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Feriți-vă de ei! Telekom este cea
mai reclamată companie din Iași!
Nesimțirea operatorului de
internet scoate din sărite clienții!
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actualitate 9
Cristian
Lovitură
Stanciu și-a bătut joc primită de
de hotelul Astoria
scandalagii din
Clienții, cetățeni români sau din
USR-PLUS. Lista
străinătate, care calcă pragul hotelului
pentru alegerile
Astoria din centrul Iașului, își arată
nemulțumirea față de serviciile de
parlamentare 2020
proastă calitate, dar și dezgustul față de
poate fi anulată
mizeria și condițiile de cazare. Pe
economic

7

site-urile de specialitate din domeniul
hotelier, turiștii oferă note minime...

actualitate 8

Avalanșă de demisii în sistemul
sanitar ieșean! Personalul medical
renunță la posturile din spitale!
Moment critic în sistemul sanitar
ieșean. Mai multe cadre medicale au
renunțat la posturile din spitalele din
Iași din cauză că nu mai rezistau
psihic. Unii și-au depus dosarul de
pensionare, iar alții au renunțat fără
remușcări la meserie. Niciun cadru
medical nu mai poate suporta să
lucreze 6 ore pe zi, purtând pampers
actualitate 8

Război total în alianța USR-PLUS Iași. În
prag de alegeri parlamentare 2020,
candidaturile mai multor persoane au
fost contestate în instanță tocmai de
oamenii din partid
eveniment 2
Cea mai importantă
listă de obiective din județul Iași.
Lista proiectelor ajunse la
Compania Națională
de Investiții pe anul 2020

A protestat în fața DIICOT pentru
legalizarea drogurilor, dar a uitat
de scheletele pe care le are în dulap!
Unul dintre tinerii care au protestat
în fața sediului DIICOT pentru ca
drogurile să fie legalizate ascunde
un schelet în dulap. Bărbatul a fost
în urmă cu trei ani prins cu droguri
și a fost condamnat. Unele voci
spun că și acum ar fi fost implicat
în afacere, însă din spate, pentru
că avea o pedeapsă cu suspendare
și nu risca să se expună
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S\rb\toare `n Biserica
Ortodox\. Cre[tinii
`l cinstesc ast\zi
pe Sfântul Dimitrie
Basarabov
Zi important` \n calendarul cre[tin-ortodox. Cre[tinii \l
cinstesc ast`zi pe Sfântul Dimitrie Basarabov, cel care este
considerat ocrotitorul municipiului Bucure[ti. An de an, pe
dealul Patriarhiei din Capital` este organizat un pelerinaj la
care particip` mii de credincio[i. Oamenii se \nchin` la moa[tele
Sfântului Dimitrie Basarabov, cunoscut drept [i ca Dimitrie
cel Nou.
Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov s-a n`scut \n satul
Basarabi, la sud de Dun`re, \n Bulgaria. A tr`it \n secolul al
XIII-lea, \n timpul imperiului vlaho-bulgar de la Târnovo,
\ntemeiat de fra]ii Petru [i Asan. A iubit via]a ascetic` [i asta
a f`cut s` se retrag` \ntr-o pe[ter`. Tradi]ia spune c`, \nainte
de a muri, s-a a[ezat singur \ntre dou` lespezi de piatr`, ca
\ntr-un sicriu, fiind acoperit \n timp de apele r`ului. Moa[tele
sale au r`mas mult` vreme sub ape, pân` când o copil` care
p`timea de duh necurat a avut o revela]ie: i s-a ar`tat Sfantul
Dimitrie Basarabov. Acesta i-a spus c` dac` o s` fie scos din
ap` o va t`m`dui. P`rin]ii fetei au mers la locul indicat \n
vis, lâng` râul Lom, [i vor g`si trupul neputrezit al Sfântului
\ntre dou` pietre.

Via]a Sfântului Dimitrie Basarabov.
Acesta este cinstit de
Biserica Ortodox` Român`
Moa[tele Cuviosului Dimitrie au fost duse [i a[ezate \n
biserica din Basarabi. |n tradi]ia bisericeasc`, un domnitor al
}`rii Române[ti, al c`rui nume nu este men]ionat, a pl`tit o
sum` mare de bani pentru aducerea moa[telor Cuviosului
Dimitrie \n Bucure[ti. Delega]ia nu a reu[it s` intre \n acest
ora[, deoarece caii nu au vrut s` mai mearg`. |n aceast`
situa]ie, membrii delega]iei au hot`rât s` trag` la sor]i, pentru
a stabili drumul pe care vor merge cu moa[tele Sfântului
Dimitrie. La sor]i a c`zut drumul spre Basarabi [i, astfel,
moa[tele au fost rea[ezate \n biserica din Basarabi. Au stat
\n aceast` biseric` pân` \n timpul r`zboiului ruso-turc (17681774), când generalul rus Petru Salticov, trecând prin satul
Basarabov, a luat moa[tele cu inten]ia de a le trimite \n Rusia.
|ns`, la rug`mintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine
macedo-român`, precum [i a mitropolitului Grigorie II al }`rii
Române[ti, le-a d`ruit poporului român. Moa[tele au fost
a[ezate cu cinste, \n iunie 1774, \n actuala catedral` patriarhal`
din Bucure[ti.

Minunile Sfântului Dimitrie Basarabov.
Moa[tele scoase \n procesiune
Racla cu moa[tele Cuviosului Dimitrie a fost scoas` \n
procesiune pe str`zile municipiului Bucure[ti de mai multe
ori. Astfel, \n 1815, din porunca domnitorului Caragea, pentru
a se pune cap`t epidemiei de cium`, \n 1831, la cererea
generalului Paul Kiseleff, \n speran]a opririi epidemiei de
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Biblioteca Central\
Universitar\ ıMihai
Eminescu‰ va fi reabilitat\
pentru ob]inerea autoriza]iei
de securitate la incendiu
Biblioteca Central`
Universitar` va fi
reabilitat`. Prezent` pe
lista monumentelor
istorice, interven]iile cele
mai importante se vor
realiza la nivelul
acoperi[ului. Deocamdat`,
Biblioteca va organiza o
licita]ie pentru realizarea
serviciilor de proiectare.
Comisia de evaluare va
alege oferta cu pre]ul cel
mai mic

Biblioteca Central` Universitar` (BCU)
„Mihai Eminescu” din Ia[i intr` \n reabilitare.
Unul dintre obiective este [i ob]inerea
autoriza]iei de securitate la incendiu. Pe
data de 05.11.2020 este programat` licita]ia
pentru achizi]ia serviciilor de proiectare.
Estimarea bugetar` a contractului este de
292.038 lei, f`r` TVA, aproximativ 60.000
de euro. „Restaurarea acoperi[ului (structur`
[arpant`), tratarea lemn`riei cu solu]ii
speciale ignifuge, refacerea \nvelitorii, care
trebuie realizat` \n conformitate cu regimul
monument istoric al cl`dirii, din tabl` de
zinc, cu asigurarea tuturor zonelor [i formelor
acoperi[ului cu asigurarea unui sistem de
protejare a luminatorului aulei tot din tabl`
de zinc, realizarea sistemului de captare a
apelor pluviale din tabl` din zinc (jgheaburi,
burlane, glafuri), asigurându-se sistemul de
degivrare ale acestora [i analizarea posibilit`]ii
de a se canaliza aceste ape pluviale pentru
a proteja edificiul de eventualele infiltra]ii
la funda]ii, a[a cum va rezulta din raportul
de evaluare tehnic` structural`. Execu]ia
instala]iei de evacuare a fumului [i a gazelor
fierbin]i din depozitul de carte situat la
subsolul cl`dirii, \n vederea ob]inerii autoriza]iei
de securitate la incendiu. Execu]ia sistemului
de supraveghere video din sistemul de

securitate. Modernizarea instala]iei de
ventilare a Aulei BCU [i execu]ia unei trape
la luminator, cu ac]ionare automat`”, sunt
obiectivele din caietul de sarcini.

BCU de]ine una dintre
cele mai importante
colec]ii de c`r]i
|n acest moment, fondul de carte de
la BCU \nseamn` peste 2.500.000 de unit`]i
bibliografice. Mai mult, institu]ia beneficiaz`
de abonamente la bazele de date electronice
ce acoper` domenii ca literatur`, art`, istorie,
drept, medicin`, economie, tehnologia
informa]iei, [tiin]e exacte. Este vorba despre
ProQuest, SpringerLink, Emerald, Ebsco,
Scopus, Sage Journals, Science Direct, Wiley
Journals, CEEOL. „Biblioteca este una dintre
cele patru biblioteci centrale din România
[i de]ine una dintre cele mai impresionante
colec]ii de c`r]i vechi. |nsumând fonduri
care au f`cut parte din fostele biblioteci
ale Academiilor domne[ti (cea mai veche,
de pe la 1640, fiin]ând la M`n`stirea «Trei
Ierarhi»), actuala Bibliotec` Central`
Universitar` Mihai Eminescu din Ia[i se
bucur` de continuitate [i stabilitate \ncepând
cu anul 1835, ca Bibliotec` a Academiei
Mih`ilene, schimbându-[i \n timp doar
denumirea, Biblioteca Universit`]ii, Biblioteca

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

Ulpia, Biblioteca Central`”, se arat` \n
descrierea bibliotecii. Comisia de evaluare
va alege oferta cu pre]ul cel mai mic.

A fost \ntocmit topul celor
mai \mprumutate c`r]i
de la Biblioteca
Central` Universitar`
Topul c`r]ilor împrumutate din BCU
Ia[i, în ultimii 10 ani (2009-2019), arat` \n
felul urm`tor: Constantin Cuco[, „Pedagogie”,
Polirom, Ia[i, 2006 - 1.616 \mprumuturi,
Alois Ghergu]; Ciprian Ceobanu; Georgeta
Diac, „Introducere în managementul clasei
de elevi”, Editura Universit`]ii Alexandru
Ioan Cuza, Ia[i, 2010 - 1.391 \mprumuturi,
Constantin Cuco[, „Pedagogie”, Polirom,
Ia[i, 2002 - 1.308 împrumuturi, Dorina
S`l`v`stru; Constantin Cuco[, „Psihologia
educa]iei”, Polirom, Ia[i, 2004 - 1.300
\mprumuturi, Anca-Maria Precupanu, „Bazele
analizei matematice”, Editura Universit`]ii
Alexandru Ioan Cuza, Ia[i, 1993 - 1.026
\mprumuturi, Mariana Momanu, „Introducere
în teoria educa]iei”, Polirom, Ia[i, 2002 942 \mprumuturi, Gheorghe Popa; Dumitru
Alexandroaei, „Îndrumar de lucr`ri practice
pentru fizica plasmei”, Universitatea Alexandru
Ioan Cuza, Ia[i, 1991 - 893 \mprumuturi.
Ciprian BOARU

3

EVENIMENT

Mar]i, 27 octombrie

Cea mai important\ list\ de
obiective din jude]ul Ia[i. Lista
proiectelor ajunse la Compania
Na]ional\ de Investi]ii pe anul 2020
Mai multe proiecte legate de
modernizarea unor drumuri din jude]ul
Ia[i au ajuns pe masa celor de la
Compania Na]ional` de Investi]ii. Lista
de obiective din jude]ul Ia[i pe anul
2020 cuprinde artere de interes local [i
jude]ean, dar [i alte proiecte de
infrastructur` din localit`]ile ie[ene.
Iat` mai jos lista complet` a proiectelor
din Ia[i care ar urma s` beneficieze de
finan]are de la nivel central

Cele mai importante proiecte de infrastructur` din jude]ul Ia[i
au intrat \n aten]ia celor de la Compania Na]ional` de Investi]ii
(CNI). Astfel, conform CNI, pentru anul 2020 au fost emise mai
multe proiecte aflate la stadiul de sintez`. O bun` parte din
acestea sunt legate de modernizarea unor drumuri de interes
local. Este vorba despre proiecte precum cele din comunele
Andrie[eni, Aroneanu, Bal[, Bârnova, dar [i Bivolari. |n calcul a
intrat [i modernizarea drumului jude]ean DJ 282B Ia[i - Boto[ani
- intersec]ie DN 24C Manoleasa - R`d`u]i - Prut.

Lista de investi]ii din jude]ul Ia[i.
Zeci de sectoare de drumuri
au ajuns la CNI pentru finan]are

Sinteza investi]iilor pe arterele
din jude]ul Ia[i. Lista localit`]ilor
care primesc fonduri
pentru refacerea [oselelor

Lista-sintez` mai cuprinde [i proiecte care ]in de amenajarea
str`zilor din comuna Cucuteni, modernizarea infrastructurii rutiere
din localitatea Dagâ]a, dar [i a drumurilor din comuna Dobrov`].
Lista de sintez` cuprinde [i modernizarea drumului jude]ean DJ
244D: limita jude]ului Vaslui. |n lista CNI apar [i artere din
comunele Fântânele, Grajduri [i Gropni]a.
Proiectele ajunse la CNI pe anul 2020 aflate pe lista de
sintez` se afl` [i drumuri din satele Lungani, Crucea, Goe[ti,
Zmeu, comuna Lungani. Proiectele cuprind [i comuna Mirce[ti,
comuna Mironeasa, comuna Miroslove[ti, dar [i cele din satul
Mo[na, comuna Mo[na. La CNI au ajuns documente [i pentru
artere din comuna Mo]ca, comuna Movileni, dar [i pentru
modernizarea drumului jude]ean DJ 281B: Borosoaia - Plugari
(de la km 12<268).
La CNI au ajuns [i proiecte care ]in de modernizarea str`zilor
din Henci, din zona Bud`i, Holm, Cosi]eni, toate din ora[ul Podu
Iloaiei. De asemenea, lista mai cuprinde [i reabilitarea [i modernizarea
infrastructurii rutiere din satele Pope[ti, H`rp`[e[ti, Obrijeni,
P`dureni, Vama din comuna Pope[ti, a unor drumuri din comuna
Popricani, dar [i comuna Popricani. De asemenea, au intrat la
finan]are [i proiecte din comuna O]eleni.

Drumuri jude]ene, trecute pe lista de la
CNI pentru reabilitare complet`

|n lista de sintez` a Companiei Na]ionale de Investi]ii mai
apar [i proiecte care ]in de modernizarea drumurilor de interes
local din comunele Br`e[ti. Tot \n aceast` localitate intr` [i un
proiect privind refacerea DC 94 Rediu - Albe[ti - Br`e[ti. Un alt
proiect este legat de modernizarea drumurilor de interes local
din comuna Butea, a celor din Cepleni]a, Ciohor`ni sau Ciorte[ti.
De asemenea, \n lista de sinteaz` apar [i artere locale din comunele
Ciurea sau Comarna. Lista de sinteaz` mai cuprinde [i drumurile
de interes local din Coste[ti, cele din satele Hili]a, Covasna, Cozia
[i Costuleni, din comuna Costuleni, jude]ul Ia[i. Obiectivele trecute
la CNI cuprind [i artere din comuna Cozme[ti. |n trecut, CNI a
finan]at [i alte proiecte din jude]ul Ia[i.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei”
MOBILI BRIANZA”S.R.L., conform Sentinţei Civile nr. 565/2013,
pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a-II-a Civilă-Faliment, în
dosarul nr.7865/99/2012 (format vechi:536 /2012), în conformitate
cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Codului Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE:
BUNURI MOBILE; Buc.; Valoarea de piață (EUR, fără TVA)
SILOZ 100 MC MARTINI IMPIANTI
1 46.946,17
CABINĂ DE VOPSIT SUB PRESIUNE CEFLA 1 38.420,84
USCĂTOR CHERESTEA BASCHILD
1 43.909,54
Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 22.01.2016, preţul de pornire al negocierii
este cel mai bun preţ oferit de potenţialii cumpărătorii interesaţi,
dar nu mai putin de 50% din valoarea de piață afișată în tabelul
de mai sus, stabilită conform Raportul de Evaluare, aprobat de
Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 11.03.2014. Potenţialii
cumpărători pot depune oferte până la data de 23.11.2020,la
sediul lichidatorului judiciar, în plic sigilat, conţinând documentele
specificate în Caietul de Sarcini. Garanţia de participare la
negociere este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare,

La CNI au mai ajuns [i proiecte care ]in de drumurile de
interes local \n comuna Probota, a drumului jude]ean DJ 201C
limita jude]ului Neam], asfaltarea drumului comunal DC 56, situat
\n comuna R`duc`neni. Proiectul cuprinde modernizarea drumurilor
de interes local \n comuna Rediu, a unor drumuri s`te[ti din
comuna Române[ti. Totodat`, \n plan apar [i 20 de kilometri de
drumuri comunale [i s`te[ti din Schitu Duca [i a unor artere
locale din comuna Sine[ti. Proiectul cuprinde [i drumurile din
comuna Stolniceni-Pr`jescu, comuna {cheia, comuna {ipote, dar
[i localitatea Tansa.
Documentele de la CNI mai cuprind [i drumurile de interes
local din comuna T`t`ru[i, asfaltarea drumurilor de interes local

sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO48BUCU1032234508025RON, deschis la Alpha Bank-suc.Iași,
la cursul BNR din data plății. Vizitarea şi prezentarea bunurilor
mobile se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va
permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la
solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție obligatorie
pentru participarea la negociere. Detalii privind documentaţia
necesară în vederea participării la negociere şi condiţiile de
negociere şi de selecţie a ofertelor sunt expuse în Caietul de
Sarcini ce conţine Regulamentul de valorificare prin negociere
directă, ce poate fi procurat on – line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,
aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la negociere.
Preţul caietului de sarcini este de 357,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr.
RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la tel:
0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

din comuna Todire[ti, cele din comuna }ig`na[i, dar [i modernizarea
drumului jude]ean DJ 249: Hermeziu - Vladomira.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

ANUN} SELEC}IE FIRM~ SPECIALIZAT~
ÎN SERVICIUL ARHIVISTIC
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale
sub nr.RFO-II-0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.”OPTIMFLEET”S.R.L.,
desemnat conform Încheierii nr. 1387/03.10.2018 pronunţată
de Tribunalul IAȘI, secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr.
8163/99/2017, primește oferte, pe suport de hârtie, în plic sigilat
la sediul lichidatorului judiciar până la data de 30.10.2020,
orele12:00, pentru angajarea unei firme specializate în serviciul
arhivistic pentru prelucrarea arhivistică (servicii de organizare
a fondului arhivistic) și de păstrare și conservare (depozitare)
a fondului arhivistic. Deschiderea ofertelor se va face la data
de 30.10.2020, orele 13:00. Plata se va face din contul beneficiarului
serviciilor, după valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Oferta trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:
structura prețului pentru fiecare serviciu, prețul pentru perioada
de depozitare legală, precum și pentru un metru liniar de
documente, modalități și termene de plată. Oferta va fi însoțită
de copiile certificatelor de conformitate, a actului constitutiv
al persoanei juridice, a certificatelor de inregistrare la Registrul
Comertului, a autorizației de funcționare pentru serviciile
arhivistice menționate, inclusiv de păstrare și conservare a
documentelor de arhivă cu valoare practică, eliberată de Arhivele
Naționale, precum și de proiectul contractului în care să se
regăsească și clauzele privind transferul acestor documente
conform Ordinului MAI nr.137/27.09.2013 și a art.18, indice 4,
din Legea nr.138/2013. Documentele de arhivă cuprind documente
contabile, acte de personal etc. ale societății falite S.C.
„OPTIMFLEET” S.R.L. In cantitate de aproximativ 8 m.l. Criteriul
aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel
mai mic oferit. Ofertele ce urmeaza a fi primite vor fi supuse
atenţiei Comitetului / Adunării Creditorilor debitoarei. Desemnarea
ofertantului câştigător al selecţiei de oferte va fi făcută în
conformitate cu decizia Comitetului Creditorilor sau Adunării
Creditorilor, după caz. Relații suplimentare la tel./fax 0232/220.777,
mail: office.is@lrj.ro, www.lrj.ro.
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Ieri, la Ia[i au fost `nregistrate cele
mai pu]ine cazuri de coronavirus de
la `nceputul lunii octombrie! Medicii
din spitalele suport COVID-19 au
r\suflat u[ura]i când au v\zut c\ au
124 de paturi libere
Ieri, la Ia[i s-au raportat doar 56 de cazuri
noi la infec]ia cu coronavirus. A fost cea
mai relaxat` zi pentru medicii din spitalele
suport COVID-19 de la \nceputul lunii
octombrie [i asta pentru c` mai aveau
124 de locuri libere. Luna octombrie a
\nregistrat cele mai multe cazuri de
COVID-19 de la \nceputul pandemiei
Zi de respiro pentru medicii din spitalele suport COVID-19
din Ia[i. Ieri a fost ziua \n care am asistat la cel mai mic num`r
de infect`ri de la \nceputul lunii octombrie, cu doar 56 de cazuri.
|n aceast` lun`, pe data de 22, Ia[ul a \nregistrat o cifr` record
a num`rului de cazuri de coronavirus de la \nceputul pandemiei.
|ntr-o singur` zi au fost raportate 311 cazuri noi. Dup` o lun`
de chin, \n care medicii abia au g`sit locuri pentru internare
pacien]ilor confirma]i pozitiv la infec]ia cu COVID-19, ieri, 124
de paturi din spitalele suport erau goale. Medicii spun c` jum`tate
dintre pacien]ii cu coronavirus raporta]i zilnic sunt asimptomatici
[i nu au nevoie de internare \ntr-o unitate medical`. Ace[tia sunt
monitoriza]i de c`tre medicul de familie.

Ieri, \n spitalele suport COVID-19 din
jude]ul Ia[i erau interna]i 489 de pacien]i
diagnostica]i cu coronavirus. Dintre
ace[tia, 42 sunt \n stare critic`
|n ceea ce prive[te gradul de ocupare al paturilor, inclusiv
paturile ATI din spitalele suport COVID-19, ieri erau raportate 489
de paturi, dintre care 42 erau paturi ATI. |n spitalele suport
COVID-19 mai erau libere 124 de paturi. Dintre acestea, 2 paturi
la Spitalul de Pneumoftiziologie, 13 paturi la Spitalul de Recuperare,
5 paturi la Spitalul „Sf. Spiridon”, 10 paturi la Spitalul „C`i Ferate”
din Ia[i, 75 de paturi la Spitalul „C`i Ferate” Pa[cani [i 19 la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i. În jude]ul Ia[i, ieri s-a înregistrat
un deces în rândul persoanelor confirmate pozitiv, num`rul total
de decese ajungând la 206. De la \nceputul pandemiei de COVID19, la Ia[i au fost raportate 9.491 de cazuri cu persoane infectate

cu coronavirus. Dintre acestea, doar 3.769 au avut nevoie de
internare. Restul, fiind asimptomatice sau cu forme u[oare, au stat
\n autoizolare la domiciliu. |n luna octombrie, Ia[ul a asistat la o
cre[tere fulminant` a num`rului de infect`ri cu coronavirus.

Peste 3.000 de ie[eni se afl` \n autoizolare
la domiciliu pentru 14 zile
Ieri, un num`r de 2.153 de persoane se aflau în izolare, iar
1.165 de persoane erau carantinate la domiciliu. Dintre acestea
fac parte persoanele care au fost infectate cu COVID-19 [i sunt
asimptomatice sau cu forme u[oare, ie[enii care sunt contac]i
direc]i [i cei care au revenit \n ultimele 14 zile dintr-o ]ar` cu
risc ridicat de infectare cu coronavirus. De asemenea, pentru \nc`
1.263 de persoane, m`sura carantin`rii a fost instituit` de Inspectoratul
General al Poli]iei de Frontier`. Pân` în prezent, Direc]ia de
S`n`tate Public` Ia[i a emis în total 5.157 de decizii pentru
persoanele aflate în izolare [i 8.018 decizii pentru persoanele aflate
în carantin`. Pacien]ii cu COVID-19 asimptomatici sau cei cu
forme u[oare sunt monitoriza]i de c`tre medicul de familie. La
finalul celor 14 zile de autoizolare la domiciliu, medicul de familie
le va elibera certificatul de concediu medical.

Doar 8 pacien]i reconfirma]i pozitiv la
infec]ia cu coronavirus, dup` s`pt`mâni
\ntregi \n care num`rul de
astfel de cazuri nu a sc`zut sub 50
O zi relaxant` [i pentru pacien]ii reconfirma]i pozitiv la infec]ia
cu COVID-19. Dac` \n s`pt`mânile anterioare se raportau zilnic

peste 50 de astfel de cazuri, ieri, la Ia[i s-au raportat doar 8.
Despre pacien]ii reconfirma]i pozitiv la infec]ia cu COVID-19,
medicii spun c` virusul le atac` organismul mai tare a doua,
decât prima dat`. Mul]i ajung la spital chiar [i dup` câteva luni
dup` ce au fost declara]i vindeca]i, cu simptome severe, mult
mai accentuate decât prima dat`. Al]ii se testeaz` pe motiv c`
vor s` plece din ]ar` [i au nevoie de rezultatul testului PCR.
De[i nu au simptome, ace[tia sunt nevoi]i s`-[i anuleze c`l`toriile,
pentru c` rezultatul testului este pozitiv. Practic, chiar dac` virusul
nu este activ [i nu sunt contagio[i, nimeni nu poate demonstra
acest aspect, a[a c` nu pot pleca din ]ar`. Medicii spun c` sunt
persoane care pot avea testul PCR pozitiv chiar [i câteva luni
dup` ce au fost declara]i vindeca]i.
Bianca CIUBOTARIU
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~mpotriva regimului dictatorial Alexander
Lukashenko! Teatrul Na]ional din Ia[i pune
`n scen\ spectacolul ıBelarus(ia) - Lecturi
la nivel mondial‰, `n regia Andrei Kureichik
Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri” din
Ia[i este al`turi de poporul din Belarus, în
proiectul „Belarus(ia) - Lecturi la nivel
mondial”/ „Belarus(sia) Worldwide
Reading Project”, cu un eveniment
excep]ional [i \n premier` pentru
România. Este vorba despre „Insulta]i.
Belarus(ia)”, de Andrei Kureichik, regie
Radu Ghila[ [i traducere Raluca
R`dulescu. Reprezenta]ia a avut loc ieri,
luni, de la ora 19:00, la Sala Teatru la
Cub, spectacol-lectur` în cadrul
proiectului Lecturi la Cub
La Teatrul Na]ional (TNI) „Vasile Alecsandri” din Ia[i are loc
o ini]iativ` care este pentru sus]inerea poporului din Belarus, în
proiectul „Belarus(ia) - Lecturi la nivel mondial”/ „Belarus(sia)
Worldwide Reading Project”. Este un eveniment excep]ional [i \n
premier` pentru România. Este vorba de „Insulta]i. Belarus(ia)”,
de Andrei Kureichik, regie Radu Ghila[ [i traducere Raluca
R`dulescu. Reprezenta]ia a avut loc ieri, luni, de la ora 19:00, la
Sala Teatru la Cub, spectacol-lectur` în cadrul proiectului Lecturi
la Cub.

Cunoscutul dramaturg belarus
Andrei Kureichik a participat activ la
protestele actuale de la Minsk, fiind
membru al Consiliului de coordonare, al
c`rui obiectiv este organizarea
alegerilor libere în Belarus
Din distribu]ia piesei fac parte actorii Na]ionalului ie[ean:
C`lin Chiril`, Haruna Condurache, Doina Deleanu, M`lina Laz`r,
Ionu] Cornil`, Dumitru N`stru[nicu [i Dumitru Georgescu. Intrarea
a fost liber`, în limita locurilor disponibile. Cunoscutul dramaturg
belarus Andrei Kureichik a participat activ la protestele actuale
de la Minsk, fiind membru al Consiliului de coordonare, al c`rui
obiectiv este organizarea alegerilor libere în Belarus. Piesa lui

Andrei Kureichik, tradus` pentru Teatrul Na]ional Ia[i de Raluca
R`dulescu, face parte din proiectul „Belarus(sia) Worldwide Reading
Project” din solidaritate cu locuitorii [i comunitatea teatral` din
Belarus. Zeci de teatre din întreag` lume, printre care [i Na]ionalul
ie[ean, companii, [coli, chiar [i persoane fizice prezint` în lunile
septembrie [i octombrie lecturi, înregistr`ri, filme cu „Insulta]i.
Belarus(ia)”.

Pe 9 august 2020, pre[edintele belarus
Alexander Lukashenko, „ultimul
dictator al Europei”, falsific`
alegerile pe care le-a pierdut
„Pe 9 august 2020, pre[edintele belarus Alexander Lukashenko
«ultimul dictator al Europei» falsific` alegerile pe care le-a pierdut
crezând c` va putea s` supun` o na]iune, a[a cum a f`cut timp
de 26 de ani”, arat` John Freedman, autor [i traduc`tor. El mai
spune c` a declan[at o revolu]ie, în timp ce poporul belarus s-a
rev`rsat pe str`zi pentru a o sprijini pe Svetlana Tikhanovskaya,
femeia pe care au ales-o de fapt. De asemenea, l-a enervat [i la inspirat pe Kureichik, dramaturgul [i scenaristul de vârf din
Belarus, renumit pentru comediile sale blajine. „În timp ce online se posta o cantitate semnificativ` de informa]ii ce îndemnau
la proteste, Kureichik a început s` scrie o pies` care se bazeaz`,
par]ial, pe declara]iile f`cute de Lukashenko [i Tikhanovskaya.
Declara]iile lor sunt îmbinate cu replicile a 5 personaje imaginare
care verbalizeaz` gândurile care îl n`p`deau neîncetat pe Kureichik.
Aceste 5 personaje prezint` o imagine de ansamblu asupra societ`]ii
din Belarus”, mai scoate \n prim-plan John Freedman.

Via]a fiec`ruia dintre cele 5 personaje
va fi afectat` în mod tragic de
decizia lui Luka[enko de a în`bu[i
revolu]ia prin violen]` [i tortur`
Andrei Kureichik a terminat de scris „Insulta]i. Belarus(ia)”
pe 9 septembrie 2020. „Mi-a trimis textul la 15:13, ora Europei,
întrebându-m` dac` pot s`-l traduc [i s` organizez câteva lecturi
pentru a face cunoscute evenimentele din Belarus. În decurs de
zece minute, am luat leg`tura cu [ase teatre care au spus da,
inclusiv New York Theatre Workshop, chiar [i f`r` un scenariu

pe care s`-l poat` citi. Trei zile mai târziu, am terminat traducerea
[i am prezentat-o la alte zeci de teatre. Începând cu 21 septembrie,
50 de companii din 14 ]`ri particip` la «Insultate. Belarus (sia)
Worldwide Reading Project». Mai multe se vor al`tura în curând”,
a conchis John Freedman.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

ANUN}
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
Str. ZORILOR, nr. 11, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
„CRISTAL NETWORK” S.R.L, în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului
Procedură Civilă, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE
Nr.Crt.; Mijloc fix; Valoare de lichidare (RON, fără TVA)
1
Autoutilitară Dacia
5.650,00
2
Autobasculantă 16t
15.000,00
TOTAL
20.650,00
Preţul de pornire al negocierii directe este cel mai bun preţ
oferit de potenţialii cumpărători, dar nu mai puțin de 50% din
pretul determinat în urma Raportului de Evaluare, conform
Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor
din data de 08.08.2012. Potenţialii cumpărători pot depune
oferte până la data de 23.11.2020, la sediul lichidatorului judiciar,
în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de
Sarcini. Garanţia de participare la negociere este în valoare de
10 % din preţul iniţial de evaluare, sumă ce va fi depusă în
contul de lichidare al debitoarei, nr.:RO05RZBR0000060014497341,
deschis la Raiffeisen Bank-Suc. Iași. Vizitarea şi prezentarea
bunurilor mobile se va efectua doar în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în
prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.
Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru
participarea la negociere. Detalii privind documentaţia necesară
în vederea participării la negociere şi condiţiile de negociere
şi de selecţie a ofertelor sunt expuse în Caietul de Sarcini ce
conţine Regulamentul de valorificare prin negociere directă şi
care poate fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar.
Preţul caietului de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la tel.:
0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.
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Poli]ia de Frontier\ nu
reu[e[te s\ cumpere o
barc\ de 70.000 de
euro! Licita]ia a fost
anulat\ de dou\ ori
Inspectoratul Teritorial al Poli]iei de Frontier` (ITPF) Ia[i
a \ncercat de dou` ori s` achizi]ioneze o ambarca]iune de
patrulare. Recent, a fost anulat` a doua licita]ie dup` ce nu
s-au prezentat ofertan]i. Autoritatea contractant` a stabilit o
prevedere bugetar` de aproximativ 70.000 de euro. Cel mai
probabil, procedura va fi reluat` \n perioada urm`toare. Conform
cerin]elor tehnice, ambarca]iunea trebuia s` ating` o vitez`
minim` de 50km/h [i s` aib` o autonomie de minimum 2
ore. Ambarca]iunea va fi dotat` cu aparatur` de naviga]ie [i
comunica]ii, radiotelefon, binoclu, sonar [i instala]ie de avertizare
optico-acustic`. „Ambarca]iunea va fi dotat` astfel \ncât s`
permit` utilizarea acesteia pentru supravegherea frontierei de
stat pe ap`, precum [i \n scopuri didactice, tehnica urmând
s` contribuie la familiarizarea poli]i[tilor de frontier` cu modul
de utilizare \n activitatea specific`. Mijlocul naval va fi folosit
pentru preg`tirea atât a poli]i[tilor de frontier` din România,
cât [i din Republica Moldova. Utilizarea facil` a echipamentelor
de bord va permite preg`tirea poli]i[tilor \n paralel cu
supravegherea frontierei de stat atât pe timp de zi, cât [i pe
timp de noapte. Aceasta va fi utilizat` pe râul Prut, unde
adâncimile apei variaz` foarte mult pe distan]e mici”, se arat`
\n obiectivul investi]iei.
Totodat`, Poli]ia de Frontier` a alocat fonduri [i pentru
\ntre]inerea parcului auto folosit pentru activit`]ile specifice din
zona grani]elor. Pe data de 05.11.2020 este programat` licita]ia
pentru achizi]ia serviciilor unui atelier auto omologat. Prevederea
bugetar` a licita]iei este de 640.000 lei, f`r` TVA, aproximativ
130.000 de euro. „Serviciile de repara]ii [i \ntre]inere auto vor
fi efectuate de prestator \n unit`]ile service ale acestuia de pe
raza teritorial` a unit`]ilor subordonate ITPF Ia[i, care se vor
afla pe o raz` teritorial` de maximum 100 de kilometri distan]`
fa]` de sediul ITPF Ia[i, autoritatea contractant` neavând
posibilitatea asigur`rii deplas`rii autovehiculelor pe distan]e
mari. De asemenea, vor fi reparate/\ntre]inute [i autovehiculele
care vor intra \n patrimoniul ITPF Ia[i [i nu sunt cuprinse \n
actuala procedur`, \n condi]iile legii”, se arat` \n caietul de
sarcini. Banii vor fi cheltui]i prin intermediul unui acord-cadru.
Service-ul va fi asigurat pentru un num`r de 20 de autovehicule
marca Land Rover.
Defec]iunile trebuie remediate de câ[tig`torul licita]iei \n
termen de 3 zile de la data emiterii notei de comand`, \n
condi]iile \n care prestatorul are piesele necesare \n stoc. |n
caz contrar, termenul este extins la 7 zile.
Ciprian BOARU
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Tinerii din Ia[i care au depus
proiectele la AFIR `n perioada
15 iulie-15 august 2020 vor
primi fonduri europene `n
valoare de 150.000 de euro
Speciali[tii din cadrul Agen]iei pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) au
verificat deja primele proiecte depuse de
tineri \n cadrul subm`surii 6.1. Astfel, din
cele 35 de proiecte eligibile la finan]are, 3
sunt din Ia[i. Ace[tia vor \nfiin]a cu 150.000
de euro, fonduri nerambursabile 100 la
sut`, afaceri de succes \n localit`]ile natale.
Proiectele au fost depuse \n perioada 15
iulie-15 august 2020, \ns` cei care nu au
reu[it s` depun` proiecte o mai pot face
\n continuare. Sesiunea din cadrul subm`surii
6.1 este deschis` pân` la epuizarea fondurilor
de peste 20 de milioane de euro.

Tinerii din Ia[i cu proiecte
europene eligibile la
finan]are vor primi 150.000
de euro de la AFIR, dup`
semnarea contractelor
Unul dintre proiectele selectate pentru
finan]are este „Instalarea tân`rului fermier
Pintilii Geanina \n fruntea exploata]iei Gialmar
Agro SRL”, din comuna Ungheni. Tân`ra
a ob]inut 50.000 de euro, bani pe care \i
va folosi pentru a \nfiin]a o ferm` vegetal`.
Celelalte dou` proiecte eligibile pentru
finan]area nerambursabil` presupun \nfiin]area
unei ferme zootehnice [i a unei ferme
apicole, \n comunele }u]ora [i Deleni.
Fiecare proiect valoreaz` 50.000 de euro,
fonduri nerambursabile de la Uniunea
European`. Tinerii din Ia[i care au accesat
banii europeni trebuie s` respecte mai multe
condi]ii \n perioada implement`rii proiectelor,
altfel risc` s` dea banii \napoi.

Tinerii care vor s`-[i
deschid` afaceri cu fonduri
europene trebuie s`
dovedeasc` cu documente
c` au muncit cel pu]in 3
luni \n agricultur`, \n
str`in`tate
Pot solicita finan]are european`
nerambursabil` tinerii fermieri din diaspora

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

care au absolvit în ultimii 5 ani calendaristici
dinaintea depunerii cererii de finan]are un
program de studiu în domeniul agricol din
]`ri membre ale Uniunii Europene sau din
]`ri ter]e UE. O alt` condi]ie este ca ace[tia
s` fi avut un loc de munc` în ]`ri membre
ale Uniunii Europene sau în ]`ri ter]e, în
domeniul agricol, cel pu]in 3 luni în ultimele
12 luni dinaintea depunerii cererii de
finan]are. O modificare important` este
eliminarea obligativit`]ii apostil`rii documentelor
care dovedesc locul de munc` sau absolvirea
programelor de studii.

Termenul de depunere a
proiectelor de c`tre
tinerii fermieri a fost
prelungit pân` la
sfâr[itul anului 2020
Pentru dovada locului de munc` în
cazul în care solicitantul nu poate depune
documentul autentificat prin apostil`, acesta
poate s` depun` un certificat de înregistrare
care dovede[te prezen]a solicitantului în
statul în care a desf`[urat activitate cel
pu]in 3 luni în ultimele 12 luni anterioare
depunerii cererii de finan]are [i emis de
autorit`]ile locale (ex. poli]ia sau prim`ria),
care cuprinde numele [i adresa persoanei
înregistrate, precum [i data înregistr`rii.
Certificatul trebuie s` fie înso]it de alt

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

document care s` fac` dovada raporturilor
de munc` încheiate în statele membre de
tipul: contract individual de munc`/ certificat
de angajare ori o dovad` privind desf`[urarea
unei activit`]i independente/ raport de
munc`/ stagiu de practic`/ internship/
contract de ucenicie sau alt document
eliberat de angajator în conformitate cu
actele în vigoare ale acelui stat.

Fermierii din jude]ul Ia[i
au deschis în mai multe
comune din jude] 38 de
ferme vegetale [i
6 ferme zootehnice, cu
fonduri europene
ob]inute de la AFIR
Majoritatea tinerilor fermieri din Ia[i
care au ob]inut fonduri europene de la
AFIR au investit banii primi]i în ferme
vegetale. |n perioada 2014-2020 au fost
depuse 43 de proiecte, iar 38 au fost
selectate pentru a primi finan]are. Jum`tate
dintre ace[ti fermieri au investit fondurile
europene în ferme vegetale, respectiv în
achizi]ia de terenuri agricole, pentru instalarea
unor sisteme de iriga]ii sau pentru achizi]ia
de utilaje. Alte 6 ferme zootehnice au fost
deschise în mai multe comune din Ia[i.
Raluca COSTIN

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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Cristian Stanciu [i-a b\tut joc de hotelul Astoria

Clien]ii care se cazeaz\ `n
celebra cl\dire din centrul
Ia[ului se plâng de mizeria [i
serviciile de proast\
calitate: ıA fost groaznic‰
Clien]ii, cet`]eni români sau din
str`in`tate, care calc` pragul hotelului
Astoria din centrul Ia[ului, \[i arat`
nemul]umirea fa]` de serviciile de proast`
calitate, dar [i dezgustul fa]` de mizeria
[i condi]iile de cazare. Pe site-urile de
specialitate din domeniul hotelier, turi[tii
ofer` note minime [i review-uri groaznice
dup` experien]ele nepl`cute avute \n
ultima perioad` \n cl`direa cump`rat`
recent de Cristian Stanciu
Hotelul Astoria din centrul Ia[ului [i-a pierdut imaginea de
alt` dat` dup` ce a fost cump`rat de firmele controlate de
controversatul om de afaceri Cristian Stanciu. Clien]ii care calc`
pragul hotelului din centrul ora[ului, fie ei cet`]eni români sau
str`ini, se plâng de serviciile de proast` calitate [i de mizeria
din camere, dar [i de modul \n care sunt trata]i de personalul
de aici.
Cei mai surprin[i de situa]ia din interiorul hotelului Astoria
sunt cet`]enii str`ini care se a[teapt` la cu totul alte servicii din
partea personalului Astoria, a[a cum le-au fost prezentate pe siteul hotelului. Un cet`]ean grec care a fost cazat recent la hotelul
Astoria a r`mas [ocat de faptul c` nu se face cur`]enia zilnic \n
camere, de[i e perioad` de pandemie [i a scris un review despre
acest lucru pe site-urile de specialitate, oferind not` minim`
hotelului Astoria. „Nu se face cur`]enie zilnic, ci doar o dat` la
3 zile. Carpeta din camer` este murdar`, pete de rugin` pe
prosoapele de la baie, iar patul rupt. Este un singur aer condi]ionat
doar \n camer`, iar WiFi-ul abia se conecteaz` la vitez` mic`”,
spune Marios Topalidis, client care face un review al hotelului
Astoria din Ia[i dup` ce a fost cazat aici \n luna septembrie 2020.

„Camera era \ntr-o condi]ie foarte
degradat`, mâncarea [i cafeaua pe care leam servit la micul dejun au fost o glum`”
Cei mai mul]i clien]i ai hotelului Astoria din Ia[i se plâng de
mizerie, dar [i de mâncarea care arat` [i este servit` \n b`taie
de joc, dup` cum spun chiar cei caza]i recent la hotelul din
centrul ora[ului. Utilizatorii care au f`cut review-uri pe site-urile
de specialitate sus]in c` singura parte bun` a hotelului Astoria
este loca]ia, deoarece se afl` \n centrul ora[ului Ia[i.
„Camera era \ntr-o condi]ie foarte degradat`, mâncarea [i
cafeaua pe care le-am servit la micul dejun au fost \n mare parte
o glum`, iar liftul s-a blocat chiar \n fa]a mea când voiam s` \l
folosesc. Singura parte pozitiv` a hotelului este loca]ia”, a spus
un alt client al hotelului Astoria, care a oferit not` minim` pentru
serviciile primite aici \n luna august 2020.
Al]i clien]i ai hotelului Astoria se plâng [i de modul \n care
sunt trata]i de personal. „Suntem foarte dezam`gi]i, am primit o
camer` de 2 stele chiar dac` hotelul e clasificat la 3 stele.
Camerele de 2 stele sunt la etajul 5, iar informa]ia asta am primito abia când am f`cut check out la recep]ie. Camerele foarte mici

[i vechi, TV-ul nu func]iona bine. Minibarul din camer` era gol,
nici m`car ap` nu era \n el, iar la plecare m-au \ntrebat dac`
am consumat ceva din minibar”, se arat` \ntr-un alt review f`cut
de un client al hotelului Astoria din Ia[i.

Clien]ii hotelului Astoria din Ia[i
[i-au schimbat p`rerea
despre imobil \n doar doi ani
Al]i turi[ti care s-au cazat la hotelul Astoria din centrul ora[ului
i-au sf`tuit pe cei care inten]ioneaz` s` vin` aici s` se gândeasc`
de dou` ori pentru c`, de[i cl`direa arat` frumos, \n interior se
g`se[te cu totul altceva. „Frumoas` cl`dire, dar nu [i \n interior,
nci m`car nu este curat ca lumea. Cam jum`tate dintre luminile
de pe holuri nu au becuri, patul nu a fost cur`]at, iar prosoapele
nu au fost schimbate atunci când am cerut asta. Micul dejun a
fost destul de mare, dar f`cut cu mâncarea reciclat` de ziua
trecut`”, se arat` \n review-ul f`cut de un alt turist cazat la hotelul
Astoria din Ia[i.
De precizat faptul c`, pân` \n urm` cu aproape doi ani, atunci
când a fost cump`rat prin intermediul firmelor controlate de
Cristian Stanciu, clien]ii hotelului Astoria ofereau note ridicate [i
review-uri pozitive pe site-urile de specialitate.
De altfel, [i re]eaua de gr`dini]e FEG, de]inut` tot de clanul
Stanciu, a primit zeci de review-uri negative din partea ie[enilor.
P`rin]ii care [i-au înscris copiii la una din unit`]ile de înv`]`mânt
ale FEG Ia[i, de]inute de pesedistul Cristian Stanciu, critic` modul
în care odraslele lor sunt tratate de personalul angajat. Gr`dini]ele
[i [colile FEG r`spândite în tot municipiul Ia[i primesc note
minime la recenziile f`cute pe internet de p`rin]ii care au avut
experien]e nepl`cute al`turi de cei mici în unit`]ile private de
înv`]`mânt controlate de clanul Stanciu. „Nu face]i gre[eala de a
v` aduce copilul la aceast` [coal`. Cadrele didactice trateaz`
copila[ii ca pe ni[te gunoaie, jignindu-i [i f`cându-i de râs în fa]a
altora. Nu e normal ca elevii s` se duc` la [coal` cu fric`”, a
spus un p`rinte revoltat de modul în care i-a fost tratat copilul
la [coala Primar` FEG Ia[i
Sorin PAVELESCU
sorinp@bzi.ro

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L.,cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei RE MINA S.R.L., desemnat prin Încheierea din data
de 10.05.2019, pronunțată de Tribunalul Iași, Secţia a-II-a CivilăFaliment, în dosarul nr.7933/99/2015(număr în format vechi:480/2015),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu
prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii,
organizează în data de 05.10.2020, ora 14:00 licitaţie publică
competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor
active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,
fără TVA)
Autoturism Volkswagen 1.9 TDI, defect
406,00
Autotutilitară Volkswagen Transporter, defectă 1.302,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din 05.10.2020, nu se va reuși
valorificarea bunurilor mobile, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii, în data de 12.10.2020, 19.10.2020, respectiv
26.10.2020, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scos
la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data de 04.10.2020, 11.10.2020,
18.10.2020, respectiv 25.10.2020, ora 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar. În conformitate cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea
nr.85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar
sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică,
cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data de 31.08.2020.
Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al
licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare aprobat în
ședința Adunării Creditorilor din data de 31.08.2020. Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va
fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr:
RO55BUCU1032235342285RON, deschis la ALPHA BANK-Suc.
Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR
din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi
prezentarea activelor se va programa în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar,
la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini,
doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea
scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens.
Vizualizarea activelor este o condiție obligatorie pentru
participarea la licitații. Reprezentanţii lichidatorului judiciar
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către
cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia
publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea
activelor mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse
în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi
de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on-line,
de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie
obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietul de
sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot
obţine pe site-ul lichidatorului judiciar www.lrj.ro, la tel.
0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Avalan[\ de demisii `n sistemul sanitar ie[ean!
Personalul medical renun]\ la posturile din
spitale! Unii [i-au depus dosarul de pensionare,
al]ii pur [i simplu au renun]at la meserie!
Pandemia de COVID-19 a produs o tensiune
greu de manageriat \n sistemul sanitar ie[ean.
Mai multe cadre medicale angajate \n spitalele
din Ia[i [i-au dat demisia din cauza presiunii la
care erau supuse \n timpul orelor de lucru. Printre
motivele enumerate de angaja]ii din sistemul
sanitar care au demisionat \n plin` pandemie de
COVID-19 se num`r` stresul, volumul mare de
munc`, condi]iile nefavorabile de lucru [i
supra\nc`rcarea programului. Au pus managerilor
foaia pe birou [i nici nu s-au uitat \n spate. Cu
riscul de a nu primi un alt post de munc`, oamenii
au fugit din sistemul sanitar.

Iulian Cozianu: „Am avut [i
\nc` am colegi care au ie[it din
salon \n stare de lipotimie,
le[ina]i la propriu”
Iulian Cozianu, pre[edintele Sindicatului Sanitas
din Ia[i, face dezv`luiri uluitoare despre condi]iile
de munc` din spitalele din Ia[i. Acesta spune c`
mai multe cadre medicale din sistemul sanitar
au renun]at la posturile din spitale din cauza
stresului, dar [i din cauza faptului c` nu au mai
rezistat fizic. „Au fost oameni care [i-au dat
demisia [i oameni care [i-au depus dosarele de
pensionare. Au cedat psihic, pur [i simplu nu au
mai suportat stresul. Pu]ini sunt cei care [tiu
situa]ia din spitalele ie[ene pe perioada pandemiei
de COVID-19. Colegii mei, cei care lucreaz` cu
pacien]ii confirma]i sau suspec]i la infec]ia cu
COVID-19, intr` nemânca]i, f`r` s` consume
lichide \n salonul pacientului. S-au s`turat s`
poarte pampers. Mul]i stau \mbr`ca]i \n acela[i
combinezon [i 12 ore [i nimeni nu ia nicio m`sur`.
Am avut [i \nc` am colegi care au ie[it din salon
\n stare de lipotimie, le[ina]i la propriu. |n aceste
combinezoane fierbi \n suc propriu. Numai \n
ultima perioad` avem 5 persoane care au demisionat.
Oamenii care [i-au dat demisia din sistemul sanitar

au explicat c` nu mai pot face fa]` presiunii. Cu
siguran]` num`rul de demisii va cre[te”, spune
Iulian Cozianu, pre[edintele Sindicatului Sanitas
din Ia[i.

|n cazul unui focar de infec]ie
cu COVID-19, personalul
medical care nu este infectat
trebuie s` lucreze [i pentru cei
care pleac` acas`
Un alt motiv care determin` demisiile cadrelor
medicale angajate \n sistemul sanitar ie[ean este
faptul c` sunt nevoite s` lucreze peste program.
Dac` un coleg de-al lor sau mai mul]i sunt depista]i
pozitiv la infec]ia cu COVID-19, cadrele medicale
care r`mân la munc` trebuie s` lucreze ore \n
plus. „Chiar [i \nainte de pandemia de COVID19 era \n deficit de personal \n spitalele din Ia[i.
|n acest moment, dac` \ntr-o unitate medical` se
depisteaz` un focar de infec]ie cu coronavirus,
personalul medical care nu este pozitiv trebuie
s` suplimenteze lipsa celor care pleac` acas`. Nu
sunt solu]ii pentru aceast` situa]ie. Am avut cazuri
\n care personalul medical a fost nevoit s` lucreze
12 ore f`r` pauz`, \mbr`cat \n combinezoane. Nu
v` pute]i \nchipui cât de greu este. Doar cei care
tr`iesc \n aceste situa]ii [tiu ce \nseamn` asta.
Sunt [i acum persoane care nu au beneficiat de
concedii de odihn`. Este vorba despre o sup`rare
general`”, mai spune Iulian Cozianu.
Pre[edintele Sindicatului Sanitas din Ia[i a
solicitat Ministerului S`n`t`]ii s` modifice programul
personalului medical care lucreaz` cu pacien]ii
suspec]i sau confirma]i cu coronavirus, la 4-6 ore.
Aceast` modificare a programului este doar la
stadiul de discu]ie [i nu exist` momentan nicio
speran]` c` aceast` solicitare se va pune \n
aplicare. „Am solicitat Ministerului S`n`t`]ii
reducerea programului de lucru a personalului
medical care lucreaz` \n situa]ii de risc. Dac`

era doar o lun`-dou`, a[a cum am sperat cu to]ii
la \nceputul pandemiei de COVID-19, era bine.
Din p`cate \ns`, situa]ia se prelunge[te [i nimeni
nu [tie pân` când. Se preconizeaz` c` anul viitor
cadrele medicale vor lucra \n acelea[i condi]ii.
Pur [i simplu ne sufoc`m. Sunt angaja]i din
sistemul sanitar care sunt rula]i peste tot. Ace[tia
nu [tiu niciodat` \n ce spital vor lucra ziua
urm`toare. Situa]ia a devenit din ce \n ce mai
complicat`, iar angaja]ii sunt din ce \n ce mai
epuiza]i”, adaug` Iulian Cozianu.

Iulian Cozianu: „Mul]i nu
m`nânc` sau nu beau nimic
\nainte de programul de lucru,
doar ca s` nu aib` nevoie s`
mearg` la toalet`. Poart`
pampers toat` ziua”
Personalul medical din sistemul sanitar care
a renun]at la posturile din spitale nici nu mai
vrea s` revin` \n sistem. Mul]i iau \n considerare

reprofilarea, iar al]ii [i-au depus dosarele de
pensionare. „{i la pia]` dac` te duci te po]i infecta
cu COVID-19. Numai acest gând te poate fr`mânta,
dar gândi]i-v` la cadrele medicale care intr` \n
fiecare zi \n salonul pacien]ilor infecta]i cu COVID19. Nimeni din afar` nu con[tientizeaz` ce \nseamn`
s` intri \n salonul pozitivilor [i s` stai acolo ore
\ntregi. Efectiv, acest lucru te macin`. Programul
nu se termin` dup` ce ai ie[it din salonul
pacientului, ci dup` ce te dezinfectezi [i dup` ce
te dezechipezi. Aceste activit`]i dureaz` [i ele.
S` nu mai vorbim de colegii care trebuie s`
poarte pampers. Mul]i nu m`nânc` sau nu beau
nimic \nainte de programul de lucru doar ca s`
nu aib` nevoie s` mearg` la toalet`. |n fiecare
zi este aceea[i poveste [i asta pentru c` procesul
de echipare [i dezechipare dureaz` [i nici nu se
pot schimba mai multe combinezoane pe zi.
Totodat`, niciun cadru medical nu poate bea ap`
sau s` m`nânce ceva \n timpul orelor de lucru”,
\ncheie Iulian Cozianu.
Bianca CIUBOTARIU

Demn de cascadorii râsului! A protestat `n fa]a DIICOT pentru
legalizarea drogurilor, dar a uitat de scheletele pe care le are `n dulap!
Iat\ cine este unul dintre sus]in\torii `nfoca]i ai stupefiantelor
Unul dintre tinerii care au protestat \n fa]a
DIICOT zilele trecute a fost condamnat \n trecut
pentru trafic de droguri. Dacian Ionu] David a
participat la protest la Ia[i, de[i el este de loc
din Oradea. El este fratele lui Sebastian David,
tân`rul care a fost zilele trecute re]inut de procurori
dup` ce au fost organizate descinderi la Ia[i [i
\n Oradea. Povestea este pe cât de simpl`, pe
atât de complicat`. Sebastian David [i Octav Filip
sunt tinerii re]inu]i de procurorii DIICOT dup`
ce au pus \n vânzare substan]e cu efect psihoactiv.
David aducea substan]ele la Oradea din Olanda,
iar Filip le vindea \ntr-un magazin din Ia[i. Tinerii
ridica]i de poli]i[ti au sus]inut tot timpul c` ceea
ce vând ei este perfect legal. Nu de aceea[i
p`rere au fost [i anchetatorii. Dup` ce ei au fost
re]inu]i, \n mediul online s-a anun]at un protest,
chiar \n fa]a DIICOT Ia[i. O mân` de oameni
au cerut legalizarea cannabisului [i oprirea
abuzurilor. La protest a participat astfel [i Dacian
Ionu] David.
|n urm` cu aproximativ 3 ani, Dacian Ionu]
David a fost condamnat definitiv de Curtea de
Apel Oradea, pentru trafic de droguri. Ini]ial,

acesta primise o pedeaps` de 1 an [i 6 luni de bunuri de la o firm` din Cluj, pentru a putea
\nchisoare, cu suspendare, din partea magistra]ilor \nfiin]a o cultur` de canabis. Mai mult, el a
din cadrul Tribunalului Bihor. Instan]a superioar` închiriat un spa]iu necesar înfiin]`rii acestei culturi,
a men]inut aceast` pedeaps`. Prin rechizitoriul prin interpu[i [i, mai apoi, a amenajat acel spa]iu
DIICOT Oradea din 19 octombrie 2016, Dacian [i a început procedura de cultivare a 33 de plante
Ionu] David a fost trimis în judecat` pentru de canabis. Conform anchetatorilor, spa]iul ar fi
s`vâr[irea infrac]iunii de trafic de droguri de risc. fost \nchiriat sub pretextul \nfiin]`rii unei culturi
Conform anchetatorilor, \n cursul anului 2016, de ciuperci. Pe 20 mai, agen]ii din cadrul Poli]iei
acesta a procurat toate obiectele necesare înfiin]`rii Municipiului Salonta, jude]ul Bihor, au fost sesiza]i
unei culturi de canabis, inclusiv semin]ele acestei de un martor despre împrejurarea c`, în incinta
plante. „Inculpatul a folosit identit`]i false, pe care unei cl`diri (hale) situate în perimetrul fostului
[i le-a atribuit, pentru a închiria spa]iul necesar CLF Salonta, se cultiv` plante, posibil canabis.
înfiin]`rii acestei culturi prin interpu[i [i, mai Agen]ii au fost condu[i în incinta halei respective
apoi, de a amenaja respectivul spa]iu [i a începe (de 63 mp) de c`tre un chiria[, iar în camera
procedura de cultivare a 33 de plante de canabis, din spate a halei au descoperit 33 de plante de
în con]inutul c`rora laboratorul a descoperit drept canabis, ventilate [i iluminate, plante a[ezate în
substan]` activ` Tetrahidrocanabinol”, au precizat ghivece. „S-a constatat c`, în prima înc`pere,
procurorii DIICOT Oradea. Ace[tia au mai ar`tat existau mai multe cutii [i recipien]i cu con]inut
c`, \n cursul anului 2016, au efectuat o perchezi]ie lichid. În cea de-a doua camer` s-a descoperit,
domiciliar`. |n urma ac]iunii, oamenii legii au în mijlocul ei, montat un cort din material textil
descoperit plante de canabis, dar [i alte obiecte de culoare neagr` la exterior, c`ptu[it cu un
folosite pentru dezvoltarea acestei culturi.
plastic de culoare alb` la interior, în care sunt
Anchetatorii au mai sus]inut c`, \ntre 31 martie montate mai multe dispozitive [i instala]ii, precum
[i 20 mai 2016, individul a cump`rat diverse [i un termometru cu afi[aj electronic. În aceast`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

înc`pere a mai fost delimitat un spa]iu de circa
2 pe 3 metri, confec]ionat din rigle de lemn,
c`ptu[it cu folie de plastic, în care era amenajat
un raft metalic cu poli]e de lemn, iar pe una
dintre poli]e s-a descoperit o tav` de culoare
verde, în care erau 33 de ghivece cu 33 de plante
de canabis [i un termometru cu afi[aj electronic.
La 30 cm deasupra t`vii era amplasat un corp
electric de iluminat fluorescent în stare de
func]ionare”, au mai afirmat oamenii legii.

S-au f`cut descinderi [i au fost
ridicate plante de cannabis
Pe 21 mai 2016 a fost efectuat` o perchezi]ie
în hala respectiv`, ocazie cu care s-au ridicat
toate cele 33 de plante de canabis aflate în
vegeta]ie [i toate bunurile ce au servit la înfiin]area
[i la buna dezvoltare a respectivelor plante. |n
urma cercet`rilor, procurorii DIICOT Oradea au
ajuns la Dacian Ionu] David.

Continuarea pe www.bzi.ro
Sorin PAVELESCU
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Lovitur\ primit\ de scandalagii din USR-PLUS Ia[i

Lista pentru alegerile parlamentare 2020
poate fi anulat\. Toat\ organiza]ia se afl\ `n
pragul unui r\zboi civil
Surpriz` total` pentru cuplul de la vârful USRPLUS Ia[i, deputa]ii Cosette Chichir`u [i Marius
Bodea. Modul prin care ace[tia au ajuns cap de
list` la Camera Deputa]ilor [i Senatul României
este contestat \n instan]`. Aripa diziden]ilor din
filiala USR Ia[i a depus recent o ac]iune la
Tribunalul Ia[i prin care contest` listele depuse
la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020.
Ac]iunea este \ndreptat` \mpotriva Alian]ei formate
din Uniunea Salva]i România (USR)- Partidul
Libertate, Unitate [i Solidaritate (PLUS), a organiza]iei
USR prin pre[edintele Dan Barna, a organiza]iei
PLUS, prin pre[edintele Dacian Ciolo[, dar [i a
filialei USR Ia[i, condus` de Cosette Chichir`u.

Contesta]ie \mpotriva listei
USR-PLUS Ia[i. Combina]iile
cuplului Cosette Chichir`uMarius Bodea au fost scoase la
iveal`
|n data de 25 octombrie 2020, la Tribunalul
Ia[i a fost depus` o contesta]ie la legea electoral`
\mpotriva celor de la USR, dar [i a celor de la
PLUS. Mai multe persoane au contestat modul
prin care aceste liste de candidaturi au fost
\ntocmite de faptul c` nu au fost respectate
procedurile interne ale organiza]iei, dar [i pentru
c` statutul a fost \nc`lcat. Oamenii au cerut

magistra]ilor de la Tribunal s` invalideze lista
depus` recent de USR-PLUS Ia[i la Biroul Electoral
Jude]ean (BEJ) pentru alegerile care vor avea
loc \n cursul lunii decembrie. Contestatarii s-au
adresat inclusiv forurilor centrale din alian]a USRPLUS Ia[i, \ns` nu au avut câ[tig de cauz`. |n
aceste condi]ii, ace[tia au cerut magistra]ilor s`
li se fac` dreptate [i s` cear` ca situa]ia s` se
\ndrepte \n organiza]ia de la Ia[i dup` scandalul
[i de la alegerile locale 2020.

Cine deschide lista USR-PLUS
Ia[i la alegerile parlamentare
2020? Voturi aduse prin
metoda „autobuzul” la
desemnarea candida]ilor
Conform documentelor depuse la BEJ, lista
pentru Camera Deputa]ilor din partea USR-Plus
Ia[i este urm`toarea: Cosette Chichir`u, Monica
Berescu, Filip H`vârneanu, Daniel Dâsc`, Emanuel
Zanoschi, Mihail Bogdan, Radu {oimaru, Felix
Fiscutean, Cristian Bodnar, Andrei Popescu, Gabriel
Toma, Elvis Grigorovici, Tatiana Codru, Lucian
Parfene, Marius Popa. Pentru Senatul României
vor candida Marius Bodea, Cristinel Berea, Cristina
Fântân`, Radu Nechita, Dan Lungu, Cristina
Cojocaru [i Cezar H`vârneanu. Toat` aceast` list`
a fost \ns` contestat` de cei din USR Ia[i, mai

ales c` voturile delega]ilor la Conferin]a Jude]ean`
ridic` mari suspiciuni de fraud` electoral`.

Metoda autobuzul, folosit` de
Marius Bodea [i Cosette
Chichir`u pentru a c`pu[a lista
de candidaturi
Contestatarii din USR Ia[i au ar`tat c` to]i cei
care se reg`sesc pe listele pentru Camera Deputa]ilor
[i Senatul României au beneficiat de sprijinul
deputa]ilor Cosette Chichir`u [i Marius Bodea.
Practic, s-a ajuns la celebra metod` „autobuzul”,
unde rudele acestora, dar [i prietenii apropia]i au
devenit peste noapte delega]i la Conferin]a Jude]ean`
de alegeri. Rudele lui Cosette Chichir`u, ale lui

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

Filip H`vârneanu au devenit delega]i, chiar dac`
aveau doar câteva s`pt`mâni de când au fost b`gate
\n partid. Alte persoane cu vechime \n forma]iunea
politic` au fost l`sate pe dinafar`. Din totalul de
78 de delega]i ale[i din filiala municipal` USR Ia[i,
26 au fost admi[i în partid în cursul lui 2020. Al]i
35 au intrat în USR Ia[i dup` luna iunie 2020.
Practic, pentru desemnarea candida]ilor la alegerile
parlamentare 2020, au votat apropia]ii deputatului
Cosette Chichir`u [i a celor angaja]i la cabinetul
s`u parlamentar. Iar toate aceste detalii au ajuns
\n mapele magistra]ilor de la Tribunalul Ia[i. Este
de a[teptat ca magistra]ii s` dea \n aceste zile [i
o solu]ie, mai ales c` \n curând va \ncepe [i
campania electoral`.
Vlad ROTARU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, ART
JUNKIE SRL. Rela]ii la:
0741793014;
decorjunkie@gmail.com.
Agent de securitate, studii medii,
de preferat atestat, grupuri
vulnerabile, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0756052673;
bogdan.dumitrescu@testergrup.r
o.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânzari, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez`, german`,
spaniol`, italian` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.România@hcl.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Animator socio-educational,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.
Animator socioeducativ, f`r`
studii [i experien]` precizate,
EVOZPARTY SRL. Rela]ii la:
0728324000.
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Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electrician \ntre]inere, studii
medii;cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

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

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

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

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

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.

Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Dulgher, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/510 ani, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.

Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.

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

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

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

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

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

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

Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
f`r` experien]` precizata,
TERMO-SERVICE SA IA{I. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba

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

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

Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer proiectant CFDP, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, abs.scoala
profesionala/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat`, SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii
la:0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
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L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.

Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Manipulator marfuri, scoal`
gimnazial`/ profesional`, f`r`
experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.

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

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

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

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

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

Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

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

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

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

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

Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.
Lucr`tor comercial, studii medii,
cu experien]`, persoan` peste
45 ani, PUB EXPRESS SRL.
Rela]ii la: 0734098888;
contact@pubexpress.ro.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Lucr`tor gestionar, studii medii,
experien]` 3 ani, PLASTIC
&PAPER DISTRIBUTION SRL.
Rela]ii la: 0755116156;
office@vacuum-bags.ro.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.

Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator subansamble, studii
medii, experien]` 6 luni, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
la: 0747168057;
contact@automatic.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, CATYAX
CONSTRUCT. Rela]ii la:
0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

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

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

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

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

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

Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
Muncitor necalificat \ntre]inere
SERVICE SRL. Rela]ii la:
drumuri [i poduri, studii medii,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.
Operator mase plastice, f`r`
studii [i experien]` precizat`,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.
Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

MEDIU
COMUNA COMARNA anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „LUCRARI DE
EXTINDERE RE}EA DE APA ÎN
SAT OSOI, COMUNA
COMARNA, JUDE}UL IA{I”,
propus a fi amplasat în SAT
OSOI, COMUNA COMARNA,
JUDE}UL IA{I. Informa]iile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM IA{I, STR. CALEA
CHI{INAULUI NR. 43, JUD. IA{I
[i la sediul PRIMARIEI COMUNEI
COMARNA, SAT OSOI,
COMUNA COMARNA, JUDE}UL
IA{I în zilele de LUNI-VINERI,
între orele 10:00-13:00.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului APM IA{I, STR. CALEA
CHI{INAULUI NR. 43, JUD. IA{I.
APAVITAL SA Ia[i anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

acordului de mediu pentru
investi]ia „Extindere re]ea
canalizare în comuna }u]ora, sat
Chipere[ti, jude]ul Ia[i ;
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului - A.P.M. Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 34 Ia[i [i la
sediul APAVITAL SA Ia[i – str.
M.Cost`chescu nr. 6, zilnic,între
orele 8 – 16. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. Ia[i .
Parohia “Acoper`mântul Maicii
Domnului”-Visani II, titular al
proiectului Scoaterea din circuitul
silvic a suprafe]ei de 877 mp,
anun]` publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de \ncadrare
de c`tre APM IA{I, \n cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului - f`r`
evaluarea impactului asupra
mediului, pentru proiectul
Scoaterea din circuitul silvic a
suprafe]ei de 877 mp, propus a fi
amplasat \n mun. Ia[i, str.
Nicolae Negura, nr. 25, \nscris \n
CF nr. 161809, având nr.
cadastral 161809. Proiectul
deciziei de \ncadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM IA{I din
Calea Chi[in`ului, nr. 43, mun.
Ia[i, jud. Ia[i, \n zilele de: Luni-Joi
\ntre orele 09:00-14:00 precum
[i la urmatoarea adresa de
internet office@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
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.

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

CONDOLEAN}E

U

Teona [i Ioan Avarvarei,
adreseaz` d-nului inginer
Valeriu Cazan, sincere
condolean]e acum la desp`r]irea
de vara noastr` d-na Veronica
Cazan, un minunat dasc`l [i o
excelent` profesoar`. Dumnezeu
s` o odihneasc`!
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Spitalele suport COVID-19 din jude]ul
Ia[i dispun de 47 de locuri la sec]ia de
ATI! Ieri erau ocupate 42 dintre ele
|n spitalele suport COVID-19
din jude]ul Ia[i sunt 47 de
locuri la sec]ia de ATI. |n
aceste sec]ii sunt interna]i
pacien]ii infecta]i cu
coronavirus \n stare critic`.
Ieri erau ocupate 42 de paturi
din num`rul total. Gradul de
ocupare difer` de la zi la zi, \n
func]ie de num`rul de decese
sau de pacien]i a c`ror stare
de s`n`tate s-a \mbun`t`]it

Spitalele suport COVID-19 din jude]ul Ia[i
dispun de 47 de locuri la sec]ia de Anestezie [i
Terapie Intensiv` (ATI). |n aceast` sec]ie intr`
pacien]ii infecta]i cu coronavirus \n stare critic`.
Medicii spun c` printre bolnavii care intr` \n sec]ia
de Terapie Intensiv` sunt pacien]i cu diabet zaharat,
boli cardiovasculare [i obezitate. Pacien]ii care sunt
diagnostica]i [i cu aceste boli sunt primii care
cedeaz` \n fa]a infec]iei cu COVID-19. De la
\nceputul pandemiei de coronavirus, medicii ie[eni
au constatat c` cele mai multe decese s-au \nregistrat
\n rândul pacien]ilor cu diabet zaharat.

Gradul de ocupare la ATI \n
jude]ul Ia[i. Ieri mai erau libere
doar 5 locuri din 47
Ieri, la Ia[i erau ocupate 42 de paturi de
ATI din num`rul total de 47, puse la dispozi]ie
pentru tratarea pacien]ilor cu coronavirus \n stare

critic`. Dintre acestea, 8 erau ocupate la Spitalul
de Boli Infec]ioase, 6 la Spitalul de Pneumoftiziologie,
6 la Spitalul Municipal Pa[cani, 4 la Spitalul de
Recuperare, 6 la Spitalul „C`i Ferate” din Ia[i
[i 12 la Spitalul de Neurochirurgie. Ieri mai erau
libere 4 paturi ATI la Spitalul de Neurochirurgie
[i un pat la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i.
|n ultimele zile, gradul de ocupare la sec]iile de
ATI din jude]ul Ia[i a fost, \n medie, de 42 de
paturi, din cele 47. |n luna martie, sec]ie de
Terapie Intensiv` pentru \ngrijirea pacien]ilor cu
coronavirus \n stare critic` era doar la Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i, cu 9 paturi. Din
cauza num`rului de pacien]i infecta]i cu COVID19 care aveau nevoie de \ngrijire \ntr-o sec]ie
de ATI s-au preg`tit 16 paturi la Spitalul de
Neurochirurgie, 6 la Spitalul de Pneumoftiziologie,
4 la Spitalul de Recuperare, 6 la Spitalul „C`i
Ferate” din Ia[i [i 6 la Spitalul Municipal Pa[cani.

|n primele luni de la
declan[area pandemiei de
COVID-19, la Ia[i erau
suficiente doar 9 paturi \n
sec]ia de Terapie Intensiv`
De la \nceputul pandemiei de COVID-19, la
Ia[i au murit 206 pacien]i infecta]i cu coronavirus.
|n primele luni de la declan[area pandemiei nu
existau atât de multe cazuri de pacien]i cu
coronavirus care intrau \n stare critic` [i aveau
nevoie de \ngrijire \n sec]ia de ATI. |n lunile
martie [i aprilie, medicii au utilizat doar cele 9
paturi de Terapie Intensiv` puse la dispozi]ie la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i. Odat` cu

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei „COREVAS” S.A., desemnat prin Sentința Civilă nr. 87/F,
din data de 20.03.2018, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia
Civilă, în dosarul nr.3212/89/2014, în conformitate cu prevederile
Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează licitaţie publică
competitivă, cu strigare, în data de 30.10.2020, ora 13:00, pentru
valorificarea următoarelor active:
DENUMIRE ACTIV; Cant.; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,
fără TVA)
Utilaje și instalații:
3.620,50
Invertor sudura
1
40,00
Schela metalica
1
436,50
Aparat sudura electrof 400
1
394,50
Placa vibranta Invelstools
1
331,50
Nivela optica FAL 32 cu trepied
1
50,00
Pompa mobila Mol INV13604369
1
1.704,50
Schela metalica Dasorom
1
553,50
Masina de taiat gresie
1
52,50
Ciocan rotopercutor BOCH
1
57,50
Mijloace de transport
3.150,00
Autoutilitară RENAULT
1
2.250,00
Autoturism FORD TRANSIT
1
450,00
Autoturim DACIA SOLENZA
1
450,00
Ambalaje
52,00
Tambur
1
8,25
Paleti
42
14,00
Paleti
8
6,50
Tambur
1
7,50
Tambur
1
8,25

cre[terea num`rului de pacien]i care intrau \n
stare critic`, medicii au \nceput transferul [i c`tre
Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i. Gradul de
ocupabilitate a paturilor de ATI din spitalele din
jude]ul Ia[i a \nceput s` creasc` din luna septembrie,
motiv pentru care autorit`]ile au decis s` deschid`
mai multe sec]ii de Terapie Intensiv`.

Dr. Florin Ro[u: „Majoritatea
pacien]ilor care intr` pe ATI
sunt pacien]i care sufer` [i de
alte comorbidit`]i,
dar au fost [i excep]ii”
|n ceea ce prive[te starea pacien]ilor interna]i
\n spitalele suport COVID-19 din jude]ul Ia[i, \n
sec]ia de Terapie Intensiv`, medicii spun c` se
poate schimba de la minut la minut. Din momentul

Tambur
1
4,00
Tambur
1
3,50
Obiecte de inventar
25,00
Masina de gaurit
1
6,00
Set site laborator
1
19,00
Materii prime
153,50
Cherestea
6,14 34,00
Cismea stradala
2
32,00
Rama cu capac gradina
1
7,50
Teu
1
4,50
Toc alb
3
13,00
Toc stejar
1
3,00
Tub D160PE100
129 55,50
Tub PVC32
162 4,00
Produse finite
396,50
Borne beton armat
42
58,00
Cofraje tuburi fantana
6
132,00
Grinzi acoperis 0,25x0,9x11
4
197,50
Stalpi sustinere 4x25x25
1
9,00
Ambalajele, obiectele de inventar, materiile prime și produsele
finite se vând doar în bloc, pe categorii de bunuri.
În cazul în care, la licitația din 30.10.2020, nu se va reuși
valorificarea tuturor bunurilor mobile, se vor organiza noi licitații,
în aceleaşi condiţii pe 09.11.2020, respectiv 16.11.2020, ora 13:00,
la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare, au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 29.10.2020, 08.11.2020, respectiv 15.11.2020, ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile
art.91, aln.1, din Legea nr.85/2014, bunurile înstrăinate de
administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori
măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor este
licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului

\n care pacientul diagnosticat cu coronavirus
ajunge \n aceast` sec]ie, starea lui se poate
agrava oricând. „Majoritatea pacien]ilor care intr`
pe ATI sunt pacien]i care sufer` [i de alte
comorbidit`]i, dar au fost [i excep]ii cu pacien]i
care nu aveau alte boli ascociate, care au intrat
la ATI ca urmare a agrav`rii st`rii de s`n`tate
dup` ce s-au infectat cu COVID-19. Vorbim despre
pacien]i diagnostica]i cu diabet zaharat, boli
cardiovasculare, obezitate [i boli pulmonare. Mul]i,
din cauza sistemului imunitar sc`zut, nu au mai
f`cut fa]` luptei cu coronavirus [i au decedat.
Num`rul de pacien]i în stare critic` este mai
mare acum decât în lunile considerate ca fiind
vârful pandemiei de COVID-19”, spune dr. Florin
Ro[u, [eful compartimentului de ATI de la Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU

de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din data
de 16.10.2020. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de
pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 16.10.2020.
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din
preţul de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă
ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr:
RO23BACX0000000243761000, deschis la Unicredit Bank S.A.
Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data
plăţii. În cazul câştigării licitaţiei, garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării
va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul judiciar va
permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini,
doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea
scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens.
Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea activelor mobile este o condiție obligatorie
pentru participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de
organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor mobile
supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei
şi care poate fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,
aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.
Preţul caietului de sarcini este de 357,00 lei, TVA inclis, plătibili
în contul lichidatorului judiciar nr.: RO93BUCU103121594989 2RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi.Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, la tel.: 0733/683.702
– mail: vanzari@lrj.ro.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Spaniolii care investesc la Dinamo,
doar o cacealma? Proiectele
dubioase ale ibericilor
Directorul sportiv al lui Dinamo, Rufo Collado, a pus bazele
unei firme care se laud` c` a înfiin]at mai multe academii de
fotbal, dar unele de fapt nu exist`.
Conform unui articol publicat de GSP, ibericii care investesc
acum în „{tefan cel Mare” au un trecut tumultos. În România,
firma lui Rufo Collado – R1 – este reprezentat` de un fost juc`tor
al celor de la Gloria Buz`u, Corneliu {ocarici.
Acesta are conexiuni în FRF [i, din câte se pare, are mai
multe datorii c`tre diver[i parteneri, iar fratele s`u a fost anchetat
de DNA.
Sursa citat` arat` c`: „Firma înfiin]at` de actualul director
sportiv de la Dinamo, Rufo Collado, sus]ine c` a înfiin]at mai
multe academii interna]ionale. Dar, unele nu exist`! Directorul
pe România din firma lui Collado, R1, este Corneliu {ocarici, un
fost fotbalist la Gloria Buz`u, prieten cu oficialul FRF, Gabi
Bodescu, [i fratele unui controversat afacerist… Apropia]ii lui
{ocarici sus]in c` acesta se laud` cu prietenia cu Cristi Borcea.
Borcea neag`”.

din ]`rile respective nu au r`spuns apelurilor [i mesajelor, iar pe
internet nu exist` nicio informa]ie despre punerea în practic` a
proiectelor interna]ionale, doar [tiri c` academiile urmeaz` s` fie
înfiin]ate”, completeaz` GSP.
Directorul R1 pe România e Corneliu Emil Socarici! În 2015,
Rufo Collado a fost prezent la un turneu de juniori desf`[urat la
Târlungeni. A oferit premii, iar organizatorii au specificat: „Au
venit s` vad` meciurile [i ne-au propus o colaborare. Trebuia s`
ne ia ni[te juniori talenta]i la probe în Spania. Problema era c`
trebuia s` pl`tim noi tot, drum, cazare. Am renun]at, ne costa
prea mult”.
{ocarici a jucat la Gloria Buz`u, iar dup` Revolu]ia din 1989
a plecat în Spania! „Are s`-mi dea 10.000 de euro, dar nu mai
cred c` îi v`d în via]a mea”, a anun]at Valentin Cramer, fost
juc`tor al Gloriei. {ocarici ar avea mai multe popriri, iar fratele
s`u Gabriel a fost cercetat de DNA dup` ce cerut 500.000 de
euro unui cet`]ean pentru a interveni în favorea acestuia la
persoane din ANAF sau SRI.

„Afacerea” Nasmeca dinamiteaz` Dinamo

PCH: „Ne-au spus c` au trimis în urm` cu
10 zile 800.000 de euro, care nu au ajuns
niciodat`”

În organigram` apare [i Rufo Collado pe pozi]ia de director
de expansiune sportiv`. Pe site-ul companiei apare, potrivit GSP:
„O [tire cu titlul Nasmeca, o echip` campioan`, al`turi de o poz`
cu Rufo Collado [i sigla lui Dinamo, în care este anun]at` preluarea
clubului român de c`tre firma luxemburghez` Benel International
prin reprezentan]ii spanioli Pablo Cortacero [i Rufo Collado. Modul
în care e prezentat` informa]ia poate induce o leg`tur` între
Nasmeca [i fondul de investi]ii nenumit, invocat de Cortacero c`
s-ar afla în spatele Benel International, firma luxemburghez` cu
ac]ionariat din Panama. În plus, pe site-ul nasmeca.com, la capitolul
colabor`ri, apare [i sigla lui Dinamo, iar vizitatorii pot în]elege
c` între Nasmeca [i clubul din {tefan cel Mare exist` un contract
oficial...”, în realitate îns` „nu exist` nicio contribu]ie financiar`
a Nasmeca la Dinamo”.

Au deschis sau nu academii de fotbal?
Pe site-ul Nasmeca se specifica în trecut c` s-au deschis
academii R1 în Aswan, Ismailia [i Cairo. „Reprezentan]ii autorit`]ilor

ANUN}
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei „DASTECO” S.R.L., desemnată prin Sentinţa Civilă
nr.1639/28.10.2015, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a-II-a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.8804/99/2013(format vechi 576/2013),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura
insolvenţei, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,
în măsura compatibilităţii, în ziua de 02.11.2020, ora 14:00,
organizează licitaţie publică, model competitiv, cu strigare,
pentru valorificarea bunurilor mobile, aparținând debitoarei, în
valoare totală de 50.814,79 EUR, fără TVA. Lista completă a
bunurilor mobile se poate consulta pe site-ul lichidatorului
judiciar: www.lrj.ro, secțiunea vânzări mobile. În cazul în care
la licitaţia din 02.11.2020, nu se va reuși valorificarea tuturor
bunurilor, aparţinând debitoarei, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii, pe 09.11.2020, 16.11.2020, 23.11.2020, respectiv
02.12.2020, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile, ce urmează
a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până la data de 01.11.2020, 08.11.2020,
15.11.2020, 22.11.2020, respectiv 01.12.2020, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art.53, din
Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar
sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere
de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau
drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea
de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie publică, model
competitiv, cu strigare, conform Regulamentului de vânzare
aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 14.10.2020. Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei,

{i suporterii din peluza C`t`lin Hâldan \i acuz` pe [efii lui
Dinamo c` nu au investit bani la echip`. „Adev`rul e greu de
suportat. Cu cât este mai grav` boala, cu atât mai mult e[ti tentat
s`-i ascunzi bolnavului adev`rul. {tim c` a[tepta]i ve[ti bune. Dac`
am avea a[a ceva, v-am spune. Vorba unui câine care spunea pe
unul din grupurile DDB: „S
nu ias` pân` la ora asta niciun
oficial din club? M`car s` mint` frumos [i s` lini[teasc` pu]in
apele…”. Minciuna ne provoac` mai mult` suferin]` decât rezultatele
proaste din ultimele etape. Avem un patron care nu e patron.
El este doar reprezentantul unor investitori pe care nu avem
voie s`-i cunoa[tem, care fac parte dintr-un fond de investi]ii care
nu este fond de investi]ii. Avem ni[te investitori care ne-au spus
c` au trimis în urm` cu 10 zile 800.000 de euro, care nu au
ajuns niciodat`”, e postarea celor de la PCH.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

ANUN}
Subscrisa EuroBusiness LRJ SPRL în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei CRSW SRL, astfel desemnat conform
Încheierii nr. 63/15.10.2020 pronunțată de Tribunalul Iași –
Secția II civilă – faliment în dosarul nr. 4568/99/2020 (149/2020),
notifică deschiderea procedurii simplificate a insolventei CRSW
SRL CIF 25752050, sediul social Aleea TUDOR NECULAI, Nr. 19,
Bloc 945, Etaj 5, Ap. 21, Judet Iaşi, J22/1231/2009. Termen
depunere cereri creante: 27.11.2020. Termen pentru intocmirea
tabelului preliminar al creantelor: 07.12.2020. Creditorii pot
depune declaratiile de creanta in dublu exemplar la dosarul
aflat pe rolul Tribunalului Iasi. Contestatiile la tabel vor fi depuse
la Tribunal in termen de 7 zile de la publicarea in Buletinul
Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar. Termen pentru
afisarea tabelului definitiv al creantelor: 30.12.2020. Termen
pentru prima sedinta a adunarii creditorilor: 12.12.2020 ora 10,
la sediul lichidatorului judiciar.

conform Regulamentului de vânzare aprobat în cadrul ședinței
Adunării Creditorilor din data de 14.10.2020. Înscrierea la licitaţie
se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei, prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr.: RO72BUCU1032233515020RON, deschis
la Alpha Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data plăţii.
Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de
luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în
care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa
unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă
însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor
mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la
licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul
caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în
contul lichidatorului judiciar, nr. RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe site-ul lichidatorului judiciar: www.lrj.ro, la tel. 0733/683.702
– mail vanzari@lrj.ro.
www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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Telekom este cea mai reclamat\ companie din Ia[i!

Bursa bârfelor

Cretian {panciu \ncaseaz` tax` de
jmecher! De ce? Pentru c` i se permite!
Babetele bârfitoare \ncep edi]ia de ast`zi \n for]`, cu una nou`
despre Cretian {panciu. Gurile rele spun c` musiu {panciu face
cam ce vrea mu[chiu’ lui cu „gr`dini]ele” [i „[colile” lui, care t`te
func]ioneaz` sub denumirea de JEG. Unii oameni au \nceput s`
se plâng` la babete c`, dac` vor s` \[i scoat` copii din clasele
lui {panciu, li se cere o tax` de jmecher de 200 de epuroi. Asta
chiar dac` p`rin]ii sunt oripila]i de condi]iile \n care se afl` copiii
la JEG. Mai mult, cic` pân` [i elevilor care vor s` se lase de
„[colile” JEG li se impune s` pl`teasc` aceea[i sum`, ca s` li se
\ncheie contractul. {i-uite a[a, chiar dac` nu face prea mult`
educa]ie, Cretian {panciu face foarte multe parale, profitând de
buna credin]` a oamenilor. Acuma, nu se [tie cât va mai dura
chestiunea asta, pentru c` babetele bârfitoare au auzit de la ni[te
p`s`rele c` urmeaz` ne[te controale pe la „[colile” JEG cât de
curând, a[a c` n-ar strica pentru {panciu s` \[i preg`teasc` „chilo]ii
de tabl`”!

Dup` ce au pupat mâna care i-a hr`nit,
acum sunt plasa]i bine de t`t!
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una despre
Ar`g`zel Pompa [i acoli]ii s`i. Astfel, se zice c` Ar`g`zel vrea s`
\[i ia trupa de acoli]i de la conducerea giude]ului [i o duce c`tre
Senat. |n felul aista, securil` Mi[u Pompescul a agiuns cap de
list`. Na, cine a pupat mai bine, e pus mai sus, nu-i a[a?! Acu’,
din câte se pare, mo[u’ cu pensie baban` va ajunge s` mai sug`
ne[te lovele [i de pe la Parlament. A[a-i când \nve]i: ai parte de
t`te \n via]`: [i de fonc]ie, [i de apreciere, [i de lovele. Când nu
\nve]i [i nu [tii cum st` treaba, e[ti sclav [i munce[ti din greu
ca s` supravie]uie[ti de la o lun` la alta! A[a se face c` unii sau n`scut jmecheri [i tr`iesc doar pe lovelele statului, \n timp ce
al]ii, ca fraierii, muncesc de la ies ochii din cap [i n-au bani nici
ca s` treac` strada!

Arhitecta cunoscut` \n bran[` ca o
combinatoare a scos capul de la cutie
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` spun una despre
o tanti pre numele ei Cana-Maria Zdup. Cunoscut` \n bran[` ca
o combinatoare, madama arhitect` a vrut iar s` scoat` capul de
la cutie [i s` pun` mâna pe un proiect important \n târg. Numai
c` b`e]ii [i-au dat seama repede cu cine stau de vorb` [i au
sf`tuit-o pe tanti architecta s` o lase jos, c` m`c`ne. Din câte se
pare, dup` ce a fost implicat` prin mai multe scandaluri, nici acum
nu s-a potolit. Gurile rele spun c`, de-a lungul timpului, numele
madamei Zdup a ap`rut \n scandaluri legate de combina]ii cu
monumente palmate. Pân` [i persoanele care au dat lovele [i-au
pus mâinile \n cap dup` ce au avut de-a face cu ‚mneaei! Mai
mult, cic` [i colegii de breasl`, care o cunosc de ceva timp, au
sf`tuit-o pe madam` s` stea cumin]ic` \n banca ei. Acu’, s-a vedea
dac` tanti Cana-Maria se va lini[ti sau va \ncerca din nou s` se
reabiliteze cumva, prin alte proiecte.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Nesim]irea operatorului de
internet scoate din s\rite
clien]ii! Zona Bucium este
afectat\ de 3 zile [i nimeni
nu intervine s\ remedieze
defec]iunile
Mai multe gospod`rii din zona Bucium au
r`mas de câteva zile f`r` conexiune la
internet, serviciu asigurat de c`tre cea
mai reclamat` companie din Ia[i, Telekom
România

Telekom România Communications SA furnizeaz` servicii din ce
\n ce mai proaste. Clien]ii companiei sunt din ce \n ce mai nemul]umi]i
de calitatea serviciilor. De la \nceputul anului pân` \n prezent, la
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorului (CJPC) Ia[i
au fost \nregistrate nu mai pu]in de 450 de reclama]ii. Cele mai
multe reclama]ii se refer` la lipsa semnalului pentru grilele de
programe TV sau lipsa conexiunii la internet. Recent, un caz asem`n`tor
s-a petrecut \n zona Bucium, din Ia[i. Mai multe gospod`rii au r`mas
f`r` conexiune la internet, de[i facturile sunt achitate. „De sâmb`t`
(24.10.2020) nu mai avem internet. M` afecteaz` pentru c` lucrez de
acas`. Am sunat la Telekom, dar degeaba, nimeni nu intervine. Singura
solu]ie este s` reziliez contractul. |n ultimii ani când am folosit
serviciile Telekom, nu am \ntârziat nici m`car o dat` plata facturii.
Nu este normal` atitudinea companiei. Cu prima ocazie, voi rezilia
contractul”, a spus un client din zona Bucium - Pietr`rie. De precizat
c` rela]ia cu media este inexistent` \n cadrul Telekom. La solicit`rile
de interes public, reprezentan]ii companiei nu catadicsesc s` formuleze
un r`spuns. |n aceste condi]ii, oamenii \[i pot rezilia oricând contractul
cu Telekom, invocând tocmai faptul c` nu au beneficiat de serviciile
contractate.

Telekom România este pe pierderi, dar
face combina]ii cu afaceri[ti din Ia[i
Situa]ia Telekom România Communications SA este destul de
problematic`. Anul trecut, datele financiare ale companiei ar`tau pierderi
de aproximativ 165 de milioane de euro. |n schimb, Telekom face

afaceri cu spa]iile de]inute \n Ia[i. La \nceputul anului 2019, a fost
scos la licita]ie un spa]iu ce apar]ine companiei, \n suprafa]` de 800
de metri p`tra]i, situat pe strada Gavriil Musicescu. A depus o ofert`
societatea Urbioled SRL, controlat` de Ana-Maria Ciot\r [i Bogdan
Solcanu, fiul fostului senator Ion Solcanu. Valoarea acesteia a fost de
825.000 de euro. Aveau neap`rat nevoie de spa]iu pentru a salva un
proiect european cu o valoare de 5,5 milioane de euro. |ns`, surpriz`,
la licita]ie s-a mai prezentat o persoan` fizic`, care a plusat pân` la
850.000 de euro. Comisia de evaluare a respins oferta mai bun` pe
motiv de integritate. |n realitate, Urbioled SRL a vut o \n]elegere
prealabil` cu reprezentan]ii Telekom. |nainte ca anun]ul licita]iei s`
fie publicat, Urbioled [i Telekom erau rivale la licita]iile pentru
extinderea iluminatului public \n localit`]ile din ]ar`. Brusc, dup` ce
au venit cu oferta pentru spa]iul din Ia[i, Urbioled s-a prezentat la
licita]iile publice \n cadrul unei asocieri cu Telekom. Compania de]inut`
de Deutch Telekom venea ca lider de proiect, iar Urbioled ca
subcontractant. Din partea Telekom, ap`rea ca reprezentant Miroslav
Majoros. De fapt, societatea condus` de Ana-Maria Ciot\r se ocup`
de onorarea contractului. |n aceast` manier` au fost câ[tigate contracte
publice \n valoare de 2 milioane de euro, din 2019 pân` \n 2020.

Clien]ii Telekom au reclamat c` au
disp`rut programe TV din gril`
La \nceputul anului 2019, tot mai mul]i ie[eni, dar [i clien]i din
]ar` au depus reclama]ii dup` ce Telekom România a scos din gril`
programele Eurosport [i Discovery. Au disp`rut canalele Animal
Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Science,
Discovery Science HD, Discovery Showcase HD, Eurosport HD,
Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, Eurosport 360 HD, Viasat
HD, DTX HD, ID Xtra, ID Xtra HD, TLC, Travel Channel HD, Food
Network [i Food Network HD. Operatorul a \ncercat s` mu[amalizeze
aceste modific`ri printr-un comunicat menit s` \ndulceasc` ]eapa tras`
clien]ilor.

Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie ar trebui s`
ancheteze modul \n care a fost condus`
compania Telekom
Nem]ii care sunt ac]ionarii principali ai Telekom au cump`rat
compania la un pre] de nimic, iar apoi [i-au recuperat banii din
vânzarea spa]iilor [i a cl`dirilor pe care le avea operatorul de telefonie
mobil`. Nu s-ar fi ajuns \n aceast` situa]ie dac` reprezentan]ii
ac]ionariatului român nu ar fi permis ca nem]ii s` fac` tot ce au vrut
cu compania. Ar trebui ca Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie s` ancheteze
modul \n care a fost condus` compania Telekom [i felul \n care
ac]ionarii români [i-au \ndeplinit obliga]iile. Dup` ce au \nregistrat
pierderi de 165 de milioane de euro, datorii f`cute \n România, Telekom
vrea s` plece din ]ar`. Parlamentarii ar trebui s` fac` o lege prin
care s` \i protejeze pe oameni \mpotriva abuzurilor acestor companii
str`ine, care s-au \mbog`]it pe spatele românilor, au scos profitul din
]ar` [i acum pleac` l`sând \n urm` datorii uria[e. Vom reveni!

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

