, \n vederea corel`rii clauzelor pompare a apei potabile [i 23 de tratare. Re]eaua de canalizare
contractului de \mprumut cu prevederile contractului de delegare. se va m`ri cu 536 de km, al]i 13 km vor fi adu[i la standarde
„Reprezentan]ii BERD au f`cut câteva observa]ii ce au fost discutate moderne în timp ce vor fi înfiin]ate 362 de sta]ii de pompare a
cu operatorul ApaVital [i rezolvate. Dup` acordul acestora, contractul apei uzate.
de delegare va fi comunicat membrilor asocia]i spre analiz` [i
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro
aprobare”, a mai spus Iulian Jelea, director executiv al ARSACIS.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Când a aflat c\ angajata ei este `ns\rcinat\,
a `nnebunit de furie [i a dat-o afar\ pe loc!
Ea este patroana care [i-a `nchis afacerea
pentru ca banii s\ nu ajung\ la femeie
Adina Cod`u a lucrat \ntre anii 2011-2016 la
Salina Center Ia[i SRL. Tân`ra poveste[te faptul
c`, \n anul 2016, când era \ns`rcinat` \n 3 luni,
aflat` la locul de munc`, i s-a f`cut r`u [i a
anun]at-o pe Liliana Bordianu c` are nevoie
urgent` s` fie v`zut` de un medic. Ajuns` la
spital, medicii i-au spus Adinei Cod`u c` are
iminen]` de avort. Timp de dou` s`pt`mâni a
fost obligat` s` stea acas`, \n concediu medical.
De acolo a \nceput scandalul. Enervat` la culme
de faptul c` Adina a plecat \n concediu medical,
Liliana Bordianu, patroana afacerii, i-a desf`cut
contractul de munc`. Motivul? C` Adina nu ar
fi anun]at c` st` acas` dou` s`pt`mâni. Familia
Cod`u are dovezi clare c` patroana a fost anun]at`.

Adina Cod`u: „So]ul meu a
mers personal [i i-a dus
concediul medical”
Adina Cod`u face dezv`luiri uluitoare din
dosarul pe care l-a câ[tigat dup` 4 ani de mers
prin tribunale. |n anul 2016, tân`ra, angajat` pe
postul de recep]ioner` cu salariul de 900 de lei
la Salina Center SRL Ia[i, a r`mas \ns`rcinat`.
„Eram \ns`rcinat` \n 3 luni. |ntr-o zi, mi s-a f`cut
r`u [i am sunat-o pe Liliana Bordianu, patroana
salinei, [i am \ntrebat-o dac` s` plec la spital
sau s` chem ambulan]a. Mi-a spus c` mai bine
ar fi s` plec la spital. A[a am [i f`cut. Ajuns`
la spital, medicii mi-au spus c` am iminen]` de
avort. Mi s-a recomandat s` stau dou` s`pt`mâni
acas`, motiv pentru care mi-am luat concediu
medical. So]ul meu a mers personal [i i-a dus
concediul medical. Dup` dou` s`pt`mâni, când
am revenit la serviciu, mi-a spus c` mi-a desf`cut
contractul de munc`. Atunci am decis s`-mi
angajez un avocat”, spune Adina Cod`u.

Tân`ra care lucra 13 ore pe zi
a r`mas [ocat` când a aflat ce
ilegalit`]i a f`cut Liliana
Bordianu pentru a pl`ti mai
pu]in la stat
La scurt timp dup` ce a aflat c` Liliana
Bordianu i-a desf`cut contractul de munc`, Adina
[i-a angajat un avocat. A anun]at-o pe patroana
Salina Center SRL c` o va da \n judecat`. Pentru
a evita procesul, Liliana Bordianu a convocat-o
pe Adina la o discu]ie. „Am mers cu avocata [i
am discutat cu patroana. Acolo mi-a spus c` \mi
va reface contractul, dar nu pe postul de
recep]ioner`, ci pe postul de femeie de serviciu.
Bine\n]eles c` nu am acceptat. |ntr-un final, a
cedat [i mi-a f`cut contract pe postul pe care
fusesem ini]ial. Pentru c` aveam iminen]` de
avort, toat` perioada sarcinii a trebuit s` stau
acas`, iar ea, din punct de vedere legal, era
obligat` s`-mi pl`teasc` concediul medical.
Bine\n]eles c` asta nu s-a \ntâmplat, a[a c` am

mers la Inspectoratul de Munc` s` aflu cu câte
ore m-a trecut pe cartea de munc`, ca s` \n]eleg
câ]i bani \mi revin pe concediul medical. Am
aflat acolo c` eram trecut` cu 2 ore pe zi pe
cartea de munc`, de[i aproape \n fiecare zi
munceam câte 13 ore, iar pe contractul de munc`
pe care l-am semnat scria 8 ore. Atunci am decis
s` o dau \n judecat`”, mai spune Adina Cod`u.
Adina Cod`u a deschis un proces prin care
\i cerea Lilianei Bordianu s`-i pl`teasc` concediul
medical, orele suplimentare muncite, dar [i daune
morale. Suma stabilit` de cei care s-au ocupat
de dosar a fost de 30.000 de lei, bani pe care
nici dup` 4 ani de zile tân`ra nu i-a primit.
„Lucram ore suplimentare nu numai \n timpul
s`pt`mânii, ci [i \n weekend. Aveam salariul de
900 de lei, dar f`ceam [i cur`]enie, eram
recep]ioner`, \ncasam bani, f`ceam pl`]i [i m`
ocupam [i de petrecerile pentru copii. De multe
ori, m` lua de la serviciu, f`r` niciun ban \n
plus, s` merg la petrecerile copiilor prietenilor
ei, s`-i pictez pe fa]`. Totodat`, din momentul
\n care a aflat c` sunt \ns`rcinat`, a \nceput s`
se comporte foarte urât cu mine, m` trata
\ntotdeauna de sus. La fel a f`cut [i cu o coleg`
de-a mea care a r`mas \ns`rcinat` \naintea mea.
S-a chinuit cu greu s` primeasc` concediu
postnatal. Abia când a amenin]at-o c` o d` \n
judecat` a acceptat s`-i fac` plata”, adaug` Adina.

Liliana Bordianu [i-a \nchis
firma [i a dat bir cu fugi]ii
Dup` ce a fost notificat` c` este invitat` \n
instan]`, Liliana Bordianu [i-a radiat firma. A
trimis o notificare avocatei Adinei prin care anun]a
c` nu mai are nicio \ndatorire c`tre angajata ei,
pentru c` firma nu mai exist`. |ntre timp, procesul
intentat de angajata ei era \n plin` desf`[urare.
Abia \n anul 2019, dup` 3 ani de umblat prin
tribunale, Adina Cod`u a primit un r`spuns. „Nu
am primit niciun ban de la Liliana Bordianu
pentru orele lucrate \n plus, pentru concediu
medical [i nici pentru daune morale. Mai mult
decât atât, primeam de la Casa de Asigur`ri de
S`n`tate 1 leu pe lun` pentru indemnza]ia de
cre[tere a copilului, [i asta pentru c` fusesem
trecut` \n sistem cu 2 ore de munc` pe zi, ceea
ce era total neadev`rat. Pentru c` am dus toate
dovezile necesare, am câ[tigat procesul \n instan]`
atât cu CAS, ca s`-mi recuperez banii, cât [i cu
Liliana Bordianu, pe care nu o mai g`sim”, mai
spune tân`ra.

Adina Cod`u primea lunar câte
1 leu pentru indemniza]ia de
cre[tere a copilului
Adina primea indemniza]ie de cre[tere a
copilului de 1 leu pe lun`. Reprezentan]ii CAS
Ia[i au explicat faptul c` suma primit` de Adina
lunar a fost ca o calculare a orelor sale de munc`,

Liliana Bordianu
\nregistrate de patroana Liliana Bordianu. Pentru
c` procesul a durat din 2016 pân` \n 2019, iar
sentin]a a fost dat` la finalul procesului, abia
acum Adina \[i va primi indemniza]ia de cre[tere
a copilului, de la CAS Ia[i. „|n fapt, ea a dat \n
judecat` angajatorul [i, \n subsidiar, noi preluândo pe ea pentru ni[te concedii de maternitate,
modificându-se baza de calcul, noi trebuie s`-i
mai d`m ni[te bani. A primit bani pu]ini pe lun`,
din cauz` c` angajatorul ei atât a declarat la
Fina]e c` prime[te. Noi am pl`tit corespunz`tor
venitului declarat. Judec`torul dându-i dreptate \n
proces, \n consecin]` trebuie s`-i facem [i noi
plata. La executarea silit` noi am f`cut o contesta]ie
pentru c` s-au cerut chetuieli de executare, pe
care noi nu le putem pl`ti, pentru c` procesul a
fost intentat pentru angajator, nu pentru CAS.
Contesta]ia a fost depus` \n februarie [i nu s-a
rezolvat pân` acum, pentru c` din cauza pandemiei
de COVID-19 s-au suspendat toate contesta]iile.
Acum s-au repus pe rol [i a[tept`m s` fie
solu]ionat`. Noi \i vom pl`ti baza, suma de 2.589
de lei. Banii ar trebui s`-i intre s`pt`mâna viitoare,
dar f`r` cheltuielile de executare. Angajatorul ar
fi trebuit s` pl`teasc` cheltuielile de executare”,
spun reprezentan]ii CAS Ia[i.

Avocata Adinei: „Vom intra \n
faza de executare silit`
\mpotriva persoanei juridice, [i
anume Salina Center SRL”
|n ceea ce o prive[te pe patroana Salina
Center Ia[i SRL, exist` posibilitatea de a sc`pa
basma curat`. Pentru c` [i-a radiat firma la care
a fost angajat` Adina, ar putea s` nu mai poat`
fi tras` la r`spundere. Liliana Bordianu este \nc`
patroana spa]iului, dar dup` ce a aflat c` este
dat` \n judecat` [i-a \nchis firma [i a \nchiriat
spa]iul unui alt om de afaceri. De[i a fost
contactat` de nenum`rate ori de redactorii BZI
pentru a ob]ine un punct de vedere, Liliana
Bordianu nu a fost de g`sit. „Procesul a avut o

solu]ie favorabil`. |n acest moment, discut`m
despre un dosar de executare silit`, care este
pe rolul executorului care se ocup` de caz. Nu
v` pot da mai multe informa]ii. Vom intra \n
faza de executare silit` \mpotriva persoanei juridice,
[i anume Salina Center SRL”, a precizat avocata
Adinei.

Ionu], so]ul Adinei: „Nu este
u[or s` cheltuim bani prin
tribunale. Nu ne mai permitem
un alt proces, dar vom face tot
posibilul s` se ajung` la
dreptate”
So]ul Adinei, Ionu] Cod`u, spune c` nu se
vor opri aici \ncerc`rile lor de a se face dreptate.
Cu doi copii, nu este u[or s` tr`ie[ti cu un venit
atât de mic. B`rbatul este \n [omaj, iar Adina
este \n concediu de cre[tere a copilului. Familia
Cod`u va lupta \n continuare pentru dreptate.
„|n primul rând, \n via]a noastr` nu am sim]it
o asemenea jignire. Nu te po]i ruga ca s`-]i
prime[ti drepturile. So]ia mea a lucrat foarte
multe ore pentru care nu a fost pl`tit`, nu a
primit nici bani pentru concediu medical. Avem
de recuperat peste 30.000 de lei de la Liliana
Bordianu. Patroana Salinei Center SRL \i spunea
so]iei mele: „Nu mai veni cu matahala ta dup`
tine”, referindu-se, desigur, la mine. Noi nu am
ajuns s` fim nevoi]i s` fim trata]i astfel. Eu am
lucrat \n func]ia de cadru militar \n misiuni \n
Afganistan, iar apoi am venit \n România [i am
lucrat pe func]ia de agent de securitate. Pentru
c` firma s-a \nchis, am intrat \n [omaj. Nu este
u[or s` cheltuim bani prin tribunale. Deja am
cheltuit peste 10.000 de lei pentru a se face
dreptate. Nu ne mai permitem un alt proces, dar
vom face tot posibilul s` se ajung` la dreptate”,
spune Ionu] Cod`u.
Bianca CIUBOTARIU

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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Blat incredibil `ntre Telekom România
[i Urbioled pe bani publici! Ana-Maria
Ciot`r [i Bogdan Solcanu au devenit
partenerii firmei de telecomunica]ii.
Pre]ul asocierii: 825.000 de euro
pentru spa]iul din centrul Ia[ului
Urbioled SRL \ncerca s` fure
contractele companiei
Telekom România \n 2018. |n
2019, dup` ce a cump`rat un
spa]iu ultracentral \n Ia[i, dup`
o licita]ie suspect`, Ana-Maria
Ciot\r s-a \n]eles cu Miroslav
Majoros, administratorul
Telekom, [i au participat \n
asociere la mai multe licita]ii
din ]ar`. De atunci, licita]iile
au curs, cu Telekom ca
interfa]`. Contractele au ajuns
la o valoare de 2 milioane de
euro
Modul \n care Telekom România ac]ioneaz`
pe pia]a local` ridic` mari semne de \ntrebare,
existând conflicte de interese flagrante. |n acest
moment, Telekom România Communications este
de]inut` de Deutch Telekom \n propor]ie de 54
la sut`, \n timp ce Statul Român de]ine 46 la
sut` din ac]iuni prin Ministerul Comunica]iilor [i
Societ`]ii Informa]ionale (MCSI). Conflictul de
interese apare \n momentul \n care Telekom
România a scos la vânzare un spa]iu ultracentral
din Ia[i de pe strada Gavriil Musicescu, nr.6. La
licita]ie s-a prezentat societatea Urbioled SRL,
de]inut` \n acte de Ana-Maria Ciot\r, dar controlat`
de partenerul acesteia, Bogdan Solcanu, fiul fostului
senator Ion Solcanu. Urbioled SRL avea nevoie
musai de spa]iu pentru c` achizi]ia reprezint` o
condi]ie important` \n vederea ob]inerii unei
finan]`ri europene. De precizat c` activitatea
Urbioled se axeaz` pe proiecte privind \ntre]inerea
[i extinderea iluminatului public. Revenind la
licita]ia pentru vânzarea spa]iului, Telekom a cerut
un pre] de pornire de 800.000 de euro. Ana-Maria
Ciot\r pluseaz` cu 25.000 de euro, dar un
contracandidat, persoan` fizic`, a pus peste \nc`
25.000 de euro. De[i oferta persoanei fizice a
fost mai bun`, Telekom a respins-o motivând
probleme de integritate. |n consecin]`, cuplul
Ciot\r-Solcanu a r`mas cu spa]iu. |n caz contrar,
riscau s` piard` finan]area de 5,5 milioane de
euro. |n acest caz, a fost prejudiciat [i Statul
Român, pentru c` nu a fost acceptat` oferta cu
pre]ul mai bun. Ana-Maria Ciot\r nu a r`spuns
apelurilor telefonice repetate pentru a oferi un
punct de vedere.

|nainte de vânzarea spa]iului
din centrul Ia[ului, Urbioled
\ncurca compania Telekom la
licita]ii
Povestea dintre Urbioled SRL [i Telekom
România a \nceput \n vara anului 2018. Cele dou`
societ`]i au participat \n calitate de competitori
direc]i la dou` licita]ii. Prima procedur` viza

cre[terea eficien]ei energetice a sistemului de
iluminat public \n ora[ul Potcoava, jude]ul Olt.
Contractul \n valoare de 2.072.980 lei, f`r` TVA,
a fost câ[tigat de c`tre Telekom România,
adjudecarea având loc pe data de 25.09.2020.
Ulterior, cele dou` societ`]i s-au b`tut la o licita]ie
pentru un contract de 2.413.254 lei, f`r` TVA,
pentru modernizarea sistemului de iluminat public
\n ora[ul Nehoiu, jude]ul Buz`u. Pe data de
08.10.2018, Telekom câ[tig` din nou licita]ia. |ns`,
lucrurile iau o nou` turnur` pe data de 21.12.2018.
La data respectiv`, Telekom România anun]` c`
vrea s` vând` spa]iul din centrul Ia[ului. Reamintim
c` Urbioled a cump`rat spa]iul dup` organizarea
unei licita]ii scandaloase. Acesta este momentul
\n care cele dou` societ`]i devin partenere \n
mai multe afaceri. Clar, Urbioled a fost avantajat`
de compania cu ac]ionariat MCSI, ca mai apoi
s` i se ofere contracte tot cu institu]iile Statului.

65 la sut` din contract. Cam acesta este modelul
dup` care cele dou` firme participau la licita]ie.
Telekom România asigura intrarea \n institu]iile
publice, iar contractele erau de fapt onorate de
subcontractan]i. Ana-Maria Ciot\r discuta direct cu
Miroslav Majoros, numit administrator la compania
Telekom România Communications, care a \nregistrat
anul trecut o cifr` de afaceri de 2,8 miliarde de
lei, pierderi de 794 de milioane lei, datorii de 1
miliard de lei, cu un num`r de 3.962 de angaja]i.

|nc` 8 contracte au fost
câ[tigate de c`tre asocierea
Telekom România - Urbioled

Aventura contractelor pe bani publici a continuat
pentru Ana-Maria Ciot\r [i Telekom România. |n
doi ani, au câ[tigat licita]ii \n valoare de 2 milioane
de euro.
- Modernizarea sistemului iluminat public \n
ora[ul Darabani, jude]ul Boto[ani - 2.395.096 lei,
Au mers la bra] pentru
f`r` TVA - 24.06.2019
câ[tigarea unor contracte
- Modernizarea sistemului de iluminat public
b`noase de la mai multe
stradal \n comuna Tome[ti, jude]ul Timi[ - 372.235
prim`rii din ]ar`
lei, f`r` TVA - 31.07.2019
- Reabilitarea [i modernizarea sistemului de
Dup` anun]ul f`cut pentru vânzarea spa]iului
ultracentral, Telekom România [i Urbioled apar iluminat public \n comuna M`gura Ilvei, jude]ul
pentru prima oar` \n calitate de asocia]i la licita]ia Bistri]a-N`s`ud - 556.431 lei, f`r` TVA - 17.12.2019
- Modernizare re]ea iluminat public \n comuna
pentru modernizarea sistemului de iluminat stradal
din Prim`ria comunei Murighiol, jude]ul Tulcea. M`ri[el, jude]ul Cluj - 2.927.810 lei, f`r` TVA Contractul \n valoare de 682.098 de lei, f`r` TVA, 17.12.2019
- Achizi]ionarea, instalarea [i punerea \n
a fost semnat pe data de 04.01.2019. Societatea
condus` de Ana-Maria Ciot\r \ncasa din contract func]iune aparate de iluminat led pentru modernizarea
o parte de 96,3 la sut`. Aceea[i schem` a fost iluminatului public stradal, comuna P`ltini[, jude]ul
pus` \n aplicare [i pe data de 05.03.2019. Atunci Boto[ani - 422.994 lei, f`r` TVA - 21.01.2020
- Servicii de proiectare tehnic` [i execu]ie
a fost semnat contractul cu asocierea men]ionat`,
\n valoare de 412.294 lei, f`r` TVA. De data asta, pentru „Lucr`ri de reabilitare [i modernizare re]ea
licita]ia a fost organizat` de Prim`ria comunei de iluminat”, comuna Feldru, jude]ul Bistri]aSaligny, jude]ul Constan]a. Obiectivul procedurii: N`s`ud - 772.242, f`r` TVA - 01.04.2020
- Proiectare [i execu]ie lucr`ri de \ntre]inere
modernizarea re]elei de iluminat public din sat
F`clia. |n calitate de subcontractant, Urbioled \ncasa [i modernizare a sistemului de iluminat public,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ora[ul B`ile Herculane, jude]ul Cara[-Severin 1.548.383 lei, f`r` TVA - 15.05.2020
- Amplasare sistem de iluminat, comuna Podu
Turcului, jude]ul Bac`u - 375.406 lei - 23.09.2020

Urbioled SRL a blocat licita]ia
pentru extinderea iluminatul
public din municipiul Ia[i
Ana-Maria Ciot\r a \ncercat s` câ[tige un contract
de 17,6 milioane lei, f`r` TVA, aproape 3,6 milioane
euro, pentru extinderea iluminatului public \n
municipiul Ia[i. Urbioled a contestat la Consiliul
Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC)
oferta ce apar]inea societ`]ii Elba Com SRL, din
Timi[oara, declarat` câ[tig`toare de c`tre comisia
de evaluare a ofertelor. Contesta]ia a fost formulat`
\n condi]iile \n care oferta Urbioled era mai mare
decât cea depus` de Elb Com cu aproximativ
120.000 lei. Licita]ia a fost blocat` mai bine de 6
luni. Recent, Curtea de Apel Ia[i a respins definitiv
ac]iunea depus` de Urbioled. |n consecin]`, Prim`ria
Ia[i a semnat contractul cu firma din Timi[oara.
Conform caietului de sarcini, modernizarea iluminatului
public din Ia[i se va realiza pe o lungime de 75
de kilometri. Firma cu care se semneaz` contractul
trebuie s` execute lucr`rile \n termen de 7 luni.
Lucr`rile constau \n modernizarea tablourilor, a
punctelor de aprindere pentru iluminat (287 buc`]i)
[i echiparea lor cu module de telegestiune, realizarea
unui sistem de telegestiune, înlocuirea aparatelor
de iluminat existente dep`[ite din punct de vedere
fizic [i moral cu unele noi, performante, de tip
LED, echipate cu module de telegestiune, alese în
conformitate cu criteriile impuse de clasele de
iluminat ale str`zilor [i de configura]ia existent` în
teren.
Cotidianul BZI va reveni cu noi detalii despre
modul suspect \n care Urbioled \ntocmea ofertele
\n cadrul licita]iilor.
Ciprian BOARU
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Cannabis livrat la u[a consumatorului
printr-un simplu telefon. Comercian]ii
se simt proteja]i de o lege care nu exist\
Un fenomen ciudat se r`spânde[te \n mas`.
Zeci de site-uri pun la vânzare derivate din
cannabis. O parte dintre aceste derivate sunt
legale, alt` parte nu. De exemplu, un site românesc
ofer` spre vânzare ceai de cannabis. Vânz`torii
specific` faptul c` florile de cânep` au un con]inut
de THC de sub 0,2 la sut` [i dau de \n]eles c`
sunt legale. THC ( tetrahidrocanabinolul) este
unul dintre numero[ii compu[i canabinoizi care
au fost identifica]i în planta de canabis. Acesta
este principalul compus cu efect psihoactiv din
produsul vegetal. Gre[it, spun procurorii DIICOT.
Iat` cum sun` un anun] de pe un site de profil.
„Ceai de cânep` CBD 3%, ECO, ob]inut din flori
de cânep` pure cu un con]inut de THC sub 0.2%,
complet legal [i aprobat \n Uniunea European`.
Plantele au fost culese cu mâna la sfâr[itul verii
[i uscate u[or, astfel \ncât aroma [i ingredientele
din plant` sunt bine p`strate, iar con]inutul natural
de cannabidiol s` fie cât mai mare, \n a[a fel
\ncât întregul spectru de canabinoizi este men]inut”,
se arat` \n descrierea produsului.

Vânz`torii online explic`
beneficiile consumului
Vânz`torii online vorbesc despre beneficiile
produsului pe care \l comercializeaz`. „Acest ceai
de cânep` deosebit de intens la gust este extrem
de bogat în canabinoizi, terpeni, flavonoizi [i este
foarte potrivit pentru persoanele care caut` în
special un con]inut ridicat de CBD. Gustul este
intens datorit` propor]iei ridicate de r`[in` de
canabis, iar ceaiul are cele mai bune efecte atunci
când este fiert \mpreun` cu o cantitate mic` de

gr`simi (lapte de cocos, ulei de cocos, unt etc.
De asemenea, este ideal pentru coacere [i g`tit”,
precizeaz` comercian]ii. De-a lungul timpului s-a
dovedit c` unele derivate din cannabis sunt extrem
de benefice organismului. Totu[i, unde e lege nu
ar trebui s` fie tocmeal`.

Tot mai multe persoane vor s`
poat` cump`ra astfel de
substan]e f`r` s` se ascund`
Tot mai multe persoane vor ca aceste derivate
din cannabis care con]in THC (tetrahidrocanabinolul)
s` devin` legale. Recent a fost creat un site denumit
„Legalizam.ro”, cu ajutorul c`ruia se adun` semn`turi
pentru legalizarea cannabisului. Pân` \n acest
moment, pe site-ul „Legalizam.ro”, 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 legalizarea
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
de 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.

Se adun` semn`turi pentru
legalizarea cannabisului
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

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

estimat raportându-ne la interesul [i preg`tirea
politicienilor actuali. Aceasta este, pe scurt, ideea
noastr`. Acum s` dezvolt`m pu]in cum inten]ion`m
s` începem ini]iativa civic` de legalizare a
marijuanei”, au mai precizat ace[tia. {eful Centrului
de Prevenire, Evaluare [i Consiliere Antidrog al
Jude]ului Ia[i (CPECA IA{I), inspectorul de poli]ie
Marius Mihai Manea, trage un semnal de alarm`.
„Cei care vor s` achizi]ioneze produse derivate
din cannabis trebuie s` fie aten]i ca acestea s`
nu con]in` THC, pentru a evita problemele cu
legea. Recomand ca \nainte de a achizi]iona un
produs, clientul s` se informeze cu privire la
substan]ele pe care acesta le con]ine”, a precizat
Marius Manea.
Sorin PAVELESCU
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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
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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.
Animator socioeducativ, f`r`
studii [i experien]` precizate,
EVOZPARTY SRL. Rela]ii la:
0728324000.

PUBLICITATE

Joi, 22 octombrie

12

MIC A PUB LIC ITATE
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.

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.

Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@yahoo.com.
Buc`tar, persoan` peste 50 ani
disponibilizat` \n perioada st`rii
de urgen]`/ alert`, EXPRESSO
MARTINI SRL. Rela]ii la:
0754834278.
Buc`tar, studii medii, experien]`
1 an, REMAYENY SRL. Rela]ii la:
0742627378;
contacttrioconsulting@gmail.com
.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

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

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

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.

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

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

Femeie de serviciu, scoala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA DE
PROPRIETARI 339 TR I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.

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.

Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
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.

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.

Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.

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

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

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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

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

Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.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.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba

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

Economist, studii superioare, f`r` Frizer, calificare, BELLISSIMA
experien]` precizat`, TERMOTOP SALON BY ELENA. Rela]ii
SERVICE SA IASI. Rela]ii la:
la: 0742685232;
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
elena_iv86@hotmail.it.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer proiectant CFDP, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, abs.scoala
profesionala/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat`, SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii
la:0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
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.
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L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.

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.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.

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

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Manipulator marfuri, studii medii
[i experien]` precizate, ROMTEC
AUSTRIA SRL. Rela]ii la:
0332/808730; 0232/227054.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.

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.

L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

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

Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, peroane cu
dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
crenguta.andronachi@testergrup.
ro.

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

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

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.
Montator subansamble, studii
medii, experien]` 6 luni, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
la: 0747168057;
contact@automatic.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, CATYAX
CONSTRUCT. Rela]ii la:
0747419092;
vas_ro@yahoo.com.

0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii
la:0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.

Muncitor necalificat, studii
gimnaziale, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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.

SC POWER CONCEPT SRL cu
sediul \n Pa[cani, str. Moldovei,
nr 4, bl Moldova parter
inten]ioneaz` s` solicite de la
ADMINISTRA}IA BAZINALA DE
APE SIRET BACAU, aviz de
gospodarirea apelor pentru
investi]ia „Explotarea agregatelor
minerale din albia minora a râului
Moldova perimetrul Criste[ti 2
Amonte situat \n localitatea
Criste[ti, jud Ia[i”. Informa]ii
suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, observa]ii,
sugestii [i recomand`ri la sediul
SC POWER CONCEPT SRL sau
telefon 0232765042 \ntre orele
7.30-15.30.

PIERDERI
Lichidatorul numit ORC Ia[i,
anun]` pierderea certificatului de
\nregistrare [i a certificatelor
constatoare pentru SC TEXTIL
SPA SRL-D, cu sediul \n Ia[i, str.
Gradinari, nr.42, bl G11, etaj 2,
ap.11, jud.Ia[i, \nregistrat \n R.C.
cu nr: J22-1325/2015, CUI:
34822529, SC SILEX FORTE
SRL cu sediul \n sat Valea
Ursului, str. Stejarului, nr.8,
com.Miroslava, Jud.Ia[i,
\nregistrat \n RC sub nr.J221237/2013, CUI:32027110.Se
declar` nule.

MEDIU
SC M.CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
Construire imobil locuin]e
colective, spa]ii comerciale,
birouri, parcare suprateran` [i
subteran` pe teren proprietate”
propus a fi implementat în mun.
Ia[i, str. Rampei, nr. 9A, nr. cad.
166031, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a avizului de mediu.
Informa]iile privind con]inutul
documenta]iei tehnice a
proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[i –
mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, Ia[i, zilnic între orele 8:00 –
16:00. Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i \n
termen de 15 zile de la
publicarea anun]ului.

DIVERSE

UAT AL.I.CUZA, comuna/sat
AL.I.CUZA, inten]ioneaz` s`
solicite, de la Administra]ia
Bazinal` de Apa Siret BacauS.H.I.Pascani, aviz de
gospod`rirea apelor pentru
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
investi]ia “MODERNIZARE POD
f`r` experien]` precizat`, DAS
PESTE PÂRÂUL }IGANCILOR
Muncitor necalificat \ntre]inere
SERVICE SRL. Rela]ii la:
drumuri [i poduri, studii medii,
EXTRAVILAN COMUNA
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

AL.I.CUZA”.Nu rezult` ape uzate.
Aceast` solicitare de aviz este
conform` cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Informa]ii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, observa]ii,
sugestii [i recomandari la telefon
0232/716.537, \ntre orele 8.00 16.00, \ncepand cu data de
15.10.2020.

CONDOLEAN}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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Comercian]ii de ciuperci care vând
`n afara pie]ei Alexandru, din Ia[i,
verifica]i de autorit\]ile locale. Au
fost aplicate amenzi de 11.000 de lei

Comercian]ii de
ciuperci care vând \n
afara pie]ei
Alexandru, \n fiecare
an când \ncepe
sezonul acestor
produse, au fost
sanc]iona]i de
autorit`]ile locale.
Potrivit Poli]iei Locale
Ia[i, ace[tia nu au
voie s` comercializeze
ciuperci f`r` certificat
de calitate ob]inut de
la Direc]ia de
S`n`tate Public` [i
nici s` ocupe zona din
afara pie]ei. |n total,
au fost aplicate
amenzi \n valoare de
11.000 de lei [i 3
avertismente

Comercian]ii de ciuperci care vând
\n afara pie]ei Alexandru au fost verifica]i
de autorit`]ile locale. Liviu Zanfirescu,
[eful Poli]iei Locale Ia[i, sus]ine c` au
aplicat amenzi \n valoare de aproximativ
10.000 de lei comercian]ilor care vând
ilegal aceste produse, \n afara pie]ei.
„Noi aplic`m sanc]iuni frecvent acestor
comercian]i. Sunt culeg`tori care vin
din Voine[ti, Schitu Duca. Noi nu le
permitem s` comercializeze \n afara

pie]ei [i aplic`m amenzi pe Legea
12/90. Chiar [i azi am fost \n control,
erau vreo 20 de persoane care vindeau,
[i am aplicat amenzi. Noi proced`m
la distrugerea lor, ciupercile nu au
certificat de calitate. Este riscant pentru
cei care cump`r` de la ace[ti comercian]i,
pentru c` nu au autoriza]ie [i exist`
riscul \mboln`virii sau chiar a decesului”,
a declarat Liviu Zanfirescu, [eful Poli]iei
Locale Ia[i.

Inspectorii Direc]iei
Agricole au demarat
verific`rile \n pie]ele
din Ia[i dup` ce au fost
depuse mai multe
reclama]ii cu privire la
faptul c` sunt
comercializate fructe [i
legume \n afara acestor
spa]ii special
amenajate
Astfel, comercian]ii de struguri sau
de ciuperci au fost sanc]iona]i cu amenzi
sau avertismente pentru c` vindeau \n
aceste locuri, \n afara pie]elor, fiind
aplicate 3 avertismente [i o amend`
\n valoare de 1.000 de lei. Comercian]ii
care vindeau, la tarabe sau \n pie]e,
legume [i fructe care nu erau etichetate
corespunz`tor au fost sanc]iona]i cu
amenzi \n valoare de 5.000 de lei.
Gabriel Hoha, director Direc]ia Agricol`
Ia[i, sus]ine c` \n pie]e sunt controale
periodice. „Control`m produc`torii,
comercian]ii din pie]e, toate documentele
pe care trebuie s` le aib` asupra lor
[i aplic`m sanc]iuni \n cazul \n care

\ncalc` legea”, sus]ine directorul Gabriel
Hoha.

Poli]ia Local` Ia[i a
aplicat amenzi \n
valoare de 10.000 de lei
comercian]ilor care
vând ilegal ciuperci
Ie[enii care tranziteaz` zilnic zona
pie]ei Alexandru sus]in c` ace[ti
comercian]i vând de mai mul]i ani \n
afara pie]ei [i ar trebui luate m`suri.
„Este o situa]ie revolt`toare, care se
repet` an de an. Tot felul de indivizi
dubio[i, agresivi, care fac un comer]
ilicit cu ciuperci, dar [i cu alte produse,
f`r` ca administra]ia pie]elor, Poli]ia
Local` sau edilii s` ia m`suri de atâta
timp. Este inacceptabil ce se \ntâmpl`.

Totul este [i un atentat la s`n`tatea
public`. |n plus, unii dintre ace[ti golani
sunt [i agresivi cu cet`]enii care vor
s` trag` un semnal de alarm` legat
de ceea ce fac \n pia]` \n fiecare an”,
sus]ine V. H., unul dintre ie[enii care
tranziteaz` zilnic aceast` zon`.

Comercian]ii de
ciuperci vor fi controla]i
[i \n urm`toarea
perioad` de autorit`]ile
locale din Ia[i
Una dintre ie[encele nemul]umite
de faptul c` ace[tia blocheaz` zona
din afara pie]ei sus]ine c` administra]ia
pie]elor ar putea g`si o solu]ie pentru
ca ace[tia s` vând` \n pia]a Alexandru.
„Nu ai loc pe unde s` treci din cauza

acestor bi[ni]ari care, pe lâng` faptul
c` nu au niciun document, autoriza]ie,
pentru a vinde \n afara pie]ei, vorbesc
urât cu cei care le spun s` \[i schimbe
locul, pentru c` blocheaz` strada,
trotuarul. Nu poart` masc` de protec]ie,
nu dau bon fiscal, te mai fur` [i la
cântar. Ei spun c` Poli]ia Local` \i las`
s` vând` aici. Cum este posibil a[a
ceva? De ce administra]ia pie]elor nu
le ofer` un loc \n pia]`, unul sezonier,
s` pl`teasc` o sum` modic` pentru
perioada aceasta, cât vor s` vând`
ciupercile. Pot s` vând` \n pia]`,
respectând toate regulile”, sus]ine R.Z,
o alt` ie[eanc` ce trece zilnic prin
aceast` zon` din apropierea pie]ei
Alexandru.
Raluca COSTIN

Prim\ria Ia[i a semnat contractul pentru modernizarea pasajului
subteran Frumoasa! O firm\ din Bucure[ti se va ocupa de proiectare
Societatea Capital Vision
SRL se va ocupa de
proiectarea pasajului
subteran Frumoasa.
Obiectivul se afl` \ntr-o
stare destul de avansat`
de degradare.
Municipalitatea a estimat
c` lucr`rile de reabilitare
vor dep`[i nivelul sumei
de 1 milion de euro
Pasajul subteran Frumoasa va intra
\n etapa de modernizare. Valoarea
estimat` a investi]iei este de 1 milion
de euro. Recent, a fost finalizat` licita]ia.
Edilii au semnat contractul pentru
realizarea primei etape, cea de proiectare.
Oferta de 49.500 lei, f`r` TVA, apar]ine
societ`]ii Capital Vision SRL, din
Bucure[ti. Societatea este condus` de
Lauren]iu [i Luciana Alexandra Pavelescu.
|n 2019, societatea a \nregistrat o cifr`

de afaceri de 7,5 milioane de lei, profit
de 2,7 milioane de lei, datorii de 3,5
milioane de lei, cu un num`r de 5
angaja]i. Oferta financiar` reprezint`
jum`tate din prevederea bugetar` ini]ial`.
„Pasajul subteran Frumoasa este amplasat
\n intravilanul municipiului Ia[i [i asigur`
subtraversarea pietonal` a unui pachet
de 3 linii de cale ferat`, \ntre cartierul
Nicolina, pe strada Libert`]ii [i cartierul
Frumoasa, pe stradela Cet`]uia. Pasajul
se afl` \n exploatare de circa 50 de
ani [i nu a fost consolidat sau modernizat
pân` \n prezent. |n ultimii ani au fost
efectuate lucr`ri de \ntre]inere [i repara]ii
curente la interiorul pasajului [i la
nivelul sc`rilor de acces. Pe perioada
de serviciu de circa 50 de ani, pasajul
a suferit o serie de procese majore de
degradare, atât la nivelul c`ii [i a
structurii de rezisten]` a pasajului
propriu-zis, cât [i la nivelul sc`rilor de

acces”, se arat` \n caietul de sarcini.

Proiectarea se va
realiza pe baza unei
expertize tehnice
comandate de
Prim`ria Ia[i
Expertiza tehnic` arat` c` pasajul
are o lungime total` de 40 de metri.
Partea pietonal` are o lungime de 37,70
de metri. Sc`rile de acces spre strada
Libert`]ii au o lungime de 29,95 de
metri, iar sc`rile spre stradela Cet`]uia
au o lungime de 22,65 de metri. „La
nivelul c`ii pietonale \n pasajul pietonal
Frumoasa au fost constatate urm`toarele
defecte [i degrad`ri: calea pietonal` \n
pasaj este degradat`, cu numeroase
denivel`ri \n special \n dreptul rosturilor
transversale din dala de beton; calea
pe canalul tehnologic este degradat`,

cu numeroase cr`p`turi transversale,
care pune \n pericol siguran]a [i confortul
circula]iei pietonilor \n pasajul Frumoasa;
blocarea colect`rii [i evacu`rii pluviale
prin blocarea sistemului de colectare
cu gunoaie [i depuneri; neasigurarea
pantelor transversale [i longitudinale
necesare scurgerii rapide a apelor
pluviale \n pasajul pietonal”, se arat`
\n documenta]ia licita]iei.

Dou` pasaje subterane
urmeaz` s` fie
construite pe strada
Palat [i aleea
Sadoveanu
Prim`ria Ia[i inten]ioneaz` s`
construiasc` dou` pasaje subterane \n
dou` zone aglomerate din ora[.
Municipalitatea a propus realizarea a
dou` studii de fezabilitate. Unul dintre
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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. Va
lega 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
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Mirel R\doi [i-a decis viitorul!
Ce va face selec]ionerul dup\
ratarea calific\rii la EURO 2020
Mirel R`doi pare decis s` r`mân` \n
continuare selec]ionerul na]ionalei de
fotbal a României
De luni, Mirel R`doi s-a întors la treab`, iar surse din Federa]ia
Român` de Fotbal spun c` selec]ionerul României pare s` fi
dep`[it momentul psihologic în care p`rea la un pas s`-[i dea
demisia [i se arat` hot`rât s`-[i duc` contractul la final, atacând
inclusiv preliminariile Campionatului Mondial.
De[i începuse promi]`tor mandatul s`u la na]ional`, cu o
remiz` acas` cu Irlanda de Nord [i cu o victorie în deplasare în
Austria, toate planurile lui Mirel R`doi s-au pr`bu[it dup` cele
trei înfrângeri consecutive care au urmat. Selec]ionerul [i-a luat
un r`gaz de câteva zile, dup` care, de luni, [i-a reluat activitatea
la biroul de la Casa Fotbalului. Surse federale sus]in c` „era înc`
afectat de ce s-a întâmplat, mai ales de evolu]ia echipei în aceste
trei e[ecuri, dar e decis s` nu renun]e [i vrea s` î[i duc` pân`
la cap`t mandatul, adic` pân` la finalul preliminariilor Mondialului
din Qatar. Acele declara]ii controversate, mai ales cele de dup`
meciul cu Austria, au fost date la sup`rare, la cald”.

Trei stoperi sau doi închiz`tori
De când a venit la na]ional`, Mirel R`doi a încercat s` schimbe
stilul de joc, afirmând c` nu vrea s` sacrifice spectacolul pentru
rezultat. A jucat mereu într-un 4-3-3, modern, dar riscant, cu
ap`rarea foarte sus, pentru a comprima spa]iile [i a permite
atacan]ilor [i mijloca[ilor s` fac` presing în jum`tatea advers`.
Planul a ]inut cu Irlanda de Nord [i mai ales în Austria, în
primele dou` jocuri din Liga Na]iunilor. Totul s-a pr`bu[it îns`
dup` doar 5 s`pt`mâni, la barajul pentru Euro 2020 din Islanda,
1-2, apoi în Norvegia, 0-4, [i cu Austria acas`, 0-1. Cu excep]ia
unor momente mai bune din prima repriz` a meciului cu ultimul
adversar, la Reykjavik [i la Oslo „tricolorii” au pierdut, dar, mai
grav, exprimarea echipei a fost jalnic`, în toate compartimentele.
Cei din jurul lui R`doi i-au recomandat s` g`seasc` o solu]ie
mai prudent` pentru viitoarele partide, amicalul cu Belarus [i
ultimele dou` jocuri din Liga Na]iunilor, cu Norvegia [i Irlanda
de Nord, care ne-ar putea readuce în urna a doua valoric` pentru
tragerea la sor]i a CM 2022.

Mirel R`doi ia \n calcul un
sistem de joc mai prudent
Acelea[i surse de la Casa Fotbalului sus]in c` „pân` la urm`,
decizia final` va fi la R`doi, dar mai mul]i dintre colaboratori [i
prieteni i-au sugerat s` ia în calcul un sistem mai prudent. Nu
doar s` se apere, cum au f`cut predecesorii s`i, dar s` î[i asigure
mai mult spatele. Poate folosind trei stoperi, poate cu doi închiz`tori,
el hot`r`[te, dar s` g`seasc` o solu]ie de compromis, în care
echipa s` poat` juca ofensiv, dar s` fie mai solid` [i în ap`rare.
Pentru c` este clar, nu putem face fa]` fizic genului de echipe
pe care le-am întâlnit”.

Mirel R`doi r`mâne selec]ionerul României

Selec]ionerul va prezenta un raport în fa]a membrilor Comisiei
Tehnice la finalul campaniei din Liga Na]iunilor, dar nu se va
pune în discu]ie mazilirea sa.
„Dup` meciurile din noiembrie ne a[ez`m la mas`, vedem
care sunt gândurile conducerii, gândurile mele, dac` putem continua
sau nu! Nu vreau s` stau pe acest scaun doar pentru c` m`
numesc selec]ionerul României. Dup` ultimele meciuri vom vedea
care sunt progresele, dac` au existat. Dac` nu, va trebui s` ne
gândim la altcineva”, a declarat Mirel R`doi, dup` înfrângerea cu
Austria.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Ultimele informa]ii sus]in c` indiferent de rezultatele din aceste
trei partide din 2020, Mirel R`doi nu va fi înlocuit de pe banca
na]ionalei. „În ultimul timp, s-au tot schimbat antrenori înainte
de expirarea mandatelor. Oricum cineva trebuia s` dea un restart
la na]ional`. A f`cut-o Mirel, în mod normal trebuie ca el s`
continue, chiar dac` acum rezultatele nu sunt de partea lui. Nea ar`tat c` exist` speran]`, firesc e s` duc` treaba pân` la cap`t”,
spun acelea[i surse.

Ofert\ FABULOASA, primit\ de Gigi Becali pentru
Florinel Coman. Starul de la FCSB bifeaz\
transferul carierei: ıSteaua poate spera‰
FCSB este una dintre candidatele la
titlu în actualul sezon din Liga I, iar acest
lucru i se datoreaz`, în mod special, [i lui
Dennis Man.
Mijloca[ul de 22 de ani are cifre excelente
în acuala stagiune, astfel c` echipe importante
din fotbalul european au început s` se
intereseze de serviciile lui Dennis Man.
Nou` goluri [i cinci pase decisive a reu[it
Dennis Man în cele opt meciuri jucate
pentru FCSB în actualul sezon, în toate
competi]iile, iar cluburi precum Atalanta,
Bologna sau Dinamo Kiev s-au interesat
de un eventual transfer al mijloca[ului de
la FCSB.
De altfel, ro[-alba[trii se pot l`uda cu
un alt juc`tor de mare perspectiv` în lot.
În direct la Telekom Sport, Cornel Dinu a
recunoscut c` Dennis Man [i Florinel Coman
sunt fotbali[tii echipei lui Gigi Becali care
n-ar trebui s` lipseasc` de la echipa na]ional`.
Man se pare c` a trecut cu bine peste
testarea pozitiv` cu coronavirus, de luna
trecut`, iar acum mijloca[ul are din nou
evolu]iile apreciate pe care le a[teapt`
patronul ro[-alba[trilor.

În schimb, Florinel Coman mai are de
a[teptat pân` s` revin` pe teren. Accidentat
în meciul de la Backa Topola, câ[tigat
dramatic de FCSB la loviturile de departajare,
mijloca[ul de 22 de ani mai are aproximativ
o lun` de a[teptat pân` s` joace din nou
un meci oficial pentru de]in`toarea Cupei
României. De altfel, sezonul începuse foarte
bine [i pentru Florinel Coman.

Ofert` fabuloas` primit` de
Becali pentru Florinel
Coman. Mijloca[ul de la
FCSB, tot mai aproape de
plecare din Liga I
Cu un gol [i alte trei pase decisive
reu[ite la FCSB, Coman ajunsese la echipa
na]ional`, unde a avut o evolu]ie extrem
de apreciat` într-o deplasare dificil`, în
Austria. România s-a impus atunci cu 3-2,
meci în care Florinel Coman a reu[it o
pas` decisiv` pentru Denis Alibec. Evolu]iile
bune [i vârsta care înc` îi permite s` fie
considerat un fotbalist de mare perspectiv`
sunt principalele motive pentru care echipele

importante din Europa se lupt` pentru
semn`tura mijloca[ului de la FCSB. În
trecut, Gigi Becali a refuzat o mul]ime de
oferte, inclusiv de la Sheffield United sau
de la Sporting pentru mijloca[ul s`u, iar
acum, patronul ro[-alba[trilor nu s-a r`zgândit
[i a[teapt` în continuare cel pu]in 10 milioane
de euro pentru a renun]a la Florinel Coman.
Chiar fostul mare interna]ional Gic`
Popescu a dezv`luit c` Gigi Becali a refuzat
o ofert` uria[` pentru fotbalul românesc
venit` pe numele lui Florinel Coman.
„Dac` Mih`il` s-a vândut cu 8,5 milioane
de euro, de ce nu ar spera Steaua s` ia
minimum 10 pe Coman? Coman e juc`tor
de echip` na]ional`, e un juc`tor foarte
bun. Eu [tiu c` Steaua a avut nou` milioane
de euro pe el si n-a vrut s`-l dea. Ei au
socotelile lor, au încredere c` se poate
vinde pe o sum` mai mare” , a declarat
Gic` Popescu pentru as.ro.
5,5 milioane de euro este cota lui
Florinel Coman, conform site-ului de specialitate
transfermarkt.com
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Un poli]ist aflat `n misiune a fost
oprit `n for]\ de o turm\ de mistre]i!
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Bursa bârfelor

Autospeciala a fost distrus\,
iar omul legii [i-a f\cut
cruce c\ a sc\pat cu via]\!
{oferul va fi pus
dereftor de enstetu]ie
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu o enforma]ie
despre un inspectora[ de la direc]iunea aia care se ocup` de
agricooltur`. Un anumit D`nu] Ciuboc`rie, [ofer mul]i ani pe la
[`fii din enstetu]ie, are aspira]ii \nalte. La nivel de enstetu]ie se
aude c` direc]iunile din ]ar` se vor transforma \n c`m`ru]e. A[a
c`, pe la Ia[i, [oferul ar avea [anse s` ajung` la conducere, ajutat
de g`lbeji]ii de la putere. Babele au mai auzit de astfel de trasee
[i la enstetu]ii mai importante. Din [oferi au ajuns ni[te figuran]i
de nu ajungeai nici cu pr`jina la nasul lor. Inspectora[ul are cam
acela[i profil, deja a \nceput s` emane tot felul de aere [i preten]ii
prin enstetu]ie. Babele vor urm`ri personajul [i \i vor aduce aminte
ori de câte ori trebuie de unde a plecat. P`cat de câ]iva enspectori
cu studii reale, care vor fi nevoi]i s` asculte de un [`f cu glod
\n buletin.

Fostul depotat bag`
de la Mega, c`-i mai ieftin

Afacersitul `sta se
zvârcole[te \n mizerie
Babele \ncheie rubrica cu una mai trist` despre un client mai
vechi, Costache Cocom`nescu, `la care d`dea bani pe ferul ]\ganilor.
|n urm` cu cu vreo zece ani[ori, Cocom`nscu o ducea bini[or,
avea contracte cu brem`riile, banii rulau. Dar, brusc, totul s-a
n`ruit. Firmele au intrat \n faliment, s-a certat cu familionul, iar
acum nici nu mai are dup` ce bea ap`. Babele l-au v`zut ziele
trecute cum se zbate \n propria mocirl`. La volanul unui cazan
de ma[in`, Cocom`nescu se gândea la vremurile de demult când
\nvârtea bani cu lopata. Mai c` trec`torii i-ar fi dat un b`nu] de
poman`. Babele se opresc aici pentru c` risc` s` intre \ntr-o stare
profund` de depresie. Pân` data viitoare, minte-cap [i bani \n
pung`!

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

Poli]ia cere desp`gubiri de la Romsilva din
cauza mistre]ului care a murit
Procesul dintre IPJ Ia[i [i Romsilva a \nceput pe 15 ianuarie
2020. Reprezentan]ii IPJ le-au cerut magistra]ilor din cadrul Judec`toriei
Ia[i s` oblige Romsilva la plata unor desp`gubiri, \n urma acestui
ciudat accident rutier. Totu[i, instan]a a respins recent solicitarea
poli]i[tilor. „Respinge ca neîntemeiat` excep]ia lipsei calit`]ii procesuale
pasive a pârâtei, invocat` de pârât` prin întâmpinare. Respinge ca
neîntemeiat` cererea de chemare în judecat` formulat` de reclamantul
Inspectoratul de Pol]ie Jude]ean Ia[i în contradictoriu cu pârâta Regia
Na]ional` a P`durilor – Romsilva, prin Direc]ia Silvic` Ia[i”, au precizat
magistra]ii. Totu[i, decizia nu este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ce au spus oamenii legii despre
producerea impactului

Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu fostul depotat
Costel Aret`rd`ri]ei. De când nu mai are leg`tur` cu politichia,
[i-a g`sit o juc`rie nou`, o parcare privat` de prin centrul t`rgului.
Zilnic mângâie bariera [i \[i freac` mâinile când intr` câte un
neferict s`-[i parcheze ma[ina. Lâng` parcare este o crâ[m`, pe
nume Tujur, unde mai tr`gea la m`sea [i Aret`rd`ri]ei. Dar, de
ceva timp, parcarea nu prea mai merge, vremea-i urât`, \ncas`rile
scad. {tiut ca un zgârcioban de mare clas`, Aret`rd`ri]ei a zis s`
fac` ceva economie. Fl`mând de mic, a trecut pe ro[u cu bolidul
de lux [i a parcat pe interzis chiar \n fa]` la Mega de pe bulevardul
ce poart` numele domnitorului. A intrat ca s`-[i cumpere mâncare
de aia gata f`cut` cu multe chimicale. Nah, e mai ieftin. Babele
vor sta atente [i vor anun]a când Aret`rd`ri]ei \[i va reveni [i \[i
va permite din nou câte o omlet` la Tujur.

SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Un accident rutier ciudat a dus la distrugerea unei autospeciale
de Poli]ie. {oferul a ar`tat c` nu a putut evita impactul, \n primul
rând din cauza \ntunericului [i, \n al doilea rând, din pricina mistre]ului,
care a s`rit \n fa]a vehiculului.
Dup` accident, autospeciala de Poli]ie a avut nevoie de repara]ii
serioase, costul acestora ajungând la aproape 6.000 de lei. Pe de alt`
parte, mistre]ul a murit pe loc din cauza impactului. Acum, Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i a chemat \n judecat` Regia Na]ional`
a P`durilor Romsilva, prin Direc]ia Silvic` Ia[i.

A[adar, IPJ Ia[i a solicitat desp`gubiri de 5.772 de lei, reprezentând
contravaloarea prejudiciului, precum [i plata cheltuielilor de judecat`.
„Pe 6 noiembrie 2019, între orele 14:00 [i 22:00, conform planific`rii
de la nivelul Sec]iei I de Poli]ie Rural` Ia[i, agentul I.L.M. a desf`[urat
activit`]i specifice, împreun` cu un alt agent, în calitate de [ofer al
autospecialei marca Dacia Logan. În jurul orei 20:50, în momentul
deplas`rii pe DN 24, dinspre jude]ul Vaslui spre Ia[i, pentru a r`spunde
la un apel 112, de pe o lateral`, au ie[it în fug` 6 porci mistre]i.
Din cauza faptului c` era întuneric, iar grupul de mistre]i a ap`rut
brusc în fa]a autospecialei de Poli]ie, [oferul nu a putut evita în timp
util impactul, intrând în coliziune cu ace[tia. |n urma impactului, unul
dintre porcii mistre]i a murit pe loc”, au subliniat reprezentan]ii IPJ
Ia[i.
Ace[tia au mai afirmat c`, în urma accidentului, autospeciala de
Poli]ie a suferit avarii \n partea din fa]`. De asemenea, unul din

agen]ii de Poli]ie a anun]at telefonic paznicul Fondului de Vân`toare
41 Poieni, de la Cantonul Silvic Vama, aflat în subordinea Ocolului
Silvic Lunca Cet`]uii, din cadrul Direc]iei Silvice Ia[i. Paznicul a ajuns
la locul accidentului [i a preluat cadavrul porcului mistre], întocminduse un proces-verbal de predare-primire a animalului.

Romsilva: „Agen]ii nu au dovedit c` se
aflau \n misiune pentru a justifica
deplasarea cu vitez`!”
|n opinia poli]i[tilor, Romsilva este r`spunz`toare de prejudiciul
produs, prin omisiunea de a asigura în mod continuu lipsa accesului
animalelor s`lbatice din fondul de vân`toare pe care îl gestioneaz`
la drumurile publice, destinate circula]iei rutiere. „Romsilva are în
administrare fondul de vân`toare de care apar]inea mistre]ul respectiv.
Pentru repararea autospecialei de Poli]ie, a fost contractat un operator
economic, care a întocmit un deviz [i o factur` fiscal` pe 11 decembrie
2019, când a stabilit prejudiciul la echivalentul sumei de 5.772 de
lei”, au ad`ugat cei de la IPJ Ia[i.
La rândul lor, reprezentan]ii Romsilva au depus o \ntâmpinare la
dosar. |n aceasta, ei au cerut ca ac]iunea poli]i[tilor s` fie respins`,
invocând faptul c` institu]ia nu are calitate procesual` pasiv`. „În
cazul respingerii excep]iei, solicit`m respingerea cererii de chemare
în judecat` ca neîntemeiat`. Cerem ca instan]a s` constate existen]a
cazului fortuit. De asemenea, nu s-a f`cut dovada c` agen]ii se aflau
în interven]ie pentru a justifica deplasarea cu vitez` m`rit` [i
imposibilitatea evit`rii impactului. Nu sunt îndeplinite condi]iile
r`spunderii civile delictuale, nef`cându-se dovada faptului c` animalul
a p`truns pe drumul na]ional ca urmare a nerespect`rii vreunei
obliga]ii legale existente în sarcina gestionarului fondului cinegetic”,
au men]ionat cei de la Romsilva. Ace[tia au ad`ugat c` nu s-a f`cut
dovada prejudiciului, ci doar costul unor repara]ii.

La ce concluzie au ajuns judec`torii ie[eni
cu privire la acest accident rutier ciudat
Cei de la Romsilva au mai sus]inut c` este vorba despre un caz
fortuit, deoarece nu s-a f`cut dovada înc`lc`rii vreunei obliga]ii legale
în sarcina gestionarului fondului cinegetic, iar p`trunderea unui animal
pe drumul na]ional nu poate fi prev`zut` [i nici împiedicat` de
administratorul drumului sau de gestionarul fondului cinegetic. Mai
mult, ei au solicitat emiterea unei adrese c`tre Direc]ia Regional` de
Drumuri [i Poduri Ia[i, pentru a se verifica dac` \n acea zon` era
vreun indicator cu precizarea „Aten]ie! Animale!”.
Pe de alt` parte, judec`torii ie[eni au considerat c` prejudiciul
invocat de poli]i[ti este dovedit. Totu[i, magistra]ii au considerat c`
fapta ilicit` nu este dovedit` de c`tre IPJ Ia[i. „Romsilva nu avea o
obliga]ie de a preveni ivirea unui asemenea incident, respectiv prevenirea
unui accident de circula]ie în care sunt implicate animale s`lbatice,
în cauz` porci mistre]i. Institu]ia nu avea obliga]ia de a asigura în
mod continuu lipsa accesului animalelor s`lbatice din fondul de vân`toare
pe care îl gestioneaz` la drumurile publice, destinate circula]iei rutiere,
astfel încât omisiunea pârâtei de a asigura lipsa acestui acces al porcilor
mistre]i nu poate constitui o fapt` ilicit` s`vâr[it` de c`tre aceasta.
Instan]a are în vedere faptul c` pârâta nu avea obliga]ia îngr`dirii
porcilor mistre]i ori a drumului pe care s-a produs accidentul rutier
pentru a împiedica p`trunderea porcilor mistre]i pe drumul public”,
au sus]inut magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i.

Ciprian NEDELCU
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