www.bzi.ro

stiri@bzi.ro

Anul 20

Pia]a Unirii nr. 11

Num`rul 6750

26 octombrie

2020

1,5 Lei

16 Pagini

Decizie istorică luată de judecătorii
din Iași! După un accident cu 22
de victime, pusă la zid a fost chiar
Direcția de Drumuri, pentru
că nu a deszăpezit șoseaua!

EXPRES Pag. 16

Măcel lângă
Iași! Un copil de un
an a rămas fără tată
după o răfuială
sângeroasă!
actualitate 9

Tragedie la doi pași de Iași. Trei tineri au
fost măcelăriți după ce au mers să-și
regleze niște conturi. Un tânăr, tatăl unui
copil de un an, a fost omorât cu un cuțit,
iar unele voci spun că din greșeală

Poveștile
ieșenilor care au
rămas fără locurile
de muncă în
plină pandemie
de COVID-19
actualitate 8

economic

7

Gata cu joaca! Ieșenii care nu
poartă mască de protecție atunci când
ies din casă sunt amendați pe loc
Polițiștii locali și cei din cadrul
Poliției Române au intensificat
acțiunile de sancționare a ieșenilor
care nu poartă mască de protecție în
afara locuințelor individuale. În
contextul intensificării ritmului
transmiterii și infectării populației
cu virusul SARS-COV-2, oamenii legii
acționează în zonele aglomerate...
actualitate 6

De la debutul pandemiei de COVID-19 au
rămas fără locurile de muncă 2.600 de
ieșeni care lucrau în HoReCa, comerț sau
industrie. O parte dintre aceștia au
reușit să se angajeze la scurt timp...
eveniment 2
O fostă angajată de la
Aeroportul Iași cere excluderea
lui Marius Bodea din USR-PLUS!
Femeia susține că deputatul
i-a distrus viața

În plin centru orașului au fost
descoperite, sub pământ, urmele
celui mai cunoscut hotel din Iași!

În centrul orașului Iași, imediat în
apropierea Mănăstirii "Trei Ierarhi" și
în față la Palatul Culturii au fost
descoperite hrube ce datează de
acum 200 de ani! Vestigiile sunt
legate de fostul hotel-monument
numit "Hotel Petersburg". Aflate sub
strada Palat, respectiv Bulevardul
Ștefan cel Mare, acestea ar putea fi
puse în valoare în contextul...
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O fost\ angajat\ de la Aeroportul Ia[i
cere excluderea lui Marius Bodea din
USR-PLUS! Femeia sus]ine c\
deputatul i-a distrus via]a. Nu s-a
mai putut angaja `n institu]ii publice
Maria Pârvu, o fost`
angajat` de la
Aeroportul Ia[i, a cerut
s`pt`mâna trecut`
excluderea lui Marius
Bodea de pe listele
pentru alegerile
parlamentare din 6
decembrie 2020.
Femeia poveste[te
despre teroarea prin
care a trecut \n
momentul \n care
Aeroportul Ia[i era
condus de Marius
Bodea
Maria Pârvu, fost` angajat` la
Aeroportul Ia[i, a cerut conducerii USRPLUS s` se delimiteze de actualul
deputat Marius Bodea, propus pe listele
alian]ei pentru func]ia de senator de
Ia[i. S`pt`mâna trecut`, \ntr-o peti]ie
trimis` pre[edintelui USR, Dan Barna,
femeia poveste[te prin ce chinuri a
trecut cât timp a lucrat la Aeroportul
Ia[i, când institu]ia era condus` de
actualul deputat Marius Bodea. Femeia
sper` ca povestea s`-i fie ascultat` de
politicienii de la Bucure[ti. „În luna
mai 2012, domnul Bodea a fost numit
director general la R.A. Aeroportul Ia[i.
A fost numit de c`tre domnul Adomni]ei,
care era pre[edintele CJ Ia[i, na[ul de
cununie al domnului Bodea. Domnul
Adomni]ei nu a mai terminat mandatul,
pân` în prezent fiind cercetat într-un
dosar de corup]ie. Cum a venit domnul
Bodea la Aeroport, a început s` fac`

zilnic presiuni asupra mea s` semnez
acte nelegale, dar [i în scopul c`-mi
voi da demisia. Disperat, urm`rea
beneficii personale pe contul/bugetul
Aeroportului. În Aeroport era ordine
pân` a venit el. De exemplu, o procedur`
intern` obligatorie prevedea c` orice
contract trebuie s` aib` la baz` un
referat de necesitate sau, dup` caz, o
not` de fundamentare a necesit`]ii.
Inventa el tot felul de contracte f`r`
a justifica o necesitate [i m` acuza pe
mine c` \ncalc «ordinele sale [i ale
domnului Adomni]ei». |n plus, îmi d`dea
tot felul de «ordine» pe domeniu tehnic,
s` avizez caiete de sarcini sau s` merg
la pist` s` constat ni[te eventuale gropi,
fisuri care nu intrau în atribu]iile mele
de jurist, dep`[indu-mi atribu]iile de
munc`, putând fi sanc]ionat`”, explic`
Maria Pârvu. |n 2013, \n urma presiunilor,
a demisionat.

Dup` ce a demisionat,
nu a mai putut s` se
angajeze \n institu]iile
publice
Fosta anagajat` a fost nevoit` s`
demisioneze dup` ce Marius Bodea a
acuzat-o c` ar fi sustras documente
importante din institu]ie. Mai mult, \n
2013, Marius Bodea a anun]at c` exist`
[i un dosar penal. Maria Pârvu nici
acum nu a luat la cuno[tin]` despre
existen]a unui asemenea dosar. Cert
este c`, din cauza declara]iilor f`cute
de fostul director de la Aeroport, Maria
Pârvu nu s-a mai putut angaja \n nicio
institu]ie public`. „Dup` demisia mea
de la Aeroport am mers mult timp la
concursuri, interviuri, mereu aceea[i
întrebare: «Ave]i dosar penal la Aeroport?

Cu sustragerile, cum a spus directorul
în pres`, ce s-a întâmplat?». Cum s`
dovedesc c` acele declara]ii erau minciuni
inventate de Bodea. Eram «hoa]a de
la Aeroport» cine s` m` angajeze? Am
dovezi [i acum, un teanc de solicit`ri
de angajare. Ru[ine ce-am suportat, eu
peste tot suportam întreb`ri când ie[eam
din cas` de la vecini, pe strad`, copilul
meu la [coal` avea ru[ine c` s-a aflat
în clas` c` eu am furat de la Aeroport,
avea re]ineri s` mai mearg` la [coal`,
venea diriginta acas` [i îmi lua copilul
la [coal`, la [edin]ele cu parin]ii nu
mai mergeam de ru[ine, nu aveam
bani pentru sus]inerea copilului la [coal`
în noul an [colar, foame crunt`, foame
crunt` ce am \ndurat eu [i copilul
meu, profesorii [i colegii din clas` \i
aduceau de mâncare la [coal` copilului
meu [i rechizite. Din cauza domnului

Bodea eu nu am mai profesat în
domeniul juridic din anul 2013, adio
facultate, diplom` pentru care am muncit
foarte mult. Domnul Bodea nu [tie ce
înseamn` o facultate [i o carier`”, mai
spune Maria Pârvu.

Maria Pârvu sus]ine c`
Marius Bodea nu are ce
c`uta pe listele de
parlamentari
Nu \n ultimul rând, fosta angajat`
de la Aeroport consider` c` primirea
lui Marius Bodea \n USR este d`un`toare
partidului. „Prezen]a domnului Bodea
în USR Ia[i a scandalizat nu numai
USR Ia[i, dar [i ie[enii. Dac` tot doamna
Chichir`u a gre[it [i l-a primit în USR,
Bodea trebuia s` r`mân` doar un
membru de partid [i atât, nicidecum
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pe liste. Doamna Chichir`u este ie[eanc`,
paradoxal c` nu [tie sau nu vrea s`
[tie sau se face c` nu [tie c` domnul
Bodea are în Ia[i o etichet` negativ`,
este blamat de ie[eni, nu d` dovada
de un minim de civism, este cel care
calc` pe cadavre pentru a-[i atinge ni[te
scopuri de multe ori murdare, cu
minciuni, nu are un minim de respect
pentru ie[eni [i pentru oameni în general,
de[i Statutul demnitarilor art. 13 îl
oblig`, dar el nu cunoa[te acest Statut,
este b`nuit de ie[eni de ho]ii, nu este
considerat un politician, scandalagiu la
PNL, atac` cu minciuni, minciuni în
public pe cei pe care \i consider`
superiori lui, a[a cum a procedat [i cu
mine [i cu mul]i al]ii. Imposibil ca
doamna deputat Chichir`u s` nu cunoasc`
aceste aspecte”, \ncheie Maria Pârvu.
Ciprian BOARU
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Cutremur de propor]ii la Aeroportul Ia[i.
Decizie nea[teptat\ luat\ `n Terminalul T1
`ntr-o `ntâlnire a Consiliului de Administra]ie
Situa]ie exploziv` la Aeroportul Ia[i, for
gestionat de Consiliul Jude]ean. Consiliul de
Administra]ie de la R.A. Aeroportul Ia[i a suferit
modific`ri radicale la finalul s`pt`mânii trecute.
Alexandru Anghel, membru \n acest consiliu, a
fost nominalizat la conducerea structurii \n locul
lui Mitic` Rebegea, cel care a fost pre[edinte \n
mandatul actual. Decizia de nominalizare a unui
nou pre[edinte al CA atinge \ns` [i cel mai
important proiect de modernizare de la Aeroportul
Ia[i.

Noul [ef de la Aeroportul Ia[i,
nemul]umit de proiectul de
modernizare de 180 de
milioane de euro
Alexandru Anghel a ar`tat c` documenta]ia
\ntocmit` de societatea Consitrans SRL nu este
una corespunz`toare [i c` totul va fi reanalizat.
De[i directorul C`t`lin Bulgariu sus]inuse c` a
b`tut palma cu firma respectiv` [i c` titlul urma
s` fie aprobat \n plenul Consiliului Jude]ean Ia[i,
situa]ia a luat o cu totul alt` \ntors`tur`. „Pe
partea de masterplan vom analiza cu aten]ie
documentele. La o prim` lectur` este de o calitate
necorespunz`toare din punctul nostru de vedere.
|n momentul de fa]` exist` \n derulare proiectul
privind extinderea platformei [i a c`ii de rulare.
Mai este necesar` [i extinderea capacit`]ii de la

terminalul de pasageri. Exist` un proiect de
extindere a terminalului \nc` din 2018. |ns` fosta
conducere nu a considerat necesar s`-l implementeze
[i astfel s-au pierdut 3 ani. Noi \ncerc`m s`
extindem capacitatea terminalului. Ar trebui f`cut
pe locul T2 [i T3, abordarea fiind una complex`.
Trebuie reluat [i revizuit acest proiect pentru a
fi \mbun`t`]it”, a spus Alexandru Anghel, noul
pre[edinte al CA Aeroportul Ia[i.

Aeroportul Ia[i, luat la puricat
de noul pre[edinte al
Consiliului Jude]ean
Lipsa fundament`rii proiectului de modernizare
a fost principalul motiv de nemul]umire a celor
din consiliul de administra]ie. Practic, ace[tia au
ar`tat c` \n afara unui desen nu s-a prezentat
nimic altceva pentru ca obiectivul s` poat` fi
demarat. |n plus, Costel Alexe, noul pre[edinte
al Consiliului Jude]ean Ia[i, a men]ionat c` va
avea discu]ii cu cei de la Aeroportul Ia[i pentru
a pune la punct un plan concret de modernizare.
„Voi avea discu]ii cu directorul aeroportului Ia[i
[i cu cei din Consiliul de Administra]ie pentru
a vedea care este solu]ia cea mai bun`. Ulterior
ne vom concentra varianta optim` de dezvoltare
a regiei. Aeroportul Ia[i are nevoie urgent` de
o viziune clar` [i coerent` pentru a se putea
dezvolta a[a cum ar trebui. Pân` acum a fost o

adev`rat` b`taie de joc asupra banului public”,
a precizat Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i.

Documentele care au stârnit
scandalul de la aeroport. Când
va fi gata \ntreaga lucrare?
Un nou terminal de pasageri de 45.000 de
metri p`tra]i [i un spa]iu pentru avioane de marf`
de 10.000 de metri p`tra]i vor fi incluse în noul
proiect de modernizare de la Aeroportul Ia[i.
Proiectul de modernizare pe zona de Est ar

S\rb\toare uria[\ `n Biserica Ortodox\.
Cre[tinii `l cinstesc pe Sf. Mucenic Dimitrie.
Pelerinaj pe dealul Patriarhiei Române
S`rb`toare important` \n calendarul cre[tinortodox \n cursul zilei de ast`zi, 26 octombrie
2020. Credincio[ii din \ntreaga ]ar` \l s`rb`toresc
pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir. Sfântul a fost unul din martirii credin]ei
\n Dumnezeu, fapt pentru care a ajuns s` fie
persecutat [i aruncat \n temni]`. Dimitrie [i-a
g`sit sfâr[itul \n temni]` pentru c` a ajutat un
cre[tin s` \nfrâng` un r`zboinic preferat al regelui
\n lupte. Ulterior, moa[tele sfântului au f`cut
multe minuni [i t`m`duiri. S`rb`toarea de ast`zi
este important` [i pentru cei care poart` numele
Sf. Dimitrie.
Mii de credincio[ti sunt a[tepta]i \n aceste
zile la Patriarhia Român` din Capital` la pelerinajul
de Sf. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure[tiului.
|ns` pentru a limita r`spândirea virusului COVID19, autorit`]ile au luat o serie de m`suri speciale.
La fel ca la pelerinajul de Sfânta Parascheva de
la Ia[i, [i \n Bucure[ti, la moa[te au voie doar
locuitorii ora[ului. Cei care nu au buletin de
Bucure[ti, nu pot participa la pelerinajul respectiv.
Moa[tele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou,
Ocrotitorul Bucure[tilor, au fost scoase ieri, 25
octombrie 2020, din Catedrala Patriarhal` [i
a[ezate în baldachinul de pe Colina Bucuriei.
Moa[tele vor r`mâne spre \nchinare pân` la
sfâr[itul zilei de mar]i, 27 octombrie 2020.
Credincio[ii se vor mai putea \nchina [i la
moa[tele Sfântului Stelian - Ocrotitorul copiilor,
ale Sfin]ilor Împ`ra]i Constantin [i Elena [i ale
Sfântului Nectarie.

Tradi]ii [i obiceiuri de
s`rb`toarea Sf. Muc. Dimitrie
S`rb`toarea Sf. Muc. Dimitrie este cunoscut`
\n popor drept Sâmedru, adic` patronul iernii
pastorale. Ziua de ast`zi este una plin` [i de
tradi]ii [i obiceiuri. El este socotit a fi [i patronul

caselor [i paznicul care-i ap`r` pe oameni de
fiarele s`lbatice. Credin]ele [i legendele populare
\l \nf`]i[eaz` pe Sâmedru ca pe un b`trân obi[nuit,
p`stor sau cresc`tor de vite. Acum, \n plin`
toamn`, \ntr-o perioad` de \mb`trânire simbolic`
a timpului, se consider` c` zeitatea popular`
murea [i \nvia simbolic \n cadrul unui ceremonial
nocturn. Un important stâlp calendaristic, s`rb`toarea
concentreaz` numeroase acte ritualice cu caracter
apotropaic, de purificare [i de divina]ie precum
[i practici de pomenire a mor]ilor [i de pronosticare
meteorologic`. Ciobanii \[i aruncau cojoacele \n
mijlocul tarlei pentru a proba cum va fi iarna [i
dac` pe cojoc se a[eza o oaie alb`, se considera
c` iarna va fi lung` [i aspr`, iar dac` se a[eza
o oaie neagr`, se preconiza c` iarna va fi blând`.
Aceste tradi]ii se ]in \n toat` România.

Ce este interzis \n ziua
Sf. Muc. Dimitrie?
S`rb`toarea este important`
pentru to]i credincio[ii
S`rb`toarea trecut` \n calendar de Biserica
Ortodox` este socotit` [i ca o zi a soroacelor.
|n ajunul s`rb`torii Sfântului Dimitrie se aprind
focuri peste care sar copiii pentru a fi s`n`to[i
tot anul. Focul are [i menirea de a alunga fiarele
[i de a \nc`lzi mor]ii. Dup` ce focul este stins,
]`ranii arunc` un c`rbune \n gr`din`, ca aceasta
s` primeasc` putere de a rodi. Totodat`, \n mai
multe zone din ]ar` se crede [i c` dac` de
Sfântul Dimitrie este vreme aspr`, iarna va fi
bun`, iar de va fi vreme bun`, toamna va fi
lung` [i frumoas`. |n aceast` zi nu se piaptan`,
iar dac` luna va fi plin` [i cerul acoperit de
nori, iarna va fi aspr`, cu z`pezi grele.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

trebui s` fie gata pân` în 31 decembrie 2023.
Suma total` luat` în calcul pentru dezvoltarea
aerog`rii pe zona de Est este de 180 de milioane
de euro (864 de milioane de lei f`r` TVA).
Conform documentelor, pentru a putea fi demarat
proiectul, Aeroportul trebuie s` vin` cu 50 la
sut` din sum`, iar restul s` fie finan]at cu fonduri
europene. Aerogara ie[ean` ar urma s` se
împrumute de la Banca European` de Investi]ii
(BEI) în paralel cu finan]area european` pentru
a putea da drumul la proiectul de modernizare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Din luna martie, toate spitalele din jude]ul
Ia[i s-au reorganizat! To]i pacien]ii intr\ prin
circuitul COVID-19 [i sunt trata]i de medici
ca fiind suspec]i la infec]ia cu coronavirus
Toate spitalele din jude]ul Ia[i au
organizat circuite COVID-19, zone
special amenajate pentru pacien]ii
suspec]i [i cei confirma]i pozitiv la
infec]ia cu coronavirus. Medicii
trateaz` fiecare pacient care necesit`
internare \n spital ca fiind suspect de
COVID-19 pân` la aflarea rezultatului
testului PCR
De la \nceputul pandemiei de coronavirus, toate spitalele din
Ia[i au fost nevoite s` organizeze circuite COVID-19, zone prin
care pacien]ii suspec]i sau confirma]i pozitiv la infec]ia cu COVID19 primesc \ngrijiri medicale pân` la venirea rezultatului testului
PCR. Prin aceste circuite, medicii evit` intersectarea pacien]ilor
suspec]i sau confirma]i cu COVID-19. |n unit`]ile medicale din
jude]ul Ia[i, din luna martie, se primesc doar urgen]ele medicale.
Pacien]ii cu boli cronice, c`rora starea de s`n`tate nu le permite
\ngrijirea la domiciliu, se pot interna \ntr-o unitate medical` doar
pe baz` de programare. Medicii explic` faptul c` orice pacient
care necesit` internare este tratat ca fiind suspect la infec]ia cu
COVID-19 pân` la venirea testului PCR. Acesta este \ngrijit \ntrun circuit separat de pacien]ii non-COVID-19, \ntr-o zon` tampon.

To]i pacien]ii care ajung \n stare critic` la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i intr` prin
circuitul COVID-19
La Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i, \nc` din luna martie s-au
organizat circuite COVID-19 prin care medicii evit` intersectarea
pacien]ilor suspec]i la infec]ia cu COVID-19 sau cei confirma]i,
cu pacien]ii non-COVID. „|n urma ordinului de ministru, Spitalul
«Sf. Spiridon» din Ia[i a devenit unitate suport COVID-19 cu 65
de paturi puse la dispozi]ia pacien]ilor cu coronavirus, \n Clinica
II Medical`. |n fiecare sec]ie a unit`]ii medicale avem o zon`
ro[ie, o zon` tampon. Orice pacient care ajunge \n UPU [i
reprezint` o urgen]` este tratat de medici ca fiind suspect la
infec]ia cu COVID-19. Astfel c`, acesta este dus \n zona albastr`,
unde medicii sunt \mbr`ca]i specific, este stabilizat [i este evaluat
medical. |n unele situa]ii, fiind vorba despre o urgen]` major`,
medicii trebuie s`-l duc` direct \n sala de opera]ii. Pacientului i
se recolteaz` probele \n vederea efectu`rii testului PCR [i merge
direct \n sala de opera]ii. |n a[teptarea rezultatului testului se
rezolv` problema chirurgical`. Dac` rezultatul vine negativ, medicii
analizeaz` cazuistica, iar pacientul este transferat \ntr-una din
sec]iile spitalului. Dac` este pozitiv, pacientul este dus \n zona
ro[ie a spitalului, pân` se stabilizeaz`”, spune ec. Ioan Bârliba,
managerul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.

Ec. Ioan Bârliba: „Pacien]ii cu boli cronice
care au nevoie de internare \n spital
vor sta \n zona ro[ie pân` la
primirea rezultatului testului PCR”
Dup` ce medicii constat` c` starea pacientului este stabil`,
acesta poate fi transferat la Clinica II Medical` sau la Spitalul „C`i
Ferate” din Ia[i, pentru recuperare postoperatorie. Pacien]ii cu boli
cronice se pot interna \n spital doar pe baz` de programare. „|n
spital se interneaz` doar urgen]ele medicale [i pacien]ii electivi,
adic` cei care au neap`rat` nevoie s` fie supraveghea]i de un medic
pentru o perioad` determinat`. |n general, se amân` program`rile
cât de mult este posibil. Dac` totu[i pacientul cu boal` cronic` este
v`zut de medic, iar acesta decide c` este nevoie de internare, va
fi \ngrijit \n zona ro[ie, zona tampon, pân` la venirea rezultatului
testului PCR. Pentru a descongestiona num`rul mare de solicit`ri
pentru internare, avem deschis ambulatoriul spitalului, loc \n care
pacien]ii se pot prezenta pentru consult medical, re]ete [i tratament”,
mai spune managerul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.

La Spitalul „Sf. Maria” din Ia[i exist` dou`
s`li de opera]ii pentru copiii care sunt
suspec]i sau confirma]i cu COVID-19
La Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Ia[i, conducerea respect`
acela[i scenariu emis de autorit`]i la nivel na]ional. Circuitele COVID19 sunt prev`zute cu intrare separat` a pacien]ilor suspec]i sau
confirma]i pozitiv la infec]ia cu coronavirus. „|n prim` faz`, pacientul
vine la triaj, \n cortul amenajat \n incinta spitalului. Dac` este o
urgen]` major`, pacientul este evaluat \n UPU, este consultat, iar
mai apoi intr` \n zona tampon. Pacien]ii care au nevoie de o interven]ie
chirurgical` intr` \n sala de opera]ii pentru pacien]ii suspec]i sau
confirma]i cu COVID-19. Avem o sal` de interven]ii chirurgicale cu
circuit separat pentru pacien]ii suspec]i sau confirma]i cu coronavirus.
|n sec]ia de Terapie Intensiv`, pacien]ii sunt testa]i PCR. Dac` sunt
negativi, urc` pe sec]ie, dac` sunt pozitivi, r`mân pe zona tampon.
Pacientul se retesteaz` la 6-7 zile. Chiar [i \n situa]ia \n care copilul
este contact direct al unui pacient cu COVID-19, intr` \n zona tampon
[i este retestat la 6-7 zile. |n ceea ce prive[te internarea electiv`,
pentru pacien]ii cu boli cronice se face doar pe baz` de programare.
Pacientul este internat \n prim` faz` \n zona tampon. I se face testul
PCR. Dac` rezultatul este negativ, urc` pe sec]ie. Dac` este pozitiv,

r`mâne sub tratament \n zona tampon”, spune dr. C`t`lina Ionescu,
director medical la Spitalul „Sf. Maria” din Ia[i.

Ec. Carmen Cump`t: „Noi nu primim
urgen]e medicale, motiv pentru care
absolut to]i pacien]ii trebuie
s`-[i fac` programare telefonic`”
La Spitalul de Recuperare din Ia[i, unitate suport COVID-19,
nu se primesc urgen]e medicale. Pacien]ii sunt v`zu]i \n ambulatoriul
spitalului, iar \n func]ie de gravitatea afec]iunii, medicii decid dac`
au sau nu nevoie de internare. „Toate circuitele pentru pacien]ii
cu COVID-19 sunt separate. Pentru cei confirma]i, pentru c`
suntem unitate suport COVID-19, exist` o intrare separat`, \ntro alt` cl`dire, din spatele spitalului, acolo unde sunt [i trata]i.
La fel s-a procedat [i \n organizarea circuitului COVID-19 pentru
sec]ia de Terapie Intensiv` pentru pacien]ii cu coronavirus, unde
avem 5 paturi. |n ceea ce prive[te internarea pacien]ilor cu boli
cronice, ace[tia sunt testa]i la internare, iar pân` la a[teptarea
rezultatului PCR stau \n zona tampon, \n zona ro[ie. Dac` rezultatul
este pozitiv, \l ducem \n zona \n care \ngrijim pacien]ii confirma]i,
dac` rezultatul este negativ, pacientul este dus pe sec]ie. Noi nu
primim urgen]e medicale, motiv pentru care absolut to]i pacien]ii
trebuie s`-[i fac` programare telefonic`”, spune ec. Carmen Cump`t,
managerul Spitalului de Recuperare din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU
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Noapte de gard\ plin\ de intoxica]ii la
spitalele din Ia[i! De mult nu a mai fost un an
atât de bogat `n ceea ce prive[te produc]ia
de ciuperci s\lbatice,
dar asta nu este o bucurie!
Sezonul intoxica]iilor cu ciuperci a f`cut
primele victime la Ia[i! Mai multe
persoane s-au prezentat la spital dup` ce
au \nceput s` aib` gre]uri, v`rs`turi [i
st`ri de ame]eal`. Medicii avertizeaz`
ie[enii c` neprezentarea la timp la spital
poate fi fatal` [i recomand` ie[enilor s`
evite consumul ciupercilor neautorizate
Mai mul]i ie[eni, printre care [i copii, au fost transporta]i de
urgen]` la spital dup` ce au consumat ciuperci culese din p`dure.
De[i nu multe persoane fac diferen]a dintre ciupercile comestibile
[i cele toxice, se arunc` s` le culeag`. Pe paturile de spital au
\nceput s` ajung` din ce \n ce mai multe persoane c`rora li se
face r`u la scurt timp dup` ce consum` mânc`rurile preparate
cu ciupercile culese din p`dure. Medicii spun c` printre cele mai
frecvente simptome ale intoxica]iei cu ciuperci se \ntâlnesc gre]urile,
v`rs`turile, starea de astenie, vertij, dar [i transpira]ie. Pe cei
care nu se prezint` \n timp util la spital \i poate costa via]a. Din
fericire, debutul sezonului intoxica]iilor cu ciuperci nu a \nregistat
pân` acum niciun deces.

Dr. Lucian Cernahoschi: „Orice \ntârziere a
prezent`rii la spital vine la pachet cu o
serie de riscuri majore”
|n ultimele zile, la Unitatea de Primiri Urgen]e de la Spitalul
„Sf. Maria” din Ia[i s-au prezentat 5 copii cu intoxica]ie cu ciuperci.
Ace[tia, \mpreun` cu p`rin]ii, au consumat acest tip de aliment
cules din p`dure. Medicii au fost nevoi]i s` le fac` sp`l`turi
stomacale [i s`-i interneze \n spital pentru a le salva via]a. „Am
\nregistrat primele cazuri de intoxica]ie cu ciuperci \n rândul
copiilor. P`rin]ii trebuie s` [tie c` dac` ajung cu micu]ii la spital
pân` \n dou` ore de la consumarea acestui produs, se pot face
sp`l`turi, copilul se ]ine sub tratament [i poate fi salvat. Orice
\ntârziere vine la pachet cu o serie de riscuri majore. Aceste

cazuri necesit` prezentare rapid` la spital. Pacientul prime[te
medicamente simptomatice, se depureaz` toxicul prin sp`l`turi
gastrice [i se interneaz` \n sec]ia de Toxicologie. Evita]i consumul
ciupercilor culese din p`duri sau din mijlocul drumului. Consuma]ile doar pe acelea care sunt avizate fitosanitar”, spune dr. Lucian
Cernahoschi, purt`tor de cuvânt la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
din Ia[i.

|ntrega familie a ajuns la UPU de la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Ia[i dup` ce a consumat
ciuperci necomestibile, culese din p`dure
{i la Unitatea de Primiri Urgen]e de la Spitalul „Sf. Spiridon”
s-au prezentat primele cazuri de intoxica]ie cu ciuperci. Mama,
tat`l [i fiul au fost transporta]i de urgen]` la spital dup` ce au
consumat ciuperci culese din p`dure. Medicii spun c` via]a lor
a fost salvat` pentru c` s-au prezentat la timp la medic. „Au
ap`rut primele cazuri de intoxica]ie cu ciuperci. Am avut 3 persoane
din aceea[i familie, care au ajuns \n UPU cu simptome specifice
intoxica]iei cu ciuperci. Din fericire, ace[tia au putu fi salva]i cu
medicamenta]ie specific` [i sp`l`turi stomacale. Doar unul dintre
ei a suferit o form` mai grav` a intoxica]iei cu ciuperci [i a avut
nevoie de internare. Recomand`m ie[enilor s` consume ciuperci
doar din surse sigure. Totodat`, nu orice tip de disconfort
abdominal poate fi asociat cu intoxica]ia cu ciuperci. Prezentarea
la o unitate medical` trebuie s` fie f`cut` doar dac` apar simptome
specifice: gre]uri, v`rsaturi [i stare de astenie”, a precizat prof.
dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU SMURD Ia[i.

multe ori, aceste obi[nuin]e au atras intoxica]ia cu ciuperci. „Sunt
\nc` foarte mul]i «cunosc`tori» care \ncearc` s` «identifice»
ciupercile otr`vitoare prin tot soiul de «trucuri». Ace[tia introduc
un ban sau linguri]e de argint, usturoi sau ceap` \n vasul \n care
prepar` ciupercile pentru a vedea dac` acestea sunt sau nu toxice.
Eventualele modific`ri de culoare ale acestora sunt datorate unei
enzime ce poate da aceea[i reac]ie la orice ciuperc`. Deci nu v`
baza]i pe ceea ce a]i mai auzit din b`trâni. Gravitatea intoxica]iei
depinde de specia de ciuperc` [i reac]ia individual` la aceast`
toxicitate. Copiii [i pacien]ii cu patologie asociat` hepato-renal`
au o susceptibilitate crescut` [i dezvolt` rapid o simptomatologie
zgomotoas`. La ace[ti pacien]i, adesea formele clinice sunt grave,
cu evolu]ie spre com` hepatic`, iar de multe ori sfâr[itul poate
fi letal”, spune dr. Tudor Ciuhodaru, medic urgentist la Spitalul
de Neurochirurgie din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU

Trucurile din b`trâni, anulate de
speciali[ti. Medicii spun c` usturoiul,
ceapa [i lingura de argint nu te ajut` s`
depistezi ciupercile toxice
Medicii recomand` ie[enilor s` nu mai aib` \ncredere \n
„trucurile b`be[ti” de depistare a toxicit`]ii ciupercilor. Pe vremuri,
oamenii utilizau tot felul de trucuri \nv`]ate din tat`-n fiu pentru
a depista dac` ciupercile sunt sau nu comestibile. De cele mai
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~n plin centru ora[ului au fost descoperite,
sub p\mânt, urmele celui mai cunoscut
hotel din Ia[i! Acesta este un celebru
monument istoric intitulat ıHotel Petersburg‰
|n centrul ora[ului Ia[i, imediat \n
apropierea M`n`stirii „Trei Ierarhi” [i \n
fa]` la Palatul Culturii au fost descoperite
hrube ce dateaz` de acum 200 de ani!
Vestigiile sunt legate de fostul hotelmonument numit „Hotel Petersburg”.
Aflate sub strada Palat, respectiv
Bulevardul {tefan cel Mare, acestea ar
putea fi puse \n valoare \n contextul
lucr`rilor de modernizare anun]ate de
Prim`ria Municipiului Ia[i [i care au \n
prim-plan o parcare. De precizat c` \ntreg
arealul aflat \ntre: Hotel „Moldova”,
Palatul Culturii, Casa P`trat` [i {coala
Primar` „Gheorghe Asachi” e plin de
construc]ii istorice, unele dintre ele
ridicate acum jum`tate de mileniu
|ntr-o zon` ultra-central` din ora[ul Ia[i au fost descoperite
hrube ce dateaz` de acum 200 de ani! Acestea sunt direct legate
de fostul hotel-monument numit „Hotel Petersburg”. Din p`cate,
acum, majoritatea dintre cet`]enii urbei [i mul]i dintre vizitatorii
s`i nu mai cunosc multe despre vestigiile istorice care fac parte
din fundamentul trecutului modern al fostei capitale a Moldovei!
Este posibil ca, \n contextul lucr`rilor de modernizare anun]ate
de Prim`ria Municipiului Ia[i [i care au \n prim-plan o parcare,
toate acestea s` fie puse \n valoare.

„Hotel Petersburg” - „loc simbolic al
memoriei Ia[ului”! |ntreg arealul aflat \ntre:
Hotel „Moldova”, Palatul Culturii,
Casa P`trat` [i {coala Primar`
„Gheorghe Asachi” e plin de
construc]ii istorice, unele dintre
ele ridicate acum jum`tate de mileniu
Având \n vedere c` acest imobil a fost legat de momente
importante ale istoriei na]ionale, acesta a devenit un „loc al

memoriei” ora[ului, suport pentru ritualurile anuale de rememorare
a unor fapte [i valori din trecut, considerate a fi înc` de o mare
actualitate.
Dac` vom consulta Lista Monumentelor Istorice (LMI) legate
de anul 1848, vom constata c`, în vechea capital` a Moldovei,
nu se mai p`streaz` niciuna dintre cl`dirile care au constituit
scena Revolu]iei din acel an.

În cap`tul Bulevardului {tefan cel Mare, pe
spa]iul verde, a fost pus`, la 1968, o
inscrip]ie care arat` c` „Pe acest loc, unde
se afla «Hotelul Petersbug», s-a desf`[urat
în ziua de 17 martie/8 aprilie «Adunarea
popular` a revolu]ionarilor din Moldova»...”
Cutremurele, r`zboaiele sau doar proiectele de sistematizare
ale ora[ului au f`cut s` dispar` din peisajul urban ie[ean toate
cele 3 cl`diri în care s-au consumat momentele „Revolu]iei de la
1848”: „Hotelul St. Petersburg”, Palatul logof`tului Costache Ghica
[i casa postelnicului Alecu Mavrocordat. „În c`p`tul Bulevardului
{tefan cel Mare (în fa]a Palatului Culturii de ast`zi), pe spa]iul
verde, a fost pus`, la 1968, o inscrip]ie care arat` c` «Pe acest
loc, unde se afla «Hotelul Petersbug», s-a desf`[urat în ziua de
17 martie/8 aprilie «Adunarea popular` a revolu]ionarilor din
Moldova», care a dat semnalul revolu]iei burghezo-democrate din
}`rile Române. Se [tia c` proprietarul hotelului fusese «unicul
care s` fi a[ezat în Ia[i un hotel destul de suportabil, ceea ce
nu existase pân` atunci». Acesta era Conrad Regensburg, un
personaj foarte pitoresc al epocii. El se n`scuse la Bamberg, în
1779. A fost înrolat într-o unitate de bavarezi în timpul campaniei
lui Napoleon în Rusia (1812). |ntors în localitatea natal`, dup`
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încheierea p`cii, î[i încearc` iar`[i norocul în Rusia. Neavând
parte de succes, s-a retras la Ia[i, pe la 1824, unde [i-a început
afacerile hoteliere, care i-au adus o oarecare înflorire”, reliefeaz`
istoricul Sorin Iftimi.

„Banchetele” care au marcat începutul
Revolu]iei de la 1848 în Moldova au avut
loc în elegantul salon al „Hotelului
Petersburg”
Astfel, \nc` de pe la 1840 fusese remarcat` pasiunea proprietarului
[i a oaspe]ilor s`i pentru discu]iile politice, temele favorite ale
conversa]iilor din salonul hotelului. Indiferent de loca]ie, „Hotelul
Petersburg” era locul preferat de diploma]i [i personalit`]ile politice,
care dezb`teau chestiuni de politic` intern` [i extern`. Avem,
astfel, o bun` explica]ie pentru faptul c` „banchetele” care au
marcat începutul Revolu]iei de la 1848 în Moldova au avut loc
în elegantul salon al hotelului. Dincolo de valoarea istoric` pe
care a avut-o aceast` cl`dire, ea a reprezentat la mijlocul secolului
al XIX-lea [i o mega-afacere imobiliar`. Totul arat` c`, [i atunci,
pove[tile legate de afaceri[ti cu bani [i „combina]ii” financiare
erau la mod` [i extrem de \ncâlcite sau dubioase. De reliefat [i
c`, amplasat cât se poate de incomod pentru urbani[ti, obturând
priveli[tea spre „Palatul Ocârmuirii”, imobilul urma s` fie supus
alinierii stradale, potrivit planului general, elaborat în 1897. A
existat un proiect de expropriere a cl`dirii (prin desp`gubire),
înc` de la 1907, pus` în oper` la 1926-1927. |n acest interval,
Comisia de soliditate a cl`dirilor din Ia[i a declarat, la rândul ei,
fragilitatea acesteia [i necesitatea de a fi demolat`, fiind „fragilizat`
de un recent cutremur.
Valentin HU}ANU

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
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Transformare, fuziune, dizolvare
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Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Gata cu joaca! Ie[enii care nu poart\
masc\ de protec]ie atunci când ies din
cas\ sunt amenda]i pe loc. Oamenii
legii intervin cu echipaje m\rite `n
parcuri [i locurile aglomerate din Ia[i!
Poli]i[tii locali [i cei din cadrul
Poli]iei Române au intensificat
ac]iunile de sanc]ionare a
ie[enilor care nu poart` masc`
de protec]ie \n afara
locuin]elor individuale. În
contextul intensific`rii ritmului
transmiterii [i infect`rii
popula]iei cu virusul SARSCOV-2, oamenii legii
ac]ioneaz` în zonele
aglomerate ale Municipiului
Ia[i, \n pie]ele agroalimentare,
esplanade, alei pietonale,
precum [i în mijloacele de
transport public. La nivelul
Ia[ului, \ntre 30 [i 80 de ie[eni
sunt sanc]iona]i zilnic pentru
c` nu respect` m`surile
sanitare de prevenire [i
protec]ie adoptate la nivel
na]ional [i local
Poli]i[tii locali ie[eni al`turi de poli]i[tii din
cadrul IGPR au intensificat ac]iunile pentru
diminuarea raspândirii virusului SARS-COV-2,
având \n vedere num`rul mare de cazuri confirmate
\n ultima perioad` la Ia[i. Dac` pân` zilele trecute
oamenii legii aplicau sanc]iuni doar \n cazuri
izolate pentru nepurtarea m`[tii de protec]ie, de[i
acest lucru este obligatoriu, autorit`]ile au \n`sprit
m`surile [i au trecut la sanc]iuni dup` o lung`
perioad` de ac]iuni de preven]ie.
„Având \n vedere num`rul mare de infect`ri
cu noul coronavirus, atât MAI, cât [i Poli]ia

Local` au intensificat toate ac]iunile ce ]in de
protec]ia sanitar` a popula]iei. Se ac]ioneaz` \n
echipaje mixte de poli]i[ti locali [i cu cei din
cadrul Poli]iei Române, iar \n ultima s`pt`mân`
au fost aplicate mult mai multe amenzi fa]` de
perioada precedent`. Spre exemplu, \n ultima
s`pt`mân` s-au aplicat \ntre 30 [i 80 de amenzi
pe zi pentru nepurtarea m`[tii de protec]ie, iar
sanc]iunile au fost cuprinse \ntre 500 [i 2.500
lei”, a explicat Liviu Zanfirescu, [eful Poli]iei
Locale Ia[i.

Preven]ia nu a dat roade la
Ia[i, oamenii legii aplic` zilnic
\ntre 30 [i 80 de amenzi pentru
nepurtarea m`[tii de protec]ie
Din cauza num`rului alarmant de cazuri din
ultima perioad`, oamenii legii al`turi de toate
institu]iile subordonate Prim`riei Municipiului Ia[i
ac]ioneaz` în scopul diminu`rii r`spândirii virusului
SARS-COV-2. Astfel, poli]i[tii locali au sprijinit
lucr`tori din cadrul C.T.P. Ia[i pentru efectuarea
campaniei de verificare a c`l`torilor, au colaborat
cu angaja]ii din cadrul Eco-Pia]a, precum [i zonele
de agrement cu privire la necesitatea [i obligativitatea
purt`rii corespunz`toare a m`[tii de protec]ie.
„Pân` acum am tot f`cut preven]ie, dar trebuie
s` se \n]eleag` odat` [i odat` c` am ajuns la o
rat` foarte mare a infec]iei [i trebuie s` purt`m
masc`. Hot`rârea Comitetului Jude]ean pentru
Situa]ii de Urgen]` spune c` trebuie s` purt`m
masc` peste tot, iar poli]i[tii locali urm`resc mai
ales zonele unde se produc aglomer`ri de persoane,
\n primul rând mijloacele de transport \n comun,
pie]ele agroalimentare, esplanadele [i parcurile.
Avem \n aten]ie totu[i [i cazurile \n care sunt
persoane din aceea[i familie”, a declarat [eful
Poli]iei Locale Ia[i.

|n ce situa]ii se aplic` amenzi
ie[enilor care nu
poart` masc` de protec]ie
De precizat faptul c` amenzi sunt aplicate [i
persoanelor care nu poart` masca de protec]ie
\n mod corespunz`tor, pe nas [i gur`.
Ac]iunile se desf`[oar` inclusiv în zona
unit`]ilor de înv`]`mânt, pentru afluirea/defluirea
elevilor, precum [i în zonele de îmbarcare/debarcare
în mijloacele de transport în comun pentru a se
asigura în mod corespunz`tor transportul elevilor
la unit`]ile de înv`]`mânt, conform graficului
întocmit special pentru aceast` situa]ie.
Poli]i[tii locali sunt prezen]i [i în zonele
pie]elor agroalimentare din municipiu [i ac]ioneaz`
pe linia depist`rii [i sanc]ion`rii persoanelor care
nu respect` prevederile legilor avute în competen]`,

în mod special Legea nr. 55/2020 privind unele
m`suri pentru prevenirea [i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19. „Ne concentr`m pe
con[tientizarea popula]iei cu privire la importan]a
purt`rii m`[tii de protec]ie. Con[tientizarea este
cea mai important`. |n autobuze, tramvaie [i
pie]ele agroalimentare este risc maxim de infec]ie
[i nu se mai merge pe avertisment, ci pe amend`.
Dac` acela[i comerciant este prins a treia oar`
f`r` masc`, \nseamn` c` nu a \n]eles [i se trece
la amend` dup` avertisment. Nu suntem absurzi,
nu vom aplica amenzi dac` o persoan` nu poart`
masc` pe strad` [i este izolat`, nu are alte
persoane \n jurul s`u”, a mai explicat Liviu
Zanfirescu, [eful Poli]iei Locale Ia[i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro
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Oricine poate fi `n situa]ia lor!
Pove[tile ie[enilor care au r\mas f\r\
locurile de munc\ `n plin\ pandemie
de COVID-19 te las\ f\r\ cuvinte

De la debutul pandemiei de
COVID-19 au r`mas f`r`
locurile de munc` 2.600 de
ie[eni care lucrau \n HoReCa,
comer] sau industrie. O parte
dintre ace[tia au reu[it s` se
angajeze la scurt timp dup` ce
au devenit [omeri, al]ii \nc`
sunt \n c`utarea unui loc de
munc`. BZI v` prezint`
pove[tile a 3 ie[eni care au
trecut printr-o experien]`
dificil` din cauz` c` patronii
din Ia[i, ale c`ror firme au
\nregistrat pierderi financiare
din cauza pandemiei, au fost
nevoi]i s` fac` reduceri de
personal
Ie[enii care au r`mas f`r` locurile de munc`
\n plin` pandemie de COVID-19 aveau experien]`
\ntr-un anumit domeniu [i au \ncercat s` se
angajeze pe posturi similare experien]ei acumulate
de-a lungul anilor. Unul dintre cei care lucrau la
o companie care furniza echipamente medicale
\n toat` Europa [i a fost printre primii ie[eni
r`ma[i f`r` job din cauza pandemiei este Ana
Maria Anton. Ie[eanca poveste[te c` a reu[it s`
\[i g`seasc` un nou job datorit` experien]ei de
peste 15 ani \n domeniul medical [i s-a reangajat
\n luna septembrie ca reprezentant medical.

Ana Maria Anton: „Nu cred c`
nu exist` locuri de munc` \n
Ia[i pentru toat` lumea, ci
trebuie s` fii realist”
Al]i 12 colegi cu care lucra \n departamentul
medical au r`mas [omeri. Ie[eanca sus]ine c`
pandemia a afectat toate domeniile de activitate,
inclusiv cel medical. „Din cauza pandemiei au
fost pierderi foarte mari pe divizia pe care lucram,
iar la scurt timp dup` debutul pandemiei, \n luna
iulie, s-a desfiin]at divizia. Eu mi-am g`sit destul

de repede un nou loc de munc` pentru c` am
experien]` \n domeniul medical. Lucrez din luna
septembrie deja \n aceast` nou` firm` [i nu cred
c` nu exist` locuri de munc` \n Ia[i pentru toat`
lumea, ci trebuie s` fii realist”, sus]ine Ana Maria
Anton.

Persoanele care vor s` \[i
g`seasc` un nou loc de munc`
pot solicita ajutorul
speciali[tilor din
cadrul AJOFM Ia[i
Tân`ra mai spune c` unele persoane care
vor s` \[i caute un loc de munc` trebuie s` se
evalueze corect pentru a [ti ce beneficii salariale
merit` la un nou job, altfel au a[tept`ri prea mari,
nerealiste. „De exemplu, când eram la un alt loc
de munc` unde f`ceam recrut`ri de personal,
veneau persoane care voiau ma[in`, diurn`, laptop,
f`r` s` aib` experien]` \n domeniu. Ei \n]elegeau
c` trebuie doar s` se plimbe. Salariile au sc`zut
\n toate domeniile, \n privat, din cauza pandemiei.
Au fost pierderi financiare, managerii au renun]at
la m`riri de personal, de salarii [i cred c` vor
fi mai multe efecte negative”, sus]ine Ana Maria
Anton.

Mihaela Pitaru: „Cred c` \n
aceast` perioad` [i patronii
sunt speria]i c` vor falimenta,
pentru c` nu [tiu la
ce s` se a[tepte”

la ce s` se a[tepte. Cred c` vor face noi concedieri
\n HoReCa, iar munca la domiciliu va predomina”,
spune ie[eanca.

Domeniul HoReCa a fost primul
afectat de pandemia de
COVID-19, sute de ie[eni care
lucrau \n restaurante, cafenele
sau hoteluri fiind [omeri
Dumitru Buinceanu este unul dintre ie[enii
care au lucrat \n domeniul HoReCa [i a fost
printre primii angaja]i care au r`mas f`r` un loc
de munc`. {omer \nregistrat la AJOFM Ia[i, [ia c`utat un loc de munc` potrivit experien]ei
sale, iar de dou` luni are deja un nou job. „Ca
s` v` spun foarte sincer, am lucrat la grupul
hotelier Unirea \nainte de pandemie, aproape 3
ani. HoReCa a fost prima care a suferit din cauza
pandemiei [i \nc` sufer`. Eu, \mpreun` cu al]i
colegi, am trecut \n [omaj tehnic, la \nceputul
pandemiei, apoi \n [omaj definitiv. Dup` o lun`
[i jum`tate, la recomandarea fo[tilor patroni, c`tre
o firm` care \nchiriaz` spa]ii, am fost angajat ca
electrician \n construc]ii”, sus]ine Dumitru Buinceanu.

Dumitru Buinceanu: „S-a redus
din salarii, cu 19 la sut`, dar ni
s-a promis c` o s`-i primim
\napoi când ne mai
revenim din pandemie”

El sus]ine c` toate firmele au fost afectate
de pandemie [i de aceea prime[te salariul redus
Mihaela Pitaru a lucrat timp de 2 ani \ntr-o cu aproximativ 20 la sut`. „|nainte f`ceam
firm` din domeniul auto unde se ocupa de mentenan]`, dispecer, lucram pe partea de
recrutarea viitorilor angaja]i. Pentru c` firma a electricitate. Dac` se bloca ceva, m` duceam [i
fost grav afectat` de pandemie [i patronii au fost rezolvam problema. Acum fac tot mentenan]`, dar
nevoi]i s` fac` reduceri de personal, ea a fost la spa]ii pentru \nchiriat. |ntr-un fel, cam trebuie
unul dintre ie[enii afla]i pe lista concedierilor. s` cuno[ti de toate, pentru c` acum, cu automatiz`rile,
Ie[eanca s-a angajat ca operator introducere [i trebuie s` [tii mai multe lucruri, e[ti asaltat de
validare date [i sus]ine c` salariul este mai mic tehnologie. Dac` se sparge un bec la 3 luni, dup`
fa]` de cel anterior. „Am ob]inut un job mai prost ce l-ai pus nu po]i s` stai 3 luni degeaba. Te
pl`tit ca cel anterior pentru c` nu aveam prea ocupi de altceva. |ntr-adev`r, s-a redus din salarii,
multe oferte pe pia]` pentru mine. Nu am vrut cu 19 la sut`, dar ni s-a promis c` o s`-i primim
s` fiu [omer`, pentru c` am nevoie de bani s` \napoi când ne mai revenim din pandemie. Eu
m` \ntre]in. Cred c` \n aceast` perioad` [i patronii am speran]a c` o s` ne revenim”, sus]ine Dumitru
sunt speria]i c` vor falimenta, pentru c` nu [tiu Buinceanu.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dumitru Buinceanu: „Unul
tân`r nu este egal cu unul de
50 de ani. Cred c` unul
de 50 de ani are mai mult`
experien]` [i se poate
adapta mai u[or pie]ei”
Ie[eanul \n vârst` de 50 de ani sus]ine c`
de[i se afl` \ntr-o categorie de risc privind
persoanele care sunt \n c`utarea unui loc de
munc`, nu \[i f`cea griji c` va r`mâne mult timp
[omer. „La noi, la români, e o concep]ie proast`
cum c` o persoan` care are 50 de ani nu mai
poate munci pentru c` mai are un pic pân` la
pensie, nu e ca unul tân`r, proasp`t ie[it din
facultate. E total gre[it ce cred patronii. Unul
tân`r nu este egal cu unul de 50 de ani. Cred
c` unul de 50 de ani are mai mult` experien]`
[i se poate adapta mai u[or pie]ei. Eu, de exemplu,
nu m-am gr`bit s` m` angajez pe [antier, unde
mi se oferea un post tot ca instalator electric.
Dat fiind faptul c` am \nv`]at mai multe lucruri,
m-am adaptat, [tiu s` lucrez cu calculatorul, am
g`sit un loc de munc` potrivit mie”, poveste[te
ie[eanul.

Firmele din Ia[i pot ob]ine noi
ajutoare financiare de la
AJOFM Ia[i dac` angajeaz`
persoane cu vârsta
cuprins` \ntre 16-50 de ani
Patronii din Ia[i care angajeaz` tineri români
sau persoanele care au peste 50 de ani disponibilizate
\n ultimele 6 luni primesc noi subven]ii de la
stat. Suma acordat` de stat pentru a ajuta angajatorii
din Ia[i este de 50 la sut` din salariul brut al
angajatului, pân` la 2.500 de lei. Patronii trebuie
s` \ncadreze \n munc` tinerii cu vârsta cuprins`
între 16 [i 29 ani [i persoanele cu vârsta de
peste 50 ani ale c`ror raporturi de munc` au
încetat în perioada st`rii de urgen]` din motive
neimputabile lor. Obiectivul acestui ajutor financiar
este protejarea angaja]ilor prin acordarea unor
m`suri de sprijin suplimentare angajatorilor, iar
durata m`surii este de 12 luni, mecanismul de
plat` fiind prin decontare.
Raluca COSTIN
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Un copil de un an a r\mas f\r\ tat\ dup\ o
r\fuial\ sângeroas\! El este tân\rul care
a fost omorât dup\ ce a vrut s\ o ia
pe cumnata lui din bra]ele unui str\in
aCrim` sângeroas` la doi pa[i de Ia[i. Un tân`r a fost omorât,
iar doi prieteni de-ai acestuia au trecut milimetric pe lâng` moarte
dup` un scandal greu de \n]eles. Povestea \ncepe acum ceva timp,
când o tân`r` de loc din Deleni [i-a f`cut un iubit din jude]ul
Boto[ani, mai precis din localitatea Frumu[ica. Tân`ra a stat o
perioad` cu b`rbatul respectiv, \ns`, la un moment dat, acesta a
plecat \n afara ]`rii. Dup` ceva vreme, tân`ra a \nceput o alt`
rela]ie, tot cu un tân`r din Frumu[ica. Fostul iubit al fetei a aflat
[i a luat leg`tura cu rudele acesteia. I-a rugat s` mearg` la
Frumu[ica, s` o ia pe tân`r` din casa actualului iubit. Zis [i f`cut.
Sora femeii \mpreun` cu concubinul acesteia [i \nc` trei b`rba]i
au plecat din comuna Deleni c`tre Frumu[ica.

Au fost ataca]i de iubitul fetei care a ie[it
din cas` \narmat cu un cu]it
Cei cinci tineri care au plecat spre locul \n care femeia se
afla \mpreun` cu noul s`u iubit sperau s` o ia acas` [i s` \ncheie
povestea de dragoste. Nu a fost \ns` a[a. Ajun[i \n Frumu[ica,
cei cinci au intrat \n curtea b`rbatului. La un moment dat, acesta
a ie[it din locuin]` [i a \nceput s` loveasc` la \ntâmplare cu un
cu]it. Pe trei dintre cei 5 tineri i-a \njunghiat. Singura femeie din
grupul de „recuperatori” a sunat imediat la 112 [i a cerut ajutor
spunând c` au fost ataca]i. La locul indicat au ajuns mai multe
echipaje medicale [i poli]i[tii. Tinerii ataca]i au fost prelua]i [i
transporta]i de urgen]` la spital. Din p`cate, la scurt timp dup`
ce a ajuns la spital, unul dintre tineri a decedat.

A murit la spital, l`sând un copil
de un an orfan
Tân`rul se numea George Alexandru [i avea un copil de un
an. El tr`ia \n concubinaj cu sora tinerei dup` care a mers s` o
„recupereze”. R`nile pe care le-a suferit au fost extrem de grave
[i i-au adus \ntr-un final decesul. „Pacientul a fost preluat în stop
cardio-respirator, cu pierdere important` de sânge. A fost transportat
în curs de resuscitare la Urgen]e, îns`, din p`cate, nu s-au mai
putut restabili func]iile vitale. A fost constatat decesul”, au precizat
medicii din Boto[ani. Criminalul se nume[te Florin Cojocaru [i se
afl` acum \n custodia poli]i[tilor. „Cercet`rile efectuate au stabilit
c` victimele se deplasaser` la domiciliul autorului cu inten]ia de
a purta discu]ii cu o tân`r` care locuia la acesta, în scopul
convingerii acesteia s` renun]e la rela]ia pe care o avea cu autorul.
În împrejur`rile ar`tate, între autor [i victime a izbucnit un conflict
spontan, pe fondul c`ruia s-a produs agresiunea”, au transmis
poli]i[tii din Boto[ani.

Totul a fost o gre[eal`?
Apropia]ii tinerilor ataca]i au spus c` exist` mari [anse ca ace[tia
s` fi fost confunda]i. Ei spun c` cele 5 persoane care au plecat din
Deleni c`tre Frumu[ica nu s-au dus puse pe scandal. Drept urmare,
ace[tia cred c` agresorul le-ar fi confundat cu ni[te persoane cu
care avusese \n trecut un conflict. Ancheta va face lumin` \n acest
caz. Din p`cate, unul dintre cei doi tineri ajun[i la spital este \n
stare grav` la ATI la spitalul din Boto[ani. Dac` va fi g`sit vinovat,

Florin Cojocaru risc` s` stea ani grei \n spatele gratiilor. |ntre timp,
familia tân`rului decedat se preg`te[te de \nmormântare. Dintr-o
prostie, un copil de un an a r`mas acum f`r` tat`.
Drago[ SAVIN

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

Luni, 26 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.

0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii
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.

PIERDERI
Societatea EUROTRANSPORT
S.R.L. o societate cu raspundere
limitat`, înfiin]at` legal [i
func]ionând conform legilor din
România, Cod Unic de
Înregistrare RO 11034289
înmatriculat` la Registrul
Comer]ului Ia[i sub nr.
J22/38/2004 anun]` pierderea
certificatului constatator eliberat
\n baza declara]iei nr. 548853 din
05.09.2012.

DIVERSE
SC POWER CONCEPT SRL cu
sediul \n Pa[cani, str. Moldovei,
nr 4, bl Moldova parter
inten]ioneaz` s` solicite de la
ADMINISTRA}IA BAZINALå DE
APE SIRET BACåU, 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.

asupra mediului [i nu se supune
evalu`rii adecvate, pentru
proiectul „ Lucr`ri de consolidare
versant }ic`u-S`r`rie (str.
Curelari-Hotin-trec.Hotin-b-dul
C.A.Rosetti-mal drept Calcainastr.Poligon-corni[a superioar`
str.[i str.-la S`r`rie”, propus a fi
amplasat \n municipiul Ia[i.
strada Curelari, Hotin-Trec.Hotinb-dul C.A.Rosetti-Mal drept
Calcaina-str.Poligon-corni[a
superioara str. [i str.-la S`r`rie,
jude]ul Ia[i. Proiectul deciziei de
\ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM Ia[i, Calea
Chi[in`ului, nr.43, \n zilele de
luni-joi \ntre orele 8:00-16:30 [i
vineri \ntre orele 8:00-14:00,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate \nainta
comentarii/ observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare \n termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Ia[i.

SELEC}II OFERTE
Societatea profesional`
“Lichidator Company 2003”
SPRL, cu sediul în Ia[i, [os. Arcu
nr.71, bl. T10, sc.A, ap.1, parter,
În calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC BOCART INVEST
SRL SA, conform sentin]ei
comerciale nr.421/16.03.2011 a
Tribunalului Ia[i – judec`tor
sindic, pronun]at` în dosarul
nr.2993/99/2009, Anun]`
primirea, pân` pe data de
10.12.2020, a ofertelor pentru
cump`rarea unei crean]e în
valoare de 225.663,16 lei, pe
care o de]ine SC BOCART
INVEST SRL, în baza unui titlu
executoriu (hot`rîre
judec`toreasc`) fa]` de 2 (doi)
debitori persoane fizice la data
de 30.09.2020, la care se
adaug` cheltuielile de executare
stabilite de BEJA. Ofertele vor fi
prezentate Adun`rii creditorilor.
Informa]ii: tel. 0723/247822, email –
lichidatorcompany@yahoo.com

LICITA}II

S.C. BIT-MAD SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare individual
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
sau \n bloc a bunurilor mobile,
experien]` precizate,
respectiv Echipamente electrice,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
evaluate la 349,30 EUR<TVA
la: 0747168057;
(35% DIN VALOAREA DE
contact@automatic.ro.
EVALUARE). Persoanele care
MEDIU
pretind vreun drept asupra
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
Municipiul Ia[i- Direc]ia tehnic` [i bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
experien]` precizat`, CATYAX
la vânzare au obliga]ia, sub
servicii comunitare, titular al
CONSTRUCT. Rela]ii la:
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
proiectului „Lucr`ri de
0747419092;
dovada acestui fapt pân` la data
consolidare versant }ic`uvas_ro@yahoo.com.
de 29.10.2020 ora ora 15.00, la
S`r`riei (str.Curelari-Hotinsediul lichidatorului judiciar din
trec.Hotin-b-dul.C.A.Rosetti-mal
Muncitor necalificat, studii
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
drept Calcaina- str.Poligon medii,cu experien]`, DAF
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
corni[a superioar` str [i str.-la
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
S`r`riei” anun]` publicul interesat lichidatorului judiciar din Ia[i,
0743351585;
str.Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
asupra lu`rii deciziei etapei de
lauraresum@yahoo.com.
data de 30 octombrie 2020 orele
\ncadrare de c`tre APM Ia[i, \n
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
15.00 [i se va desf`[ura în
cadrul procedurii de evaluare a
f`r` experien]` precizat`, DAS
impactului asupra mediului: nu se conformitate cu prevederile legii
SERVICE SRL. Rela]ii la:
nr. 85/2006 privind procedura
supune evalu`rii impactului
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
24.08.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pana la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 30.10.2020 ora 15.00.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefoanele:
0232/240.890;0742/109899, Fax
0232/240890.EVOPLAN INSOLV
IPURL (FOSTA C.I.I. POHRIB
IONELA)
SC AMED GROUP SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1.Proprietate imobiliara
“teren [i construc]ii”
(neintabulate) situate \n Pascani,
str. Fintanele, nr. 70-72, jud. Ia[i,
care se compune din: cladire
administrativ` \n suprafa]a de
751,9 mp, hal` produc]ie \n
suprafa]a de 507,40mp. [i teren
\n suprafa]a de 1,316 mp. Pre]ul
de vânzare este de 725.850 lei
(echivalent 162.450 EUR) (f`r`
TVA), 45% din valoarea de
evaluare. 2. Dacia Logan
autoutilitara IS-11-AMD, an de
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
1.687,5 EUR, TVA inclus
(7.759,5 RON), 75% din valoarea
de evaluare. 3. Dacia Logan
autoutilitara IS-13-AMD, an de
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
2.475 EUR,TVA inclus (11.380,5
RON), 75% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 29.10.2020,
ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 30 octombrie
2020, orele 15.00 [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 29.05.2020.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
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Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10 % din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune in numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 30.10.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabrica]ie 2006 la pre]ul de
1.719,9 lei 90% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de
29.10.2020,ora 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 30 octombrie 2020, ora
11:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 30.10.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.
SC ”RODI MED” SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
mijloace fixe (bunuri pentru salon

de \nfrumuse]are), la pre]ul de
1.005,30 (fara TVA)- 15% din
valoarea de evaluare. Bunurile
sunt scoase la vânzare individual.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 29.10.2020,
ora15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidator \n data de
30 octombrie 2020 ora 16:00, [i
se va desf`[ura în conformitate
cu prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 22.03.2018. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
30.10.2020, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

din data de 09.07.2020. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str.Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, pân` la data de
30.10.2020, ora 11.30.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a
licitatiei), la Tribunalul Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine:
EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890

30.10.2020, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

SC ”CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. crt.1; Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
SC ”SMART PRODUCTION ”
1.buc. autoturism marca chrylsler
SRL, prin lichidator judiciar
sebring; Valoare de pornire:
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
6.750 lei (tva inclus) (30% din
CII POHRIB IONELA), anun]`
valoarea de evaluare); Nr. crt.2;
scoaterea la vânzare, a activelor
Denumirea mijlocului fix/ Bunuri
societ`]ii debitoare, si anume
mobile: haine pentru copii/adul]i;
mijloace fixe- GRAVATOR
LASER- 1072,55 lei; GRAVATOR Valoare de pornire: stoc \n
valoare de 2.559 ron(fara tva).
MECANIC- 982,30lei; LAPTOP
(30% din valoarea de evaluare).
PB EASY- 76,98lei; MAC BOK
Persoanele care pretind vreun
WHITE- 108,30lei; GRAVATOR
drept asupra bunurilor ce
LASER- 571,90 lei; LAPTOP
urmeaz` a fi scoase la vânzare
SONY- 101,65 lei; CAMERA
au obliga]ia, sub sanc]iunea
VIDEO HIGH- 72,20ei; SURSA
dec`derii, s` fac` dovada acestui
LASER- 59,85lei; MASINA
ROLUIT TEAVA- 213,75 lei;
fapt pân` la data de 29.10.2020,
APARAT SUDURA- 997,50 lei;
ora 15.00, la sediul lichidatorului
MASINA TAIERE CIRCULARjudiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
285 lei; MASINA TAIERE
loc la sediul lichidatorului judiciar
BANZIC- 427,50 lei; LAPTOP
din Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43,
ACER- 59,85lei; PRESA
S.C. VASI-TRANS S.R.L., prin
jud. Ia[i, în data de 30 octombrie
MECANICA- 186,20lei;
lichidator judiciar EVOPLAN
2020, ora 16:00 [i se va
AUTOTURISM DACIA 1310- 342
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
lei- La pre]ul total de 5.557,50 lei desf`[ura în conformitate cu
POHRIB IONELA), anun]`
– 95 % din valoarea de evaluare.
scoaterea la vânzare, a activelor
prevederile legii nr. 85/2006
Bunurile sunt scoase la vânzare
societ`]ii debitoare, dup` cum
privind procedura insolven]ei [i
individual. Persoanele care
urmeaz`: 1 Buc. Autobuz turistic
ale regulamentului de vânzare
pretind vreun drept asupra
BMC PROBUS 850 TBX, sasiu
aprobat de adunarea creditorilor
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
nr. NMC850RKT8DL00132, nr.
din data de 25.04.2017. Pentru
\nmatriculare IS-06-LJN, an. Fab. la vânzare au obliga]ia, sub
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
2008 - bun vândut la 700 EUR
la sediul lichidatorului judiciar din
dovada acestui fapt pân` la data
<TVA. Persoanele care pretind
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
de 29.10.2020, ora15.00, la
vreun drept asupra bunurilor ce
43, jud. Ia[i, pân` la data de
sediul lichidatorului judiciar din
urmeaz` a fi scoase la vânzare
30.10.2020 ora 15:00.
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
au obliga]ia, sub sanc]iunea
Adjudecarea se va face în
dec`derii, s` fac` dovada acestui Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
fapt pân` la data de 29.10.2020, lichidator \n data de 30
conformitate cu prevederile
octombrie 2020 ora 16:00, [i se
ora 12.30, la sediul lichidatorului
Regulamentului de organizare [i
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
desf`[urare a licita]iei.
va desf`[ura în conformitate cu
Regulament ce poate fi consultat
prevederile legii nr. 85/2014
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
atât la dosarul cauzei cât [i la
privind procedura insolven]ei [i
loc la sediul lichidatorului judiciar
sediul lichidatorului.
ale regulamentului de vânzare
din Ia[i, str. Vasile lupu nr. 43,
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
jud. Ia[i, \n data de 30 octombrie aprobat de adunarea creditorilor
pre]ului de adjudecare in
din data de 01.06.2020. Pentru
2020, ora 13.30 [i se va
termenul stabilit prin
participarea la licita]ie, poten]ialii
desf`[ura în conformitate cu
Regulamentul de organizare [i
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
prevederile legii nr. 85/2006
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
la sediul lichidatorului judiciar din
privind procedura insolven]ei [i
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
ale regulamentului de vânzare
43, jud. Ia[i, pân` la data de
aprobat de adunarea creditorilor
termenul de vânzare, o garan]ie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la
Tribunalul Ia[i-Judecator Sindic,
Consiliul Local Ia[i precum [i la
locul de dispunere a activului.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
S.C. Nirvana Construct SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dupa cum
urmeaz`: Nr. Crt.1; Denumire
ECHIPAMENT: 1BUC. Mini
excavator Hitachi ZX; CIN cost
înlocuire net (RON cuTVA):
53.350 LEI; CIN cost înlocuire
net(EURO cu TVA): 11.850 EUR;
Nr. Crt.2; Denumire
ECHIPAMENT: 1 BUC. Mini
excavator Hitachi ZX; CIN cost
înlocuire net (RON cuTVA):
33.500 LEI; CIN cost înlocuire
net(EURO cu TVA): 7.450 EUR;
Nr. Crt.3; TOTAL; CIN cost
înlocuire net (RON cuTVA):
86.850LEI; CIN cost înlocuire
net(EURO cu TVA): 19.300 EUR.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 29.10.2020,
ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 30 octombrie
2020, ora 15:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 22.03.2018.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desfasurare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cumparatori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 30.10.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.
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O nou\ `nfrângere la scor
suferit\ de Poli Ia[i!
Daniel Pancu trebuie
s\ g\seasc\ solu]ii
pentru lipsa juc\torilor!
Forma]ia Astra Giurgiu a învins sâmb`t`
sear`, pe teren propriu, cu scorul de 4-0
(0-0), echipa Poli Ia[i, într-un meci din
etapa a opta a Ligii I. Pentru giurgiuveni
este prima victorie din actuala edi]ie a
primului e[alon. Golurile au fost marcate
de G`man ’62, Budescu ’84 (penalti),
Wuthrich ’89 [i Radunovic ‚90+2 (penalti).
În minutul 30, de la oaspe]i a fost
eliminat Francisc Cristea. {i gazdele au
avut un juc`tor eliminat, în minutul 52,
respectiv pe Valentin Gheorghe.

|nc`p`]ânare, lipsa unui
spirit de lupt` [i gre[eli
personale impardonabile
Daniel Pancu anun]a \naintea meciului
de sâmb`t`, de la Giurgiu, c` merge pentru
a lua toate cele 3 puncte din \nfruntarea
cu ultima clasat`, Astra. {i, dup` cum a
\nceput partida, p`rea c` lui „Pancone” i
se va \ndeplini dorin]a. Poli a avut, \ns`,
o dominare steril`, ce n-a ]inut foarte mult.
|n plus, \n minutul 30 a ie[it la ramp`
centralul Sebastian Col]escu, care s-a dat
\n stamb` [i a dat direct un cartona[ ro[u,
de[i faultul lui Francisc Cristea de la mijlocul
terenului a fost provocat mai mult de
adversar [i nu ar fi meritat mai mult de
un galben.
Totu[i, nu se poate da vina doar pe
arbitraj pentru partida slab` f`cut` de ie[eni
la Giurgiu. Daniel Pancu se tot plânge c`
nu are juc`tori pe fiecare post, dar \l scoate
pe Onea de pe teren \n minutul 2, de[i
tân`rul a avut câteva partide bune, cel pu]in
\n compara]ie cu al]i colegi de echip`,
precum Bu[u, care, sâmb`t` seara, a f`cut

un penalti [i a gafat din nou, a[a cum a
f`cut-o aproape meci de meci, de la \nceputul
campionatului. La final, Poli a \ncasat 4
goluri, cu 2 penaltiuri (date pe bun` dreptate
de Col]escu, de data aceasta). |n plus,
ie[enii au mai pierdut 1 titular pentru
urm`toarele partide, dup` ce Francisc Cristea
a primit cartona[ul ro[u, la fel ca Ovidiu
Mihalache, \n meciul de la Craiova. |n
eventualitatea \n care staff-ul tehnic din
Copou nu va g`si repede solu]ii, \n principal
aducerea unor tineri din Ia[i la echip`,
pare c` forma]ia condus` de Daniel Pancu
se va \ndrepta vertiginos c`tre retrogradare.

Caseta tehnic` a partidei
Astra Giurgiu: Lazar – D. Bruno, Graovac,
G`man, Radunovic – G. {erban (Canadjija

‘2), Crepulja, Stahl (Merloi ’85) – V.
Gheorghe, Montini (Wuthrich ’65), Budescu
(Balaure ’86). Antrenor: Alexandru Radu;
Poli Ia[i: Bosz – Cabral, De Iriondo,
Baxevanos, Bu[u – F. Cristea, Onea (Calcan
‘2), Passaglia – Platini, A. Cristea (Acka
’33), Popadiuc (Zajmovic ’57). Antrenor:
Daniel Pancu;
Cartona[e galbene: V. Gheorghe ’31,
’52, Montini ’45 / Calcan ‘8, Platini ’32,
Acka ‘45;
Cartona[e ro[ii: V. Gheorghe ’52 / F.
Cristea ’30;
Arbitri: Sebastian Col]escu - Vasile
Marinescu, Stelian Slabu - Andrei Antonie;
Observatori de arbitri: Laszlo Sajtos.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Florin Prunea critic\
alegerile f\cute la
Dinamo! ıPiscitelli [i
Straton sunt peste ce
are echipa în momentul
de fa]\!‰, crede
fostul interna]ional
Florin Prunea crede c` cei doi portari pe care i-a avut
Dinamo în sezonul precedent, C`t`lin Straton [i Riccardo
Piscitelli, sunt peste cei Tomas Mejias [i Rene Hinojo, cei
doi portari adu[i dup` sosirea lui Cosmin Contra la echip`.
„I-am v`zut în primele meciuri, mi-au l`sat o impresie
bun` [i mie. Am o rezerv` la cei doi portari. Eu cred c` sa gre[it plecând din poart`. Atât Piscitelli, cât [i Straton sunt
peste ce are Dinamo în momentul de fa]`! Problemele lui
Dinamo pleac` [i de pe linia de fund. Nu po]i s` iei goluri
de maniera asta! Este circ ce se întâmpl` cu aceste gre[eli
individuale, care nu se mai termin`. Se vede clar c` sunt
probleme. Toate echipele au multe ocazii când joac` cu
Dinamo. Funda[ul central care a venit acum, Ba, este nepreg`tit
din punct de vedere fizic. E clar c` nu sunt preg`ti]i, nu [tiu
ce au f`cut în perioada asta...”, a spus Florin Prunea.
„Nu avem explica]ie pentru momentul actual. Nu ne-a ie[it
nimic din ce ne-a transmis Mister. Dac` aveam m`car jum`tate
din d`ruirea lui, am fi reu[it s` scoatem mult mai mult. Nu
avem nicio scuz`, mi-e greu s` vorbesc în astfel de momente.
S-au adus mul]i juc`tori, au calitate, se vede, dar nu reu[im
s` câ[tig`m. Am avut meciuri în care am jucat mai bine, am
avut ocazii, dar n-am avut noroc. Nu [tiu ce se întâmpl`. S`
zicem c` azi a fost cel mai ru[inos meci al nostru. Mister
nu are vin`, noi suntem vinova]i!”, a spus Deian Sorescu.
Dup` 0-2 cu Sepsi, Dinamo a ajuns la un bilan] groaznic.
A bifat a patra înfrângere la rând. Echipa lui Contra e pe
locul 14, cu doar 5 puncte din 8 etape, timp în care a ob]inut
o singur` victorie, 2 remize [i 5 înfrângeri.

Ma[in`ria de goluri Robert Lewandowski!
Polonezul a reu[it un „hat-trick perfect”
[i a stabilit un nou record!
Bayern Munchen s-a distrat cu Eintracht
Frankfurt, scor 5-0, [i a ajuns la 22 de
goluri marcate în primele 5 runde din
Bundesliga. Robert Lewandowski (32 de
ani) a înscris de 3 ori [i a intrat în istoria
fotbalului german. Polonezul le-a deschis
drumul bavarezilor spre o nou` victorie la
scor în Bundesliga. Lewandowski a reu[it
în minutele 10, 26 [i 60 ceea ce se nume[te
„hat-trick-ul perfect”. Atacantul lui Bayern
a marcat cu piciorul stâng, cu capul [i cu
piciorul drept, înainte de a fi înlocuit de
Choupo-Moting. Sane [i Musiala au închis
tabela la 5-0, iar campioana Germaniei este
pe pozi]ia a doua în Bundesliga, la un
punct în urma celor de la RB Leipzig.
Robert Lewandowski a stabilit un record
greu de egalat. Atacantul este singurul
juc`tor din istoria Bundesligii care a marcat

de 10 ori în primele 5 etape. Performan]a
polonezului este cu atât mai impresionant`,
cu cât reu[itele sale au venit în doar 4
partide. La singura înfrângere a lui Bayern
din acest sezon, cu Hoffenheim, 1-4, acesta
nu [i-a trecut numele pe lista marcatorilor.

Lewandowski continu`
seria excelent` început`
sezonul precedent
În stagiunea 2019-2020, Robert Lewandowski
a uimit planeta cu apetitul s`u ofensiv.
Polonezul a înscris de 55 de ori în toate
competi]iile, în 47 de jocuri, 34 dintre aceste
goluri venind în Bundesliga. „Lewa” a
contribuit decisiv la performan]a lui Bayern
Munchen, care a câ[tigat tot ce se putea:
Bundesliga, Champions League, Cupa

Germaniei, Supercupa Europei [i Supercupa
Germaniei. În partida cu Frankfurt,
supercampioana Germaniei a suferit [i o
pierdere important`. Alphonso Davies a
p`r`sit gazonul cu lacrimi în ochi, dup` ce
a c`lcat gre[it imediat dup` startul meciului.
Echipa medical` a lui Bayern a intrat imediat
pe gazon [i a confirmat c` problemele lui
Alphonso Davies de la glezn` sunt serioase
[i acesta nu mai poate continua partida.
Hansi Flick, antrenorul bavarezilor, a
dezv`luit c` Davies nu va mai juca în 2020:
„Are o accidentare la ligamente. Va lipsi
între 6 [i 8 s`pt`mâni. Când un juc`tor de
asemenea valoare se accidenteaz`, doare”,
a spus tehnicianul german. Accidentarea
din partida cu Eintracht Frankfurt vine întrun moment în care Alphonso Davies traversa
cea mai bun` form` sportiv` din carier`.
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Bursa bârfelor

Ar`g`zel Pompa [i-a pus poza \n
ram` ca ultimul [ef de cejeu
Ar`g`zel Pompa nu se dezminte nici la final de mandat [i
vrea neap`rat s` se ridice [i el la nivelul altor [efi de Cejeu care
au fost prin Ia[i. Cic` Ar`g`zel Pompa avea rezervat un loc special
s`-[i pun` poza de pre[edinte, adic` dup` un dulap (vezi foto) ca
s` nu-l vad` nimeni [i s` fie uitat cât mai repede. Ar`g`zel nu a
vrut s` aib` poza dup` dulap, la cap`t de rând, [i pentru asta la scos pe Victora[ Alupulic` din rând [i i-a trimis poza la peretele
de vicepre[edin]i de Cejeu. A[a o s` r`mân` Ar`g`zel pompa \n
istoria CJ-ului, pe rândul din jos, sub to]i ceilal]i care au fost
\naintea lui. Mai bine era dac` r`mânea poza lui Ar`g`zel dup`
dulap [i oamenii nu-l mai pomeneau când vine vorba despre ho]i
[i p`c`lici \n politic`.

Iaca a[a vorbe[te C`milu]a Gavril
despre Ar`g`zel [i despre
Cioclacul! Era de a[teptat...
Iaca a[a, babetele bârfitoare \ncep s`pt`mâna prin a v` spune
câteva vorbe de prin lumea puliticii. Babetele au auzit cu urechiu[ele
lor cum C`milu]a Gavril s-a apucat de f`cut comentarii urâte la
adresa [`fului pedeseului [i la adresa lui Ar`g`zel Pompa. Ea a
spus despre Ar`g`zel c` este un pre[edinte slab [i umil, iar despre
Cioclacul spune c` e un pre[edinte de partid la nivel na]ional
duplicitar [i derizoriu, cu agenda neclar` [i misiune stranie, f`r`
onoare, f`r` niciun respect pentru valoare, munc` pulitic` [i
inteligen]`. Deh, babetele stau [i se \ntreab` acum de ce mai
comenteaz` C`milu]a! Totul era cât se poate de previzibil. Marea
doamn` ([ti]i de ce \i spunem a[a!) nu a vrut s` \n]eleag` niciodat`
c` este doar un pion, unul care este eliminat de pe tabl` imediat
ce se ating câteva interese. Nah, cam asta este treaba! C`milu]a,
unde te mai lipe[ti acum?! Va fi interesant de v`zut! Pân` acum
câteva zile era totul roz, acum nah... aia e! C-a[a-i \n tenis!

Eugeniu Tilic`u vrea s`-[i fac`
firm` de consultan]` cu fiic`-sa
Babele b`rfitoare \ncheie rubricu]a de ast`zi cu un alt [ef
care mai are oleac` pân` pleac` acas` din institu]ie. Eugeniu
Tilic`u s-a tot \nvârtit pe posturile c`ldu]e de la asocia]ia de
investi]ii \n agricultur` [i de câteva ori chiar a avut planuri mari
s`-[i fac` o ferm` de capre cu banii europeni lua]i prin institu]ia
pe care o controla, dar a dat chix de fiecare dat`. Eugeniu nu e
a[a de prost cum crede lumea [i [tie c` mai are doar un an [i
oleac` pân` zboar` de tot din institu]ie [i a \nceput s`-[i caute
teren s` se fac` viticultor. Ca s` nu fie singur de data asta la
afaceri, Tilic`u a chemat-o [i pe fiic`-sa din str`in`tate s`-[i fac`
\mpreun` o firm` de consultan]` pe fonduri europene, pentru c`
se pricepe tare bine s` ia bani de la europeni cu care nu face
absolut nimic.
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Decizie istoric\ luat\ de
judec\torii din Ia[i! Dup\ un
accident cu 22 de victime,
pus\ la zid a fost chiar
Direc]ia de Drumuri, pentru
c\ nu a desz\pezit [oseaua!
Decizie istoric` luat` de judec`torii din Ia[i! Dup` un accident
cu 22 de victime, Direc]ia Regional` de Drumuri [i Poduri (DRDP)
a fost pus` la zid! Astfel, pe 27 martie 2019, autorit`]ile ie[ene aveau
s` declan[eze Codul Ro[u de Interven]ie. Asta, dup` ce un autocar
care efectua transport de persoane a intrat \ntr-o curb` din localitatea
Dobrov`] [i a derapat, fiind r`sturnat pe o parte. |n urma impactului,
22 de persoane aflate \n vehicul au fost transportate la Spitalul „Sf.
Spiridon”, Spitalul de Neurochirurgie [i Spitalul „Sf. Maria”, una dintre
victime fiind r`nit` mai grav.
A[adar, la fa]a locului au intervenit mai multe echipaje SMURD
[i reprezenta]i ai ISU Ia[i, traficul fiind blocat aproximativ o or`. |n
momentul declan[`rii cercet`rilor, la locul producerii accidentului, sa constatat c` [oseaua era acoperit` cu z`pad`. La scurt timp, oamenii
legii au deschis un dosar penal, pentru v`t`mare corporal` din culp`.
Oamenii legii au ajuns la concluzia c` principala vinovat` pentru
producerea teribilului accident rutier a fost Direc]ia de Drumuri.

DRDP a contestat \n instan]` sanc]iunea
primit` de la Poli]ie dup` teribilul impact
|n urma anchetei, Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i a dispus
sanc]ionarea DRDP. Prin procesul-verbal de contraven]ie de pe 3
aprilie 2019, s-a re]inut în sarcina DRDP Ia[i comiterea unei contraven]ii.
Mai exact, oamenii legii au concluzionat c`, pe 27 martie 2019, \n
calitate de administrator al Drumului Jude]ean 247 Dobrov`], DRDP
nu a luat m`surile necesare pentru men]inerea \ntr-o stare corespunz`toare
a carosabilului (\ndep`rtarea z`pezii [i r`spândirea de material
antiderapant), fapt ce a dus la producerea unui accident rutier la km
4+888 m, din care au rezultat 22 de r`ni]i.
„Agentul constatator \n cauz` a dispus sanc]ionarea unit`]ii cu
suma de 14.500 de lei, ce reprezint` \n mod concret 100 de puncteamend`”, au spus cei de la DRPD Ia[i. Ace[tia au contestat amenda
\n instan]`, dar Judec`toria Ia[i a respins ac]iunea. Ulterior, DRDP
a contestat decizia primei instan]e, dosarul ajungând la Tribunalul
Jude]ean.

Scuze penibile folosite de cei de la DRDP
Ia[i pentru situa]ia grav` la care s-a ajuns
|n fa]a judec`torilor, cei de la Direc]ia de Drumuri au sus]inut
c` existau anumite aspecte contractuale care i-au \mpiedicat s` intervin`
pe DJ 247 Dobrov`]. Totu[i, judec`torii au considerat c` aceasta nu
este o scuz` valid`.
„Instan]a constat` c`, la dosar, se g`se[te o avertizare de Cod
galben de ninsori, valabil` pe 23 martie 2019, cu 4 zile \nainte de
ziua accidentului. Acest fapt invalideaz` ampla sus]inere a petentei
c` nu se impunea \n luna martie 2019 men]inerea serviciului de
desz`pezire. Este adev`rat c`, \n ziua accidentului, nu a existat decât
o avertizare de vânt puternic, dar acest aspect de natur` preponderent
birocratic` nu \nl`tur` responsabilitatea petentei ca, \n calitate de
administrator al drumului, s` nu \[i \ndeplineasc` atribu]iile legale,
sub pretextul unor prevederi contractuale, care nu pot \nfrânge normele
legale ce prev`d atribu]iile [i competen]ele unui administrator de
drum. Este cel pu]in cinic s` se constate c` petenta sus]ine c` „unul
dintre obiectivele principale ale oric`rei institu]ii publice este cheltuirea
eficient` a banului public”, când acest aspect este pus ca termen de
compara]ie cu asigurarea siguran]ei rutiere [i, implicit, a evit`rii de
pierderi de vie]i omene[ti ale contribuabililor care asigur` aceste
fonduri: banii publici”, au afirmat judec`torii ie[eni.

Au economisit 31.000 de lei pe zi, dar 22
de ie[eni au fost la un pas de moarte!
Magistra]ii au ad`ugat c` nu se poate sus]ine c` economisirea
de c`tre Direc]ia de Drumuri a sumei de 31.000 de lei pe zi poate
fi pus` \n balan]` cu s`n`tatea [i integritatea fizic` a 22 de persoane.
„Conform normelor legale, era obliga]ia petentei s` asigure desz`pezirea
drumurilor pe care le administreaz` [i nu trebuie confundat` aceast`
obliga]ie cu prevederile contractuale pe care petenta le \ncheie, chiar
dac` aceste contracte sunt \ncheiate prin raportare cu alte norme
legale, indicate de petent`. Instan]a apreciaz` c` situa]ia de fapt
re]inut` corespunde adev`rului, iar procesul-verbal de constatare [i
sanc]ionare a contraven]iei îndepline[te [i condi]ia temeiniciei. Cu
privire la amenda aplicat`, instan]a constat` c` nivelul acesteia
corespunde pericolului social al faptelor [i conduitei petentei, care
nici \n prezent nu con[tientizeaz` fapta sa [i pericolul acesteia.
În plus, instan]a consider` c` acest gen de fapte contraven]ionale
este din ce în ce mai des întâlnit [i c` este necesar` sanc]ionarea
contraven]ional` cât mai adecvat` a acestora, pentru a se realiza
scopul educativ [i preventiv al sanc]iunii. De asemenea, aceast` fapt`
contraven]ional` prezint` un grad de pericol social ridicat, prin aceea
c` poate duce la consecin]e mult mai grave, precum producerea unor
grave accidente de circula]ie, \ns` cu multiple victime decedate - [i
nu doar r`nite, cum s-a \ntâmplat \n prezenta cauz`, astfel c` nu se
impune înlocuirea amenzii cu avertisment”, au \ncheiat magistra]ii
ie[eni. Astfel, dup` ce Judec`toria a respins contesta]ia, \n prim`
instan]`, [i Tribunalul Ia[i a respins definitiv apelul formulat de
Direc]ia de Drumuri.
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