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Fabrica de amenzi de la Poliția
Rutieră! Un agent a oprit în trafic
un medic din Iași. Martorul de pe
procesul-verbal este o fantomă
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Un consilier
cu venit de 758 de
lei pe lună ascunde
în conturi o
adevărată avere
eveniment

Dezvoltatorul
Ștefan Popescu
ridică un bloc pe
Moara de Vânt!
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Afaceristul Ștefan Popescu vrea să
extindă investițiile în Moara de Vânt, după
ce a vândut apartamente cu probleme pe
Aleea Strugurilor. Deocamdată, blocul cu
3 etaje se află la stadiul de elaborare a
Planului Urbanistic Zonal

Noul Consiliu Local din Primăria Iași a
fost constituit la finalul săptămânii
trecute. Aleșii locali din Primăria Iași
și-au preluat mandatele pentru
perioada 2020-2024 în urma alegerilor
locale din septembrie
4
social
Spitalul Orășenesc Hârlău
va deveni unitate suport COVID-19!
Aproape jumătate din numărul total
de paturi vor fi ocupate de pacienți
diagnosticați cu coronavirus!

expres

16

Un ieșean și-a pus mâinile în cap
după ce și-a închiriat apartamentul unor
videochat-iste!
O firmă de videochat a fost obligată
de magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași să achite
despăgubiri. Asta, după ce
proprietarul unui apartament a
solicitat plata unor daune. Întreg
scandalul a izbucnit după închirierea
imobilului respectiv de firma de
videochat, care avea 5 angajate
actualitate 9

Captură impresionantă de
droguri, într-o zonă de lux din Iași!
Mascații au descins în forță!
Un individ a fost prins cu droguri întro zonă de lux a orașului. Claudiu Roșu
este acuzat că ar fi încercat să facă
bani din canabis. Acum, procurorii din
cadrul Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism l-au trimis în
judecată. Acuzația adusă: trafic de
droguri, în modalitatea cultivării și
deținerii în vederea comercializării
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Lista bog\tanilor din Prim\ria Ia[i.
Un consilier cu venit de 758 de lei pe lun\
ascunde `n conturi o adev\rat\ avere.
Bunuri de lux de]inute de cei care au intrat
`n Consiliul Local
Noul Consiliu Local din
Prim`ria Ia[i a fost constituit la
finalul s`pt`mânii trecute.
Ale[ii locali din Prim`ria Ia[i
[i-au preluat mandatele pentru
perioada 2020-2024 \n urma
alegerilor locale din
septembrie. O parte a acestor
consilieri locali se afl` la
primul mandat, \n timp ce unii
au state vechi \n prim`rie. Unii
se num`r` \ns` printre cei
avu]i, cu propriet`]i [i
autoturisme \n valoare de zeci
sau chiar sute de mii de euro
De câteva zile, municipiul Ia[i are un nou
consiliu local. Din cei 27 de ale[i locali, 20 au
depus deja jur`mântul la Palatul Roznovanu. Unii
dintre ace[tia se pot l`uda cu adev`rate averi
acumulate de-a lungul timpului. Al]ii \ns` au ajuns
s` de]in` sume uria[e \n conturi \n ciuda unor
venituri extrem de modeste.
Din noua structur` a Consiliului Local Ia[i
fac parte [i 9 consilieri locali USR-PLUS. Cap
de list` este Filip H`vârneanu, un tân`r de 26
ani, ajuns pre[edinte la organiza]ia municipal` a
USR Ia[i. Acesta nu a declarat niciun teren sau
vreo locuin]` pe numele s`u. Cu toate acestea,
de]ine un cont de peste 100 de mii de lei pe
numele s`u, iar anul trecut a \mprumutat o
persoan` fizic` cu 8.100 de euro. Asta \n condi]iile
\n care singurul s`u venit este cel de consiler
la cabinetul parlamenar al lui Cosette Chichir`u.
Practic, H`vârneanu a avut un venit de doar 758
de lei pe lun` pe parcursul lui 2019.

Lista averilor consilierilor
PNL Ia[i. Cine sunt
cei mai avu]i ale[i locali?
Cei mai mul]i ale[i locali provin de la PNL
Ia[i. Organiza]ia liberal` din Podu Ro[ va avea

\n noua componen]` a Consiliului Local din
Prim`ria Ia[i 11 ale[i. O parte a acestora [i-au
p`strat mandatele de consilieri ob]inute la alegerile
din 2016, \n timp ce unii sunt nou-intra]i pe
scena politic` local`.
Ciprian Manuel Bostan de]ine dou` terenuri
intravilane \n municipiul Ia[i [i comuna Miroslava,
dar [i un apartament \n municipiu, dobândit \n
anul 2019. Acesta mai de]ine o motociclet` marca
Kawasaki, an de fabrica]ie 2017, dar [i bijuterii
[i obiecte de art` \n valoare total` de 5.000 de
euro. |n luna iulie 2020, actualul ales local a
\nstr`inat o locuin]` din comuna Bârnova pentru
54 de mii de euro unei familii. La capitolul active
financiare, acesta de]ine conturi \n valoare de
peste 150 de mii de lei. |n plus, acesta are [i
plasamente de 81 de mii de euro c`tre dou`
societ`]i comerciale din Ia[i. Ciprian Bostan are
datorii de 100 de mii de euro [i 90 de mii de
lei. Anul anterior, al`turi de so]ia sa, a avut un
venit total de peste 50 de mii de lei.
Avocatul Eduard Boz de]ine 4 terenuri
intravilane \n comuna Miroslava, dar [i dou`
apartamente \n municipiul Ia[i, ambele dobândite
\n anul 2017. De asemenea, acesta de]ine un
autoturism marca Jaguar, fabricat \n anul 2007,
dar [i unul marca Toyota Rav 4, fabricat \n anul
2011. Alesul local PNL nu mai are alte bunuri
conform declara]iei de avere. Acesta a trecut un
credit de 163.800 de lei. Anul precedent a declarat
50 de mii de lei de la botezul copilului, al]i 71
de mii de lei din activitatea de avocat [i peste
20 de mii de lei din cea de ales local \n municipiul
Ia[i.

Averea noilor ale[i PNL
din Cosiliul Local Ia[i
Un proasp`t intrat \n Consiliul Local este
Alin Andrie[, cadru universitar. Acesta de]ine 3
terenuri intravilane, dintre care dou` sunt dobândite
\n 2011 [i unul \n 2017. De asemenea, noul ales
local de]ine un apartament al`turi de so]ia sa,
dobândit \n anul 2011. Acesta mai de]ine un
autoturism marca Volkswagen Polo [i un Citroen
C5. So]ii Andrie[ au mai multe active financiare

\n lei [i euro. Noul ales local are \n conturi 45
de mii de lei ca economii, al]i 76 de mii de lei
ca pensie privat`. |n plus, acesta are [i o datorie
de 30 de mii de euro dup` ce a contractat un
credit bancar. La capitolul venituri, noul ales din
CL Ia[i a avut anul trecut peste 150 de mii de
lei din activitatea didactic`, \n timp ce so]ia sa
a ridicat peste 20 de mii de lei din cea medical`.
Un alt nou intrat \n CL Ia[i din partea PNL
este [i Silviu Apostol. Acesta de]ine 2 terenuri
intravilane [i 2 agricole \n Ia[i. Pe numele s`u
mai pare \n teren intravilan \n localitatea Tarc`u
din jude]ul Neam]. Silviu Apostol mai de]ine un
spa]iu comercial, al`turi de 3 apartamente, toate
dobândite \ntre 2008 [i 2010. Noul ales al CL
Ia[i mai de]ine 3 autoturisme marca Toyota
Corola, Audi A4 [i Land Rover. Acesta are active
financiare de 10 mii de euro, dar [i un credit
de peste 31 de mii de euro. Anul precedent,
acesta a avut un salariu de circa 15 mii de lei,
iar de la CJ Ia[i, unde a fost consilier jude]ean,
a ridicat peste 12 mii de lei. Acesta a l`sat \ns`
jude]ul Ia[i pentru a candida la func]ia de ales
local \n Palatul Roznovanu.

Ce averi au consilierii
PSD Ia[i din Prim`rie?
Ale[ii social-democra]i
[i-au preluat mandatul
|n noul Consiliu Local au intrat [i 5 ale[i
locali ai PSD \n urma alegerilor locale 2020.
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SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,
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grafic.beta.invest@gmail.com
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Unul dintre ace[tia este Bogdan Balani[cu, acesta
fiind [i \n trecut \n structura de la Prim`ria Ia[i.
Conform declara]iei de avere, noul consilier local
de]ine un teren \n satul Lunca Cet`]uii din comuna
Ciurea, dar [i o alt` cas` de locuit \n aceea[i
localitate, aceasta din urm` fiind edificat` \n anul
2008. Pe numele s`u, actualul ales local PSD
de]ine [i 3 autoturisme [i o motociclet`. Bogdan
Balani[cu are un autoturism marca Mazda din
1998, un autoturism Smart din 2001, dar [i unul
marca Renault Laguna din anul 2001. Motocicleta
marca Yamaha a fost fabricat` \n 1988. Acesta
mai are acordate dou` \mprumuturi \n valoare
de 50 de mii de lei c`tre unele societ`]i, dar [i
un credit de 95 de mii de euro contractat \n
anul 2008. |n anul 2019 a avut un venit de
aproape 40 de mii de lei.
Un alt ales local PSD din Prim`ria Ia[i este
[i Bogdan Crucianu. Conform declara]iei de avere,
acesta de]ine un teren extravilan \n Lec]cani [i
unul intravilan \n Ia[i. Totodat`, acesta mai are
[i un spa]iu \n ora[, din 2016, unde vrea s`
ridice o cl`dire, \n suprafa]` de 253 metri p`tra]i.
De asemenea, acesta are [i un credit de 161 de
mii de lei. De la Casa de Cultur` a Studen]ilor
acesta a ridicat anul trecut peste 35 de mii de
lei. De la Consiliul Local, din mandatul anterior
a ridicat peste 12 mii de lei, dar [i 11 mii de
lei din func]ia de consilier parlamentar la actualul
deputat Bogdan Cojocaru.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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PNL cere consultarea locuitorilor din municipiu
pe proiectele Ia[ului. Ac]iune desf\[urat\
`nainte de campania pentru alegerile
parlamentre 2020
Organiza]ia PNL Ia[i a solicitat de la municipalitatea ie[ean` aviz
pentru amplasarea mai multor corturi legate de consultarea
locuitorilor ora[ului pe viitoarele proiecte de dezvoltare ale
zonei. Prim`ria Ia[i a avizat mai multe puncte de consultare \n
municipiu, unde reprezentan]ii forma]iunii politice pot cere
sprijinul cet`]enilor \n consultarea proiectelor
|n prag de alegeri parlamentare 2020,
reprezentan]ii unei forma]iuni politice ie[ene au
trecut la consultarea locuitorilor din municipiul
Ia[i pentru proiectele urbei. Filiala PNL Ia[i a
cerut aviz de la municipalitate pentru amplasarea
mai multor puncte \n ora[, unde cet`]enii pot fi
consulta]i cu privire la obiectivele ce pot fi
implementate \n mandatul 2020-2024 de c`tre
deciden]ii de la nivel na]ional.

Semn`turi pentru proiectele
Ia[ului strânse \nainte de
campania electoral` din
noiembrie 2020

intersec]ie cu str. Toma Cozma, Pia]a Unirii,
strada L`pu[neanu (lâng` Palatul Telefoanelor).
De asemenea, vor fi amplasate astfel de puncte
[i pe esplanada Alexandru cel Bun-Parcul Voievozilor,
la intersec]ia str`zii Anastasie Panu cu bld. {tefan
cel Mare [i Sfânt (Prefectura Ia[i), pe Esplanada
Nicolina 2, Esplanada T`t`ra[i, la intersec]ia
str`zii Eternitate cu strada C.A.Rosetti (zona Podu
de Fier), intersec]ia str`zii Elena Doamna cu
bld. Tudor Vladimirescu (zona Buc[inescu) din
Ia[i.

Campania pentru proiectele
Ia[ului cuprinde obiective dup`
alegerile parlamentare 2020

PNL Ia[i a cerut ca pân` pe 5 noiembrie
2020, cu dou` zile \nainte de debutul campaniei
electorale pentru alegerile parlamentare 2020, s`
consulte ie[enii pe problemele ora[ului. Astfel,
\ntre orele 10:00 [i 17:00, zilnic, va fi demarat`
o campanie de strângere de semn`turi \n zone
precum Moara de Foc (P`curari), Bld. Carol I,

Campania de consultare a proiectelor Ia[ului
pentru bugetul centralizat va continua [i \n zonele
de la intersec]ia bld. Socola cu str. Bucium (bloc
Granit), zona Bila, str. Bacinschi nr. 3, sc. A1,
zona Gar`- zona Topaz, zona Kaufland P`curari,
{oseaua {tefan cel Mare, esplanada Oancea, pia]a
prieteniei Româno-Elene (str. Costache Negri),
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COMUNICAT DE PRESĂ
UTI Facility Management dezvoltă echipamente de
dezinfecție împotriva
SARS-CoV-2 care asigură continuarea afacerilor.
380 de euro costă un kit pentru igienizarea unui cabinet
medical sau a unui birou notarial.
Pentru a-și putea continua activitatea din biroul central și
din regiuni și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților
proprii, UTI Facility Management și-a completat în 2020, anul
pandemiei cu SARS-CoV-2, gama de soluții cu aparate și roboți
de dezinfecție. Pe lângă colaborarea cu producători internaționali,
compania produce aparate și sisteme complexe de dezinfecție
în gama UVC, care distrug până la 99% dintre virusuri, bacterii
și fungi.
De asemenea, asigurămservicii integrate de dezinfecție a
suprafețelor, obiectelor, volumelor de aer pentru: birouri, depozite,
spații comerciale, industriale, de curierat, spații publice închise,
spitale, cabinete medicale, farmacii, instituții de învățământ,
mijloace de transport, mall-uri, aeroporturi (inclusiv în aeronave),
companii de transport (autocare, vagoane de tren și de metrou),
agenții bancare etc.
Impactul primului val pandemic a fost unul zguduitor pentru
mediul economic românesc, însă cel de-al doilea, pe care îl
traversăm în prezent, se estimează că va fi devastator pentru
foarte multe afaceri. Cu ajutorul tehnologiior de dezinfecție,
firmele care nu-și pot reloca activitățile în mediul online și nu
pot implementa măsuri de telemuncă, dar și instituțiile publice
care trebuie să continue să lucreze cu cetățenii, vor obține un
mediu de lucru sănătos și un spațiu de interacțiune securizat
din perspectiva riscurilor epidemiologice.
Astfel, UTI Facility Management produce și comercializează
tehnologii de dezinfecție cu agenți fizici, respectiv cu lumină

Dispecer, \n fa]` la Po[t`- strada Dudescu, rond
Tramvai Triumf- strada Dudescu intersec]ie cu
str. Ion Creang`, rond Tramvai Pia]a 2 B`ie]iintersec]ie strada Ciurchi cu strada V. Lupu. |n
plus, vor mai fi instalate astfel de puncte [i \n
pod Metalurgie- intersec]ie bulevardul Chimiei
cu str. Vasile Lupu, Zimbru (bulevardul Alexandru
cel Bun intersec]ie cu Sarmisegetuza), Alexandru
cel Bun, sta]ia de autobuz Rond 28, Alexandru
cel Bun, sta]ia de autobuz Carrefour Market
(fosta Billa). Alte zone vizate sunt cele din Mirceaintersec]ie str. Calea Galata cu str. Pantelimon
Halipa, {oseaua Nicolina, sta]ia Autobuz Rond
Vechi-CUG (esplanada Rond Vechi), {oseaua
Nicolina nr. 3, vizavi de Biserica Catolic`, Bd.
Nicolae Iorga intersec]ie Bd. Cantemir, Rond
Podu Ro[u magazin 1001 articole, esplanada Podu
Ro[-Po[t`.

Zeci de locuri \n municipiul Ia[i
pentru consultarea locuitorilor
ora[ului de c`tre
reprezentan]ii PNL
Liberalii vor mai amplasa puncte de colectare
[i pe esplanada Nicolina 1, esplanada Casa
Sindicatelor, zona Gar`, Bingo Topaz BCR, rond
Tramvai Triumf- strada Dudescu intersec]ie cu
strada Ion Creang`, esplanada Mimoza-P`curari,
Bulevardul Carol I \ntre Super Copou [i intersec]ia
cu strada Oastei, bulevardul Independen]ei, lâng`
M`n`stirea Golia, Rond Tg. Cucu, strada Palat
lâng` Sala Polivalent`, intersec]ie Buc[inescu cu
Vasile Lupu, Calea Chi[in`ului cu strada Bucium,
strada Sf. Laz`r, lâng` hipermarket Auchan.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

cu lumină UV-C de 253 nm, care este cea mai puternică și mai
eficientă:
- Kituri portabile cu lămpi UV
- Robot autonom pentru dezinfectare
- Sterilizator „mână curentă” pentru scări rulante
- Sterilizator pentru cabine de lift (cu montaj pe sau în cabina
liftului)
- Lămpi și accesorii UV (cu led sau cu inducție)
- Sisteme de dezinfectare a aerului din spații închise
- Sisteme personalizate de dezinfecție cu UV pentru aparate
de aer condiționat
- Sisteme personalizate de dezinfectie pentru proiecte de
ventilatie și tubulaturi
Prețurile echipamentelor dezvoltate de UTI Facility Management
sunt avantajoase, iar echipamentele pot fi customizate în funcție
de spațiile care trebuie dezinfectate.
În funcție de intensitatea razelor UVși de suprafața care
trebuie igienziată, specialiștii noștri pot recomanda kituri cu un
număr variabil de lămpi UV. Spre exemplu, un kit de dezinfecție
în încăperi și locații încare se lucrează manual și este necesară
igienizareaperiodică asuprafețelor, cum ar fi un cabinet medical,
notarial, un birou etc. costă 380 euro + TVA. Un kit de dezinfecție
eficientă și rapidă a aerului în încăperile și locațiile tranzitate de
multe persoane, cum sunt birourilede tip open space, sălile de
clasă, sălile de așteptare, costă 350 eur +TVA.Un kit cu 6 aparate,
fiecare dintre ele echipat cu câte 2 lămpi cu radiație UV-C și care
poate dezinfecta săli cu capacitate mare, depozite, unități bancare,
spații comerciale, spații de producție, ajunge la 1.230 euro +
TVA.
UTI Facility Management vinde echipamentele de dezinfecție
pe care clienții le pot opera cu personalul propriu, dar și prestează
servicii de dezinfecție cu propriileechipamente UV. Prețul
pentru 1 mp dezinfectat este de aproximativ 2lei + TVA.Ofertele
pentru soluțiile și serviciile destinate clienților se vor face după
o analiză detaliată a spațiilor și a destinațiilor acestora și se
pot particulariza.

Compania noastră le oferă clienților săi și tehnologii de
dezinfecție cu agenți chimici:
- Sisteme de nebulizare
- Sisteme de ozonificare (dezinfectare cu ozon)
- Imunocub (purificare moleculară)
Mai multe detalii despre tehnologiile și serviciile noastre
puteți găsi pe www.utifm.ro. Ne puteți contacta la adresa:
dcc@uti.eu.com.
***
Pe 5 octombrie 2020 Grupul UTI a aniversat 30 de ani de
activitate.
UTI Facility Management, companie membră UTI,are capital
integral românesc și oferă o gamă complexă de servicii și tehnologii
de ultimă generație pentru siguranța și confortul clienților: facility
management, sisteme integrate de securitate fizică, sisteme de
scanare cu raze X, tehnologii de dezinfecție, management
computerizat al proceselor, call center, dispecerat operațional,
client web monitoring, securizare și monitorizare de flote auto.
Direcția Comunicare Corporatistă UTI
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Spitalul Or\[enesc Hârl\u va deveni
unitate suport COVID-19! Aproape
jum\tate din num\rul total de paturi
vor fi ocupate de pacien]i
diagnostica]i cu coronavirus!
De s`pt`mâna viitoare, Spitalul Or`[enesc
Hârl`u va deveni unitate suport COVID-19.
Printr-un ordin de ministru, conducerea
unit`]ii medicale a fost nevoit` s` pun` la
dispozi]ie 49 de paturi pentru \ngrijirea
pacien]ilor cu coronavirus. |n acest
moment, spitalul nu are suficiente cadre
medicale pentru a acoperi num`rul de
pacien]i
|n urm` cu câteva zile, Spitalul Or`[enesc Hârl`u a primit
un ordin de ministru, conform c`ruia 3 sec]ii din unitatea medical`
vor fi utilizate pentru \ngrijirea pacien]ilor cu coronavirus. Pân`
acum, locuitorii infecta]i cu coronavirus din ora[ul Hârl`u, dar [i
de prin \mprejurimi erau transporta]i la spitalele suport COVID19 din Ia[i. |n aceast` unitate medical` este angajat doar un
singur medic infec]ionist. O problem` cu care se confrunt` de
mul]i ani Spitalul Or`[enesc din Hârl`u este lipsa de personal
medical. „La acest spital sunt angaja]i \n total 11 medici care
deservesc o popula]ie de 65.000 de locuitori”, spune Teodor Pricop,
managerul unit`]ii medicale. Pentru c` spitalul va deveni unitate
suport COVID-19, conducerea va scoate câteva noi posturi de
angajare f`r` concurs.

Primele paturi pentru pacien]ii cu
coronavirus din zona Hârl`u vor fi puse la
punct pân` s`pt`mâna viitoare
La Spitalul Or`[enesc Hârl`u sunt \n total 110 paturi. Dintre
aceastea, 49 vor fi alocate \ngrijirii pacien]ilor infecta]i cu coronavirus.
Vestea c` aceast` unitate medical` va deveni suport COVID-19 a
luat prin surprindere cadrele medicale, dar [i conducerea, care nu
aveau niciun plan bine pus la punct. „|n urma unui ordin de ministru,
vom aloca 49 de paturi din Spitalul Or`[enesc Hârl`u pentru \ngrijirea
pacien]ilor infecta]i cu coronavirus. Dintre acestea, 24 sunt de pe
compartimentul medicin` intern`, 15 paturi de pe compartimentul
boli infec]ioase [i 10 paturi de pe compartimentul balneologie, medicin`
fizic` [i recuperare medical`. Pân` s`pt`mâna viitoare sper`m c`
vom putea pune la punct circuitele [i tot ceea ce este necesar pentru
a putea deschide compartimentul de boli infec]ioase [i cel de
balneologie pentru primirea primilor pacien]i infecta]i cu COVID-19”,
spune Teodor Pricop, managerul Spitalului Or`[enesc Hârl`u.

Un singur medic infec]ionist la 49 de
pacien]i infecta]i cu coronavirus
La aceast` unitate medical` este angajat un singur medic
infec]ionist care nu va putea face fa]` la 49 de pacien]i cu COVID19 care vor fi interna]i.
De aceea, conducerea spitalului va scoate un nou post de
medic infec]ionist, dar [i 5 posturi de asisten]i medicali [i 5 de
infirmiere. „|ntotdeauna am avut deficit de personal, dar ne-am
descurcat. Acum avem nevoie s` mai facem angaj`ri pe perioad`
determinat`, cu posibilitate de prelungire. Vom scoate un post
pentru un medic infec]ionist, 5 pentru asisten]i medicali [i 5
pentru infirmiere. Nu va fi concurs pentru ocuparea postului.
Acum s` vedem cine va veni, c` este criz` de cadre medicale \n
sistem. S`pt`mâna viitoare vom deschide primele sec]ii pentru
\ngrijirea pacien]ilor cu COVID-19 [i vor fi \ngriji]i pentru \nceput
de c`tre 1 medic infec]ionist, 12 asisten]i medicali [i 12 infirmiere”,
mai spune managerul unit`]ii medicale.

Spitalul Or`[enesc Hârl`u lucreaz`
la 35 la sut` din capacitatea maxim`
Conducerea Spitalului Or`[enesc din Hârl`u dispune de 16
concentratoare de oxigen, \ns` acestea, a[a cum spune managerul,
au un debit redus. Din acest motiv, cu decontare de la Casa de
Asigur`ri de S`n`tate din Ia[i se vor achizi]iona 10 butelii de
oxigen. „Vom achizi]iona pentru \nceput 10 butelii de oxigen,
urmând s` mai achizi]ion`m \nc` zece atunci când va fi necesar.
|n acest moment lucr`m la 35 la sut` din capacitatea maxim` [i
avem interna]i 12 pacien]i \n spital. Adresabilitatea este mare
pentru urgen]e, dar pacien]ii cronici prefer` s` nu se interneze.
Urgen]ele majore sunt stabilizate la noi, iar mai apoi sunt trimise
la Ia[i. Din p`cate, e ca pe timpul r`zboiului acum. Vom ajunge
o ]ar` care trateaz` doar pacien]ii cu COVID-19. Ceilal]i bolnavi,
s`racii...”, adaug` Teodor Pricop.

Zeci de p`rin]i din Hârl`u au refuzat
s`-[i interneze copiii din frica
de a nu se infecta cu COVID-19
De la \nceputul pandemiei de COVID-19, zeci de p`rin]i din
Hârl`u [i din \mpreujurimi au refuzat s`-[i interneze copiii, de[i
medicii le-au spus c` este necesar. Managerul spitalului spune
c` doar 20-25 la sut` din num`rul de intern`ri de dinainte de
pandemie s-au f`cut \n sec]ia de pediatrie unde sunt 16 paturi.
„Au fost cazuri \n care p`rin]ii au luat pe semn`tur` copiii acas`.
Efectiv, le-a fost fric` c` se vor infecta cu COVID-19 din spital.
Noi nu avem cum s`-i oblig`m s`-i lase \n spital dac` ace[tia nu
accept`. Erau copii cu boli cronice, dar [i copii care chiar ar fi
avut nevoie s` stea \n spital. Toat` pandemia de COVID-19 a dat
sistemul medical peste cap. Cadrele medicale angajate \n Spitalul
Or`[enesc Hârl`u sunt speriate de ideea c` vom deveni unitate
suport COVID-19, dar i-am asigurat c` vom lucra \n cele mai
sigure condi]ii”, \ncheie manegerul unit`]ii medicale.
Bianca CIUBOTARIU
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ıNoaptea Cercet\torilor‰ 2020, programat\
luna viitoare la Ia[i `n organizarea f\cut\ de
Universitatea ıAlexandru Ioan Cuza‰ din Ia[i
„Noaptea Cercet`torilor” 2020 este
organizat` la Ia[i de Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”! Pe 27 noiembrie
2020 va avea loc evenimentul european
sub deviza „Doing Research at Midnight in
ROmania - DoReMi-RO”. „Noaptea
Cercet`torilor” le ofer` oamenilor de
[tiin]` posibilitatea de a se conecta cu
publicul, iar publicului - oportunitatea de
a descoperi lumea [tiin]ei [i oamenii din
spatele experimentelor inedite
„Noaptea Cercet`torilor” are loc anul acesta [i la Ia[i! Organizator
este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC). Pe 27 noiembrie
2020 va avea loc evenimentul european „Noaptea Cercet`torilor”,
sub deviza „Doing Research at Midnight in ROmania - DoReMiRO”, la Palas Ia[i. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului
câ[tigat [i în acest an de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
din Ia[i. Unitatea de înv`]`mânt superior din Ia[i este coordonator
al unui consor]iu academic format din 8 universit`]i de stat [i 7
Institute Na]ionale de Cercetare. Evenimentul „Noaptea Cercet`torilor”
î[i propune s` îi arate publicului ce înseamn` sa fii cercet`tor [i
cât de interesant` [i provocatoare este munca aceasta.

Experimente pentru public, organizate de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
la „Noaptea Cercet`torilor”
„Noaptea Cercet`torilor” este un eveniment coordonat de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din anul 2005, când a avut
loc prima edi]ie. Pân` în prezent, evenimentul a atras câteva
milioane de vizitatori. „Noaptea Cercet`torilor” le ofer` oamenilor
de [tiin]` posibilitatea de a se conecta cu publicul, iar publicului
- oportunitatea de a descoperi lumea [tiin]ei [i oamenii din spatele
experimentelor inedite. Activitatea se va desf`[ura în 24 de ora[e
din România [i face parte din seria de evenimente finan]ate de
c`tre Comisia European`. Totul prin Programul Cadru de Cercetare
[i Inovare H2020 (2014-2020), ac]iunile Marie Sklodowska-Curie.
„Participan]ii vor fi invita]i s` genereze energie prin dans, s`
produc` singuri fulgere sau s` î[i fac` fotografii amuzante în
infraro[u. Fiecare experiment va fi înso]it de explica]ii prietenoase
despre fenomenele fizice sau chimice care stau la baza efectelor
spectaculoase. „Noaptea Cercet`torilor” li se adreseaz` în primul

rând elevilor, pre[colarilor, p`rin]ilor [i bunicilor, dar [i publicului
larg, cu sau f`r` cuno[tin]e avansate din domeniul [tiin]elor”, au
precizat cei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i.

„Noaptea Cercet`torilor” 2020 are
un buget total de 95.250 de euro
Proiectul „Noaptea Cercet`torilor” se va derula pe o perioad`
de 8 luni [i are un buget total de 95.250 de euro. „{tiin]a este
fascinant`, [tiin]a e o aventur` a cunoa[terii, prin [tiin]` se ofer`
r`spunsuri celor mai importante întreb`ri ale omenirii. Din p`cate,
în România se comunic` prea pu]in [i prea tehnic despre [tiin]`,
în general, [i cercetare, în particular. Sper`m ca, prin evenimentul
„Noaptea Cercet`torilor”, s` reamintim publicului larg motivele
pentru care [tiin]a merit` îndr`git` [i s` punct`m beneficiile
cercet`rii [tiin]ifice pentru societatea modern`”, au mai transmis
organizatorii. La nivel na]ional, proiectul va fi implementat de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Ia[i, în calitate de
coordonator.

din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea din
Bucure[ti, Universitatea „{tefan cel Mare” din Suceava, Universitatea
Maritim` din Constan]a, Institutul Na]ional de Cercetare pentru
Fizica Laserilor, Plasmei [i Radia]iei, M`gurele, Institutul Na]ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P`mântului, M`gurele,
Institutul de Fizic` Atomic`, M`gurele, Institutul Na]ional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, M`gurele, Institutul
de {tiin]e Spa]iale, M`gurele, Institutul Na]ional de CercetareDezvoltare pentru Optoelectronic`, M`gurele [i Institutul Na]ional
de Fizic` [i Inginerie Nuclear` „Horia Hulubei”, M`gurele. Anul
acesta, \n condi]iile pandemiei de COVID-19, evenimentele vor
avea loc cu respectarea normelor sanitare.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Marile universit`]i [i institute de
cercetare din România, implicate în
„Noaptea Cercet`torilor” 2020
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i colaboreaz` cu
urm`torii parteneri: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea de Vest din Timi[oara, Universitatea „Babe[-Bolyai”
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Compania de Transport
Public Ia[i înfiin]eaz\ o
nou\ sta]ie de autobuz
pe traseele deviate din
cauza lucr\rilor la
liniile de tramvai
Oficialii CTP Ia[i au decis s` ofere la \nceputul acestei
s`pt`mâni o sta]ie de autobuz temporar` ie[enilor. Sta]ia de
pe Tudor Vladimirescu, nr. 93, pe sensul de mers c`tre Podul
de Fier, va reduce distan]a parcurs` de c`l`torii pân` s`
ajung` la cea mai apropiat` sta]ie de transport public. „Compania
de Transport Public Ia[i a înfiin]at o sta]ie provizorie de
autobuz pe traseele 20 [i 3a, pe itinerariul pe care, începând
din 26 octombrie 2020, circul` deviat mijloacele de transport,
pe sensul c`tre Podul de Fier. Vehiculele vor opri, astfel,
pentru îmbarcarea [i debarcarea c`l`torilor, [i pe Bd. Tudor
Vladimirescu nr. 93, în fa]a primului bloc de pe partea dreapt`,
în dreptul noului indicator rutier care arat` localizarea sta]iei”,
a precizat Andreea Barna, purt`tor de cuvânt CTP Ia[i.
De mai bine de trei luni, reprezentan]ii CTP Ia[i au f`cut
modific`ri ale intinerariilor mijloacelor de transport. Odat` cu
\nceperea lucr`rilor de reabilitare a infrastructurii de tramvai,
circula]ia mijloacelor de transport a fost modificat` [i \ngreunat`,
traficul la orele de vârf fiind infernal \n municipiul Ia[i. Ultima
modificare a fost f`cut` din data de 26 octombrie 2020, iar \n
func]ie de mersul lucr`rilor aceste anun]uri vor continua s`
apar`. „Pe tronsonul cuprins între intersec]ia cu Bulevardul
Tudor Vladimirescu [i intersec]ia cu Strada Nicori]`, autobuzele
de pe traseele 20 [i 3a vor circula deviat, pe ambele sensuri
de mers, astfel: T`t`ra[i Nord - Strada Dudescu - Strada Vasile
Lupu (Spitalul de Copii „Sfânta Maria”) - intersec]ia Buc[inescu
- Bulevardul Tudor Vladimirescu - Podul de Fier - Strada Cucu
- Târgu Cucu. Preciz`m c` în zona Ateneului Na]ional Ia[i nu
va circula niciun mijloc de transport public în timpul desf`[ur`rii
acestor lucr`ri tehnice”, au declarat reprezentan]ii CTP Ia[i.
|n aceste zile, [efii CTP Ia[i \[i a[tept` [oferii cu primele
12 autobuze care vor suplimenta num`rul mijloacelor de
transport public pe traseele afectate de lucr`rile la liniile de
tramvai. De duminic`, 25 octombrie 2020, mai mul]i soferi
CTP au plecat în Olanda dup` 12 autobuze rulate, din totalul
de 21 achizi]ionate la \nceputul acestei luni. Conform cerin]elor
din cadrul licita]iei, cele 12 autobuze sunt cu podea joas` [i
vor avea o lungime de 12 metri. Dup` aducerea lor la Ia[i,
al]i [oferi vor pleca în Germania dup` celelalte 9 autobuze
articulate, mai exact cele care au 18 metri lungime. Garan]ia
cerut` pentru fiecare unitate în parte este de minimum trei
luni.
Alexandra ABONICESEI
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Firmele din Ia[i afectate de
pandemia de COVID-19 care
au solicitat granturi de
capital de lucru de aproape
20 de milioane de euro
Mai mult de 21.420 de companii au aplicat
pentru granturile pentru capital de lucru
de maximum 150.000 de euro, \n jur de
800 de firme din Ia[i
Antreprenorii din Ia[i care au vrut s` acceseze granturile de
capital sus]in c` au fost discrimin`ri \n condi]iile de aplicare. „Eu
nu am reu[it s` aplic pentru c` s-a mers pe pricipiul primul venit,
primul servit. Trebuiau mai multe criterii de departajare \ntre
companiile mici [i cele mari. Eu a[ fi vrut s` accesez 20.000 de
euro pentru c` am o cifr` de afaceri care \mi permite s` ob]in
suma asta. A[ fi luat mai mul]i bani dac` a[ fi putut, dar momentan
a[tept noi decizii de la minister. E foarte bine c` se ofer` ace[ti
bani”, sus]ine Andrei, unul dintre antreprenorii care vor s` ob]in`
sumele oferite \n m`sura 2.

Florin Jianu, pre[edinte CNIPMMR:
„Am solicitat o suplimentare a acestei
m`suri pentru ca alte companii
s` poat` solicita granturile”
Florin Jianu, pre[edintele Consiliul Na]ional al |ntreprinderilor
Private Mici [i Mijlocii (CNIPMMR), sus]ine c` este necesar` o
suplimentare a fondurilor pentru m`sura 2. „Problema este c` a
fost inclus criteriul primul venit, primul servit. A fost cerere la
\nceput, s-a epuizat bugetul destul de repede, \ns` nu s-a f`cut
o diferen]iere \ntre companiile mici [i mari. Noi am solicitat o
suplimentare a acestei m`suri [i cred c` va fi suplimentat` pentru
ca alte companii s` poat` solicita granturile”, a spus Florin Jianu,
pre[edintele Consiliului Na]ional al |ntreprinderilor Private Mici
[i Mijlocii (CNIPMMR).

Firmele din Ia[i care au aplicat pentru
granturile de capital de lucru au
solicitat \ntre 2.000 [i 150.000 de euro
Companiile din Ia[i din sectoarele HoReCa [i turism, afectate
de pandemia de COVID-19, au solicitat noi sume de la Ministerul
Economiei pentru a trece mai u[or peste aceast` perioad` dificil`
din punct de vedere financiar. Interesul a fost mare de la lansarea
aplica]iei, \n numai câteva ore fiind \nregistra]i mii de aplican]i
la nivel na]ional. Granturile au o valoare variabil`, ca procent din
cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a
c`ror activitate a fost afectat` de r`spândirea virusului COVID19 sau a c`ror activitate a fost suspendat` prin ordonan]e militare
pe perioada st`rii de urgen]` [i/sau pe perioada st`rii de alert`,
în condi]iile specifice prev`zute de prezenta ordonan]a de urgen]`).

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

Firmele din Ia[i cu o cifr` de afacere
cuprins` între 13.501 [i 1.000.000 de euro
vor primi granturi \n valoare de 15 la sut`
din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu
mai mari de 150.000 de euro fiecare
Domeniile eligibile la finan]are sunt restaurante, hoteluri,
cafenele, servicii de transport, agen]ii de turism, libr`rii, edituri,
biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente. IMM-urile,
PFA-urile [i cabinetele medicale din Ia[i s-au \nscris pe site-ul
Ministerului Economiei pentru a ob]ine microgranturile \n valoare
de 2.000 de euro, \n cadrul m`surii 1. Din Ia[i sunt 1.121 de
aplican]i care vor s` acceseze aceste sume, iar la nivelul ]`rii sau \nscris 21.000 de poten]iali beneficiari. Bugetul total al m`surii
1 este de 100 de milioane de euro, din care pot fi finan]a]i 50.000
de beneficiari de microgranturi.

Firmele din Ia[i afectate de pandemia de
COVID-19 au ob]inut deja 10 milioane de
lei \n cadrul programului IMM Invest
Ministerul Economiei va lansa pân` la sfâr[itul anului 2020
[i m`sura 3 destinat` firmelor afectate de pandemia de COVID19. Firmele din Ia[i care au \nregistrat pierderi financiare din
cauza noului coronavirus au depus deja proiecte \n cadrul
programului IMM Invest. Un num`r de 532 sunt credite aprobate,
din Ia[i, \n valoare de 242.166.296 lei, iar alte aproximativ 2.000
de firme a[teapt` r`spunsurile de la b`nci. Programul este disponibil
pân` la sfâr[itul anului 2020.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Un IT-ist din Ia[i `mpreun\ cu so]ia sa,
economist, nu renun]\ la afacerea cu brio[e,
`nfiin]at\ prin programul Start-Up Nation.
Muncesc de acas\ pentru a pl\ti angaja]ii.
ıNu ne-am permis s\ renun]\m la
job-urile noastre‰
Programul Start-Up Nation,
blocat din cauza pandemiei de
COVID-19. Tinerii din Ia[i:
„Pl`tim dobânda la banc` din
cauz` c` statul nu s-a ]inut de
promisiune. Nu ne-am permis
s` renun]`m la job-urile
noastre”
Tinerii din Ia[i c`rora le-au fost aprobate
proiectele prin programul Start-Up Nation au fost
anun]a]i c` vor primi banii de la stat abia la
sfâr[itul anului. Pân` atunci sunt nevoi]i s`
pl`teasc` dobânzile la b`nci [i s` vin` cu bani
de acas` pentru a sus]ine afacerile. Este [i cazul
antreprenorilor din Ia[i care sus]in c` s-au axat
pe comenzile online sau trebuie s` lucreze de
acas` pentru a pl`ti salariile angaja]ilor.
Tinerii din Ia[i care au \nfiin]at afaceri prin
programul Start-Up Nation sunt nevoi]i s` vin`
cu bani de acas` pentru a men]ine businessurile. Ace[tia sus]in c` nu au primit banii de la
stat, a[a cum li s-a promis, [i trebuie s` mai
pl`teasc` dobânzile \nc` dou` luni. |n aceast`
situa]ie sunt Maria [i Ionu] Baltag, un economist
[i un IT-ist din Ia[i care au o afacere cu brio[e,
dar [i Eduard M`t`saru, un tân`r care a deschis
\n urm` cu un an o patiserie, \n comuna natal`.
Antreprenorii sus]in c` cea mai mare povar`
financiar` este cea cu plata salariilor angaja]ilor.
Maria [i Ionu] Baltag sus]in c` pandemia de
COVID-19 le-a dat planurile peste cap [i au fost
nevoi]i s` \nchid` o perioad` magazinul de lâng`
UMF. S-au axat pe comenzile online [i nu au
dus lips` de clien]i \n perioada \n care au \nchis
magazinul. „Noi aveam magazinul \n zona UMF
[i pentru c` majoritatea clien]ilor erau studen]i

am \nchis vreo 6 luni [i am redeschis \n luna
august. Sunt zile [i zile \n ceea ce prive[te
vânz`rile. Ne ax`m pe livr`ri la domiciliu, cu
transport gratuit la o comand` de minim 12
brio[e”, sus]in antreprenorii a c`ror firm` a avut
\n anul 2019 o cifr` de afaceri de 20.000 de
euro.

Ionu] Baltag: „Vrem s`
acces`m 2.000 de euro pe
schema pentru microgranturi.
Cu ace[ti bani s`
pl`tim m`car cheltuielile”
Ionu] Baltag sus]ine c` acum este nevoit s`
lucreze \mpreun` cu so]ia de acas` [i s` caute
noi programe de finan]are. „Nu ne-am permis
s` renun]`m la job-urile noastre pentru c` s-a
amânat pân` \n decembrie acordarea banilor de
la stat. Pl`tim lun` de lun` dobânda la banc`.
Cele mai mari cheltuieli pe care le avem acum
sunt cu angaja]ii. Avem 5 angaja]i pe care trebuie
s`-i p`str`m, a[a cum cere contractul. Avem dou`
fete care lucreaz` pe partea de buc`t`rie, un
angajat pe livr`ri, pe to]i trebuie s`-i pl`tim. Asta
e partea ap`s`toare pentru noi \n aceast` perioad`.
Vrem s` acces`m 2.000 de euro pe schema
pentru microgranturi. Cu ace[ti bani s` pl`tim
m`car cheltuielile”, spune Ionu] Baltag.

Maria [i Ionu] Baltag, cei doi
antreprenori din Ia[i, au
investit deja 15.000 de euro
\n afacerea cu brio[e
Cei doi tineri din Ia[i au pus bazele afacerii
cu brio[e \n anul 2019, dup` ce [i-au dat seama
c` petrec mare parte a timpului \n buc`t`rie [i
au idei de re]ete aromate pentru brio[e de tot

felul. |n urm` cu 3 ani au angajat o firm` de
branding care s` le g`seasc` numele perfect
pentru ceea ce voiau s` fac` iar „Mufftangeria”
a fost deschis` \n luna iulie a anului trecut. Au
investit ini]ial 15.000 de euro \n echipamente,
accesorii pentru g`tit, semnalistic` [i toate dot`rile
necesare spa]iului de produc]ie, iar, ulterior au
accesat o finan]are de 43.000 de euro prin
programul Start-Up Nation. Banii vor fi utiliza]i
pentru cuptoare, trei aparate de tip vending
machine care vor fi amplasate \n mai multe locuri
din ora[.
Un alt tân`r din Ia[i care a ob]inut banii
prin programul derulat de stat sus]ine c` vine
cu bani de acas` pentru plata salariilor lunare
[i pentru cheltuieli este Eduard M`t`saru. „V`
spun sincer c` la \nceputul pandemiei am aruncat
mult` pâine pentru c` lumea spunea c` e prea
scump`. Nu se arunc` acum cu bani, oamenii
sunt economi. Dosarul de plat` s-a amânat, pl`tim
dobânda la banc` pân` la sfâr[itul anului. Am
\ncercat s` mai lu`m un \mprumut de la banc`
dar nu putem din cauza proiectului Start-Up
Nation. Nu cred c` mai sunt bani la buget pentru

program din cauza coronavirusului”, sus]ine tân`rul
antreprenor.

Ie[enii vor investi sume
importante de la stat \n
afacerile \nfiin]ate prin
programul Start-Up Nation
Potrivit Agen]iei pentru IMM-uri Ia[i, în
perioada 2018-2019 au fost încheiate 411 contracte
cu beneficiarii din jude]. Valoarea total` a proiectelor
este de 81.459.412 de lei. |n aceast` perioad`
au fost depuse 103 dosare de decont din care
94 au fost verificate de Agen]ia Ia[i [i de b`nci.
Din cele 94 de dosare verificate au fost achitate
sumele pentru 84 de proiecte Start-Up Nation,
respectiv 16.554.685 de lei. Al]i 9 ie[eni care au
depus dosarele eligibile la finan]are în cadrul
programului Start-Up Nation a[teapt` clarific`ri
sau vizita speciali[tilor bancari. La nivelul regiunii
Moldovei, Agen]ia pentru IMM-uri a pl`tit
beneficiarilor 43.052.499 lei pentru înfiin]area
afacerilor în diverse domenii de activitate.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Fabrica de amenzi de la Poli]ia Rutier\!
Un agent a oprit `n trafic un medic din Ia[i.
Martorul de pe procesul-verbal este o fantom\
Un agent din cadrul Compartimentului Rutier
- Poli]ia Ora[ului Hârl`u este implicat \ntr-un
scandal \n care apare [i Vlad Andronic, medic
veterinar din Ia[i. Agentul [ef adjunct Costic`
As`voae patrula \n ziua de 14.02.2020 \ntre
localit`]ile Hârl`u [i Târgu Frumos. |n dup`amiaza zilei men]ionate, agentul l-a oprit pe medic
pe motiv c` ar fi t`iat o curb` [i ar fi trecut pe
linie continu`. |n consecin]`, [oferul a fost amendat
cu suma de 870 de lei. |ns`, modul \n care a
procedat agentul ridic` semne mari de \ntrebare.
{oferul amendat a refuzat s` semneze procesulverbal, dar a consemnat o serie de obiec]ii. Ceea
ce nu se [tia atunci era c` pe procesul-verbal a
fost trecut ca martor un anumit Mihai Larion,
din Cotnari. Reporterii BZI au luat leg`tura cu
acest presupus martor, care a confirmat c` nu \l
cunoa[te pe agentul Costic` As`voae, dar nici pe
medicul Vlad Andronic. „Martorul” locuie[te \ntrun apartament de la Popas Cotnari, din localitatea
cu acela[i nume. „|mi aduc aminte, pentru c` a
fost la mine [i medicul. Nu este semn`tura mea
pe procesul-verbal. Nu-l cunsoc pe poli]ist. Din
ce am \n]eles, a fost oprit mult mai departe de
popas. Eu nu aveam ce s` caut acolo, nici pe
jos, nici cu ma[ina, pentru c` nu am permis. Nu
[tiu de unde au avut datele mele. M` gândesc
c` le-au luat de pe alt proces-verbal, când am
fost amendat cu o lun` \nainte. Am s` vin la
proces”, a precizat Mihai Larion.

Agentul din Hârl`u aproape c`
asigura c` va pierde procesul
[i c` nu va depune contesta]ii
|n cursul zilei de ieri, 27.10.2020, reporterii
BZI l-au c`utat pe agentul Costic` As`voae la
sediul Poli]iei. „|ncepe tura de la ora 14:00”,
spune agentul de la poart`. |ntre timp a fost
identificat` locuin]a poli]istului de pe strada Valea

Viilor, acolo unde locuie[te cu so]ia [i p`rin]ii.
Reporterii BZI au \ncercat s` ia leg`tura cu
poli]istul, dar unul dintre membrii familiei a
precizat c` este plecat la serviciu. |ns`, abia dup`
aproximativ o or` a sosit la sediul Poli]iei, la
volanul unui autoturism Mitsubishi, care se afla
\n curtea vilei de pe Aleea Viilor la momentul
primei vizite a reporterilor BZI. |n curtea sediului
de Poli]ie, ini]ial, agentul nu-[i aducea aminte de
amenda aplicat`. Când a fost \ntrebat de fabricarea
martorului, a \nceput s`-i revin` memoria. „Numi aduc aminte. Nu-i problem`, dac` judec`torii
decid, noi nu mai facem contesta]ie. Era acolo
când am trecut (despre Mihai Larion -n.r.). Dac`
se r`zgânde[te, este cuvântul meu \mpotriva
cuvântului lui. Eu am avut ca martor [i pe colegul
meu. Instan]a va decide”, a spus Costic` As`voae.
Noul termen de judecat` de la Judec`toria Hârl`u
este programat pe data de 17.12.2020.

Medicul a t`iat curba din cauza
drumului afectat de gropi
Vlad Andronic precizeaz` c`, \n ziua respectiv`,
a observat pe tronsonul Hârl`u - Târgu Frumos
un echipaj de Poli]ie care a oprit o ma[in` \n
trafic. A trecut mai departe, dar din spate au
venit poli]i[tii cu semnalele luminoase puse \n
func]iune. Agentul Costic` As`voaei i-ar fi repro[at
c` a trecut pe linie continu`. „Am constatat cu
stupoare, \mpreun` cu so]ia mea ce se afla pe
locul din dreapta, c` \n momentul \n care am
redus viteza [i am semnalizat dreapta, echipajul
de Poli]ie a oprit \n spatele meu [i, prin urmare,
mi se adresa. |n acel moment, am oprit autovehiculul
[i am a[teptat agentul de Poli]ie. Agentul de
Poli]ie m-a abordat [i mi-a reclamat c` am t`iat
curba prea tare. Men]ionez c` rulam \n afara
localit`]ii, iar drumul traversa o zon` de câmpie
cu vizibilitate maxim`, \n care se putea observa

pân` la o distan]` de câteva mii de metri pentru
c` de pe sensul opus nu venea niciun vehicul,
iar curba pe care am t`iat-o era o curb` foarte
larg`. De asemenea, ]in s` precizez c` starea
carosabilului pe sectorul de drum Hârl`u - Tg.
Frumos este \n mare m`sur` afectat` de gropi
[i denivel`ri, iar spre periferia carosabilului
condi]iile de rulare \n siguran]` pentru sine [i
ceilal]i participan]i la trafic se \nr`ut`]esc cosiderabil”,
explic` medicul veterinar.

{oferul crede c` agentul
a \ncercat s` se
lipeasc` de o mit`
Medicul veterinar din Ia[i mai poveste[te c`
agentul i-a solicitat s` vin` la portiera ma[inii de
Poli]ie. Atunci i s-ar fi adus la cuno[tin]` c` a
circulat pe contrasens. „}in s` men]ionez c`
atitudinea agentului mi-a ridicat suspiciuni referitoare
la integritatea domniilor lor [i am perceput-o ca
un apropo la mit`, având \n vedere practica de

a m` chema la ma[ina lor, ca odinioar`... Mi-am
exprimat verbal dezacordul \n privin]a acestui
vechi obicei nes`n`tos, interzis [i periculos,
repro[ându-le acest gest, total abuziv, fapt ce ia iritat maxim. M-am expus \n continuare pe
partea carosabil` cât timp ei \mi b`teau diverse
apropouri, spunându-mi ce ar putea s` se \ntâmple
cu permisul meu. De asemenea, am reexplicat
faptul c` nu am f`cut aceast` manevr`, rulare pe
sens opus, ci am t`iat o curb` regulamentar,
trecând doar cu ro]ile din stânga peste axul
drumului. Adaug c` [i ]inuta vestimentar` a
agentului pe nume Costic` As`voae l`sa de dorit
[i clar nu f`cea cinste Poli]iei Române, prezentânduse \n fa]a mea [i a so]iei mele, care este [i
martorul acestor evenimente regretabile, cu buc`]i
[i col]uri de c`ma[` scoase din pantalon, afi[ând
o imagine dezagreabil` [i de o neglijen]` ie[it`
din comun atât lui, Poli]iei ora[ului Hârl`u [i
Poli]iei Române”, \ncheie Vlad Andronic.
Ciprian BOARU

Dezvoltatorul {tefan Popescu ridic` un bloc pe
Moara de Vânt! Combina]iile imobiliare continu` dup` e[ecul
din CUG! Clien]ii s-au trezit cu apartamentele inundate
Controversatul afacerist {tefan
Popescu inten]ioneaz` s` construiasc`
un nou bloc de locuin]e colective \n
zona Moara de Vânt, din Ia[i. |n edi]iile
trecute ale cotidianului BZI a fost
prezentat` situa]ia proprietarilor de
apartamente de pe aleea Strugurilor,
acolo unde investitorul a construit un
bloc de locuin]e. Ace[tia s-au plâns c`
dezvoltatorul a l`sat blocul neterminat,
la primele ploi apa infiltrându-se \n
pere]ii apartamentelor. Speciali[tii atrag
aten]ia poten]ialilor cump`r`tori s` fie
foarte aten]i la calitatea lucr`rilor. Este
[i cazul proiectelor lui {tefan Popescu.
Recent, afaceristul a depus un Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) la Prim`ria Ia[i,
pentru construirea unui imobil cu regimul
de \n`l]ime D+P+3E. Terenul de 1.110
metri p`tra]i este situat la mai pu]in
de 1 kilometru de restaurantul Little
Texas. Conform PUZ, procentul de
ocupare a terenului (POT) este de 35
la sut`, iar coeficientul de ocupare a
terenului este de 1.26. Astfel, suprafa]a
desf`[urat` a imobilului va fi de 1.386
metri p`tra]i. Proiectul este dezvoltat

prin intermediul societ`]ii STP Business
Construct SRL, unde {tefan Popescu
este ac]ionar. Terenul a fost achizi]ionat
pe data de 30.07.2020. {tefan Popescu
nu a r`spuns apelurilor telefonice pentru
a oferi detalii despre noul proiect.

Proiectul presupune
amenajarea unui
num`r de 24 de locuri
de parcare
Conform PUZ, blocul ar urma s`
beneficieze de un num`r de 24 de
locuri de parcare, dispuse la demisolul
cl`dirii, dar [i pe suprafa]a terenului.
|n documenta]ie nu sunt precizate detalii
exacte despre dispunerea parc`rilor.
„Inten]ia beneficiarului este de a realiza
un Plan Urbanistic Zonal care s`
stabileasc` regulamente [i indicatori
urbanistici ce vor permite realizarea de
locuin]e colective, asigurând [i suplimentând
oferta local` deja existent` în zon`, cu
locuri de parcare [i circula]ii complementare
[i cu utilit`]ile necesare func]ion`rii
armonioase a obiectivului. Prin elaborarea
Planului Urbanistic Zonal se vor respecta

reglement`rile urbanistice aprobate prin
avizul de oportunitate nr. 1117/27.01.2020.
Prin tema de proiectare s-a solicitat
elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal
ce va trata urm`toarele probleme generale:
racordarea la re]eaua stradal` [i
modernizarea acesteia unde este nevoie,
pentru a prelua traficul suplimentar
generat de imobilul propus”, se arat`
\n documenta]ie. Proiectul va avea nevoie
de avizul Comisiei de Urbanism [i a
Consiliului Local, etape premerg`toare
fazei de autorizare.

Constructorul lui
{tefan Popescu trebuie
s` remedieze
deficien]ele pân` la
finalul acestei luni
|n 2019, afaceristul {tefan Popescu
a inaugurat un bloc de locuin]e colective
pe Aleea Strugurilor, nr.76, \n zona
CUG. A vândut apartamentele, a luat
banii [i s-a apucat de alte lucr`ri. Odat`
cu venirea prim`verii 2020 au ie[it \n
eviden]` lucr`rile de proast` calitate.

Sistemul de hidroizola]ie era ca [i
inexistent, la primele ploi observânduse infiltra]iile. Dezvoltatorul {tefan
Popescu a evitat contactul cu clien]ii
nemul]umi]i. Recent, \n urma reclama]iilor,
au intervenit inspectorii de la IJC Ia[i.
Au aplicat o amend` de 50.000 de lei
constructorului contractat de afacerist
cu men]iunea c` trebuie s` repare
deficien]ele. Atunci, {tefan Popescu sa delimitat de constructor, explicând
c` este doar vina executantului. |ns`,
noii proprietari s-au \ndreptat \mpotriva
afaceristului. S-au hot`rât chiar s`-l
ac]ioneze \n instan]` pentru recuperarea
contravalorii apartamentelor afectate de
infiltra]ii. Constructorul risc` o nou`
amend`, de 100.000 lei, dac` nu execut`
repara]iile pân` la finalul lunii octombrie.

La Scala Residence,
{tefan Popescu
a f`cut o gol`nie cu
locurile de parcare
Un alt proiect controversat ini]iat
de {tefan Popescu este [i cartierul de
locuin]e Scala Residence din zona
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Bucium. Aici, afaceristul a af`cut tot
posibilul s` maximizeze spa]iul locativ.
Dac` ini]ial blocurile de locuin]e colective
trebuiau s` aib` locurile de parcare la
demisol, proiectul a fost modificat. Asta,
cu acordul func]ionarilor din Prim`ria
Ia[i. A fost eliberat` o nou` autoriza]ie
de construire pe numele societ`]ii STP
Business SRL. Documentul prevede ca
la demisolul a trei cl`diri s` fie schimbat`
func]iunea. |n loc de garaje vor fi
amenajate apartamente, 12 la num`r,
cu 2 [i 1 camer`. Un apartament cu
2 camere are o suprafa]` cuprins` \ntre
53,30 [i 60,93 mp, iar un apartament
cu 1 camer` are 46,25 de metri p`tra]i.
|n total, surplusul este de 642 de metri
p`tra]i. La un pre] de vânzare de
minimum 1.000 de euro pe metru p`trat,
{tefan Popescu câ[tig` 642.000 de euro.
Cartierul Scala Residence, de pe fundac
Plopii f`r` So], \nseamn` 9 imobile cu
regimul de \n`l]ime D+P+2. Proiectul
este \n curs de finalizare. Zona va avea
mult de suferit din cauza traficului auto
sufocat de noile proiecte reziden]iale.
Ciprian BOARU
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Captur\ impresionant\ de droguri, `ntr-o
zon\ de lux din Ia[i! Masca]ii au descins `n
for]\! Cultiva canabis chiar lâng\ Little Texas!
Un individ a fost prins cu
droguri \ntr-o zon` de lux a
ora[ului. Claudiu Ro[u este
acuzat c` ar fi \ncercat s` fac`
bani din canabis. Acum,
procurorii din cadrul Direc]iei
de Investigare a Infrac]iunilor
de Criminalitate Organizat` [i
Terorism l-au trimis \n
judecat`. Acuza]ia adus`:
trafic de droguri, \n
modalitatea cultiv`rii [i
de]inerii \n vederea
comercializ`rii
Un ie[ean prins cultivând canabis lâng` Little
Texas, restaurantul familiei Dan Fiterman [i
Patricia Fiterman, care au [i spitalul Arcadia, a
fost prins în flagrant recent de procurorii de la
DIICOT. |n urma unei ac]iuni \n for]`, masca]ii
au descoperit o cultur` de canabis ce a fost
\nfiin]at` de c`tre Claudiu Ro[u.
Acum, procurorii din cadrul Direc]iei de
Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate
Organizat` [i Terorism (DIICOT) Ia[i l-au trimis
\n judecat` pe Claudiu Ro[u. Acuza]ia adus` de
anchetatori este cea de trafic de droguri, \n

modalitatea cultiv`rii [i de]inerii \n vederea
comercializ`rii. Urmeaz` ca Tribunalul Ia[i s`
stabileasc` un prim termen al procesului penal.
Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus
oamenii legii [i inculpatul, pentru a putea lua o
decizie \n acest caz.

Ie[eanul, acuzat de trafic de
droguri dup` perchezi]ii
|n urm` cu câteva s`pt`mâni, ofi]erii Biroului
de Combatere a Criminalit`]ii Organizate (BCCO),
sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descins
\n zona Moara de Vânt. Masca]ii au efectuat o
perchezi]ie la un suspect de trafic de droguri.
Oamenii legii au f`cut mai multe perchezi]ii
domiciliare în acest caz [i au g`sit substan]e cu
efecte psihoactive. B`rbatul, pe nume Claudiu
Ro[u, era suspectat de anchetatori de trafic de
droguri de risc în forma cultiv`rii [i de]inerii, în
vederea comercializ`rii. Dup` perchezi]ii, anchetatorii
din cadrul DIICOT au ridicat mai multe probe
care vor fi folosite împotriva ie[eanului.

Claudiu Ro[u, re]inut [i, mai
apoi, arestat preventiv de c`tre
magistra]ii ie[eni
|n urma perchezi]iilor, Claudiu Ro[u a fost
ridicat [i dus la audieri. Mai apoi, procurorii au

decis re]inerea individului pentru 24 de ore, sub
acuza]ia amintit`. De asemenea, reprezentan]ii
DIICOT au propus arestarea lui Claudiu Ro[u.
„Instan]a admite propunerea de luare a m`surii
arest`rii preventive formulat` de Parchetul de pe
lâng` Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie – Direc]ia
de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate
Organizat` [i Terorism – Serviciul Teritorial Ia[i
cu privire la inculpatul Claudiu Ro[u. |n consecin]`,
dispune arestarea preventiv` a inculpatului Claudiu
Ro[u, cercetat pentru s`vâr[irea infrac]iunii de
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trafic de droguri de risc în modalit`]ile cultiv`rii
[i de]inerii în vederea comercializ`rii, pentru o
durat` de 30 de zile”, au men]ionat atunci judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i. Acum, urmeaz` ca
aceea[i magistra]i s` decid` ce se va \ntâmpla
\n continuare cu individul acuzat c` a cultivat
canabis \ntr-o zon` de lux a Ia[ului. De altfel,
acesta nu este singurul caz de ie[ean suspectat
de trafic de droguri. |n ultima perioad`, astfel
de cazuri par a se fi \nmul]it \n jude].
Ciprian NEDELCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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.

Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sofer, studii medii, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.

{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.

Operator mase plastice, f`r`
studii [i experien]` precizat`,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.

Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

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

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

Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare, experien]` 3 ani,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.

Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
{ef santier, studii superioare,
Muncitor necalificat \ntre]inere
SERVICE SRL. Rela]ii la:
experien]` 3 ani, CONEST SA.
drumuri [i poduri, studii medii,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii medii, experien]` 5
ani, CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, experien]` 1
an, PRIMA CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Sudor arc electric, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifan-
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iasi@yahoo.com.
Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
CATYAX CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, FEROM SRL.
Rela]ii la: 0744517536;
office@mobilaferom.ro.
Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician agronom-exploatare,
studii medii de
specialitate/experien]` 2 ani, II
HOGAS MIHAI MARIAN. Rela]ii
la: 0744640242.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Vânz`tor, studii minime, f`r`
experien]` precizate, SIVA PATIR
SRL. Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.
Vânz`tor ambulant, studii
minime, f`r` experien]`
precizata, SIVA PATIR SRL.
Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.

DIVERSE
Aceast` informare este efectuat`
de c`tre prim`ria comunei
Ciohor`ni ce inten]ioneaz` s`
solicite de la ABA Siret–Sistem
Hidrotehnic Independent Pa[cani
(Pa[cani, str. Abator nr. 48) aviz
de gospod`rirea apelor pentru
proiectul Plan Urbanistic General
al comunei Ciohor`ni, jude]ul
Ia[i. Aceasta solicitare de aviz

este conform` cu prevederile
Legii apelor 107/1996, cu
modific`ri [i complet`ri ulterioare.
Persoanele care doresc s` ob]in`
informa]ii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de
gospod`rirea apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
men]ionat`.
Aceast` informare este efectuat`
de c`tre prim`ria comunei
Miroslove[ti ce inten]ioneaz` s`
solicite de la ABA Siret–Sistem
Hidrotehnic Independent Pa[cani
(Pa[cani, str. Abator nr. 48) aviz
de gospod`rirea apelor pentru
proiectul Plan Urbanistic General
al comunei Miroslove[ti, jude]ul
Ia[i. Aceasta solicitare de aviz
este conform` cu prevederile
Legii apelor 107/1996, cu
modific`ri [i complet`ri ulterioare.
Persoanele care doresc s` ob]in`
informa]ii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de
gospod`rirea apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
men]ionat`.

MEDIU
APAVITAL S.A. Ia[i cu sediul în
Ia[i str. M. Cost`chescu nr.6,
titular al proiectului ” Extindere
re]ele canalizare în comuna
}u]ora, sat Chipere[ti, jude]ul
Ia[i” anunt` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare de c`tre A.P.M. Ia[i în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul nr.54/2020 Extindere re]ea canalizare în
comuna }u]ora, sat Chipere[ti,
jude]ul Ia[i, propus a fi amplasat
în satul Chipere[ti. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul A.P.M. Ia[i,
din Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 43
în zilele de luni-joi, între orele
9.00-14.00, precum [i la
urm`toarea adres` de internet
www.apmis.ro (pagina de
internet a autorit`]ii competente
pentru protectia mediului).
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.

teren \n intravilan \n vederea
construirii de locuin]e colective,
amplasat \n : Ia[i, strada Moara
de Vânt , nr.193 V, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a
avizului de mediu. Informa]iile
privind con]inutul documenta]iei
tehnice a proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM Ia[iCalea Chi[in`ului, nr.43 zilnic,
(orele 8:00-16:00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i-Calea Chi[in`ului,
nr.43, \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
UAT AL.I.Cuza, comuna
AL.I.Cuza anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru
proiectul,,MODERNIZARE POD
PESTE PÂRÂUL }IGåNCILOR
EXTRAVILAN COMUNA
AL.I.CUZA, propus a fi amplasat
în extravilan comuna A.I.Cuza.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr.43,(fosta cantin`
Tehnoton) [i la sediul UAT
AL.I.Cuza, comuna AL.I.Cuza în
zilele de luni-vineri, între orele
8.00 – 16.00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului IA{I.

SELEC}II OFERTE
EXPRESSS LICHIDATOR
I.P.U.R.L., cu adres`
coresponden]` în Ia[i str. Ovidiu
nr. 4A, sc. B, et. 1 ap. 5 (interfon
205), tel./fax 0332-816.896,
0740-152.456, e-mail:
expressslichidator @gmail.com,
lichidator judiciar al S.C.
SIDDHIS S.R.L, cu sediul în Ia[i,
[os. Voine[ti nr. 46A cam. 25B,
J22/627/2004, CUI RO
16286767 anun]` Colectarea de
oferte tehnico-financiare pentru
evaluarea patrimoniului SIDDHIS
S.R.L constând în Autoturism
M1-FIAT 223/AXP1A/DOBLO.
Ofertele în plic închis vor trebui
s` con]in` detalii referitoare la:
pre] [i modalitatea de plat`,
experien]a similar` [i durata de
predare a lucr`rii [i vor fi trimise
la sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i str. Ovidiu nr. 4A, sc. B, et. 1
ap. 5 (interfon 205) pân` cel
târziu la 09.11.2020. Detalii email:
office@expressslichidator.ro,
expressslichidator@gmail.com,
tel: 0740-152.456.

nr. 85/2014, privind procedura
insolven]ei [i a Regulamentului
de vânzare aprobat, a bunului din
patrimoniul debitorului constând
în: Imobil – cl`dire pentru comer]
[i depozitare structurat într-un
num`r de 20 de înc`peri, având
suprafa]` util` de 486 mp [i
suprafa]` construit` de 583 mp,
situat în mun. Ia[i, str. S`r`rie,
nr. 190, jud. Ia[i. Terenul pe care
este situat bunul imobil de mai
sus nu apar]ine debitoarei SC
Azra SRL [i nu face obiectul
prezentei vânz`ri. Pre]ul de
pornire al licita]iei este de
262.219 lei [i nu include TVA.
Licita]iile vor avea loc în data de
20.11.2020, 04.12.2020 [i
18.12.2020, ora 12ºº la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Armean`, nr. 11, jud.
Ia[i. Ofertan]ii vor depune la
sediul lichidatorului judiciar, cu
24 de ore înainte de ora [i data
licita]iei dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie, în cuantum
de 3.000 lei, a garan]iei de
participare la licita]ie în cuantum
de 20% din pre]ul de pornire al
licita]iei [i a Caietului de sarcini în
sum` de 500 lei, sume ce se vor
depune la casieria debitoarei sau
în contul de lichidare al acesteia.
De asemenea, ofertan]ii vor
depune documentele de înfiin]are
ale persoanelor juridice [i
împuternicirea persoanei fizice
care o reprezint` [i buletinul de
identitate a persoanelor fizice
ofertante. Neplata bunului la
termenul stabilit prin procesulverbal de licita]ie, duce la
pierderea garan]ei de participare
la licita]ie, cât [i a celorlalte sume
achitate în contul bunului
adjudecat, iar bunul va fi scos
din nou la vânzare în sarcina
adjudecatarului. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunului ce urmeaz` a fi scos la
vânzare au obliga]ia sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt înainte de
data stabilit` pentru vânzare.
Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.
Armean`, nr. 11, jud. Ia[i sau la
tel/fax: 0232/433533,
0724/335784 [i 0744/609310.

Subscrisa, SOLVENS SPRL, cu
sediul în mun. Ia[i, str. Armean`,
nr. 11, jud. Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al S.C.
COMUNA DOBROVAT anun]`
FRAANK SCHAFER S.R.L.
publicul interesat asupra
desemnat prin Încheierea din
depunerii solicit`rii de emitere a
data de 10.07.2019, în dosarul
acordului de mediu pentru
nr.
9717/99/2013 (680/2013),
proiectul ,, Modernizarea
anun]` scoaterea la vânzare prin
sistemului de iluminat stradal \n
licita]ie
public` cu strigare în
Comuna Dobrovat, Jude]ul Ia[i”,
conformitate cu prevederile Legii
propus a fi amplasat \n
nr.
85/2006,
privind procedura
intravilanul Comunei Dobrova],
insolven]ei [i a Regulamentului
jude]ul Ia[i. Informa]iile privind
de
vânzare
aprobat
de adunarea
LICITA}II
proiectul propus pot fi consultate
creditorilor în [edin]a din data de
la sediul autorit`]ii competente
24.10.2017,
a
bunurilor
imobile
Subscrisa,
SOLVENS
SPRL,
cu
pentru protec]ia mediului Ia[i [i la
din patrimoniul debitorului situate
sediul în mun. Ia[i, str. Armean`,
sediul UAT COMUNA
în
loc.
Popricani,
com.
Popricani,
nr.
11,
Jud.
Ia[i,
în
calitate
de
DOBROVAT, \n zilele de miercuri
jud. Ia[i, constând în: 1. Imobil
lichidator judiciar al S.C. Azra
[i joi, \ntre orele 9.00 si 13.00.
având în componen]` teren în
Observa]iile publicului se primesc S.R.L. desemnat prin Sentin]a
suprafa]` de 2.692 mp, înscris în
civil`
nr.
1907/14.12.2017,
zilnic la sediul autorit`]i
CF nr. 60584 (nr. vechi 818),
pronun]at` de Tribunalul Ia[i. în
competente pentru protec]ia
num`r
cadastral 769/21/10/8/3
dosarul
nr.
7888/99/2016,
mediului Ia[i.
pe care se afl` construc]ia C 139
anun]` scoaterea la vânzare prin
– Fânar, actualmente platform`
licita]ie public` cu strigare în
Condurache Anca Elena titular al
betonat` cu suprafa]a construit`
proiectului : PUZ- Introducere
conformitate cu prevederile Legii
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de 747,50 mp [i construc]ia C
140 – Fânar, având suprafa]a
construit` de 554,74 mp, la
pre]ul de 64.940 EURO f`r` TVA.
2. Imobil având în componen]`
teren în suprafa]` de 1.708 mp,
înscris în CF nr. 60582 (nr. vechi
1686, num`r cadastral 60585 –
nr. vechi 769/21/10/8/2/2) pe
care se afl` construc]ia C 138 –
Moar`, având suprafa]a
construit` de 937,62 mp, la
pre]ul de 56.594 EURO f`r` TVA.
3. Imobil având în componen]`
teren în suprafa]` de 1.497 mp,
înscris în CF nr. 60593 (nr. vechi
1135), num`r cadastral
769/21/10/1/3/1 pe care se afl`
construc]ia C 120 – Grajd, având
suprafa]a construit` de 779,44
mp, împreun` cu teren în
suprafa]` de 266 mp înscris în
CF nr. 60594 (nr. vechi 1107),
num`r cadastral 769/21/10/1/2/2
[i cota parte indiviz` de teren în
suprafa]` de 72,85 mp, înscris`
în CF nr. 60598 (nr. vechi 582),
num`r cadastral 769/21/10/2, la
pre]ul de 49.551 EURO f`r` TVA.
Licita]iile vor avea loc în datele
de 20.11.2020, 04.12.2020 [i
18.12.2020, ora 12ºº la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Armean`, nr. 11, jud.
Ia[i. Ofertan]ii vor depune la
sediul lichidatorului judiciar, cu
24 de ore înainte de ora [i data
licita]iei dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie în cuantum
de 3.000 lei, a garan]iei de
participare la licita]ie în cuantum
de 20 % din pre]ul de pornire al
licita]iei [i a Caietului de sarcini în
sum` de 300 lei, sume ce se vor
depune la casieria debitoarei sau
în contul de lichidare al acesteia.
De asemenea, ofertan]ii vor
depune documentele de înfiin]are
ale persoanelor juridice [i
împuternicirea persoanei fizice
care o reprezint`, precum [i
buletinul de identitate al
persoanelor fizice ofertante.
Neplata bunurilor la termenul
stabilit prin procesul-verbal de
licita]ie, duce la pierderea
garan]ei de participare la licita]ie,
cât [i a celorlalte sume achitate
în contul bunurilor adjudecate, iar
bunurile vor fi scoase din nou la
vânzare în sarcina
adjudecatarului. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt înainte de
data stabilit` pentru vânzare.
Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.
Armean`, nr. 11, jud. Ia[i sau la
numerele de telefon:
0232/433533, 0724/335784 [i
0744/609310.

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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Viitorul cere amânarea meciului cu
Poli Ia[i: ıAm trimis juc\torii
s\n\to[i la lot [i i-am adus infecta]i‰
FC Viitorul Constan]a a înregistrat nu mai pu]in de nou`
rezultate pozitive la testele COVID-19 efectuate dup` meciul cu
FC Arge[, din ultima etap`.
În aceste condi]ii, clubul patronat de Gic` Hagi a solicitat
Ligii Profesioniste de Fotbal amânarea meciului cu Poli Ia[i,
contând pentru etapa a noua din Liga I, programat duminic`, 1
noiembrie, de la ora 18:00.
Gic` Popescu, pre[edintele clubului, spune c` infect`rile au
ap`rut dup` ce juc`torii s-au întors de la loturile na]ionale.
„Din p`cate, dup` ce juc`torii s-au întors de la echipele
na]ionale, inclusiv cei de la juniori, au ap`rut aceste cazuri. Mai
întâi, la juniori, echipa sub 19 ani. Apoi, la echipa mare, dup`
întoarcerea de la lotul U21, au venit cei doi juc`tori infecta]i.
Pân` a pleca la echipele na]ionale, noi n-am avut nicio problem`.
Problemele au fost de la loturi, la U19, unde s-a anulat acea
ac]iune, [i la U21. Am trimis juc`torii s`n`to[i la club [i i-am
adus infecta]i.
Noi am cerut amânarea meciului de duminic`. Pe lâng` cei
infecta]i, Boboc, Ganea, avem [i foarte mul]i juc`tori accidenta]i,
6 sau 7. Dac` Liga nu ne va permite amânarea, vom juca cu ce
avem, dar nu prea avem”, a declarat Gic` Popescu, în cadrul
emisiunii Liga Digi Sport.

Ce lovitur`! Cine este [i ce avere are omul
de afaceri pe care Gic` Popescu
vrea s`-l aduc` la Viitorul
Omul de afaceri Dan {ucu a declarat c` ar fi interesat de
achizi]ia de ac]iuni la clubul FC Viitorul, iar pre[edintele grup`rii
const`n]ene, Gic` Popescu, [i-a manifestat dorin]a de a-l coopta
printre ac]ionari.
Proprietarul Mobexpert, Dan {ucu, a declarat, pentru Agerpres,
c` trebuie s` ajung` la o concluzie cert` înainte de a începe

Ce scrie presa din
Sco]ia dup\ ultima
presta]ie a lui Ianis
Hagi [i ce not\ i-a dat
BBC românului!
Ianis Hagi (22 de ani) a fost titular în victoria lui Rangers,
2-0 cu Livingston, [i a reu[it o pas` de gol la reu[ita lui Joe
Aribo, din minutul nou` al partidei.
Românul a reu[it o intercep]ie în terenul adversarilor, apoi
i-a pasat excelent lui Defoe, care îns` a fost blocat de portar.
Mingea a revenit la Ianis, care l-a servit perfect pe Aribo [i
a deschis astfel drumul spre succes pentru forma]ia din
Glasgow. Hagi Jr. a fost schimbat în minutul 83 cu Jordan
Jones. Ianis a l`sat o impresie bun` presei din Sco]ia. „Hagi
a ar`tat bine ast`zi. A excelat, iar primul gol a ar`tat viziunea
[i calitatea pe care le are”, a scris Daily Record.
„Juc`torul de 22 de ani a fost foarte dinamic [i a reu[it
al [aselea s`u assist în acest sezon, cu pasa pentru Aribo”, a
scris publica]ia tbrfootball.com, care a ad`ugat c` fanii lui
Rangers au fost extrem de mul]umi]i cu evolu]ia românului.

BBC: „Ianis Hagi, inima multor ac]iuni
bune ale lui Rangers!”
{i BBC l-a ridicat în sl`vi pe fiul Regelui. „Ianis Hagi a
fost inima multor ac]iuni bune ale lui Rangers, cu câteva pase
care au t`iat ap`rarea advers`”, au remarcat jurnali[tii publica]iei.
BBC l-a notat cu 7,44 pe Hagi Jr., a treia cea mai mare not`
dintre juc`torii de la Rangers, dup` cele ale lui Defoe (7,68)
[i Tavernier (7,52).
Dup` succesul cu Livingston, gruparea din Glasgow continu`
s` fie pe primul loc în Sco]ia. Rangers are 32 de puncte, dup`
12 etape. A câ[tigat de zece ori [i a terminat de dou` ori la
egalitate, f`r` s` piard` vreun meci. Celtic, marea rival` [i
principala contracandidat` la titlu, are 26 de puncte [i un meci
mai pu]in.

discu]iile. „Nu am cump`rat ac]iuni la Viitorul, c` a[ putea fi
interesat este altceva. Dar nu exist` nicio tranzac]ie. A[ putea fi
interesat, dar nu e o discu]ie pe care s` o fac pân` nu ajung la
o concluzie”, a afirmat Dan {ucu.

Gic` Popescu îl vrea pe Dan {ucu în
ac]ionariatul celor de la Viitorul
Pre[edintele clubului FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a afirmat
c` [i-ar dori ca {ucu s` devin` ac]ionar la gruparea de]inut` de
Gheorghe Hagi, pentru a putea dezvolta proiectul început la
Ovidiu.
„Din ziua în care eu am venit pre[edinte la Viitorul, am declarat
c` inten]ion`m s` aducem al`turi de noi, [i a mai spus-o [i Gic`
de nenum`rate ori, oameni cu un poten]ial financiar ridicat, astfel
încât s` ducem proiectul la un alt nivel. În acest an [i jum`tate
ne-am întâlnit cu o serie de oameni de afaceri care ar avea aceast`
posibilitate s` vin` al`turi de noi. F`r` ajutorul unor oameni cu
putere financiar` este aproape imposibil s` cre[tem ca proiect.
Bineîn]eles c` domnul {ucu poate fi unul dintre poten]ialii viitori
ac]ionari, dar acum nu [tiu care sunt inten]iile domniei sale.
Trebuie s` ajung` la o concluzie, sper ca aceasta s` fie una pozitiv`
[i s` doreasc` s` vin` al`turi de noi. Ar fi minunat ca dânsul [i
al]i oameni s` vin` al`turi de noi pentru c` putem face lucruri
importante”, a declarat Popescu pentru Agerpres.

Cine este Dan {ucu
Dan {ucu este unul dintre creatorii pie]ei de retail modern
de mobil` din România. Acesta face parte din prima genera]ie
postcomunist` de antreprenori români, intrând în afaceri în 1993,
prin brandul Mobexpert, care a avut o prim` loca]ie în magazinul
Unirea din Capital`, informeaz` Forbes România.

În prezent, Mobexpert este unul dintre cei mai mari retaileri
de mobil` din România [i are o re]ea de 26 de magazine, inclusiv
în Sofia [i Belgrad, [i opt fabrici. Compania are în prezent
aproximativ 2.300 de angaja]i. Dan {ucu are o avere estimat` la
120-125 de milioane de euro.

Clubul FC Viitorul, înfiin]at
de Gic` Hagi în 2009
Clubul de fotbal FC Viitorul Constan]a a fost înfiin]at în 2009
de fostul interna]ional Gheorghe Hagi, care l-a cooptat în echipa
sa, în urm` cu un an [i jum`tate, pe Gheorghe Popescu, acesta
ocupând func]ia de pre[edinte.
În 11 ani de activitate, FC Viitorul a câ[tigat titlul de campioan`
a României în 2016-2017, Cupa României în sezonul 2018-2019 [i
Supercupa României în 2019.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

R\zvan Marin a vorbit
despre perioada petrecut\
la Ajax: ıLa un moment
dat am fost îndep\rtat‰
R`zvan Marin, mijloca[ul celor de la Cagliari, a vorbit despre
perioada petrecut` la Ajax Amsterdam, club care a pl`tit 12,5 milioane
de euro pentru a-l transfera de la Standard Liege. Interna]ionalul
român nu i-a impresionat pe olandezi, astfel c` a fost trecut pe banca
de rezerve [i, dup` un singur sezon, a fost vândut în Italia.
„Am început bine, am jucat imediat, chiar [i în playoff-ul Ligii
Campionilor. Nu [tiu ce s-a întâmplat, dar la un moment dat am
fost îndep`rtat. Poate se a[teptau la ceva mai mult. Sunt eu noul
Frenkie De Jong? Suntem juc`tori cu caracteristici diferite. Nu [tiu
dac` el este cel mai bun din Europa ast`zi, dar este foarte puternic.
Nu l-am întâlnit niciodat` la Ajax. M-am antrenat trei s`pt`mâni
cu De Ligt. Am semnat cu Ajax în martie 2019. Nu m-au l`sat s`
joc la Campionatul European U21 din Italia pentru a m` integra cât
mai repede. Am fost fericit, echipa este bun`. Amsterdamul este un
ora[ frumos, cu multe posibilit`]i”, a spus Marin, pentru Gazzetta
dello Sport.
5 partide a bifat Marin la Cagliari în acest sezon, toate din
postura de titular, reu[ind o pas` decisiv`. 11 este pozi]ia ocupat`
de Cagliari în Serie a, dup` 5 etape, cu 7 puncte acumulate.
Pentru Cagliari urmeaz` duelul cu Bologna, din deplasare.

R`zvan Marin, nota 7 în
Gazzetta Dello Sport,
dup` Cagliari - Crotone 4-2
În edi]ia tip`rit` de luni a celor de la Gazzetta Dello Sport,
R`zvan Marin a primit nota 7, a doua cea mai mare din partid`,
dup` cea ob]inut` de omul meciului, Joao Pedro (7,5).
„În prima repriz`, Marin a fost cel mai bun. A dirijat, a alergat,
a g`sit culoare [i a filtrat foarte bine jocul lui Cagliari”, a scris
publica]ia italian` despre mijloca[ul de 24 de ani, adus în ultima
fereastr` de transferuri de la Ajax.
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{i-a pus mâinile `n cap dup\
ce [i-a `nchiriat apartamentul
unor videochat-iste!
Când a intrat [i a v\zut ce
este pe pere]i, a `ncremenit!

Bursa bârfelor

Pisicu]a duamnei sinator s-o
umplut t`t` de praf! A pus [i
poze, ca s` se laude cu asta!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre madama sinator Julienu]a Scânteiu]a. Din plictiseal`
[i probabil pentru c` nu o mai prea bag` nimeni \n sam`, recent,
madama Scânteiu]a [i-a cump`rat o pisicu]` [i a decis ‚mneaei,
dup` ce a v`zut c` e la mod` s` pui t`t felu’ de poze pe feisbuci,
s`-i fac` reclam` pisicu]ei. Numai c`, la ultimele poze, madama
a comis-o. A postat ne[te poze cu pisicu]a ei, pe birou, lâng`
tastatura de la compiut`r, cer[ind ne[te laicuri. Ce a uitat madama
Scânteiu]a e c` n-a mai [ters tastatura ceia de praf de când a
achizi]ionat computatorul, adic` de când era bunica fat` mare!
Ru[inic`, madam sinator! P`i, la paralele lu’ matale, s` nu ai bani
de un puf-puf [i de-o menajer`! Babetele spun asta pentru c` nu
se a[teapt` ca ditamai sinatoareasa s` se \njoseasc` prin [tergerea
prafului care s-a adunat pe berou!

Bremarul `sta are zilele num`rate
Babele continu` rubrica de ast`zi cu una despre bremarul
Petru]` Dobo[aru, din comuna aia plin` de glod din R`chiteni. Ca
printr-un miracol, Dobo[aru a mai câ[tigat un mandat \n urm` cu
o lun`, chiar dac` avea dosare penale. S-a \ncercat suspendarea
bremarului \nc` din mandatul trecut, dar [leahta de penali l-a ]inut
\n bra]e pân` \n ultimul moment. Eh, cic` acum treburile sunt
mult mai serioase. Urmeaz` s` ias` din dulap [i ni[te fapte care
\i vor pune cap`t carierei de combinator. Babele au aflat c`, \n
cel mai scurt timp, vor curge plângerile penale. Din atâtea pove[ti,
m`car una trebuie s` fie adev`rat` [i, atunci, se va l`sa [i cu
c`tu[e. Pân` atunci, babele vor face controlul lunar la orelist [i
vor veni cu informa]ii proaspete din comuna cu pricina. Dac`
testele ies bine...

Dezvoltatorii imobiliari strâng
lovelele de [p`gi
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu informa]ii calde
din „str`lucitoarea” lume a dezvoltatorilor imobiliari. De data asta,
la rubric` \i vine rândul dorohoianuuli Petru] Aducesei. Da, e `la
care a vrut s` construiasc` cu fiul unui procuror din târg, un bloc
chiar pe spa]iul verde din Copou. A apucat s` ridice un nivel, dar
purt`toarele de batic din zon` au stricat combina]ia \n instan]`.
Dar, Aducesei nu s-a l`sat [i vrea s` reia afacerea. Numa’ c`,
acum, este foarte atent. Se duce peste tot prin târg [i \ntreab`
cam ce [p`gu]` trebuie s` dea ca s` i se autorizeze blocul. Cert,
este c` a \nceput s` strâng` b`nu]ii, pentru ca treaba s` mearg`
bine. Nu de alta, \n Copou profitul va fi [mecher. Babele urm`resc
cu interes investi]ia [i vor urm`ri [i circuitul lovelelor. Pân` atunci,
babele vor sta focusate pe ce se \ntâmpl` \n campania asta electoral`
puturoas`...

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Judec`torii ie[eni au obligat o firm` de videochat s` achite
desp`gubiri. |ntreg scandalul din instan]` a pornit de la \nchirierea
unui apartament \n Ia[i. Mai exact, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i au admis \n parte cererea formulat` de SC Weboffice SRL \n
contradictoriu cu firma Sorocomento SRL.
„Instan]a admite în parte cererea de chemare în judecat` formulat`
de reclamantul SC Weboffice SRL în contradictoriu cu pârâtul SC
Sorocomento SRL. Oblig` pârâta s` achite reclamantei urm`toarele
sume: 7.200 de lei (chiria neachitat` pentru lunile ianuarie - decembrie
2018, 1.114 lei, reprezentând contravaloare energie electric`, [i 25.834
de lei, reprezentând contravaloarea materialelor necesare repara]iilor
efectuate pentru aducerea bunului în starea ini]ial`. Respinge cererea
de obligare a pârâtului la plata sumelor de 2.160 de lei, reprezentând
contravaloarea gazelor naturale, [i 15 lei, reprezentând contravaloarea
serviciilor de ap`-canal”, au precizat recent judec`torii ie[eni. Decizia
nu este definitiv`, aceasta fiind deja contestat` de firma de videochat.
Tribunalul Ia[i a stabilit ca primul termen al apelului din acest proces
s` aib` loc pe 9 noiembrie 2020.

Litigiul dintre proprietarul Weboffice [i
chiria[ul Sorocomento, \nceput anul trecut
Procesul dintre cele dou` firme a \nceput pe 21 mai 2019. Prin
cererea înregistrat` la Judec`toria Ia[i, SC Weboffice SRL a solicitat
instan]ei s` oblige firma de videochat la plata unei sume totale de
peste 36.000 de lei. „Pe 1 martie 2016, între firma noastr`, în calitate
de proprietar` a imobilului situat în Ia[i, [i pârâta, în calitate de
locatar`, a fost încheiat un contract de închiriere. Pe baza acestui
contract, locatara primea dreptul de a folosi imobilul pentru a stabili
un punct de lucru. În fapt, societatea pârât` desf`[ura în spa]iul
închiriat activit`]i de videochat. Contractul a fost încheiat pe 2 ani,
cu posibilitatea de a fi prelungit automat pentru perioade succesive
de 12 luni. Pentru folosirea respectivului imobil, pârâta datora o chirie
de 600 de lei pe lun`, chirie ce trebuia pl`tit` pân` la data de 10 a
lunii în curs”, au men]ionat reprezentan]ii SC Weboffice SRL.
Conform acestora, raporturile contractuale s-au derulat normal
pân` în ianuarie 2018, ei emi]ând facturile aferente chiriei datorate,
iar firma de videochat îndeplinindu-[i toate obliga]iile contractuale.
„Începând cu ianuarie 2018, societatea pârât` a început s` înregistreze
întârzieri la plat`. Chiar dac` pe 1 aprilie 2018 a expirat perioada

contractual` de 2 ani, având în vedere faptul c`, pân` \n acel moment,
societatea pârât` î[i achitase obliga]iile, am ales s` prelungim tacit
contractul pentru înc` 12 luni. Totodat`, am luat leg`tura cu
administratorul societ`]ii, care ne-a transmis c` firma traverseaz` o
perioad` mai dificil`, dar c` va efectua cât de curând pl`]ile restante.
Îns`, din nefericire, din noiembrie 2018, aceasta a înregistrat întârzieri
de plat` [i la utilit`]i. Ulterior, în luna decembrie, a p`r`sit imobilul,
f`r` a notifica locatorul. În ciuda încerc`rilor noastre de a contacta
societatea pârât`, aceasta nu a r`spuns”, au ad`ugat reclaman]ii.

„Au adus modific`ri substan]iale \n
apartament: pere]i de rigips, picturi
vulgare [i folie neagr` pe ferestre!”
Reclaman]ii au ad`ugat c`, pentru chiria aferent` perioadei ianuarie
- iunie 2018, au emis o factur` în valoare de 3.600 de lei, iar pentru
intervalul iulie - decembrie 2018, au emis o alt` factur`, dar acestea
nu ar fi fost achitate de firma de videochat. „|n momentul \n care
am intrat în spa]iu, am constatat c` societatea pârât` a adus modific`ri
substan]iale structurii [i aspectului imobilului, respectiv au construit
pere]i de rigips în toate camerele de la parter [i de la etaj, au v`ruit
pere]ii în culori stridente [i au f`cut tot felul de picturi stridente/vulgare
pe pere]i, au acoperit geamurile prin lipirea de folie neagr`, ce nu
poate fi înl`turat`, au distrus mobilierul predat odat` cu imobilul”,
au subliniat reprezentan]ii SC Weboffice SRL \n instan]`.
Potrivit reclaman]ilor, pentru a readuce imobilul \n starea de
dinaintea \nchirierii, au fost necesare mai multe lucr`ri, printre care
înl`turarea pere]ilor de rigips, înlocuirea geamurilor termopan, înl`turarea
tapetului [i a desenelor de pe pere]i, precum [i schimbarea parchetului.

Ce au spus cei de la firma Sorocomento
Reprezentan]ii firmei Sorocomento le-au cerut judec`torilor ie[eni
s` resping` ac]iunea formulat` \mpotriva lor. Ace[tia au invocat
excep]iile prematurit`]ii [i inadmisibilit`]ii prin raportare la cerere în
integralitatea sa [i excep]ia lipsei calit`]ii procesuale active a lor.
„Din chiar formularea cererii de chemare în judecat`, rezult` c` noi
am achitat obliga]iile fa]` de reclamant` pân` la nivelul lunii aprilie
2018. |n]elegerea p`r]ilor a încetat pe 1 aprilie 2018, f`r` ca noi s`
fi acceptat o prelungire a contractului. Imobilul închiriat a fost predat
în aceea[i stare în care a fost preluat la data perfect`rii contractului
de închiriere. Facturile din 23 iulie [i 5 decembrie 2018 nu au fost
întocmite cu acordul nostru. Aceste facturi nu au fost semnate de
reprezentantul firmei [i nici acceptate la plat`. Facturile mai susmen]ionate prezint` o serie de lipsuri [i deficien]e, astfel încât sumele
men]ionate în cuprinsul acestora nu reprezint` crean]e certe, lichide
[i exigibile”, au opinat cei de la firma Sorocomento SRL.
Ace[tia au ad`ugat c` facturile [i înscrisurile depuse la dosar nu
sunt emise pentru perioada în care ei au folosit bunul închiriat. Mai
mult, cei de la firma amintit` au sus]inut c` au achitat o garan]ie de
2.000 de lei, sum` care nu ar fi fost restituit` de reclamant`. |n plus,
ace[tia au afirmat c`, de fapt, proprietarul apartamentului respectiv ar
fi un ie[ean, C.V., [i nu reclamanta. Totu[i, judec`torii ie[eni i-au dat
dreptate, \n parte, societ`]ii reclamante. Astfel, firma de videochat a
fost obligat` la plata unor desp`gubiri. De men]ionat este faptul c`,
potrivit bilan]ului depus la Finan]e pe anul 2018, firma Sorocomento
a avut o cifr` de afaceri de 185.438 de lei [i cinci angaja]i.

Ciprian NEDELCU
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