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Cel mai mare producător de
etichete din Iași intră în
imobiliare! Construiește în
Păcurari o clădire cu 8 etaje, cu
un cost de 4,5 milioane de euro!
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Meci fierbinte
între procurorii
DIICOT și vânzătorii
„autorizați”
de canabis
expres
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actualitate 9
Scandal
Ghicitoarea la care a apela toată
monstru, infecții cu România nu are gram de talent! Cărțile
COVID-19 și
de tarot nu au anunțat-o că „mascații”
situație scăpată de vin peste ea!
sub control la UMF O cunoscută ghicitoare din

social
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Bârlad este judecată la Iași
pentru trafic cu substanțe toxice.
Dinarca Brătianu a fost achitată
la prima instanță, dar procurorii
au făcut apel, astfel că dosarul a
ajuns pe rolul Curții de Apel Iași

O adevărată dezbatere s-a iscat după
descinderile făcute de procurorii DIICOT
la un magazin care vindea produse
derivate din canabis. În timp ce
anchetatorii susțin că produsele scoase
la vânzare sunt ilegale, vânzătorii susțin
că nu au încălcat nicio lege

Studenții de la Universitatea de Medicină
și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași au
ajuns la limita disperării! Aceștia au rupt
tăcerea și-l acuză pe rectorul - prof.
univ. dr. Viorel Scripcariu că nu a luat
măsuri pentru a evita infectarea...
eveniment 3
Atacuri la sânge în filiala
USR Iași în prag de campanie
electorală. Secretele unui
linșaj intern între taberele
din organizația județeanăa

actualitate 8

BigBrother în comunele din Iași.
Cetățenii supravegheați de camerele de
supraveghere au devenit responsabili
Primarii au montat camere de
supraveghere în mai multe comune
din Iași după ce în ultimii doi ani au
primit amenzi usturătoare de la
comisarii de mediu. Pentru a prinde
persoanele care aruncă gunoaiele
oriunde, edilii din județ au investit
într-un sistem de supraveghere video.
Rezultatele se văd chiar și la numai
două luni de la montarea camerelor
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Lista celor mai b\noase profesii
din Ia[i `n perioada COVID-19.
Iat\ cine sunt cei mai bine pl\ti]i
angaja]i din municipiul Ia[i
Pandemia COVID-19 a f`cut ca salariile
din jude]ul Ia[i s` sufere modific`ri
substan]iale \n ultima perioad`. |n prima
parte a anului, \n perioada \n care a fost
instituit` starea de urgen]`, salariile au
sc`zut u[or, \n timp ce num`rul
salaria]ilor din jude]ul Ia[i s-a diminuat. |n
perioada verii 2020, media salarial` din
jude]ul Ia[i a crescut u[or, conform unui
raport \ntocmit de autorit`]ile jude]ene.
Care sunt cele mai bine pl`tite meserii din
jude]ul Ia[i pute]i citi \n rândurile de mai
jos
|n jude]ul Ia[i au fost \nregistra]i la finalul lunii august 2020
un num`r de 175.774 de persoane angajate \n diverse domenii
de activitate. Cifra este \ns` una în sc`dere cu 1.375 de persoane,
respectiv cu 0,8 la sut` fa]` de luna august 2019 [i în cre[tere
cu 358 de persoane comparativ cu sfâr[itul lunii iulie 2020. Pe
lista celor mai b`noase meserii din municipiul Ia[i se \nscriu mai
multe categorii, salariul mediu net fiind de 3.229 de lei. Un ie[ean
a câ[tigat astfel, \n medie, cu 6,7 la sut` mai mult fa]` de luna

ANUNT
R.A. AEROPORTUL IASI organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatorului post:

- Instalator sanitar (un post), absolvent curs calificare de
specialitate, experienta in domeniu de minim doi ani.
Data-limita pentru depunerea dosarelor 12.11.2020, ora
15.oo, la Comp. Resurse Umane al R.A. Aeroportul Iasi, str.
Moara de Vant, nr. 34.
Data, ora si locul probei scrise 18.11.2020, la ora ce va fi
comunicata odata cu anuntul privind rezultatele selectiei
dosarelor de concurs, la sediul R.A. Aeroportul Iasi.
Relatii suplimentare la Comp. Resurse Umane, telefon
0232/271590, int. 112.
Pagina de internet: www.aeroport.ro, sectiunea „Cariere”

august 2019. Cu toate acestea, salariul mediu net a sc`zut cu 4.7
la sut` fa]` de luna iulie 2020. Pandemia COVID-19 a lovit \ns`
[i alte domenii de activitate din Ia[i unde lucreaz` mii de ie[eni.

Cele mai b`noase meserii din Ia[i. Lista
celor care au câ[tigat cel mai bine \n
vreme de pandemie
Activit`]ile de servicii în tehnologia informa]iei [i activit`]ile
de servicii informatice sunt \n continuare cele mai bine pl`tite
meserii la nivelul municipiului Ia[i. Conform unui raport al Direc]iei
Jude]ene de Statistic` (DJS) Ia[i, pe luna august 2020, \n acest
sector de activitate media salariului net a fost de 7.431 lei. Cu
toate acestea, cifra este mai mic` cu aproape 7 procente fa]` de
luna iulie 2020. Dup` angaja]ii din sectorul IT urmeaz` cei cu
fabricarea produselor ob]inute din prelucrarea ]i]eiului. Un angajat
din acest domeniu a ridicat \n august 2020 un venit mediu net
de 6.675 de lei. Cifra este \ns` mai mic` cu aproape 14 procente
fa]` de luna iulie 2020. {i cei care lucreaz` la intermedieri
financiare, cu excep]ia activit`]ilor de asigur`ri [i ale fondurilor
de pensii, au avut un venit de 5.529 de lei pe parcursul lunii
august 2020. Salariul mediu net \n acest sector a sc`zut \ns` cu
7,8 la sut` fa]` de luna anterioar` din anul 2020, conform Direc]iei
Jude]ene de Statistic` Ia[i.

Topul celor mai bine pl`tite meserii.
Armata Român`, \n capul listei de angajatori
|n topul celor mai b`noase meserii din jude]ul Ia[i mai apare
[i cea de administra]ie public` [i ap`rare, asigur`ri sociale din
sistemul public. |n acest caz este vorba despre for]ele armate [i

factorii asimila]i. Conform DJS Ia[i, media salariului net \n acest
caz a fost de 5.109 lei, cu aproape 3 procente mai pu]in fa]` de
luna iulie 2020. {i cei angaja]i la Transporturi aeriene se afl` \n
acest top, veniturile \ncasate fiind de 4.873 de lei pe luna august
2020. Ie[enii care lucreaz` \n produc]ia [i furnizarea de energie
electric` [i termic`, gaze, ap` cald` [i aer condi]ionat au ridicat
un salariu mediu net de 4.737 de lei pe parcursul lunii august
2020. Cu toate acestea, cifra este mai mic` cu 6 procente fa]`
de luna iulie 2020.

Cei mai prost pl`ti]i ie[eni.
Sectorul HoReCa, lovit din plin
de pandemia COVID-19
|n aceast` list` a profesiilor din municipiul Ia[i intr` \ns` [i
slujbe unde salariile sunt mult mai mici. Conform Direc]iei Jude]ene
de Statistic` Ia[i, \n aceast` categorie intr` fabricarea articolelor
de îmbr`c`minte. Cei care lucreaz` \n acest sector de activitate
au beneficiat de un salariu mediu net de 1.826 de lei. {i \n
aceast` situa]ie, media salarial` a fost ceva mai sc`zut` fa]` de
luna iulie 2020. Angaja]ii din sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante,
cafenele) au fost din plin afecta]i de restric]iile impuse de pandemia
COVID-19. Cei din acest domeniu de activitate au ajuns s` fie
pl`ti]i \n medie cu 1.704 lei pe lun`, conform raportului respectiv.
{i angaja]ii din sectorul privind t`b`cirea [i finisarea pieilor nu
au ridicat mai mult de 2.040 lei \n august 2020. Cei care lucreaz`
\n domeniul prelucr`rii lemnului au avut un salariu mediu net de
2.289 de lei lunar.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Atacuri la sânge `n filiala USR Ia[i `n prag
de campanie electoral\. Secretele unui
lin[aj intern `ntre taberele din organiza]ia
jude]ean\ controlat\ de cuplul Marius BodeaCosette Chichir\u
Scandalurile \n alian]a USRPLUS Ia[i au ajuns s` se ]in`
lan]. Dup` contestarea listelor
la alegerie parlamentare din 6
decembrie \n instan]`,
conducerea filialei a mai primit
o lovitur`. Unul din
parlamentarii organiza]iei s-a
retras de pe listele de
candidaturi chiar \n apropiere
de campania electoral`.
Actualul senator Dan Lungu
acuz` atacurile interne
orchestrate de deputatul
Marius Bodea, cel care \i va lua
locul \n Senatul României.
Lista USR-PLUS Ia[i a ajuns s`
fie contestat` \n instan]` chiar
de propriii oameni din partid
Apropierea alegerilor parlamentare 2020 a
scos la iveal` o nou` serie de dispute interne
\n sânul organiza]iei jude]ene a Uniunii Salva]i
România (USR) Ia[i. Actualul senator USR Dan
Lungu a anun]at c`-[i retrage candidatura pentru
un nou mandat de pe listele filialei \n urma
deciziilor interne scandaloase luate de ceilal]i
parlamentari ai forma]iunii. Lungu sus]ine \ns`
c` nu va pleca din USR Ia[i [i c` va continua
s` fac` opozi]ie la actuala conducere a filialei.
„Decizia de a-mi retrage candidatura de la Senat
nu a fost una u[oar`, dat fiind respectul pe care
îl am pentru voturile colegilor care m-au \nvestit
cu încrederea lor. Pentru a nu da frâu liber
specula]iilor, a[ vrea s` expun cu acurate]e care
sunt motivele care m-au determinat sa procedez
astfel. Nu plec din partid. Eu înc` mai cred c`
lucrurile pot fi reformate”, a sus]inut Dan Lungu.

Circ \n USR Ia[i. Opozi]ia din
partid acuz` atacurile
traseistului Marius Bodea
Scriitorul a fost trecut pe pozi]ia a 5-a a listei
USR-PLUS Ia[i pentru Senatul României. |n
condi]iile \n care USR-PLUS va avea un singur
loc eligibil pentru alegerile parlamentare 2020,
b`t`lia intern` a fost una extrem de dur`. Lungu
a pierdut lupta cu deputatul zero Marius Bodea,
cel care a beneficiat de sprijinul parlamentarului
Cosette Chichir`u. „Nu a[ vrea ca prin prezen]a
mea s` cau]ionez un mod de a face politic` atât
de diferit de cel pentru care eu [i o bun` parte
din colegii mei am intrat în USR Ia[i. Nu sunt
singurul care consider` c` atât prezen]a domnului
Marius Bodea în alian]a USR-PLUS Ia[i, cât [i
procesul de realizare a listelor pentru alegerile
parlamentare sfideaz` complet valorile [i principiile
fondatoare ale partidului [i ale Alian]ei”, a mai
spus actualul senator de Ia[i.

Liste m`sluite pentru
sprijinirea lui Marius Bodea
la USR Ia[i
Marius Bodea a fugit de la PNL Ia[i pentru
a-[i c`uta un loc c`ldu] la alegerile parlamentare
2020. |n vara acestui an a candidat \ns` la
Consiliul Jude]ean din partea alian]ei USR-PLUS
Ia[i de[i nu avea calitatea de membru al vreunui
partid. |n plus, cu sprijinul lui Cosette Chichir`u,
a fost \ndep`rtat din partid cel care a fost
desemnat candidatul ini]ial la [efia CJ Ia[i,
profesorul Silviu Gurlui. „În privin]a prezen]ei
lui Marius Bodea în alian]` lucrurile stau astfel:
în urma unui proces de negociere care s` pun`
în oper` strategia local` pentru alegerile locale,
el a fost adus pentru a-l înlocui pe domnul Silviu
Gurlui ca propunere la candidatura pentru
pre[edin]ia Consiliului Jude]ean. Adic` exact pe

ANUN}
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei Mold
Agrimin SRL, cu sediul în Iaşi, str. A. Panu, nr. 56, bl. B1, sc.B, et.3,
ap.11 , jud. Iaşi, CUI 16009472 J22/2354/2003 - societate în faliment,
Dosar nr. 2408/99/2016 (162/2016) - Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă
- Faliment, în temeiul Legii nr.85/2014, vinde prin licitaţie publică
cu strigare următoarele bunuri:
Teren extravilan în suprafață de 4.500 mp având categoria
de folosință ”arabil”, cu număr cadastral 204, identificat în
parcela 1 (532/56), înscris în Cartea Funciară 62686/ Alexandru
Ioan Cuza, situat în sat. Șcheia, com. Alexandru I. Cuza, jud.
Iași – preț 12.641 lei
Teren extravilan în suprafață de 2.900 mp având categoria
de folosință ”arabil” cu număr cadastral 205, identificat în
parcela 1 (532/57) înscris în Cartea Funciară 62685/Alexandru
Ioan Cuza, situate în sat. Șcheia, com. Alexandru I. Cuza, jud,
Iași – preț 8.146 lei.
Licitaţiile vor avea loc în data de 05.11.2020, 12.11.2020 și
19.11.2020, orele 13.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str.Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud Iaşi,putând participa
orice persoană fizică sau juridică care va depune o cerere ce va
conţine:
- cerere de participare la licitaţie,

cel ales de c`tre Conferin]a Jude]ean` a USR
Ia[i. Opera]iunea s-a desf`[urat cu discre]ie total`
[i cu multiple înc`lc`ri ale Statutului. Strategia
nu a fost votat` niciodat` în Conferin]a Jude]ean`
[i nici echipa de negociere, dac` aceasta din
urma chiar o fi existat”, a mai spus actualul
parlamentar ie[ean.

Detalii ascunse din interiorul
USR Ia[i. Marius Bodea
a fost promovat cu
sprijinul lui Dan Barna
Oportunistul din USR Ia[i a fost l`sat s`
candideze de conducerea central` a partidului
controlat de Dan Barna. „Eticheta de traseist
lipit` de candidatul nostru ne-a tras în jos, iar
acest lucru poate fi lesne demonstrat. Calitatea
de traseist a candidatului Marius Bodea a fost
constatat` de c`tre Comisia Na]ional` de Arbitraj
a Alian]ei. Traseismul fiind considerat o problem`
de integritate în cadrul Alian]ei, recomandarea
CINA era în defavoarea candidaturii. Acesta a
beneficiat de clemen]a Biroului Na]ional al USR,
pe prezum]ia de oportunitate politic`, oportunitate

- dovada achitării caietului de sarcini de 500 lei,
- dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de
pornire al licitației,
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei;
- actele de identificare a persoanei juridice/fizice, împuternicire
pentru persoana care reprezintă societatea cu menţiunea
că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO13BRDE380SV52587673800
deschis pe numele debitoarei SC Mold Agrimin SRL la BRD-GSG.
Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap. 12, jud.Iaşi,
cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei. Ofertanţii
care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele
avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata preţului la
termenul stabilit (30 zile calendaristice de la data licitaţiei) duce
la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor,
care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare
se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de
ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului
judiciar -telefon: 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL

neconfirmat` de rezultatele ulterioare”, a mai
sus]inut senatorul USR.

Listele USR-PLUS Ia[i
contestate la Tribunal.
Dosarul poate aduce o
surpriz` de propor]ii \nainte
de campania electoral`
Recent, la Tribunalul Ia[i a fost depus` o
contesta]ie \mpotriva listei USR-PLUS Ia[i la
alegerile din 6 decembrie. Contestatarii provin
din USR [i sus]in negru pe alb c` totul s-a f`cut
f`r` respectarea statutului forma]iunii politice din
jude]ul Ia[i.
În aceste condi]ii, mai mul]i colegi ie[eni au
ales s` se adreseze instan]ei de judecat`, pentru
a for]a legalitatea [i transparen]a în filiala ie[ean`.
Nu pot s` nu fiu de acord cu ei. N-ar fi în
spiritul USR daca nu ar fi reactivi [i nu [i-ar
ap`ra valorile [i principiile prin toate mijloacele
legale. Pentru a nu legitima la rându-mi un întreg
[ir de abuzuri [i de decizii neinspirate, prefer
s`-mi retrag candidatura”, a mai spus Dan Lungu.
Vlad ROTARU

ANUN}
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul
în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Tel: 0232-278683, anunţă
licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii
următorului reper temporar disponibil:
Spaţiu în suprafaţă de 155 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil
TEX 6, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor,
Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 69, Iași.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru
tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte - Data limită 13.11.2020, ora
09:00.
Adresa - Registratura Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, Imobil
T, parter.
Documentaţia de calificare se obţine pe bază de solicitare
scrisă de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din
Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67 Imobil T - Serviciul
Administrativ Patrimoniu et. 2 – cam. 220.
Data/ora/loc deschidere oferte 13.11.2020, ora 10:00,
imobilul Rectorat (Imobil T) al Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iaşi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Au crezut c\ virusul COVID-19 este o
conspira]ie pân\ au ajuns `n stare critic\ la
spital! Aceasta este povestea ie[enilor care
au devenit dependen]i de suport de oxigen
[i sunt schimba]i de pampers
Ie[enii care au crezut c` virusul COVID-19
nu exist` au neglijat simptomele [i au
ajuns \n stare critic` la spital. |n numai
câteva zile de la internare au devenit
dependen]i de suport de oxigen [i sunt
imobiliza]i la pat. De[i s-au confruntat cu
febr` [i dificult`]i de respira]ie, au stat
acas`, crezând c` vor sc`pa citind tot
soiul de informa]ii conform c`rora virusul
COVID-19 este o conspira]ie
Num`rul de ie[eni care ajung \n stare critic` la spital este
\n cre[tere. Medicii spun c` unii dintre pacien]i nu au crezut \n
existen]a coronavirusului [i au stat acas`, iar al]ii au crezut c`
pot duce boala pe picioare. Aceste persoane s-au prezentat la
spital abia când efectiv nu se mai puteau ]ine pe picioare, nu
mai puteau respira [i febra nu le mai sc`dea. Din p`cate \ns`,
mul]i dintre pacien]i au intrat direct \n sec]ia de Terapie Intensiv`,
au fost seda]i [i intuba]i. Virusul apucase s` le atace extrem de
tare pl`mânii. Medicii ie[eni trag un semnal de alarm` [i avertizeaz`
ie[enii c` orice zi de \ntârziere a prezent`rii la spital de la debutul
simptomelor \i poate costa via]a.

Dr. Radu Cri[an: „Sunt efectiv imobiliza]i
la pat [i au nevoie s` fie hr`ni]i [i
s` fie schimba]i de c`tre infirmiere”
|nc` de la \nceputul pandemiei de COVID-19 au existat ie[eni
care nu au crezut \n existen]a sau \n agresivitatea virusului COVID19. Al]ii, crezând c` au un organism de fier, au neglijat simptomele
infec]iei cu coronavirus [i au temporizat prezentarea la medic
pân` \n ultimul moment. Niciunul dintre ace[ti bolnavi nu a
con[tientizat pericolul la care se supune pân` \n momentul \n
care a ajuns s` fie schimbat de pampers de infirmierele din spital.
„Din p`cate, avem din ce \n ce mai mul]i pacien]i care ajung la
spital deja \ntr-un stadiu avansat al infec]iei cu COVID-19. Mul]i
nu au crezut \n agresivitatea virusului COVID-19 sau \n existen]a
lui, iar al]ii au crezut c` pot duce boala pe picioare. Din p`cate
\ns`, pentru c` ajung prea târziu la spital, mul]i dintre ei intr`
direct \n Terapie Intensiv`, iar al]ii devin dependen]i de suport
de oxigen. Sunt efectiv imobiliza]i la pat [i au nevoie s` fie hr`ni]i
[i s` fie schimba]i de c`tre infirmiere. Avem atât pacien]i tineri,
f`r` ale comorbidit`]i, cât [i vârstnici, care sufer` [i de alte boli
asociate”, spune dr. Adrian Radu Cri[an Dabija, [ef al Clinicii I
de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Ia[i.

Ie[eni care au avut membri ai familiei
infecta]i cu COVID-19 [i tot nu
au crezut c` virusul exist`
„Po]i s`-i numeri pe degete pe cei care nu au nevoie de
suport de oxigen”, spune dr. Adrian Radu Cri[an Dabija. Medicii
au ajuns la cap`tul puterilor. La Spitalul de Pneumoftiziologie din
Ia[i sunt interna]i pacien]i cu COVID-19 cu forme grave [i foarte
grave. Majoritatea pacien]ilor sunt imobiliza]i la pat [i nu pot face
nicio mi[care f`r` a fi ajuta]i de cadrele medicale. „Este o problem`
general`. Mul]i \nc` nu cred \n existen]a COVID-19. Pu]ini sunt
cei care con[tientizeaz` c` boala se manifest` diferit de la persoan`
la persoan`. Au poate [i membri ai familiei care au fost infecta]i
cu coronavirus, iar ei tot nu cred \n agresivitatea acestui virus.
Majoritatea pacien]ilor au leziuni radiologice foarte mari. Din
p`cate, transmiterea comunitar` a luat amploare, iar nerespectarea
m`surilor vine la pachet cu riscuri majore”, mai spune medicul
ie[ean.

Dr. Radu Cri[an: „Mare parte din popula]ie
se crede expert` \n microbiologie.
Oamenii citesc câteva articole
pe internet contra existen]ei COVID-19
[i \[i formeaz` o p`rere nefondat`”
Medicii care lucreaz` cu pacien]ii infecta]i cu COVID-19 sunt
epuiza]i din cauza volumului mare de munc`. Pu]ini dintre cei
care nu respect` m`surile de protec]ie se gândesc [i la ace[ti
oameni, care, timp de 8-12 ore, stau \mbr`ca]i \n combinezoane,
ca s` le salveze via]a. „|n mod surprinz`tor, [i noi, cadrele
medicale, avem via]a noastr`, familia noastr`. Fiecare cadru medical
are [i el problemele lui, anxiet`]ile lui, frica lui de a nu se infecta
cu coronavirus. E normal s` le fie fric`, mai ales când v`d zilnic
cât de agresiv este acest nou tip de virus. Mare parte din popula]ie
se crede expert` \n microbiologie. Oamenii citesc câteva articole
pe internet contra existen]ei COVID-19 [i \[i formeaz` o p`rere
nefondat`. |n ziua de ast`zi, popula]ia are acces la tot felul de
informa]ii. Realitatea [tiin]ific` este cu totul alta fa]` de «studiile»

pe care le citesc oamenii pe internet. Faptul c` sunt prost informa]i
\i determin` s` nu cread` \n existen]a virusului pân` nu ajung
\n stare critic` la spital”, mai spune dr. Adrian Radu Cri[an Dabija.

Medicii recomand` ie[enilor s` se prezinte
de urgen]` la spital dac` au simptome
specifice infect`rii cu COVID-19
Medicii ie[eni recomand` popula]iei s` se prezinte de urgen]`
la spital dac` au simptome ca febr`, senza]ie de „nas uscat”,
dificultate de respira]ie. |n caz contrar, virusul atac` agresiv
pl`mânul, iar atunci pacientul va fi internat, cel mai probabil,
direct \n sec]ia de Terapie Intensiv`. Sunt multe persoane care
nu anun]` medicul de familie c` au simptome [i stau acas` zile
\ntregi. „Recomand`m oamenilor s` se prezinte la spital dac` au
simptome specifice infec]iei cu COVID-19. Avem foarte mul]i tineri,
pân` \n 40 de ani, care r`mân cu sechele ale infec]iei cu COVID19 grave din cauz` c` au ajuns prea târziu la spital. Chiar [i
dup` o perioad` lung` din momentul \n care a fost declarat
vindecat, pacientul poate observa sechele la nivelul aparatului
respirator [i sechele neurologice”, \ncheie medicul ie[ean.
Bianca CIUBOTARIU
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Scandal monstru, infec]ii cu COVID-19 [i
situa]ie sc\pat\ de sub control la UMF
Ia[i! Rectorul Viorel Scripcariu este acuzat
de studen]i c\ nu a luat m\suri pentru a
evita infectarea cu noul Coronavirus
Studen]ii de la Universitatea de Medicin`
[i Farmacie „Grigore T. Popa” din Ia[i au
ajuns la limita disper`rii! Ace[tia au rupt
t`cerea [i-l acuz` pe rectorul - prof. univ.
dr. Viorel Scripcariu c` nu a luat m`suri
pentru a evita infectarea cu noul
Coronavirus! Tinerii dezv`luie c`, de[i mai
mul]i colegi au fost depista]i cu COVID19: „Conducerea \nchide ochii la toate
aceste situa]ii. UMF Bucure[ti, UMF ClujNapoca [i UMF Târgu Mure[ sunt \n online de dou` s`pt`mani, iar conducerea
UMF Ia[i \nchide ochii [i \ncalc` legile,
f`r` s`-i pese deloc de s`n`tatea
studen]ilor”, sus]in o serie de studen]i
medicini[ti
Situa]ie sc`pat` de sub control la Universitatea de Medicin`
[i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Ia[i! Studen]ii au ajuns
la limita disper`rii [i-l acuz` pe rectorul - prof. univ. dr. Viorel
Scripcariu c` nu a luat m`suri pentru a evita infectarea cu noul
Coronavirus! Ei fac dezv`luiri teribile [i arat` c`, de[i mai mul]i
colegi au fost depista]i cu COVID-19, conducerea institu]iei de
\nv`]`mânt superior „\nchide ochii” [i nu ac]ioneaz` pentru a lua
m`surile legale [i de protec]ie sanitar`.

„Conducerea UMF Ia[i \nchide ochii [i
\ncalc` legile, f`r` s`-i pese deloc de
s`n`tatea studen]ilor”, sus]in o serie de
studen]i ai Universit`]ii de Medicin` [i
Farmacie din Ia[i
Realit`]ile pe care le arat` studen]ii de la Universitatea de
Medicin` [i Farmacie din Ia[i, \n contextul st`rii grave din plin`

pandemie cu COVID-19 sunt de-a dreptul revolt`toare [i denot`
incon[tien]`! „Au fost depista]i mai multi studen]i \n Universitatea
de Medicin` [i Farmacie «Grigore T. Popa» din Ia[i, pozitivi la
COVID-19! Ace[ti studen]i au intrat \n contact direct cu ceilal]i
studen]i (ore \ntregi \n amfiteatre, la stagii), iar facultatea din
care fac parte a izolat doar grupa respectiv`, de[i ar trebui s`
izoleze partea de serie pentru c` unele stagii s-au f`cut la comun
[i au stat ore \ntregi \n acelea[i incinte. Conducerea \nchide ochii
la toate aceste situa]ii. UMF Bucure[ti, UMF Cluj-Napoca [i UMF
Târgu Mure[ sunt \n on-line de dou` s`pt`mani, iar conducerea
UMF Ia[i \nchide ochii [i \ncalc` legile, f`r` s`-i pese deloc de
s`n`tatea studen]ilor”, sus]in o serie de studen]i de la UMF Ia[i.

Rectorul UMF Ia[i, prof. univ. dr. Viorel
Scripcariu, „combate” COVID-19 cu ghiduri
banale [i le cere studen]ilor s` se
protejeze singuri
Hilar este c`, \n pofida st`rii de fapt scandaloase, rectorul
UMF Ia[i, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, „combate” COVID-19
cu ghiduri banale [i le cere studen]ilor s` se protejeze singuri.
„V` rog s` studia]i acest material pe site-ul Universit`]ii [i s`
urma]i întocmai pa[ii descri[i în material. Proteja]i-v` pentru a-i
proteja pe ceilal]i!”, le-a trasmis, sec, rectorul studen]ilor. Desigur,
la vorbe goale [i indica]ii, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu este
cel mai bun, dar atunci când vine vorba de a lua m`suri concrete,
de a se implica [i a sus]ine autorit`]ile \n a combate noul
Coronavirus, acesta nu face nimic [i trateaz` totul cu dispre]!
Reporterii Codidianului BZI au solicitat un punct de vedere, \n
acest caz, rectorului Viorel Scripcariu. „Siguran]a comunit`]ii
universitare este o prioritate pentru noi. Am adoptat un set de
proceduri [i un plan de m`suri în conformitate cu Ordinul Comun
al Ministrului Educa]iei [i Cercet`rii [i Ministerului S`n`t`]ii nr.
5487/1494/2020, care au fost aprobate de Senatul UMF. Documentele
au fost aduse la cuno[tin]` întregii comunit`]i academice (studen]i,
cadre didactice [i personal administrativ) prin intermediul tuturor
c`ilor de comunicare ale Universit`]ii, iar respectarea lor este

urm`rit` în permanen]`. Pe fundalul pandemiei, am adoptat aceste
m`suri în a[a fel încât s` nu fie afectat` calitatea activit`]ii didactice
[i s` ofere un grad ridicat de siguran]` studen]ilor, cadrelor
didactice [i personalului administrativ”, a r`spuns, non[alant,
rectorul Viorel Scripcariu.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Fondurile europene
destinate tinerilor
fermieri care vor s\
`nfiin]eze afaceri `n
mediul rural
au fost epuizate
Doar 3 tineri fermieri care au revenit din str`in`tate [i au
posibilitatea s` deschid` ferme zootehnice sau vegetale \n
mediul rural au depus proiectele la AFIR, la nivel na]ional.
Astfel, din cele 20 de milioane de euro alocate acestei categorii
de beneficiari, au fost consumate doar 150.000 de euro. Restul
banilor vor fi redistribui]i pentru acordarea ajutoarelor financiare
c`tre fermierii din toat` ]ara care au \nregistrat pierderi
financiare din cauza pandemiei sau a secetei. Speciali[tii din
cadrul Oficiului Jude]ean pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(OJFIR) Ia[i sus]in c` tinerii din str`in`tate nu au \ndeplinit
condi]iile necesare pentru a ob]ine fondurile nerambursabile.
Potrivit reprezentan]ilor OJFIR Ia[i, tinerii au dep`[it cele
24 de luni de la instalarea tân`rului fermier, condi]ie obligatorie
pentru accesarea sumelor acordate \n cadrul subm`surii 6.1„Instalarea tinerilor fermieri”. „Ei [i-au cump`rat terenuri, [i-au
amenajat spa]ii, ce aveau nevoie pentru proiect, s-au \nregistrat
la APIA, dar au dep`[it cele 24 de luni de la instalare. Din
p`cate, nu pot primi fondurile dac` nu \ndeplinesc aceast` condi]ie.
Banii r`ma[i vor fi acorda]i fermierilor care au probleme din
cauza pandemiei [i a secetei”, sus]in reprezentan]ii OJFIR Ia[i.

Tinerii fermieri din Ia[i pot ob]ine
jum`tate de milion de euro, fonduri
europene de la Uniunea European`
O alt` situa]ie care a \mpiedicat accesarea fondurilor
europene pentru tinerii fermieri este faptul c` tinerii care au
lucrat \n str`in`tate \n abatoare nu au fost inclu[i la categoria
celor care au muncit \n agricultur`. „Au venit multe persoane
care au lucrat \n str`in`tate [i au \ntrebat de fonduri europene,
dar nu s-au \ncadrat, pentru c` nu pot demonstra c` au muncit
\n agricultur`. Ei munceau \n abatoare [i acest lucru nu \i
ajut`, pentru c` nu e ca [i cum ar fi lucrat \n agricultur`”,
mai spun speciali[tii din cadrul OJFIR Ia[i.
Majoritatea tinerilor fermieri din Ia[i care au ob]inut fonduri
europene de la AFIR au investit banii primi]i în ferme vegetale.
|n perioada 2014-2020 au fost depuse 43 de proiecte, iar 38 au
fost selectate pentru a primi finan]are. Jum`tate dintre ace[ti
fermieri au investit fondurile europene în ferme vegetale,
respectiv în achizi]ia de terenuri agricole, pentru instalarea unor
sisteme de iriga]ii sau pentru achizi]ia de utilaje. Alte 6 ferme
zootehnice au fost deschise în mai multe comune din Ia[i.
Raluca COSTIN
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Liceul Teoretic ıDimitrie
Cantemir‰ din Ia[i intr\
`n reabilitare! Investi]ia
este de 1,2 milioane euro

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”
organizeaz` o licita]ie pentru reabilitarea
imobilului. Lucr`rile ar urma s` se \ntind`
pe parcursul a 27 de luni. Comisia de
evaluare va alege oferta operatorilor
economici cu pre]ul cel mai mic
O important` unitate de \nv`]`mânt din Ia[i va fi modernizat`.
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” organizeaz` pe data de
13.11.2020 o licita]ie pentru consolidarea [i reabilitarea cl`dirii.
Prevederea bugetar` a procedurii este de 6.013.390 lei, f`r` TVA,
aproape 1,2 milioane de euro. Imobilul este situat pe strada
Decebal nr.13, din Ia[i. Construc]ia are regimul de \n`l]ime S
th+P+2E, cu o suprafa]` util` de 3.161 metri p`tra]i. „Corpul C1,
cu o structur` \n diafragme din zid`rie confinat` din c`r`mid` [i
cuplate cu cadre de fa]ad`, se va reabilita din punct de vedere
structural, conform concluziilor expertizei tehnice. Dup` aplicarea
m`surilor de consolidare, corpul C1 se va moderniza la finisajele
interioare, exterioare [i al instala]iilor. Cl`direa se va reabilita
higrotermic (izolare termic` - n.r.) pe toat` anvelopa (pere]i [i
teras`). Dup` finalizarea lucr`rilor de construc]ii [i instala]ii la
interior [i exterior se vor reface \n totalitate finisajele exterioare
[i interioare (pardoseli, repara]ii tencuieli, gleturi, zugr`veli
lavabile)”, se arat` \n caietul de sarcini. Finan]area este asigurat`
de la bugetul local.

Se va interveni [i la interiorul cl`dirii
dup` realizarea primei etape
Cl`direa a fost construit` \n anii ’60. Lucr`rile trebuie finalizate
\n termen de 27 de luni de la semnarea contractului [i emiterea
ordinului de \ncepere. „Dup` finalizarea lucr`rilor la structura de
rezisten]` [i instala]ii, se vor reface finisajele interioare integral,

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

cu excep]ia tâmpl`riei u[ilor, recent schimbat`. Se repar` tencuielile
dislocate, fisurate, se gletuiesc [i zugr`vesc prere]ii [i tavanele,
cu var lavabil alb. Se dispun pardoseli din PVC de trafic intens
\n toate spa]iile, inclusiv pe c`ile de evacuare [i sc`ri. Pardoselile
de parchet existente se desfac, diferen]a de nivel fa]` de pardoselile
holului se acoper` cu polistiren extrudat de cca 3 cm [i apoi, \n
toate spa]iile, se toarn` o [ap` de mortar de minimum 3 cm
acoperit` de o [ap` autonivelant`, peste care se aplic` pardoseala
de PVC. Se demoleaz` unii pere]i din grupul sanitar al fetelor,
din corpul A, [i se dispun compartiment`ri noi pentru a ob]ine
o cabin` aferent` persoanelor blocate \n scaun rulant, dotat` cu
lavoar [i vas WC”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii.

Va fi reabilitat` [i cl`direa unde
func]ioneaz` Biblioteca Central`
Universitar` „Mihai Eminescu”
Totodat`, a fost lansat` [i licita]ia pentru reabilitarea imobilului
unde func]ioneaz` Biblioteca Central` Universitar` „Mihai Eminescu”.
Pe data de 05.11.2020 este programat` licita]ia pentru achizi]ia
serviciilor de proiectare. Estimarea bugetar` a contractului este de
292.038 lei, f`r` TVA, aproximativ 60.000 de euro. Prin aceast`
ini]iativ` se urm`re[te ob]inerea autoriza]iei de securitate la incendiu.
„Restaurarea acoperi[ului (structur` [arpant`), tratarea lemn`riei cu
solu]ii speciale ignifuge, refacerea \nvelitorii, care trebuie realizat`
\n conformitate cu regimul monument istoric al cl`dirii, din tabl`
de zinc, cu asigurarea tuturor zonelor [i formelor acoperi[ului cu
asigurarea unui sistem de protejare a luminatorului aulei tot din
tabl` de zinc, realizarea sistemului de captare a apelor pluviale din
tabl` din zinc (jgheaburi, burlane, glafuri), asigurându-se sistemul
de degivrare ale acestora [i analizarea posibilit`]ii de a se canaliza
aceste ape pluviale pentru a proteja edificiul de eventualele infiltra]ii
la funda]ii”, sunt obiectivele din caietul de sarcini.
Ciprian BOARU

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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Armata SUA va beneficia de
tehnologii dezvoltate de munca
unei echipe de cercetare de la
Universitatea Tehnic\ din Ia[i
O echip` de cercetare de la Universitatea Tehnic`
„Gheorghe Asachi” din Ia[i a fost cooptat` \ntr-un
proiect destinat dezvolt`rii de tehnologii utilizate
chiar de Armata Statelor Unite ale Americii.
Institu]ia ie[ean` a fost solicitat` s` se al`ture
unei ini]iative academice al`turi de unit`]i de
înv`]`mânt superior de top din Statele Unite
pentru a testa o serie de sisteme [i prototipuri
pentru armat`
Universitatea Tehnic` (TUIA{I)
„Gheorghe Asachi” din Ia[i a fost
solicitat` s` se al`ture unui proiect de
cercetare [i inovare cu mai multe
institu]ii de înv`]`mânt superior de top
din Statele Unite ale Americii (SUA)
pentru a testa o serie de sisteme [i
prototipuri pentru Armata american`.
Colaborarea va fi realizat` cu Northeastern
University din Boston, iar din consor]iul
format vor face parte mai multe
universit`]i mari din SUA, printre care
[i Massachusetts Institute of Technology
(MIT), University of Alabama, University
of Connecticut, cât [i parteneri din
industrie.

Descoperirea tuturor
utiliz`rilor pentru
tehnologia denumit`
„cold-spray process”,
prin care se aplic` o
pulbere rece la viteze
ultrasonice asupra unor
materiale
În mod concret, în cadrul unui
laborator de cercet`ri pentru Armata
SUA din cadrul Northeastern University
din Boston se încearc` descoperirea

tuturor utiliz`rilor pentru tehnologia
denumit` „cold-spray process”, prin
care se aplic` o pulbere rece la viteze
ultrasonice asupra unor materiale cu
scopul de a le cre[te rezisten]a [i de
a le modifica principalele caracteristici.
La Northeastern University exist` un
laborator care se ocup` exclusiv de
aceast` problem` - „Cold Spray Additive
Manufacturing Laboratory” (CSAML),
realizat înc` în 2017. Universitatea a
lansat acest program de cooperare
pentru a descoperi cât mai multe utiliz`ri
pentru acest proces [i pentru a testa
limitele materialelor care au intrat în
contact cu acesta. „Includerea noastr`
\ntr-un parteneriat cu universit`]i de
mare prestigiu din SUA, primele \n
topurile interna]ionale, un parteneriat
care are ca finalitate produse cu destina]ie
militar`, confirm` calitatea cercet`rii
din TUIA{I [i expertiza cercet`torilor
no[tri. De altfel, colectivul coordonat
de prof. univ. dr. ing. Corneliu Munteanu
s-a remarcat de-a lungul timpului pentru
rezultatele ob]inute \n studiul [i crearea
unor materiale cu aplica]ii valoroase,
\n Medicin` sau \n Ingineria autovehiculelor
[i, iat` acum, [i \n industria militar`.
Mai mult, solicitarea ca un doctorand

din {coala Doctoral` a Politehnicii
ie[ene s` fie integrat efectiv \n colectivul
care va participa \n mod direct la aceste
cercet`ri dovede[te nivelul studiilor
doctorale din Universitatea noastr`”, a
declarat prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval,
rectorul Universit`]ii Tehnice.

Universitatea Tehnic`
din Ia[i a primit, într-o
prim` faz`, un grant de
100.000 de dolari
pentru a eviden]ia
propriet`]ile mecanice,
de uzur`, ale unor
probe metalice
acoperite prin metoda
cold-spray
Aici intervine [i colaborarea cu
Universitatea Tehnic` „Gheorghe Asachi”

din Ia[i, care a primit într-o prim` faz`
un grant de 100.000 de dolari pentru
a eviden]ia propriet`]ile mecanice, de
uzur`, ale unor probe metalice acoperite
prin metoda cold-spray. Determin`rile
urmeaz` s` fie realizate în cadrul
Facult`]ii de Mecanic` a TUIA{I, unde
exist` un laborator cu o instala]ie de
punere în jet de plasm` cu temperaturi
de pân` la 10.000 de grade [i unde
lucreaz` o echip` de 6 cadre didactice
[i un doctorand, coordona]i de prof.
univ. dr. ing. Corneliu Munteanu. „Am
publicat diverse lucr`ri în reviste
importante folosind instala]ia noastr`,
avem 8 teze de doctorat realizate în
acest domeniu [i de aici interesul lor
pentru a colabora cu noi, fiindc` ei
ne-au contactat. Avem bine puse la
punct protocoalele de determinare a
acestor materiale, analiz`m propriet`]ile

mecanice, diverse analize de structur`,
de aderen]`. Este un proiect guvernamental
al SUA care este abia la o prim` etap`,
în func]ie de cum ne vom descurca
acum putem s` dezvolt`m o colaborare
mult mai ampl`”, a precizat prof. univ.
dr. ing. Corneliu Munteanu. Profesorul
mai spune c` pe viitor exist` posibilitatea
extinderii colabor`rii [i pe „cold spray”,
[i pe „thermal spray”, s` existe o
instala]ie de la Northeastern University
adus` la Ia[i pentru a se putea desf`[ura
studii în paralel, îns` discu]iile aici
sunt doar incipiente. Cercet`torii americani
s-au declarat îns` încânta]i de a introduce
un doctorand în proiect, de la TUIA{I,
în vederea realiz`rii unei cercet`ri în
co-tutel`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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BigBrother `n comunele din Ia[i. Cet\]enii
supraveghea]i de camerele de
supraveghere au devenit brusc
responsabili. Primar: ıStau acum cu fric\‰
Primarii au montat camere de
supraveghere \n mai multe
comune din Ia[i dup` ce \n
ultimii doi ani au primit
amenzi ustur`toare de la
comisarii de mediu. Pentru a
prinde persoanele care
arunc` gunoaiele oriunde,
edilii din jude] au investit
\ntr-un sistem de
supraveghere video.
Rezultatele se v`d chiar [i la
numai dou` luni de la
montarea camerelor.
Prim`riile Mo]ca, Miroslove[ti
[i H`l`uce[ti, dar [i ora[ul
Hârl`u au sc`pat de amenzile
G`rzii de Mediu Ia[i, care \n
ultimii doi ani a aplicat
sanc]iuni \n valoare de
jum`tate de milion de euro
Primarii din Ia[i au g`sit solu]ia pentru stoparea
unui fenomen care le-a adus amenzi ustur`toare
de la Garda de Mediu, respectiv aruncarea
de[eurilor \n locuri care nu sunt special amenajate
pentru asta. Edilii au montat camere de supraveghere
\n mai multe zone [i au reu[it s` prind` persoanele
care veneau cu ma[inile [i aruncau gunoaiele
oriunde. Mai mult, localnicii din aceste comune
au \nv`]at s` colecteze selectiv gunoaiele, cum
ar trebui s` procedeze to]i cet`]enii europeni.
Unul dintre primarii care \n urm` cu un an a
montat camere de supraveghere [i a observat o
\mbun`t`]ire \n comportamentul cet`]enilor este
Constantin Hobinc`, primarul comunei Mo]ca.

Primar: „Stau acum cu fric`
dup` ce au v`zut camerele, fac
colectare selectiv` a gunoaielor,
ca cet`]enii europeni”
Edilul sus]ine c` va achizi]iona [i camere
mobile, cu infraro[u, care vor fi montate \n zonele
unde se arunc` gunoaiele. „Stau acum cu fric`
dup` ce au v`zut c` sunt montate camerele, fac
colectare selectiv` a gunoaielor, ca cet`]enii
europeni. Avem 36 de camere [i vrem s` mai
cump`r`m câteva mobile, cu infraro[u, s` le
punem \n zonele unde [tim c` se arunc` gunoaiele
[i nu reu[im s` prindem f`pta[ii. Se observ` \n
cele dou` luni o modificare \n comportamentul
cet`]enilor, sunt mai aten]i, nu au mai fost date
amenzi, ci doar câteva avertismente”, mai spune
Constantin Cojocariu, primarul comunei Miroslove[ti.

Primar: „Sunt unele persoane
care \n]eleg de ce trebuie s`
fac` asta, dar altele nu \[i dau
seama c` e spre binele lor”
Edilul sus]ine c` inten]ioneaz` s` mai cumpere
noi camere de supraveghere pentru c` exist` o
comunitate de romi \n comun` care \nc` nu este
responsabil`. „Noi avem 36 de camere de
supraveghere, dar nu sunt suficiente, vrem s`
mai achizi]ion`m. Mai avem de muncit ca s`
facem colectarea selectiv` a[a cum trebuie, la un
nivel mai mare. Sunt unele persoane care \n]eleg
de ce trebuie s` fac` asta, dar altele nu \[i dau
seama c` e spre binele lor, de aceea primesc
avertismente, amenzi. Dup` rapoartele G`rzii de
Mediu Ia[i, la noi se observ` o diferen]` \n
privin]a colect`rii selective, fa]` de acum un an
sau doi ani. Noi avem [i o comunitate de romi
pe care trebuie s` o responsabiliz`m, iar acolo
colectarea selectiv` este mai anevoioas`”, sus]ine
Constantin Hobinc`, primarul comunei Mo]ca.

Persoanele care locuiesc \n
afara Ia[ului veneau cu
ma[inile [i aruncau
gunoaiele pe câmp
Un alt primar care a apelat la aceast` metod`,
a supravegherii video, care are rezultate dup`
numai dou` luni, este Constantin Cojocariu,
primarul comunei Miroslove[ti.
Edilul sus]ine c` a reu[it s` prind` câteva
persoane care \n mod frecvent aruncau gunoaiele
aduse cu ma[inile pe un câmp [i nu reu[eau s`
\i prind`. „Mai veneau ma[ini din Neam] [i
aduceau gunoaiele la fosta groap` de gunoi, de
la noi, din comun`. I-am prins cu ajutorul camerelor
de supraveghere. Dac` am prins pe cineva c`
arunc` gunoiul aiurea, le-am dat avertisment, iar
m`sura a fost ca \n 24 de ore s` dispar` gunoaiele.
S-au conformat [i le-au strâns de team` s` nu
primeasc` amenzi”, sus]ine primarul comunei
Miroslove[ti.

Gheorghe Bacu[c`, comisar
[ef Garda de Mediu Ia[i: „E \n
avantajul oamenilor s` colecteze
selectiv, pentru c` pl`tesc mai
pu]in pe kilogramul de gunoi”
Gheorghe Bacu[c`, comisarul [ef al G`rzii
de Mediu Ia[i, sus]ine c` a sc`zut valoarea
amenzilor aplicate prim`riilor din Ia[i pentru
gestionarea proast` a de[eurilor. „Nu am mai dat
atât de multe amenzi ca \n anii preceden]i, primarii
au \n]eles c` trebuie s` se gospod`reasc` [i s`
rezolve problema gunoaielor aruncate peste tot.
{i pân` la urm` e \n avantajul oamenilor s`
colecteze selectiv, pentru c` pl`tesc mai pu]in pe
kilogramul de gunoi. Cet`]enii au \nceput s`
colecteze selectiv de[eurile dup` ce au primit [i
amenzi. Localnicii din comun` au v`zut camerele,
[i-au dat seama c` pot fi prin[i [i nu au mai
aruncat gunoaiele, de teama amenzilor”, sus]ine
Gheorghe Bacu[c`, comisar [ef \n cadrul G`rzii
Na]ionale de Mediu-Comisariatul Jude]ean Ia[i.
Raluca COSTIN

Cel mai mare produc\tor de etichete din Ia[i intr\ `n imobiliare!
Construie[te `n P\curari o cl\dire cu 8 etaje, cu un cost de
4,5 milioane de euro! Exist\ negocieri avansate cu compania Zara
O companie din Ia[i, produc`toare
de etichete pentru diverse
articole, vrea s` investeasc` \n
imobiliare. Gabriel Adam, asociat
la General Tex, construi[te un
imobil cu 8 etaje \n cap`t P`curari.
Investi]ia este de 4,5 milioane de
euro. Firma colaboreaz` cu 280 de
branduri locale [i din ]ar`

- 4, spa]ii verzi - minimum 15 la sut`. Proiectul
va fi supus votului \ntr-o viitoare [edin]` de
Consiliu Local, urmând s` intre \n etapa de
autorizare. Terenul a fost achizi]ionat \n cursul
anului trecut. Ini]ial, proiectul presupunea construirea
mai multor imobile, fiind mai mul]i proprietari.
Pân` la urm`, Gabriel Adam a preferat s` lucreze
singur.

Noi mi[c`ri pe pia]a imobiliar` din Ia[i. Gabriel
Adam, un personaj mai pu]in cunoscut \n spa]iul
public, inten]ioneaz` s` construiasc` o cl`dire de
birouri pe [oseaua P`curari nr.114, chiar \n spatele
magazinului Profi, \n apropierea sensului giratoriu.
Pe o suprafa]` de 2.003 metri p`tra]i, conform
unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), va fi edificat
un imobil cu regimul de \n`l]ime de 2S<D<P<8E.
Proiectul a primit aviz din partea Comisiei de
Urbansim \n [edin]a din data de 21.09.2020.
Proiectul a fost avizat cu urm`torii indicatori
urbanistici: POT (procent de ocupare a terenului)
- 40 la sut`, CUT (coeficient de utilizare a terenului)

Gabriel Adam conduce cea mai
mare companie din Moldova

parcare. M` gândesc s` renun] la un nivel din
subsol [i s` cump`r terenul din vecin`tate, unde
s` amenajez 50 de locuri de parcare. Voi c`uta
un asociat pentru acest proiect. |n primul rând,
voi apela la b`nci. |nc` nu [tim ce o s` fie. Firma
noastr` are colabor`ri cu aproximativ 280 de firme
locale, din ]ar`. Suntem pe primul loc \n zona
Moldovei, dar [i \n Republica Moldova. |n ]ar`
sunt doar 3 produc`tori. Avem contracte [i cu
Ungaria. Acum, suntem \n stare destul de avansat`
de a fi acredita]i de Zara”, a precizat omul de
afaceri Gabriel Adam.

Omul de afaceri are calitatea de asociat \n
societatea General Tex SRL, ce activeaz` \n
A câ[tigat un proiect european
domeniul produc]iei [i finis`rii de etichete ]esute
pentru achizi]ia de utilaje [i
pentru industria textil` [i pentru industria
echipamente performante
\nc`l]`mintei. Gabriel Adam a anun]at o mi[care
spectaculoas`, o colaborare cu celebra companie
General Tex SRL, cu punct de lucru \n zona
Zara, condus` de multimiliardarul Amancio Ortega. Poitiers, este de]inut` de mai mul]i asocia]i: Anca
„M-am gândit c` cel mai bine este s` construiesc Irina Adam (13 la sut`), Gabriel Adam (20 la
birouri, cu spa]ii comerciale la parter. M` gândesc sut`), Ramona Violeta Manolache (13 la sut`),
dac` vom merge [i pe spa]ii pentru servicii Vasile Andrie[ (16 la sut`), Ioan Gheghela[ (17
medicale. Vor fi aproximativ 100 de locuri de la sut`), Severius Mihai Manolache (20 la sut`).
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Societatea are un num`r de 12 angaja]i, iar \n
2019 a \nregistrat o cifr` de afaceri de 855.831
lei. Gabriel Adam mai apare ca asociat \n firma
de \nchirieri Urban Property Management SRL.
„General Tex SRL ofer` clien]ilor o variat` gam`
de etichete de produs, inclusiv etichete finisate
prin procedeul de t`iere cu ultrasunete. General
Tex SRL produce [i livreaz` clien]ilor o variat`
gam` de etichete de produs, inclusiv etichete cu
orificiu tr`g`tor. Procesul de gravare laser a pielii
creeaz` un efect tactil incredibil, facilitând
personalizarea produsului [i un finisaj deosebit
al acestuia. Prin procedeul de t`iere [i pliere la
capete, aceste etichete ]esute au un finisaj conform
cu cerin]ele oric`rui client”, se arat` \n descrierea
afacerii General Tex. |n 2019, compania a finalizat
un proiect finan]at din fonduri europene, cu o
valoare de 3,8 milioane de lei, pentru achizi]ionarea
de utilaje [i echipamente de ultim` or`. Proiectul
a fost finan]at prin Programul Opera]ional Regional
2014-2020, Axa prioritar` 2 - „|mbun`t`]irea
competitivit`]ii \ntreprinderilor mici [i mijlocii.
Ciprian BOARU
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Ghicitoarea la care a apela toat\ România
nu are gram de talent! C\r]ile de tarot nu au
anun]at-o c\ ımasca]ii‰ vin peste ea! A fost
pus\ pe burt\ dup\ ce a folosit
mercur la descântece!
O cunoscut` practicant` a magiei
albe, din Bârlad, a ajuns \n fa]a
judec`torilor din cadrul Cur]ii de Apel
Ia[i. Dinarca Br`tianu (61 de ani) este
acuzat` de procurori de trafic cu substan]e
toxice. Ini]ial, Judec`toria Bârlad a
achitat-o pe ghicitoare, dar procurorii
au formulat apel la sentin]a emis` pe
9 iulie 2020. Acum, urmeaz` ca magistra]ii
ie[eni s` stabileasc` ce se va \ntâmpla
\n continuare cu aceasta. Primul termen
al procesului penal a avut loc ieri, dar
cauza a fost amânat`.

De unde a pornit
scandalul
\n care a fost implicat`
Dinarca Br`tianu
Dinarca Bratianu, sora buliba[ei din
Bârlad, a ajuns în vizorul poli]i[tilor de
la Serviciul Arme, Explozivi, Substan]e
Periculoase Vaslui în urma unei perchezi]ii
ce viza o alt` cauz` penal`. La descinderi,
\n locuin]a femeii, poli]i[tii au descoperit
un recipient cu 1,6 kilograme de mercur,
substan]` foarte toxic`, a c`rei de]inere
este interzis` prin lege.

Perchezi]ia a avut loc pe 18 mai
2018, iar, \n casa femeii, a fost g`sit`,
într-o dependin]`, o sticl` din plastic
care con]inea o substan]` argintie cu
mas` dens`. Ulterior, s-a constatat c`
substan]a respectiv` era mercur. La
audieri, femeia a sus]inut c` [tia c`
este mercur \n acea sticl`. „|l foloseam
la descântece pentru copii [i oameni
apropia]i. Foloseam mercurul într-un
ritual, în care topeam într-un polonic
cositor, iar, peste acesta, turnam de
trei ori mercurul”, a afirmat Dinarca
Br`tianu la audieri.

„Mercurul era folosit la
confec]ionarea
cazanelor”
Anchetatorii au sus]inut, \ns`, c`
mercurul se afl` pe lista substan]elor
toxice, fiind încadrat în clasa de pericol
„toxicitate acut`”. Conform Legii 360/2003,
privind regimul substan]elor [i preparatelor
chimice periculoase, [i Regulamentului
European nr. 1272/2008, privind clasificarea,
etichetarea [i ambalarea substan]elor
[i a amestecurilor, de]in`torii [i utilizatorii

de mercur trebuie s` notifice de]inerea
[i utilizarea acestuia. Din adresa de pe
9 octombrie 2018 a ITM Vaslui, rezult`
faptul c` Dinarca Br`tianu nu figureaz`
în eviden]ele Inspectoratului Teritorial
de Munc` cu vreo notificare de de]inere
[i utilizare a substan]elor chimice
periculoase.
Pe de alt` parte, cunoscuta ghicitoare
din Bârlad a afirmat c` nu este vinovat`
de s`vâr[irea vreunei infrac]iuni. „Eu
nu [tiam c` este interzis s` ai mercur
\n cas`. Mercurul a r`mas de pe vremea
când tr`ia tat`l meu. Mercurul era
folosit la confec]ionarea cazanelor”, a
mai spus Dinarca Br`tianu.

Ce au spus judec`torii
cu privire la acuza]ia
de trafic cu
substan]e toxice
Magistra]ii din cadrul primei instan]e
au men]ionat c` o condamnare se
dispune doar când exist` convingerea
c` acuza]ia a fost dovedit` dincolo de
orice îndoial` rezonabil`. „Din analiza
actelor [i lucr`rilor dosarului, din ambele

faze ale procesului penal, instan]a
constat` c` se impune achitarea inculpatei,
deoarece exist` o cauz` de neimputabilitate,
respectiv cea prev`zut` de art. 30 din
Codul penal: eroarea. Nu constituie
infrac]iune fapta prev`zut` de legea
penal` s`vâr[it` de persoana care, în
momentul comiterii acesteia, nu cuno[tea
existen]a unei st`ri, situa]ii ori împrejur`ri
de care depinde caracterul penal al
faptei. În spe]a de fa]`, inculpata ar fi
trebuit s` cunoasc` aspectul c` mercurul
de]inut în locuin]a sa, prin mo[tenire
de la p`rin]i, [i cunoscând c` acea
substan]` era folosit` la fabricarea

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

cazanelor, ar avea un caracter special,
fiind interzis` de lege de]inerea acestei
substan]e [i s`vâr[e[te astfel infrac]iunea
de contraband`. Dar inculpata a ar`tat
împrejurarea c` nu cuno[tea faptul c`
era interzis` de]inerea acestei substan]e,
cu atât mai mult cu cât ea o avea în
locuin]` de foarte mul]i ani, fiind r`mas`
mo[tenire de la tat`l s`u. Mai mult
decât atât, inculpata [tia de foarte mult
timp c` acest mercur se folosea la
fabricatul cazanelor, îndeletnicire pe
care o avea tat`l s`u [i o au, în general,
cei din etnia rom`”, au precizat judec`torii.
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.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
Asistent medical, studii medii,
f`r` experien]`, concurs
20.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA SI FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.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.
Bibliotecar, absolvent studii
superioare, utilizare PC, curs de
biblioteconomie, concurs
10.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA SI FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
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.

experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
f`r` experien]` precizata,
TERMO-SERVICE SA IA{I. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba
englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Controlor calitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.

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

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

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

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

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.

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

Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

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.

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,

generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Economist, studii superioare,
experien]` 1 an, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.
Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
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, studii medii,
experien]` 2 ani, concurs
17.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA {I FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii;cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Faiantar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Femeie de serviciu, scoala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA DE
PROPRIETARI 339 TR I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
Dulgher (exclusiv restaurator),
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
studii
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist, studi medii, experien]` 2
ani, concurs 17.11.2020,
UNIVERSITATEA DE MEDICINA
{I FARMACIE GRIGORE
T.POPA. Rela]ii la: 0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Func]ionar informa]ii clien]i,
absolvent liceu, MX8 EXPRESS
AGENCY SRL. Rela]ii la:
0746709704;
danalehan@yahoo.com.
Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmier`, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, DEBEO JOBS SRL.
Rela]ii la: 0770606879;
0332/401106;
office@debeojobs.com.
Inginer, studii superioare,
experien]` 5 ani \n ac]ionari
electrice [i automatiz`ri, concurs
17.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA {I FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.
Inginer CCIA, studii superioare,
experien]` 5 ani, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
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, studii medii, experien]`
5 ani, concurs 10.11.2020,
UNIVERSITATEA DE MEDICINA
{I FARMACIE GRIGORE
T.POPA. Rela]ii la: 0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
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.
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Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

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

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.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[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.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.

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.

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.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, concurs
17.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA {I FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.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.

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.

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.

Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
cuno[tin]e desen tehnic, DEBEO
JOBS SRL. Rela]ii la:
0770606879; 0332/401106;
office@debeojobs.com.

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

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

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
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]` 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.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii
gimnaziale, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.

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, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii
la:0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.

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

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

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

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
Ma[inist ma[ini pentru
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
terasamente, [coala
0757029849;
profesional`, curs calificare, f`r`
iasidor_construct@yahoo.com.
experien]` precizat`, DAS SRL.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
Rela]ii la: 0232.230637;
experien]` precizate, KARMIC
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
WOOD SRL. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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, studii
superioare, experien]` 3 ani,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.

PIERDERE
Cabinet Individual Practician
Insolven]` HOTEA PAUL IULIAN,
nr. matricol în Tabloul U.N.P.I.R.
1B 2127, e-mail:
hotea_paul@yahoo.com, pierdut
CF al cabinetului cu nr.264360.
Se declar` nul.
Pierdut certificate constatatoare
ale RD INVESTMENTS SRL CUI
15464734, Num`r de ordine în
registrul comer]ului: J-22877/2003. Le declar nule.

MEDIU
COMUNA DOBROVAT anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul, , Modernizarea
sistemului de iluminat stradal \n
Comuna Dobrovat, Jude]ul Ia[i”,
propus a fi amplasat \n
intravilanul Comunei Dobrova],
jude]ul Ia[i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului Ia[i [i la
sediul UAT COMUNA
DOBROVAT, \n zilele de miercuri
[i joi, \ntre orele 9.00 si 13.00.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorit`]i
competente pentru protec]ia
mediului Ia[i.
S.C. PETRO GRUP S.R.L.
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre APM Ia[i, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul Construire
ansamblu locuin]e colective,
circula]ii carosabile si pietonale”
propus a fi amplasat în mun. Ia[i,
Aleea Tudor Neculai, nr.
cadastral 151182, jud. Iasi.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul APM
Ia[i din Str. Calea Chi[in`ului nr.
43, Ia[i, în zilele de L-V, între
orele 8-14, precum [i la
urm`toarea adres` de internet:
apmis.anpm.ro. 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.
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Cum a evoluat num\rul de cazuri
COVID-19, de la s\rb\toarea Sfintei
Parascheva `ncoace! ~n numai 15 zile,
s-au `nregistrat 3.041 de noi `mboln\viri
De pe data de 14 octombrie, de la s`rb`toarea
Sfintei Parascheva, evolu]ia cazurilor de COVID-19
nu este deloc favorabil`. |n numai 15 zile, s-au
\nregistrat 3.041 de noi \mboln`viri. Totodat`,
paturile din sec]ia de Terapie Intensiv`, unde sunt
interna]i pacien]ii infecta]i cu coronavirus \n stare
critic`, s-au aglomerat
Pe data de 14 octombrie, cre[tiniiortodoc[i celebreaz` s`rb`toarea Sfintei
Parascheva. S`rb`toarea aduce [i
tradi]ionalul pelerinaj de la Ia[i, unde
sute de mii de pelerini veneau \n anii
preceden]i s` se roage la moa[tele
sfintei. |n acest an, din cauza pandemiei
de COVID-19, la Sfânta Parascheva au
putut merge doar ie[enii, cu condi]ia
de a nu atinge racla. Autorit`]ile au
interzis participarea credincio[ilor din
alte jude]e, pentru a diminua riscul
r`spândirii infec]iei cu COVID-19. Cu
toate acestea, num`rul de cazuri de
COVID-19 de pe data de 14 octombrie
a evoluat \nsp`imânt`tor. |n numai dou`
s`pt`mâni, s-au \nregistrat 3.041 de noi
cazuri de infec]ie cu COVID-19.

La o zi dup` ce sute de
ie[eni s-au adunat la
racla Cuvioasei
Parascheva, s-au
\nregistrat 200 de
cazuri de COVID-19
Pe data de 15 octombrie, a doua
zi dup` ce sute de ie[eni au mers la
racla Sfintei Parascheva, s-au \nregistrat
200 de noi infect`ri cu coronavirus, cu
43 de cazuri mai multe fa]` de ziua
precedent`. Evolu]ia cazurilor de COVID19 de la Sf. Parascheva \ncoace nu
este deloc favorabil`. |n intervalul 1428 octombrie, Ia[ul a asistat [i la un
record al num`rului de infect`ri raportate
zilnic la Ia[i. |n ziua de 22 octombrie,

la Ia[i s-au \nregistrat 311 cazuri noi
la infec]ia cu COVID-19. Ziua de 26
octombrie a fost cea mai relaxat` pentru
Ia[i [i asta pentru c` s-au \nregistrat
doar 56 de cazuri. |n ultimele dou`
s`pt`mâni, a crescut num`rul de pacien]i
infecta]i cu coronavirus [i care au avut
nevoie de \ngrijire \n sec]ia de Terapie
Intensiv`. |n fiecare zi, de pe data de
14 octombrie, Direc]ia de S`n`tate
Public` din Ia[i a anun]at c`, \n medie,
42 de pacien]i erau interna]i \n aceast`
sec]ie. |n ultimele zile, cele 47 de
paturi de ATI din jude]ul Ia[i au fost
ocupate la aproape capacitate maxim`,
r`mânând doar un singur loc liber.

De pe 14 octombrie a
crescut num`rul de
pacien]i cu COVID-19
care au intrat \n sec]ia
de Terapie Intensiv`
Fiecare spital suport COVID-19 din
jude]ul Ia[i are [i paturi pentru pacien]ii
care au nevoie de suport de oxigen.
De la Sf. Parascheva \ncoace, a[a cum
spun medicii, num`rul de pacien]i care
au avut nevoie de suport de oxigen a
crescut. Medicii din spitalele din Ia[i,
cei care \ngrijesc pacien]ii cu COVID19, spun c` paturile cu suport de oxigen
sunt ocupate la capacitate maxim`. Din
ce \n ce mai mul]i pacien]i, din cauza
faptului c` pl`mânul lor a fost foarte
afectat de infec]ia cu coronavirus, nu
reu[esc s` respire f`r` suport, motiv

pentru care au nevoie de tuburi \ntegi
de oxigen. |n general, \n cazul \n care
pacien]ii au nevoie de suport de oxigen
[i cel existent \n saloane sa arat` a fi
insuficient, pacientul este transferat la
sec]ia de Terapie Intensiv`. Bolnavii
care au fost vindeca]i de COVID-19 [i
au trecut prin acest episod povestesc
faptul c` mai mult de câteva secunde
nu puteau respira singuri [i imediat
apelau la suportul de oxigen. Câteva
minute pentru a merge la toalet` se
simt ca ore \ntregi pentru ace[ti pacien]i.

extins. Totodat`, s-a extins [i num`rul
de paturi pentru pacien]ii infecta]i cu
coronavirus cu forme medii [i severe.
De la Sf. Parascheva \ncoace, num`rul
de pacien]i asimptomatici care nu au
nevoie de internare \n spital a crescut.
„Jum`tate dintre pacien]ii cu COVID19 raporta]i zilnic sunt asimptomatici
[i merg \n izolare la domiciliu. Ace[tia
sunt \ngriji]i de medicul de familie”,
spune prof. dr. Carmen Dorob`],
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i.

Jum`tate dintre
pacien]ii cu coronavirus
sunt asimptomatici [i
nu au nevoie de
spitalizare

Ziua de 14 octombrie
2020 va r`mâne pentru
totdeanuna \n istoria
municipiului Ia[i. Mii de
oameni s-au
scandalizat din cauza
m`surilor impuse de
autorit`]i

totdeauna în istoria municipiului Ia[i.
Pelerinajul la Sfânta Parascheva a fost
de departe cel mai greu din ultimele
decenii, cu restric]ii, scandaluri, îmbrânceli
[i cu mii de oameni veni]i din afara
ora[ului sperând c` vor putea ajunge
s` se închine la racla cu moa[tele
Cuvioasei.
M`surile organizatorice impuse de
autorit`]i au avut ca scop oprirea
r`spândirii infec]iei cu COVID-19. Acest
lucru a contribuit la nemul]umirea
miilor de persoane venite din alte ora[e.
|n ciuda m`surilor luate de autorit`]i,
evolua]ia num`rul de cazuri de COVID19, de la Ziua Sfintei Parascheva \ncoace,
nu este deloc \mbucur`toare, \nregistrânduse \n numai dou` s`pt`mâni 3.041 de
noi \mboln`viri. Nimeni nu poate spune
\ns` dac` num`rul crescut de infect`ri
se datoreaz` \mbulzelii care a avut loc
\n ziua de 14 octombrie \n fa]a Catedralei
Mitropolitane din Ia[i.

Ziua de 14 octombrie 2020, ziua
Sfintei Parascheva, va ramâne pentru

Bianca CIUBOTARIU

De la începutul pandemiei de
COVID-19 nu a fost o lun` mai aglomerat`
cu cazuri de coronavirus decât aceasta.
Din acest motiv, num`rul de paturi
din sec]iile de Terapie Intensiv` s-au

Patru copii au fost l\sa]i singuri `n frig [i f\r\ hran\ timp de dou\ zile.
P\rin]ii erau `n stare de ebrietate. Imagini surprinse `n ıcasa groazei‰
Patru copii din Ia[i au fost g`si]i \n condi]ii
groaznice \ntr-o locuin]` din comuna Bârnova,
jude]ul Ia[i. Minorii cu vârste cuprinse \ntre 1 [i
9 ani au fost l`sa]i singuri de c`tre p`rin]i
aproape dou` zile, \nfometa]i [i dezbr`ca]i, \ntro cas` f`r` ap`, lumin` [i c`ldur`
|n data de 26 octombrie 2020, \ntr-o locuin]` d`r`p`nat` din
satul Cercu, comuna Bârnova din Ia[i, patru copii cu vârsta
cuprins` \ntre 1 [i 9 ani au fost g`si]i singuri [i speria]i de c`tre
autorit`]ile locale. Cei patru minori nu erau supraveghea]i de un
adult, iar condi]iile \n care au fost g`si]i sunt inimaginabile:
gândaci, roz`toare, mizerie [i frig. Casa „groazei” nu are energie
electric`, c`ldur` [i nici o surs` de ap` potabil`. Un generator
ar fi trebuit s` asigure \nc`lzirea, \ns` \n lipsa unui adult, cei
mici au \ndurat ore \ntregi de frig, pe o saltea pus` pe podeaua
rece. Doi dintre copii erau dezbr`ca]i, iar ceilal]i abia dac` aveau
\mbr`c`minte pe ei, fiind ne\ngriji]i [i \nfometa]i. „Copiii au declarat
c` nu au mâncat de dou` zile. Locuin]a se afl` \ntr-o stare avansat`
de degradare, fiind invadat` de gândaci [i roz`toare. Cei patru

copii, g`si]i \n condi]ii improprii, de risc, \mbr`ca]i sumar, doi
dintre ei f`r` haine, dormeau pe jos”, au declarat reprezentan]ii
DGASPC Ia[i.

P`rin]ii s-au \ntors la fa]a locului cu taxi-ul,
fiind \n stare de ebrietate
Cei doi p`rin]i au mers \n ora[ la cer[it, iar mai apoi au dat
banii pe b`utur`. |n momentul \n care autorit`]ile au venit la
locuin]` pentru a face constat`rile [i i-au contactat pe cei doi, au
descoperit c` se aflau \n stare avansat` de ebrietate. So]ii ie[eni
sunt p`rin]ii a [apte copii, doar [ase se afl` \n grija lor, b`iatul
cel mai mare, \n vârst` de 17 ani, nu a fost \nc` g`sit de autorit`]i.
Dintre cei [ase copii, doi au fost lua]i de p`rin]i la cer[it \n
municipiul Ia[i, iar ceilal]i au fost efectiv abandona]i, de[i cel mai
mare are vârsta de 9 ani, iar cel mai mic doar 1 an. „|n timpul
deplas`rii spre spital pentru evaluarea st`rii de s`n`tate a copiilor,
s-a aflat c` ceilal]i doi minori au fost l`sa]i de p`rin]i la o persoan`
de pe strada Cantemir, din Ia[i, fiind ulterior prelua]i cu dificultate
de acolo. Cel mai mare copil al familiei, \n vârst` de 17 ani, nu

a fost g`sit nici la domiciliul familiei, nici la cel al rudelor. Se va
continua efectuarea demersurilor pentru evaluarea situa]iei sociale”,
a explicat Tiberiu Banta[, purt`tor de cuvânt al DGASPC Ia[i.

Cei [ase copii au ajuns \n centrele de
plasament ale DGASPC Ia[i
Incons]ien]a [i iresponsabilitatea so]ilor din Ia[i a fost atât de
grav` \ncât au pierdut drepturile p`rinte[ti fa]` de cei [ase copii.
Minorii se afl` \n prezent \n grija angaja]ilor Direc]iei Generale
de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Ia[i care au dispus
m`surile de plasament \n regim de urgen]` pentru cei [ase copii.
„Nu au fost identificate persoane resurs`, responsabile, rude pân`
la gradul IV, inclusiv care s` doreasc` s` preia responsabilit`]ile
p`rinte[ti fa]` de copii”, au precizat reprezentan]ii DGAPC Ia[i.
Atât mama, cât [i tat`l copiilor sunt obliga]i s` presteze \ntre
20 [i 40 de ore lunar de munc` \n folosul comunit`]ii \n ac]iuni
sau lucr`ri de interes local pe durata aplic`rii m`surii de protec]ie
speciale a copilului pe raza municipiului Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Cum îl ajut\ R\zvan Lucescu pe Gigi
Becali ca s\ încaseze milioanele pe
care le cere pentru Florinel Coman
Florinel Coman sper` s` revin` cât mai repede pe teren dup`
accidentarea suferit` în partida cu Backa Topola din Europa
League - are [i un motiv în plus pentru a se remarca.
Clubul care îl dore[te de mai mult` vreme este gata s`-i fac`
o nou` ofert` lui Gigi Becali. Este vorba de Sporting Lisabona,
forma]ie care a venit cu o propunere concret` pe adresa lui FCSB,
dar patronul a ]inut la pre].
Acum, portughezii vor s` reia asaltul pentru vedeta ro[alba[trilor în iarn` [i sunt gata s` se ridice la preten]iile lui Gigi
Becali. Asta deoarece Sporting tocmai a încasat 11 milioane de
euro pentru transferul lui Luciano Vietto la Al Hilal, echipa
antrenat` de R`zvan Lucescu.
Iar lusitanii vor s` investeasc` aceea[i sum` pentru aducerea
unui înlocuitor - în acest caz, Florinel Coman ar fi solu]ia ideal`.

Clubul care a oferit 9 milioane
de euro pe Florinel Coman,
ofert` refuzat` de Gigi Becali
Ioan Becali a dezv`luit ce sum` ar fi cerut Gigi Becali. „V`rul
meu a avut o ofert` de 9 milioane de euro pentru Coman de la
Sporting Lisabona [i 10 la sut` dintr-un eventual transfer. Nu a
vrut, a vrut 11 milioane de euro”, a declarat Ioan Becali.
Diriguitorii grup`rii portugheze nu s-au l`sat intimida]i de
refuzul milionarului din Pipera [i vor s` mai fac` o nou` ofert`
pentru interna]ionalul român în proxima period` de mercato, sus]in
jurnali[tii de la onefootball.com.

Când va reveni Florinel Coman
pe terenul de joc
Dup` meciul FCSB - Hermannstadt 5-0. Antrenorul gazdelor,
Toni Petrea, a vorbit despre revenirea lui Florinel Coman dup`
succesul categoric de pe Arena Na]ional`.
LIGA
Toni Petrea sper` ca Florinel Coman s` revin` pe teren în
luna noiembrie: „Florinel Coman este în programul de recuperare.
Nu [tiu cât de rapid` va fi recuperarea lui. Sper s` revin` pân`
la ac]iunea echipei na]ionale din noiembrie”, a spus Toni Petrea,
dup` FCSB - Hermannstadt 5-0.
Florinel Coman s-a accidentat în meciul jucat de FCSB cu
Backa Topola, în turul doi preliminar al Europa League, iar de
atunci se afl` în programul de recuperare. Vedeta FCSB-ului se
confrunt` cu o entors` destul de urât`, care înc` îl ]ine pe tu[`.
Echipa lui Toni Petrea a dat de p`mânt cu gruparea din Sibiu,
iar pentru gazde a fost a [asea oar` în istorie când au înregistrat

acest scor. Din 2013 nu mai câ[tigase FCSB un meci cu 5-0.

Când a mai reu[it FCSB s` câ[tige cu 5-0
FCSB
FCSB
FCSB
FCSB
FCSB

vs
vs
vs
vs
vs

S`geata N`vodari 5-0, 14 septembrie 2013, în Liga 1
Unirea Urziceni 5-0, 5 aprilie 2011, în Liga 1
O]elul Gala]i 5-0, 1 mai 2009, în Liga 1
Gloria Buz`u 5-0, 7 mai 2008, în Liga 1
FC U Craiova 5-0, 29 august 2004, în Liga 1

Câ]i bani a încasat, de fapt,
Universitatea Craiova de la Parma
pentru transferul lui Mih`il`:
„Prima tran[` a zburat”
Universitatea Craiova a dat lovitura în aceast` toamn`, reu[ind
s`-l vând` pe Valentin Mih`il` la Parma, pentru 8,5 milioane de
euro.
Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a explicat câ]i bani vor ajunge
în conturile clubului [i câ]i merg în alt` parte: „Din 8,5 milioane
de euro, sc`dem undeva la 2,5 milioane de euro ce inseamn`
cot` parte la fostele cluburi, avocati si a[a mai departe. Noi
încas`m banii pân` în 2023. Deja au fost cheltui]i undeva la
950.000 de euro pe transferuri de juc`tori în ultima zi. Prima
tran[`, de dou` milioane, a [i zburat.
Practic, transferul lui Mih`il` ne asigur` o completare de
buget. Avem un deficit anual undeva la trei milioane de euro.
Vorbim de costuri opera]ionale, costuri cu infrastructura. Pl`tim
la consiliul jude]ean undeva la 120.000 de euro pentru a închiria
terenuri pentru academie. Academia ne cost` undeva la 700.000
de euro”, a spus Mihai Rotaru, în cadrul emisiunii Digi Sport
Special.
Valentin Mih`il` a impresionat la Parma de la primele
antrenamente! Dezv`luiri din vestiarul italienilor
La Parma, Valentin Mih`il` este coechipier cu Bruno Alves,
al c`rui frate, Geraldo, fost funda[ la Petrolul, FCSB [i Astra, a
dezv`luit c` mijloca[ul de 20 de ani a impresionat, prin atitudine,
de la primele [edin]e de preg`tire.
„Am vorbit cu Bruno despre Mih`il`. E ascult`tor la antrenamente,
ceva mai pu]in obi[nuit pentru juc`torii tineri. E foarte interesat
s` creasc`, s`-[i îmbun`t`]easc` jocul.
E nevoie s` se impun` juc`torii români în str`in`tate, cum
s-a întâmplat cu portughezii. Sunt condi]ii foarte bune de antrenament
la Parma, suporterii sunt mul]i, dar nu sunt atât de exigen]i
precum la alte echipe”, a declarat Geraldo Alves, la emisiunea
Liga Digi Sport.

Valentin Mih`il` a devenit, odat` cu mutarea la Parma,
fotbalistul în urma c`ruia Universitatea Craiova prime[te cea mai
mare sum` de transfer. Clubul italian a pl`tit în schimbul mijloca[ului
român 8.500.000 de euro, sum` care poate cre[te din bonusuri
de performan]`.
• 450.000 de euro este salariul anual al lui Valentin Mih`il`
la Parma
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Câ]i bani a încasat, de fapt, Universitatea
Craiova de la Parma pentru transferul lui
Valentin Mih`il`: „Prima tran[` a zburat”
Universitatea Craiova a dat lovitura în
aceast` toamn`, reu[ind s`-l vând` pe
Valentin Mih`il` la Parma, pentru 8,5
milioane de euro.
Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a
explicat câ]i bani vor ajunge în conturile
clubului [i câ]i merg în alt` parte: „Din
8,5 milioane de euro, sc`dem undeva la
2,5 milioane de euro, ce înseamn` cot`
parte la fostele cluburi, avoca]i [i a[a mai
departe. Noi încas`m banii pân` în 2023.
Deja au fost cheltui]i undeva la 950.000 de
euro pe transferuri de juc`tori în ultima
zi. Prima tran[`, de dou` milioane, a [i
zburat.
Practic, transferul lui Mih`il` ne asigur`
o completare de buget. Avem un deficit
anual undeva la trei milioane de euro.
Vorbim de costuri opera]ionale, costuri cu

infrastructura. Pl`tim la consiliul jude]ean
undeva la 120.000 de euro pentru a închiria
terenuri pentru academie. Academia ne
cost` undeva la 700.000 de euro”, a spus
Mihai Rotaru.

Valentin Mih`il` a
impresionat la Parma de la
primele antrenamente!
Dezv`luiri din vestiarul
italienilor
La Parma, Valentin Mih`il` este coechipier
cu Bruno Alves, al c`rui frate, Geraldo,
fost funda[ la Petrolul, FCSB [i Astra, a
dezv`luit c` mijloca[ul de 20 de ani a
impresionat, prin atitudine, de la primele
[edin]e de preg`tire.
„Am vorbit cu Bruno despre Mih`il`.
E ascult`tor la antrenamente, ceva mai

pu]in obi[nuit pentru juc`torii tineri. E
foarte interesat s` creasc`, s`-[i îmbun`t`]easc`
jocul.
E nevoie s` se impun` juc`torii români
în str`in`tate, cum s-a întâmplat cu portughezii.
Sunt condi]ii foarte bune de antrenament
la Parma, suporterii sunt mul]i, dar nu sunt
atât de exigen]i precum la alte echipe”, a
declarat Geraldo Alve.
Valentin Mih`il` a devenit, odat` cu
mutarea la Parma, fotbalistul în urma c`ruia
Universitatea Craiova prime[te cea mai mare
sum` de transfer. Clubul italian a pl`tit în
schimbul mijloca[ului român 8.500.000 de
euro, sum` care poate cre[te din bonusuri
de performan]`.
450.000 de euro este salariul anual al
lui Valentin Mih`il` la Parma
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Meci fierbinte `ntre procurorii
DIICOT [i vânz\torii
ıautoriza]i‰ de canabis.
Dilema e mare: Cine are
dreptate?

Bursa bârfelor

Scene [ocante \n fa]` la prim`rie cu o
ga[c` \ntreag` de politicieni.
E nevoie de interven]ie urgent`
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o povestioar`
de prin lumea politic- administrativ` a târgului. Zilele trecute, când
prin târg s-au depus giur`mintele la Cejeu [i Celeu, a fost iure[
mare cu desant politic [i toate cele. Ei, printre toate astea, s-au
remarcat de departe ni[te concilieri cam aerieni, condu[i de o
pipi]` scandalagioac`. Vinerea trecut`, când era toat` lumea ce
bun` la Palatul Roznove] la depunerea giur`mintelor, au fost [i
`ia de la usereu pe acolo, ca s`-i sprijine pe cei 9 concilieri de
pe la ei. Toate bune [i frumoase pân` când au ie[it afar` din
brem`rie. |n frunte cu Closet Pipir`u, `[tia au venit la presarii
care erau pe acolo \n a[teptare de oficialit`]i [i mene[tri [i s-au
rugat de oamenii `ia s` fie [i ei b`ga]i \n seam` cu o declara]ie
ceva. Cum presarii i-au refuzat politicos, madama Closet s-a albit
la fa]` [i s-a apucat de stuchit pe acolo. Unde mai pui c` a scos
telefonul [i a pozat presarii ca s`-i aib` amintire pe `ia care i-au
refuzat cererea de promovare moca. Poate c` un consult ar fi mai
potrivit \n alt` parte.

Afacerist din târg, chitros r`u de tot.
}ine la pre]uri \n vreme de covid
de-i ies bani de-o bere
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o enforma]ie
despre un dereftor de pe la noi din târg. |n vremuri de covidu]
cheltuielile \s cam nasoale pentru toat` lumea, numai c` b`jetul
`sta nu vrea deloc s` scad` pre]ul. Ei bine, cic` Nicu cu Vi]elari,
dereftorul de la conciliul pentru imemeurile pe zona Moldovei,
are câteva spa]ii de închiriat la purt`tor. Treaba e c` va cam
r`mâne cu ele goale dac` nu se preteaz` la situa]ia covidu]ului.
Cic` Vi]elari s-a certat cu chiria[ii r`u de tot pentru c` nu vrea
s` le scad` chiria, iar `[tia l-au amenin]at c` pleac` [i-l las` cu
spa]iile goale. Iaca tot paradoxul \n chestia asta. Taman [`ful de
la conciliul pentru imemeuri d` sfaturi antreprenorilor \n vreme
ce el habar nu are s` fac` afaceri.

Dram` pentru un politician de carton din
Ia[i. Socotelile s-au n`ruit \ntr-o singur` zi
La final de rubricu]`, babetele v` mai povestesc ceva despre
unul de pe la noi din târg c`ruia nu prea i-au ie[it socotelile a[a
cum spera. Afaceristul Cretian {panciu a crezut c` dac` ajunge
deportat la Bucale o s`-[i dezvolte afacerile peste tot [i c` o s`
fac` lovele peste lovele cu fegul lui [i toate alte alea pe care le
mai are. Numai c` socoteala lui nu prea a mai mers, c` s-au prins
`ia ce fel de combinator e [i c` nu d` bine s` fie pe acolo, c`
face partidoiul de râs la centru. Adic`telea, Cretian {panciu a crezut
c` va face vreo dou` \nvârteli s`-[i bage fegul mai pe sus la contracte
mai babane, acolo unde-s lovelele cele mai grase. Cum toat`
combina]ia i-a picat, acuma {panciu strânge cureaua s` v`ruiasc`
Hotelul Astoresc din Pia]a Unirii, c` [i a[a cade tencuiala pe acolo
[i nu mai are clientel`. M`car de acolo s` mai scoat` un ban ceva.

O adev`rat` dezbatere s-a iscat dup`
descinderile f`cute de procurorii DIICOT
la un magazin care vindea produse
derivate din canabis. |n timp ce
anchetatorii sus]in c` produsele scoase la
vânzare sunt ilegale, vânz`torii sus]in c`
nu au \nc`lcat nicio lege. Un regulament
european le-a dat comercian]ilor curaj s`
pun` la vânzare aceste produse, \ns`, \n
România, regulamentul nu se ia \n
considerare

Doi tineri au ajuns \n arest dup` ce au fost ridica]i \n urma
descinderilor f`cute \n urm` cu ceva timp la Ia[i [i la Oradea. Ei
sus]in c` produsele pe care le-au pus \n vânzare sunt legale. Totu[i,
sunt câteva lucruri care nu se prea potrivesc. Judec`torii ie[enii au
re]inut faptul c` Octav Filip [i Sebastian David au recunoscut c` au
de]inut în vederea vânz`rii, respectiv achizi]ionarea [i comercializarea
produselor care con]in THC, printre care [i inflorescen]e vegetale,
c`tre diferite persoane. Totodat`, cei doi au afirmat c` pot comercializa
produse care con]in THC cu o concentra]ie mai mic` de 0,2 la sut`,
respectiv c` pot vinde inflorescen]e, dac` valoarea de THC este mai
mic` de 0,2 la sut`. Totu[i, de[i ei se bazau pe regulamentul european
mai sus men]ionat, anchetatorii au descoperit c` o parte dintre
substan]ele vândute aveau un con]inut de THC mai mare de 0,2 la
sut`.

Valorile impuneau obliga]ia ca astfel de
produse s` nu fie introduse pe pia]`
Magistra]ii au precizat c`, „din probele administrate în cauz` (cu
referire la o parte din buletinele toxicologice / testele-report depuse
la dosar, invocate ca fiind anexate la produsele / loturile de produse
achizi]ionate / comercializate), rezult` faptul c` anumite produse
dep`[eau concentra]ia de 0,2 la sut` invocat` de inculpa]i (testelereport în care sunt indicate valori de 0,28 la sut`, 0,36 la sut` [i
0,21 la sut` - valori care impuneau obliga]ia de nu fi introduse pe

pia]` astfel de produse) în justificarea activit`]ilor desf`[urate, prevederile
din legisla]ia italian` (înscris` pe etichetele ambalajelor în care sunt
introduse inflorescen]ele), neputând fi opozabile autorit`]ilor din
România, în condi]iile în care legisla]ia român` în domeniu nu impune
o anumit` limit` a concentra]iei de THC”.

Avocat: „Produsele puse \n vânzare de
clientul meu nu con]in mai
mult de 0,2 la sut` THC”
Pe de alt` parte, unul dintre avoca]ii celor doi sus]ine c` lucrurile
nu sunt deloc clare \n acest caz. „Optica procurorilor este c`, dac`
un produs con]ine THC, se vorbe[te despre un drog. THC este
trecut` ca o substan]` cu efecte psihoactive. Legisla]ia din România
nu prevede un prag minim pentru THC. Din punctul lor de vedere,
THC egal drog. Faptul c` regulamentele [i legisla]ia european` sunt
obligatorii [i pentru România s` le pun` \n aplicare este o alt` discu]ie.
La nivel european exist` un regulament \n care se precizeaz` c` sunt
produse care pot con]ine pân` la 0,2 la sut` THC [i care nu pot fi
considerate droguri. Acest prag, de 0,2 la sut`, a fost pus pentru a
se delimita planta tehnic`, cânepa, de drog”, a declarat ieri avocatul
Adrian Fetcu, care \l reprezint` pe Octav Filip.

Ce concentra]ie de THC aveau produsele
g`site \n magazin de anchetatori?
Avocatul ie[ean a mai men]ionat c` speciali[tii sus]in c`, pentru
a avea efecte halucinogene, o plant` trebuie s` aib` minimum 18 la
sut` con]inut de THC. „Trebuie v`zut dac` produsele care con]in 0,3
la sut`, 0,4 la sut`, 0,5 la sut` au sau nu efecte psihoactive, dar,
iar`[i, asta este o alt` discu]ie. Referitor la afirma]ia c` ar fi fost
g`site produse care s` con]in` peste 0,2 la sut` THC, ele nu exist`.
DIICOT nu a f`cut \nc` o analiz` pe concentra]ie. Aceast` analiz`
este a[teptat`. |n buletinele de analiz` depuse de importator se vor
reg`si procente de 0,21 sau 0,28 la sut`, dar nu este vorba despre
procentul de THC, ci procentul total de canabinoide, aten]ie! Dintre
acestea, doar 0,15 - 0,17 la sut` este THC! Celelalte sunt alte substan]e
canabinoide care nu au treab` cu THC!”, a sus]inut Adrian Fetcu.
De asemenea, reporterii cotidianului BZI au \ncercat ieri, f`r` succes,
s` \i contacteze telefonic pe reprezentan]ii DIICOT Ia[i, pentru ca
ace[tia s` expun` un punct de vedere oficial cu privire la aceast`
cauz`.

Ce au g`sit anchetatorii \n magazin

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

În urma efectu`rii perchezi]iei domiciliare la sediul SC Catrom
CBD Enterprise SRL, au fost identificate [i ridicate în vederea
continu`rii cercet`rilor mai multe produse. Astfel, au fost g`site, de
exemplu, dou` cutii din plastic cu inscrip]ia „Hanafsan” 10 g, o pung`
din hârtie cu inscrip]ia „India” 20 g, 9 pungi din hârtie inscrip]ionate
„El Primero” 1 g, 6 pungi din hârtie inscrip]ionate „Hempilis” 30 g,
5 pungi din hârtie inscrip]ionate „Cleany Wise” 1 g, un pachet din
hârtie inscrip]ionat „Indica” 20 g, 8 pungi de hârtie inscrip]ionate
„Magic Potion” 1 g, 4 pungi de hârtie inscrip]ionate „Cabby X” 3 g,
2 pungi de hârtie inscrip]ionate „Trowhite” 10 g, pungi inscrip]ionate
„Carmagnola”, „Amnesia Haze”, „Indian Charas” [i altele. Pe de alt`
parte, avocatul Adrian Fetcu sus]ine c`, pe Internet, exist` diverse
firme care comercializeaz` produse identice sau similare.
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