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Imagini în exclusivitate din interior!
Așa arată robotul care stabilește
dacă ai COVID-19! Zilnic, aici
se decide soarta a mii de oameni
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Carne de
pasăre adusă din
Polonia, în Iași,
infestată cu
Salmonella
expres
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actualitate 9
Vila de 100
Descoperire șocantă la o
de ani a unui medic grădiniță din Iași! Un schelet uman
celebru din Iași este a fost găsit sub o sală de curs
scoasă la vânzare! Descoperire șocantă într-o comună

eveniment
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din Iași în timpul unor lucrări efectuate
la o grădiniță. Muncitorii au găsit un
schelet uman și nimeni nu înțelege
cum a ajuns acesta acolo. În timp ce
unii cred că acesta este din timpul
războiului, alții spun că ar fi fost
imposibil ca grădinița să fie construită
fără ca osemintele să fie găsite

Mai multe probe din carne de pasăre
adusă din Polonia au fost descoperite cu
Salmonella de către specialiștii din
cadrul DSVSA Iași. Zeci de tone de
produse infestate cu această bacterie au
fost retrase înainte de a fi comercializate
în supermarketurile din Iași

Moștenitorii medicului Constantin Fătu
vor să valorifice casa părintească. Au
scos la vânzare vila de pe strada Cuza
Vodă, nr. 47. De obicei, investitorii se
feresc de clădirile care sunt prezente pe
lista monumentelor istorice
eveniment 2
Peste 2,5 milioane de euro
au intrat în conturile unor
parlamentari de Iași. Afaceri uriașe
derulate în 4 ani de mandat din
Camera Deputaților pe banii ieșenilor

economic
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Orange România bagă pe gât
abonamente clienților din Iași! O femeie
a fost păcălită pe ultima sută de metri
Tot mai multe reclamații au fost
înregistrate pe numele Orange
România. O clientă acuză compania
că a forțat-o să plătească un
abonament de care nici măcar nu
știa. Ieșeanca susține că i-au folosit
datele personale din perioada când
nu era căsătorită. Reprezentanții
Orange nu au putut fi contactați
pentru a oferi un punct de vedere
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Peste 2,5 milioane de euro au intrat `n
conturile unor parlamentari de Ia[i.
Afaceri uria[e derulate `n 4 ani de
mandat din Camera Deputa]ilor pe
banii ie[enilor
Mandatul legislativ
2016-2020 \n
Parlamentul României a
f`cut ca jude]ul Ia[i s`
fie reprezentat de 12
demnitari \n Camera
Deputa]ilor. O parte a
acestora s-au aflat la
primul mandat legislativ,
\n timp ce unii au state
vechi \n spate.
Majoritatea nu a rupt
gura târgului, proiectele
pentru jude]ul Ia[i fiind
trecute la capitolul
diverse. Cu toate
acestea, parlamentarii
din jude]ul Ia[i au reu[it
ca pe final de mandat s`
contabilizeze \n conturi
sume demne de invidiat
din bugetul de stat
Cât ne-au costat 4 ani de mandat
\n Parlamentul României pentru deputa]ii
din jude]ul Ia[i? Peste 1,1 milioane de
euro (5,4 milioane lei) au ridicat cei
12 demnitari ie[eni \n actualul mandat
legislativ numai din indemniza]iile lunare.
Suma este una ame]itoare \n raport cu
activitatea parlamentar` a unora dintre
cei care reprezint` jude]ul Ia[i la cel
mai \nalt nivel. Pe lâng` indemniza]iile
de peste 1,1 milioane de euro, se mai
adaug` [i sumele decontate pe cabinetele
parlamentare. La acest capitol intr`
cheltuielile cu \ntre]inerea cabinetului
[i cele privind plata personalului de
pe cabinetul respectiv. |n total, cei 12

demnitari ie[eni au decontat peste 1,4
milioane euro (7 milioane lei) pe
cabinetele parlamentare. |n total, ale[ii
statului au decontat peste 2,5 milioane
euro din activitatea legislativ` derulat`
\n mandatul 2016-2020.

Cât ridic` parlamentarii
din jude]ul Ia[i pe
fiecare [edin]`? Sumele
sunt decontate de la
Camera Deputa]ilor
Parlamentarii din jude]ul Ia[i au
\nceput mandatul actual cu numai 2.100
lei indemniza]ie, sum` \ncasat` \n
decembrie 2016. A urmat apoi perioada
anului 2017, când indemniza]ia lunar`
a crescut la o medie de 5.500 lei, dup`
care a ajuns \n a doua parte a anului
la o medie de 9.100 lei. Indemniza]ia
net` de [edin]` a urcat apoi \n anii
urm`tori la 10.000 lei lunar, iar spre
finalul actualului mandat a ajuns la
11.000 lei pentru un parlamentar. La
toate acestea se adaug` lunar [i costurile
de deplasare la [edin]ele Parlamentului,
cele privind cazarea \n Capital` [i
transportul \n teritoriu, dar [i deconturile
privind cartelele de telefonie mobil`
primite de la Camera Deputa]ilor. |n
tot acest timp, proiectele [i propunerile
de investi]ii pentru jude]ul Ia[i au lipsit
cu des`vâr[ire.

Cine sunt cei mai slabi
deputa]i de Ia[i? Lista
ru[inii din Parlamentul
României
|n actualul mandat legislativ au fost
[i deputa]i de Ia[i care nu s-au f`cut
remarca]i cu aproape nimic \n Parlamentul
României. Printre ace[tia se afl` Varujan

Vosganian, deputat ALDE, Nicolae
B`nicioiu, deputat Pro România, Dumitru
Oprea (PNL), Marius Bodea (USR)
sau Vasile Axinte [i Camelia Gavril`
(PSD). |n afara lui Marius Bodea, care
a ales s` se refugieze pe listele pentru
Senatul României, ceilal]i nu vor mai
prinde un nou mandat \n Parlament.
Cu toate acestea, au ajuns ca lun` de
lun` s` \ncaseze sume frumoase din
bugetul public, deconturile fiind de
zeci de mii de lei lunar.
De exemplu, Marius Bodea a avut
un venit lunar \n ultima lun` raportat
de 11.000 lei. La acesta se adaug`
cheltuieli de peste 11 mii de lei cu
\ntre]inerea cabinetului parlamentar din
strada M`gurii, municipiul Ia[i. |n plus,
a mai decontat aproape 20 de mii de
lei pentru plata angaja]ilor de la cabinetul
s`u.
Ce a f`cut Marius Bodea \n 4 ani
de mandat? A avut doar 17 lu`ri de

cuvânt \n plenul Camerei Deputa]ilor
[i [i-a pus numele pe 80 de ini]iative
legislative, toate la pachet cu al]i
demnitari. |n 4 ani de mandat, Marius
Bodea a reu[it s` schimbe partidul,
fiind trecut pe lista trasei[tilor [i s`[i fac` timp pentru activitatea sa
preferat`, aceea de a fi samsar de
autoturisme.

Parlamentarii de Ia[i
care sunt aproape de
pensie. Sumele
\ncasate din bugetul
Camerei sunt uria[e
Un alt ales care a ajuns \n Camera
Deputa]ilor f`r` s` fac` aproape nimic
este [i Varujan Vosganian. Acesta nu
va mai candida \ns` pentru un nou
mandat dup` ce din 1992 a fost
ne\ntrerupt \n Parlamentul României.
Vosganian a ridicat [i el sume consistente
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din bugetul Camerei Deputa]ilor, sume
care sunt aproape identice cu cele ale
colegilor s`i din jude]ul Ia[i. |ns`, \n
4 ani de mandat, Varujan Vosganian
a avut o presta]ie extrem de [tears`.
Acesta a avut doar 5 \ntreb`ri [i
interpel`ri pe diferite teme [i 37 de
propuneri legislative, f`r` ca vreuna s`
fie exclusiv a sa.
Un alt deputat care s-a aflat la
singurul s`u mandat \n Parlamentul
României este [i Camelia Gavril`.
Aceasta nu va mai candida pe listele
PSD Ia[i, nefiind acceptat` de conducerea
forma]iunii. Gavril` a \nceput mandatul
ca pre[edinte al Comisiei de |nv`]`mânt.
Ulterior, aceasta a ajuns doar vicepre[edinte
la Comisia respectiv`. Acesta a avut
204 lu`ri de cuvânt \n plen [i doar 17
\ntreb`ri [i interpel`ri \n 4 ani de
mandat legislativ.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Vila de 100 de ani a unui medic celebru
din Ia[i este scoas\ la vânzare!
Tramvaiele trec `n fiecare zi pe lâng\
cl\direa-monument din centrul ora[ului.
Pre]ul este piperat
Mo[tenitorii medicului
Constantin F`tu vor s`
valorifice casa p`rinteasc`. Au
scos la vânzare vila de pe
strada Cuza Vod`, nr. 47. De
obicei, investitorii se feresc de
cl`dirile care sunt prezente pe
lista monumentelor istorice.
Punctul de atrac]ie este
livingul, cu o suprafa]`
locuibil` generoas`
Pia]a imobiliar` din Ia[i este \n continu`
mi[care. Sute de anun]uri sunt publicate pentru
vânzarea de cl`diri, terenuri [i chiar proiecte
reziden]iale. |n ceea ce prive[te vânzarea de
cl`diri, recent, a fost scoas` la vânzare o vil`
situat` \n zona ultracentral` a Ia[ului. Este vorba
despre vila medicului ginecolog Constantin F`tu,
decedat \n 2016. Mo[tenitorii, Constantin [i Ana
Maria, ambii medici, vor pentru casa p`rinteasc`
suma de 320.000 de euro. Sunt dispu[i s` primeasc`
[i banii \n rate. |ns`, investitorii din imobiliare
se feresc s` cumpere cl`diri aflate pe lista
monumentelor istorice, cum este [i cazul cl`dirii
familiei F`tu, situat` pe strada Cuza Vod`, nr.47,
cu ie[ire chiar pe trotuarul de lâng` linia de

tramvai. Imobilul este amplasat chiar lâng` zidurile
m`n`stirii Golia. Vila \mpline[te \n acest an 100
de ani de când a fost construit`.

Livingul este spa]ios cât un
apartament de lux
Conform descrierii tehnice, vila este somptuoas`,
\n ciuda faptului c` se desf`[oar` doar pe nivelul
parter. Suprafa]a util` a imobilului este de 160
de metri p`tra]i. Din aceast` suprafa]`, 80 de
metri p`tra]i \nseamn` doar livingul. Casa mai
are dou` dormitoare, un hol, dou` b`i, buc`t`rie.
Amatorii de mur`turi beneficiaz` [i de un beci
generos de 65 de metri p`tra]i. Curtea se \ntinde
pe o suprafa]` de 480 de metri p`tra]i. Cl`direa
poate fi folosit` pentru deschiderea unui restaurant
sau cafenea. |n schimb, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` investeasc` sume consistente \n
reabilitarea cl`dirii, de la tâmpl`rie, re]ea electric`,
pân` la finisaje de ultim` or`. Prof. dr. Constantin
F`tu a decedat la vârsta de 78 ani, fiind diagnosticat
cu o boal` pulmonar` grav`. A fost medic ginecolog
atât la Maternitatea „Elena Doamna”, cât [i la
Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i. La Universitatea
de Medicin` din Iasi, a fost o perioad` directorul
Institutului de Anatomie. La vârsta de 70 de ani,
s-a retras din \nv`]`mântul superior medical [i
a continuat s` predea la Universitatea Apollonia

din Ia[i. La un moment dat, a cochetat si cu
politica. |n anul 2008, a candidat pentru un post
de deputat \n Parlament, din partea Partidului
Na]ional Liberal, dar a pierdut alegerile.

Medicul Cristache Zanoschi a
anun]at c` vrea 500.000 de
euro pentru vila din Copou
{i medicul Cristache Zanoschi vrea s` scape
de propriet`]i. Fondatorul companiei de farmaceutice
Irco SRL s-a hot`rât s` vând` vila de pe strada
Pinului, aflat` la câ]iva metri de Institutul Regional
de Oncologie. Vrea pe construc]ie nu mai pu]in

de 500.000 de euro. Vila este destul de impun`toare,
suprafa]a de locuit fiind generoas`. Regimul de
\n`l]ime a cl`dirii este de S+P+3E, iar terenul are
o suprafa]` de 209 metri p`tra]i. Subsolul are o
suprafa]` util` de 54,26 metri p`tra]i [i este compus
din c`mar`, atelier [i baie. Parterul are o suprafa]`
util` de 56,28 metri p`tra]i [i este format dintr-o
camer`, magazie, hol [i casa sc`rii. Primul etaj
are dou` camere, o buc`t`rie, baie, hol [i casa
sc`rii, suprafa]a util` fiind de 57,93 de metri p`tra]i.
Al doilea etaj este identic cu primul. Descrierea
continu` cu al treilea etaj, care de fapt este o
teras`, cu o suprafa]` de 54,71 de metri p`tra]i.
Ciprian BOARU

Lista final` a candidaturilor la alegerile parlamentare 2020 din
jude]. BEJ a validat documentele trimise de partidele ie[ene
Biroul Electoral Jude]ean a
stabilit recent lista final` a
candidaturilor pentru alegerile
parlamentare 2020 din jude]ul
Ia[i. Forma]iunile politice
ie[ene [i candida]ii
independen]i s-au \nscris la
Biroul Electoral pentru a putea
participa la scrutinul electoral
din luna decembrie, num`rul
total de persoane trecute pe
liste fiind de peste o sut`.
Campania electoral` va debuta
\n 7 noiembrie 2020, alegerile
pentru Camera Deputa]ilor [i
Senatul României urmând a
avea loc \n 6 decembrie 2020
Mai multe partide politice din Ia[i [i unii
candida]i independen]i au intrat \n cursa electoral`
pentru un loc \n Parlamentul României. La scrutinul
electoral din 6 decembrie vor participa candida]i
de la actualele partide parlamentare, cât [i de
la forma]iuni care nu se reg`sesc \n actuala
structur` legislativ`. Pentru alegerile parlamentare
2020, majoritatea forma]iunilor politice au depus
o list` cu 7 candida]i la Senatul României [i 15
candida]i la Camera Deputa]ilor.

decembrie mai cuprind [i 20 de candidaturi de
la forma]iunea Restart România, din care 5 la
Senat [i alte 15 la Camera Deputa]ilor. De
asemenea, au mai fost incluse [i 7 candidaturi
la Senat [i 15 la Camer` din partea filialei ie[ene
a Partidului Verde. Acela[i num`r de candida]i
a fost trecut [i la Partidul Puterii Umaniste Social
Liberal, Alian]a pentru Unirea Românilor (AUR),
Partidul Ecologist Român, Partidul Alternativa
Dreapt` [i Partidul România Mare.

Candidaturi surpriz` la
alegerile din luna decembrie \n
jude]ul Ia[i. Nume noi pe
buletinele de vot
Lista candida]ilor la alegerile
din luna decembrie. Iat`
decizia luat` de BEJ Ia[i
Conform membrilor Biroului Electoral Jude]ean
(BEJ) Ia[i, forma]iunile politice care vor participa
la aceste alegeri sunt: PNL cu o list` de 7
candida]i la Senat [i 15 la Camera Deputa]ilor.
{i alian]a USR-PLUS va avea aproape acela[i
num`r de candida]i \n jude]ul Ia[i. |n acest caz,
actualul senator USR Dan Lungu [i-a anun]at
retragerea de pe list`. Pe lista PSD Ia[i au fost
trecu]i ini]ial 5 candida]i la Senat [i 15 la Camera
Deputa]ilor. Cu toate acestea, de pe lista socialdemocra]ilor de la Camera Deputa]ilor s-au retras
Bogdan Balani[cu, Bogdan Crucianu [i Marian

{erbescu, astfel c` PSD va r`mâne cu 12 candida]i.
Pe lista PMP Ia[i au fost trecute de asemenea
7 persoane la Senatul României [i 15 la Camera
Deputa]ilor. BEJ Ia[i a definitivat [i pa[ii urm`tori
pentru alegerile din luna decembrie 2020.

Lista pentru alegerile
parlamentare de la Ia[i.
Partidele politice au
completat candidaturile
Conform BEJ Ia[i, listele pentru alegerile
parlamentare 2020 mai cuprind [i alte 15 candidaturi
la Camera Deputa]ilor [i 7 la Senatul României
din partea filialei ie[ene a Pro România. Listele
pentru alegerile ce vor avea loc \n data de 6
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La alegerile parlamentare din 6 decembrie
vor mai candida [i Partidul Noua Românie (PNR)
cu 4 persoane. Dintre acestea, 3 vor fi la Camera
Deputa[ilor [i 1 la Senatul României. Partidul
Social Democrat al Muncitorilor (PSDM) va avea
o singur` candidatur`, [i aceea la Senatul României.
Uniunea Democrat` a Maghiarilor din România
(UDMR) va avea o list` cu 7 persoane la Camera
Deputa]ilor [i 4 la Senatul Românilor. Pentru
scrutinul electoral din luna decembrie vor candida
[i unii independen]i. Astfel, la aceste alegeri [iau depus candidatura Felicia David la Camera
Deputa]ilor, Ciprian Mito[eriu, acesta urmând a
candida la aceea[i camer` legislativ` din Parlamentul
României, la fel ca [i Monica Holicov.
Vlad ROTARU
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Ie[enii care nu poart\
masc\ de protec]ie `n
sta]iile de transport
public, esplanade,
parcuri sau `n zonele
aglomerate sunt amenda]i
pe band\ rulant\
Poli]i[tii locali aplic` amenzi \n cazul ie[enilor
care nu poart` masc` de protec]ie \n zonele
aglomerate, mai ales \n sta]iile de transport
public, pe esplanade sau \n parcurile publice
din municipiul Ia[i, num`rul sanc]iunilor
Din cauza num`rului tot mai mare de cazuri confirmate de
SARS-COV-2 la nivelul Ia[ului, autorit`]ile \n`spresc pe zi ce
trece sanc]iunile \n cazul persoanelor care nu poart` masc` de
protec]ie, pe nas [i gur`, \n zonele aglomerate, mai ales \n
sta]iile de transport public, pe esplanade sau \n parcuri. „Poli]i[tii
locali din cadrul Serviciului 2 Ordine Public` au întocmit procesverbal de constatare a contraven]iei, conform Legii num`rul 61
din 1991 pentru sanc]ionarea faptelor de înc`lcare a unor norme
de convie]uire social`, a ordinii [i lini[tii publice, stabilind drept
sanc]iune o amend` în valoare de 200 lei, numitului C.M.,
întrucât nu purta masc` de protec]ie în timp ce se afla într-o
sta]ie C.T.P., iar la cererea îndrept`]it` a patrulei de poli]ie
local` s` ofere informa]ii pentru stabilirea identit`]ii, acesta a
refuzat”, au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i.
Oamenii legii au realizat mai multe ac]iuni conexe pentru
diminuarea r`spândirii virusului SARS-COV-2, dar [i în zona
unit`]ilor de înv`]`mânt, pentru afluirea/defluirea elevilor, în
zonele de îmbarcare/debarcare în mijloacele de transport în
comun. Totodat`, s-a ac]ionat [i în zona pie]elor agroalimentare
unde s-au produs aglomer`ri de persoane [i vehicule.

Masca de protec]ie este obligatorie \n
zonele aglomerate din Ia[i
Poli]i[tii locali ie[eni au sprijinit inclusiv personalul din
cadrul C.T.P. Ia[i pentru efectuarea campaniei de verificare a
c`l`torilor, au colaborat cu angaja]ii din cadrul Eco-Pia]a, precum
[i zonele de agrement cu privire la necesitatea [i obligativitatea
purt`rii corespunz`toare a m`[tii de protec]ie. „|n autobuze,
tramvaie [i pie]ele agroalimentare, este risc maxim de infec]ie
[i nu se mai merge pe avertisment, ci pe amend`. Dac` acela[i
comerciant este prins a treia oar` f`r` masc`, \nseamn` c` nu
a \n]eles [i se trece la amend` dup` avertisment. Nu suntem
absurzi, nu vom aplica amenzi dac` o persoan` nu poart` masc`
pe strad` [i este izolat`, nu are alte persoane \n jurul s`u”,
au precizat reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i.
De precizat [i faptul c` aplic` amenzi pe band` rulant`
inclusiv persoanelor care nu poart` masc` de protec]ie \n
mod corespunz`tor, pe nas [i gur`, iar autorit`]ile urm`resc
\n principal zonele din municipiul Ia[i unde se produc aglomer`ri
de persoane, inclusiv \n pie]ele agroalimentare.
Vlad ALEXA
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Filme noi, atât pentru
copii, tineri, dar [i adul]i în
programul Cinema Ateneu
Cinema Ateneu din Ia[i a preg`tit pentru
iubitorii de art` un program bogat de
filme. În ultimul weekend al lunii
octombrie 2020 vor rula filme
independente, precum „Corpus Christi” [i
anima]ii ca „Animal Crackers” sau „Trolii
descoper` lumea”. Filmul polonez
„Corpus Christi” îl prezint` pe Daniel, un
delincvent abia eliberat de la [coala de
corec]ie, care ajunge dintr-o întâmplare
s` se pretind` preot într-un sat. „Martin
Eden”, o adaptare modern` a romanului
omonim al lui Jack London, a f`cut parte
din selec]ia Festivalului de Film de la
Vene]ia 2019, unde Luca Marinelli a
câ[tigat Cupa Volpi pentru „Cel mai bun
actor”
Cinema Ateneu din Ia[i a preg`tit pentru iubitorii de art` un
program bogat de filme. În ultimul weekend al lunii octombrie
2020 vor rula filme independente, precum „Corpus Christi” [i
anima]ii ca „Animal Crackers” sau „Trolii descoper` lumea”. Filmul
polonez „Corpus Christi” îl prezint` pe Daniel, un delincvent abia
eliberat de la [coala de corec]ie, care ajunge dintr-o întâmplare
s` se pretind` preot într-un sat. Pe de alt` parte, „Martin Eden”
este o adaptare modern` a romanului omonim al lui Jack London,
a f`cut parte din selec]ia Festivalului de Film de la Vene]ia 2019,
unde Luca Marinelli a câ[tigat Cupa Volpi pentru „Cel mai bun
actor”. Filmul va avea premiera pe 30 octombrie 2020, de la ora
20:00.

Proiec]iile de film sunt organizate în
condi]ii de siguran]` [i cu respectarea
regulilor impuse de autorit`]i. Biletele pot
fi achizi]ionate de pe www.cinemaiasi.ro
sau de la casieria Ateneului Na]ional
În „Profu’”, publicul poate vedea un profesor de Matematic` din
Bistri]a, care iese din sistemul de înv`]`mânt conven]ional [i î[i
deschide o clas` de medita]ii în propriul apartament. Anul trecut,
la Festivalul de la Jihlava (Cehia), lungmetrajul a fost declarat cel

mai bun documentar din Centrul [i Estul Europei [i „un film esen]ial,
care trebuie s` fie v`zut în toat` lumea”. Copiii sunt a[tepta]i la
„Animal Crackers/Salva]i de cr`n]`nei”, o produc]ie despre prietenie,
curaj [i împlinirea viselor. În „Trolii descoper` lumea”, cei mici vor
descoperi c` exist` triburi diferite de troli, fanii unor stiluri diferite
de muzic`: funk, country, techno, clasic` [i rock.
Proiec]iile de film sunt organizate în condi]ii de siguran]` [i
cu respectarea regulilor impuse de autorit`]i. Biletele pot fi
achizi]ionate de pe www.cinemaiasi.ro sau de la casieria Ateneului
Na]ional din Ia[i.

Care este programul complet al flmelor
programate la Cinema Ateneu din Ia[i
Filmele vor putea fi vizionate conform programului, astfel: 30
octombrie 2020, ora 18:00 - „Corpus Christi” - Boze Cialo - (regia
Jan Komasa), nerecomandat sub 15 ani. |n aceeia[i zi, de la ora
20:00 ruleaz` „Martin Eden” - Martin Eden - (regia Pietro Marcello),
premier` ce poate fi urm`rit` cu acordul p`rin]ilor celor sub 12
ani (AP 12). Pe 31 octombrie 2020, ora 14:00 - „Trolii descoper`
lumea” - Trolls World Tour - (regia Walt Dohrn, David Smith) 3D, dublat [i \n premier`, audien]a fiind general` (AG). Pe 1
noiembrie 2020, ora 14:00 - „Animal crackers” - (regia Scott
Christian Sava, Dean Lorey) - 2D, dublat, AG. Pe 2 noiembrie
2020, ora 18:00 - „Profu’” - (regia Alex Brendea), AG. De la ora
20:00 - „Martin Eden” - Martin Eden - (regia Pietro Marcello),
AP 12. Pe 4 noiembrie 2020, ora 20:30 - „Martin Eden” - Martin
Eden - (regia Pietro Marcello), AP 12. Pre]ul unui bilet: 12 lei,
pre] bilet film 3D: 15 lei (ochelarii inclu[i).
Valentin HU}ANU
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Proiect inedit, cofinan]at de Comisia
European\, pentru promovarea activit\]ii
fizice la femei aflate la menopauz\,
lansat la UAIC din Ia[i
Facultatea de Educa]ie Fizic` [i
Sport din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i a
organizat luni, 26 octombrie 2020,
evenimentul de lansare a proiectului
„Happy bones” legat de promovarea
activit`]ii fizice la femei aflate la
menopauz`. Acesta este co-finan]at
de Comisia European` prin
programul Erasmus<. La eveniment
au participat prof. univ. dr. Beatrice
Aurelia Ab`la[ei, decanul facult`]ii
implicate, profesori de Educa]ie
fizic`, instructori de fitness, medicii
[i directorii centrelor de pentru
persoane vârstnice „Vovidenia” [i
„Sf. Parascheva”
Activitatea fizic` la femei aflate la menopauz`: un parteneriat
de colaborare pentru stiluri de via]` active pentru prevenirea [i
tratamentul osteoporozei „Happy Bones”! Este vorba despre un
nou proiect european la Facultatea de Educa]ie Fizic` [i Sport
(FEFS) din cadrul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i. Totul promoveaz` activitatea fizic` pentru femeile cu
vârste cuprinse între 50 [i 65 de ani, oferind un protocol inovator
de exerci]ii fizice care s` le implice într-o activitate fizic` moderat`
[i, în consecin]`, s` consolideze resursele personale [i, mai ales,
s` realizeze o activitate fizic` necesar` s`n`t`]ii. „Proiectul reune[te
cinci ]`ri într-un consor]iu [i într-o echip` interdisciplinar` care
se va centra pe nevoile comunit`]ii. Prin acest parteneriat, facultatea
dezvolt` un protocol interven]ional, de cercetare-dezvoltare, care
va genera un portofoliu de instrumente «know-how inovativ»
privind îmbun`t`]irea calit`]ii vie]ii”, a declarat prof. univ. dr.
Beatrice Aurelia Ab`la[ei, decanul Facult`]ii de Educa]ie Fizic`
[i Sport.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, prin
Facultatea de Educa]ie Fizic` [i Sport,
este component` important` în consor]iul
care promoveaz` activitatea fizic`,
cu scop preventiv, la femeile aflate
în risc de osteoporoz`
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, prin Facultatea
de Educa]ie Fizic` [i Sport, este component` important` în
consor]iul care promoveaz` activitatea fizic`, cu scop preventiv,
la femeile aflate în risc de osteoporoz`. Parteneri sunt Università
degli Studi di Roma Foro Italico, Istituto per lo Sviluppo Socio
Economico - ISES, Italia, Bulgarian Sports Development Association
- BSDA, Bulgaria, Gazi University - GU, Turcia, Fundació Salut
i Envelliment UAB - FSIE, Spania.

Corpul uman, ca o consecin]` a activit`]ii
fizice regulate, sufer` modific`ri
morfologice [i func]ionale, care pot preveni
sau întârzia apari]ia anumitor boli
Dup` cum se indic` în „Ghidul UE privind activitatea fizic`”,
corpul uman, ca o consecin]` a activit`]ii fizice regulate, sufer`
modific`ri morfologice [i func]ionale, care pot preveni sau întârzia
apari]ia anumitor boli [i îmbun`t`]i capacitatea de efort fizic.
În prezent, exist` suficiente dovezi care s` arate c` cei care
duc o via]` activ` din punct de vedere fizic pot ob]ine o serie
de beneficii pentru s`n`tate, inclusiv [i „mineralizarea îmbun`t`]it`
a oaselor la vârste mici, contribuind la prevenirea osteoporozei
[i fracturilor la vârste mai înaintate”.

inovator de exerci]ii specific osteoporozei pentru femeile sedentare
osteopenice/osteoporotice, cu vârste cuprinse între 50-65 de ani,
pentru a le implica într-un program de exerci]ii moderat [i, în
consecin]`, pentru a-[i cre[te calitatea vie]ii (în termeni fiziologici
[i psihologici); preg`tirea profesorilor [i exper]ilor în Educa]ie
fizic`, cu abilit`]i specifice în ]`rile partenere, pentru a standardiza
protocolul de exerci]ii care s` previn` osteoporoza [i a-l face
transferabil [i reproductibil; identificarea nivelului de aderen]`, în
func]ie de organiza]ia care aplic` protocolul (dac` angajatele unei
institu]ii sunt mai motivate s` participe la curs, în compara]ie cu
actorii sociali din afara institu]iei). Activit`]ile proiectului se vor
derula pe parcursul a doi ani, focalizându-se pe modificarea
comportamentului motric, în rela]ie cu starea de s`n`tate.
Valentin HU}ANU

„Happy Bones” promoveaz` activitatea
fizic` pentru femeile cu vârste
cuprinse între 50 [i 65 de ani
„Happy Bones” promoveaz` activitatea fizic` pentru femeile cu
vârste cuprinse între 50 [i 65 de ani (aflate la menopauz`) oferind
un protocol inovator de exerci]ii fizice care s` le implice într-o
activitate fizic` moderat` [i, în consecin]`, s` consolideze resursele
personale [i, mai ales, s` realizeze o activitate fizic` necesar`
s`n`t`]ii. Proiectul prevede dezvoltarea [i promovarea unui protocol
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Un racket moldovean a
\ncercat s\ ajung\ `n
Ia[i cu documente false
pentru a transporta
bijuterii f\r\ acte
Poli]i[tii de frontier` l-au depistat \n vama
Albi]a pe un racket moldovean care a \ncercat
s` ajung` \n Ia[i cu ajutorul unor documente
false pentru a transporta diverse bijuterii din
metale pre]ioase
Poli]i[tii de frontier` din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei Albi]a efectueaz` cercet`ri în privin]a unui b`rbat cu
cet`]enie român` [i Republica Moldova asupra c`ruia au descoperit
o carte de identitate fals` [i bijuterii susceptibile a fi confec]ionate
din metale pre]ioase, nedeclarate. „În data de 26 octombrie, în
jurul orei 21:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albi]a, s-a
prezentat pentru a intra în ]ar` B.N., cu cet`]enie român` [i R.
Moldova, în vârst` de 39 de ani, conducând un autoturism marca
Audi A3, înmatriculat în România. |n baza profilului de risc, s-a
procedat la efectuarea unui control am`nun]it asupra mijlocului
de transport [i persoanei, ocazie cu care echipa comun` de control
a descoperit, ascunse [i nedeclarate, în vederea sustragerii de la
controlul vamal, în buzunarul gecii lui B.N., 7 inele din material
galben, cu greutatea de aproximativ 155 g, având inscrip]ionate
numele unor firme renumite pentru prelucrarea [i confec]ionarea
de bijuterii din metale pre]ioase, iar în portmoneu, o carte de
identitate cu însemnele autorit`]ilor române, emis` pe numele
unei alte persoane [i având aplicat` o alt` fotografie”, au declarat
oficialii Inspectoratului Teritorial al Poli]iei de Frontier` Ia[i.

Bijuteriile confiscate la vama Albi]a
erau aduse din Lituania
Cu ocazia verific`rilor specifice efectuate, poli]i[tii de
frontier` au stabilit c` documentul în cauz` nu îndepline[te
condi]iile de form` [i fond ale unui document autentic, fiind
fals. B`rbatul care avea asupra sa documente false a declarat
c` a fost rugat de un concet`]ean s` transporte respectivul
document în Lituania [i c` nu are cuno[tin]` c` acesta e fals
ori falsificat. Cu privire la bunurile descoperite, acesta a declarat
c` îi apar]in [i c` nu [tia c` exist` obligativitatea de a le
declara autorit`]ii vamale în momentul intr`rii în ]ar`.
„Poli]i[tii de frontier` efectueaz` cercet`ri în cauz` sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de complicitate la fals material
în înscrisuri oficiale. Conform prevederilor legale, a fost luat`
m`sura confisc`rii bijuteriilor [i sanc]ionarea contraven]ional`
a b`rbatului cu amend` în valoare de 3.000 lei”, au mai precizat
reprezentan]ii ITPF Ia[i.
Vlad ALEXA
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Orange România bag\ pe gât
abonamente clien]ilor din
Ia[i! O femeie a pl\tit 2 ani
pentru un telefon pe care
nu l-a avut. A fost p\c\lit\
pe ultima sut\ de metri
Tot mai multe reclama]ii au fost \nregistrate
pe numele Orange România. O client`
acuz` compania c` a for]at-o s` pl`teasc`
un abonament de care nici m`car nu [tia
Situa]ie incredibil` pentru o ie[eanc` care a apelat la serviciile
Orange România. |n 2016, femeia a deschis dou` abonamente la
Orange, unul dintre telefoane fiind folosit de mama acesteia. |ntre
timp, s-a c`s`torit [i a luat numele so]ului. Facturile erau pl`tite
lun` de lun`, pân` \n luna septembrie 2020. Nemul]umit` de
serviciile Orange, clienta s-a dus la reprezentan]a companiei pe
strada A. Panu, pentru a rezilia contractul. Consultantul de la ghi[eu
i-a transmis c` se poate rezolva, numai c` trebuie s` pl`teasc` trei
facturi. Crina P. i-a trasmis c` are numai dou` abonamente, moment
\n care angajatul Orange a ridicat din umeri. „Eu am vrut s` reziliez
contractele [i s` trec pe cartel`, aveam nevoie de mai mult internet.
M-am trezit cu al treilea abonament, de care nu [tiam. Eu, din
2018, pl`team 3 euro pe lun` pentru telefonie fix`. Nu am beneficiat
de acest serviciu [i nici nu am avut telefonul”, a precizat reclamanta.

A cerut contractul pentru a verifica de
unde a ap`rut al treilea abonament
Reprezentan]ii Orange ar fi apelat la o [mecherie ca s` scape
basma curat`. |n 2018, al treilea abonament era pe numele de fat`
al reclamantei, semn c` serviciul a fost b`gat pe gât \n baza datelor
personale din 2016. Cei de la Orange nu [tiau c` femeia s-a c`s`torit.
„Pe data de 9 septembrie 2020 m-am dus [i am sesizat la agen]ia
Orange de lâng` Moldova Mall c` am constatat c` am un abonament
pentru telefonie fix` de care nu aveam cuno[tin]`. Am \ntrebat la
Orange de unde a ap`rut? Angajatul din agen]ie a verificat [i mi-a
spus c` respectivul contract a fost semnat la un partener Euro GSM.
Eu nu [tiam nimic despre asta. Am solicitat s` v`d contractul, dar
mi-a spus c` nu este. Ulterior, am f`cut o sesizare, dar la care nu
am g`sit r`spuns. Pe data de 30 septembrie m-am \ntors [i am
solicitat din nou contractul. Angajatul \mi arat` o copie, pe motiv c`
originalul ar fi \n arhiv`. Pe copia respectiv` ap`rea numele meu de
fat` de dinainte. Asta era una dintre dovezi”, a mai povestit p`gubita.

Cei de la Orange s-au sucit
pe ultima sut` de metri
V`zând c` femeia se ]ine tare [i c` vrea s` g`seasc` responsabilii,
Orange a notificat-o s` pl`teasc` imediat facturile, chiar \nainte
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de data scadent`. „|n aceea[i zi, pe data de 30 septembrie 2020,
sunt notificat` c` trebuie s` pl`tesc facturile. Era prima dat` când
se \ntâmpla asta, pentru c` ziua de plat` era pe data de 11. M`
duc la Carrefour s` achit. Am solicitat [i acolo o copie dup`
contract. Brusc, \mi arat` o copie pe care a ap`rut noul meu
nume. Am f`cut reclama]ii la OPC, dar nu s-a f`cut nimic. Am
o vecin` care a p`]it acela[i lucru. Pl`te[te rate pentru un telefon
pe care nu l-a v`zut. A zis c` nu mai face scandal, pentru c`
mai are câteva luni de pl`tit. Tot la Euro GSM a fost, acum sa desfiin]at. Asta au f`cut ei, s-au folosit de datele mele de
dinainte de c`s`torie [i au mai f`cut un abonament pe care l-am
pl`tit degeaba. Sper ca al]ii s` nu mai p`]easc` acela[i lucru”, a
\ncheiat fosta client` Orange.

Compania Orange a vândut anul
trecut de 1,2 miliarde de euro
Conform ultimelor date financiare \ntregistrate de Orange
România SA, \n 2019 a declarat o cifr` de afaceri de 5,8 miliarde
lei, adic` 1,2 miliarde de euro. Profitul a atins nivelul de 384,6
milioane lei, \n timp ce datoriile au urcat la 3,3 milioane lei. |n
companie sunt prezen]i 2.472 angaja]i. |n cursul zilei de ieri,
Grupul Orange România a publicat cifrele financiare pentru al
treilea trimestru. Astfel, s-au \nregistrat \ncas`ri de 273,1 milioane
euro, cu 2,1 la sut` mai pu]in fa]` de aceea[i perioad` a anului
trecut. Sc`derea este cauzat` de pandemia de COVID-19. |n
principal, au sc`zut vânz`rile de echipamente.
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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Fermierii din Ia[i au investit
dou\ milioane de euro, fonduri
europene, `n utilaje agricole.
AFIR a pl\tit peste 20 de
milioane de euro beneficiarilor
Fermierii din Ia[i au achizi]ionat cu dou`
milioane de euro, fonduri europene,
utilaje agricole performante. |n anul 2020,
cei mai mul]i bani ob]inu]i de la Agen]ia
pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(AFIR) au fost accesa]i de agricultorii care
vor s`-[i schimbe utilajele agricole vechi
Agricultorii din Ia[i care au vrut s`-[i schimbe utilajele vechi
cu altele noi, performante, au accesat fonduri europene \n valoare
de dou` milioane de euro. Banii au fost pl`ti]i de AFIR \n ultimele
dou` luni beneficiarilor din Ia[i care au depus proiecte \n cadrul
Programului Na]ional pentru Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020.
Fermierii din Ia[i au primit \n anul 2020 fonduri europene de
peste 20 de milioane de euro. Cea mai mare sum` acordat` unui
agricultor din Ia[i, \n anul 2020, \n cadrul subm`surii 4.1„Modernizarea exploata]iilor agricole”, este de 400.000 de euro.
Alte proiecte aprobate la finan]are au o valoare nerambursabil`
cuprins` \ntre 100.000 [i 300.000 de euro.

Ie[enii au investit \n utilajele agricole
performante peste 8 milioane de euro, bani
europeni ob]inu]i de la AFIR
Fermierii din Ia[i care vor s` fac` agricultur` performant` au
profitat de [ansa de a ob]ine fonduri nermabursabile pentru a
achizi]iona utilaje agricole noi, astfel c` \n cadrul PNDR 2014-2020
a crescut interesul pentru accesarea acestor sume de la Uniunea
European`. Suma total` pl`tit` acestor fermieri care au depus proiecte
eligibile \n ultimii 5 ani este de peste 8 milioane de euro, sume
accesate \n cadrul subm`surii 4.1. Al]i 600.000 de euro au fost pl`ti]i
fermierilor din Ia[i care au depus proiecte \n cadrul GAL (grupuri
de ac]iune local`)-urilor pentru utilaje agricole performante.
GAL-urile sunt parteneriate de tip public-privat cu rol important
\n mediul rural, contribuind la dezvoltarea zonei de pe raza
teritoriului de activitate (mai multe comune grupate), având
propriile bugete de finan]are a proiectelor. |n jude]ul Ia[i sunt
12 GAL-uri. Acestea sunt GAL Codrii Pa[canilor, GAL Ia[i-Sud
Vest, GAL Siret-Moldova, GAL Microregiunea Belce[ti-Focuri, GAL
Stejarul, GAL Stejarii Argintii, GAL Colinele Ia[ilor, GAL Valea
Prutului, GAL Poiana Vl`dic`i, GAL {tefan cel Mare [i GAL

Dealurile Bohotinului. Numai \n ultimii 2 ani ie[enii au dezvoltat
afaceri \n mediul rural cu 13 milioane de euro.

Termenul limit` de depunere a proiectelor
pentru asigurarea culturilor
este sfâr[itul lunii noiembrie 2020
Fermierii din Ia[i pot ob]ine fonduri europene, pentru asigurarea
culturilor \n cadrul subm`surii 17.1- „Prime de asigurare a culturilor,
a animalelor [i a plantelor”- destinat` asigur`rii culturilor de
toamn` aferente anului 2019 [i aferente culturilor de prim`var`
pentru anul 2020. Fondurile disponibile \n cadrul acestei subm`suri
sunt de 6,6 milioane de euro.

Fermierii din Ia[i au \ncasat de la AFIR
100.000 de euro, fonduri europene
pentru culturile afectate de secet`
Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare
sunt fenomenele climatice nefavorabile, respectiv seceta, ar[i]a,
inunda]iile, grindina, înghe]ul timpuriu de toamn`, iarn` sau târziu
de prim`var`, ploile toren]iale sau ploile excesive [i de lung`
durat`. De asemenea, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada, dar
[i infest`rile cu organisme de carantin` d`un`toare plantelor sunt
eligibile la finan]are. Solicitan]ii pot beneficia de fonduri europene
dac` utilizeaz` terenuri agricole (cu excep]ia suprafe]elor cultivate
cu struguri pentru vin), dac` de]in, cresc sau exploateaz` animale.
Raluca COSTIN

Ie[enii sunt sf\tui]i
s\ reclame toate
ma[inile parcate
neregulamentar
pentru a fi ridicate
Ma[inile parcate neregulamentar reprezint` o
problem` tot mai mare pentru traficul din Ia[i,
motiv pentru care Poli]ia Local` solicit`
cet`]enilor s` reclame astfel de situa]ii
Autorit`]ile locale au luat m`suri tot mai dure având în
vedere cre[terea parcului de vehicule în municipiul Ia[i, odat`
cu începerea anului [colar [i universitar, care genereaz` blocarea
c`ilor de acces c`tre locuin]ele civile individuale [i colective.
Asta duce la blocarea zonelor de preselec]ie din intersec]ii,
blocarea trotuarelor, a pistelor destinate bicicli[tilor [i circula]ia
persoanelor cu dizabilit`]i, iar din acest motiv Poli]ia Local`
Ia[i, împreun` cu Servicii Publice Ia[i, a demarat, începând
cu data de luni, 26 octombrie, ac]iuni de ridicare a tuturor
vehiculelor aflate în astfel de situa]ii.
„Num`rul de sesiz`ri adresate Poli]iei Locale Ia[i este în
cre[tere progresiv`, astfel c` institu]ia este obligat` s` aplice
solu]iile legale pentru deblocarea c`ilor de acces. Rela]ii privind
ridicarea autovehiculului le pute]i ob]ine la numerele de telefon
0232.232.015 [i 0725.103.935”, au precizat reprezentan]ii Poli]iei
Locale Ia[i.

Accesul \n zona [colilor din Ia[i
este blocat de ma[inile
parcate neregulamentar
Poli]i[tii locali i-au sanc]ionat inclusiv pe conduc`torii
autovehiculelor depista]i c` sta]ionau pe trotuar, iar \n acest
fel au blocat circula]ia rutier`, dar [i a trec`torilor din zon`.
„Poli]i[tii locali se preocup` în permanen]` de siguran]a elevilor,
astfel, în cursul zilei, au ac]ionat pe linia identific`rii autoturismelor
care opresc/sta]ioneaz`/parcheaz` pe trotuarele din jurul
unit`]ilor de inv`]`mânt.
În acest context, s-au aplicat sanc]iuni conduc`torilor auto,
conform H.C.L. Ia[i nr. 54 din 2020 pentru reglementarea
normelor privind gospod`rirea [i instaurarea unui climat de
ordine [i cur`]enie în municipiul Ia[i”, au mai declarat oficialii
Poli]iei Locale Ia[i.
|ntr-o alt` ordine de idei, de la \nceputul anului 2020,
autorit`]ile din Prim`ria Ia[i au f`cut peste 1.000 de soma]ii
[i notific`ri c`tre proprietarii de autoturisme suspecte a fi
abandonate. De precizat faptul c` aproximativ 95 la sut` dintre
proprietarii sau de]in`torii legali ai vehiculelor abandonate sau conformat soma]iilor primite [i au îndep`rtat autovehiculele
de pe domeniul public.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@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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Imagini `n exclusivitate din interior!
A[a arat\ robotul care stabile[te
dac\ ai COVID-19! Zilnic, aici se
decide soarta a mii de oameni
Zilnic, \n laboratorul Praxis
din Ia[i se prelucreaz`
testele a mii de pacien]i
suspec]i de COVID-19. Aici,
cu ajutorul unui aparat
performant, se decide cine
este infectat cu noul
coronavirus. |n laborator se
fac zilnic [i 2.200 de teste.
Rezultatul testului PCR este
sigur dac` se respect` cu
stricte]e câteva punctecheie
Redactorii BZI au vizitat ieri laboratorul Praxis,
locul \n care se prelucreaz` zilnic mii de probe
recoltate de la pacien]ii suspec]i la infec]ia cu
COVID-19. PCR, aparatul „vedet`” al pandemiei
de COVID-19, arat` exact ca o unitate de calculator,
cu ajutorul c`ruia medicii pot diagnostica pacien]ii
suspec]i de COVID-19. Reprezentan]ii laboratorului
Praxis spun c` aparatul PCR nu poate da gre[
\n diagnosticare. Rezultatul testului fals-negativ
este determinat de o recoltare necorespunz`toare
a probelor din nasul [i gâtul pacientului. |n prima
zi de la declan[area pandemiei de COVID-19, la
acest laborator au fost solicitate doar 8 teste PCR.
La 8 luni distan]`, laboratorul Praxis face mii de
teste PCR, zilnic. „Nu ne-am a[teptat la a[a ceva”,
spune Cristina Hristodorescu, unul dintre administratorii
laboratorului.

De la un singur aparat PCR,
laboratorul Praxis a mai
achizi]ionat 3, pentru a putea
face fa]` miilor de cereri
|n laboratorul \n care se decide soarta pacien]ilor
suspec]i de COVID-19 lucreaz` peste 20 de cadre
medicale. |mbr`ca]i \n combinezoane, cu m`[tile
pe fa]`, angaja]ii laboratorului Praxis din Ia[i
lucreaz` cu cea mai mare grij` mii de teste PCR
pe zi. Câteva aparate lipite de pere]ii laboratorului
au contribuit la testarea a mii de pacien]i de la
declan[area pandemiei de COVID-19. „Nici nu neam gândit la un a[a volum de munc`, \ns` cuvântul
«pandemie» \nseamn`, practic, o contaminare \n
mas`. Am \nceput \n 2017 cu un echipament
automat PCR [i ulterior am mai achizi]ionat 3
sisteme. Avem puncte de recoltare \n Pa[cani [i
\n ora[ul Hârl`u. |n jude]ul Br`ila, unde avem un
alt laborator, exist` un loc special pentru recoltarea
probelor PCR. |n prima zi am \nceput cu 8 teste,
a doua zi erau deja 80 [i \n foarte scurt timp am
ajuns la 300 de probe pe zi. Acum prelucr`m
1.200-1.300 de probe pe zi. Ieri am prelucrat 2.200
de probe. Exist` dou` tipuri de probe. Probe
prelevate prin programul na]ional, care sunt
decontate de Ministerul S`n`t`]ii, [i asta presupune
recoltarea probelor \n Direc]iile Sanitare Publice
din diverse ora[e [i spitalele din Ia[i pentru triajul
epidemiologic la punctele de urgen]`. Alte probe,
sunt probe recoltate de noi, la punctele noastre
de recoltare. De la Br`ila, zilnic, vin \n jur de
100 de probe”, spune Cristina Hristodorescu, unul
dintre administratorii Laboratorului Praxis.

Cristina Hristodorescu:
„Rezultatul testului PCR
este sigur, dar exist` câteva
puncte-cheie care
trebuie respectate”
Reprezentan]ii laboratorului Praxis din Ia[i
spun c` aparatul PCR nu d` niciodat` gre[. Dac`
recoltarea probelor de la pacientul suspect de
COVID-19 se face corespunz`tor de c`tre un
cadru medical, atunci rezultatul testului este
concludent. |n caz contrar, testul va trebui s` fie
ref`cut. „Rezultatul testului PCR este sigur, dar
exist` câteva puncte-cheie. Printre acestea se
num`r` recoltarea probei, proba trebuie s` fie
foarte bine recoltat` din nas [i din gât pentru a
avea o suficient` \nc`rc`tur` viral` [i material
biologic din care extragem ARN-ul viral [i dac`
pacientul se afl` la \nceput de boal`, rezultatul
poate fi oarecum neconclundent. Atunci se prefer`
repetarea testului a doua zi sau la trei zile distan]`.
Poate un alt semn de \ntrebare fals-negativ ar
putea fi dac` pacientul a respectat sau nu condi]iile
de recoltare. Asta \nseamn` c` nu face sp`l`turi
nazale, nu m`nânc` cu 4 ore \nainte, nu m`nânc`
gum`, nu bea lichide. Testele nu interfer` cu
ARN-ul altor virusuri. Un pozitiv azi [i un negativ
mâine ar putea fi un pacient \n stadiu tardiv al
bolii, când valoarea amplific`rii este spre sfâr[it
[i suntem obliga]i s` d`m rezultat pozitiv chiar
dac` pacientul este spre sfâr[it de boal`. Este
posibil a doua zi s` ias` negativ, dar nu exist`
interferen]e pentru pozitivitate”, mai spune Cristina
Hristodorescu.

Aparatele PCR se sterilizeaz`
cu lampe UV [i alcool etilic
dup` fiecare extrac]ie

Aparatele PCR se sterilizeaz` dup` fiecare rulare.
|n orice moment \n care avem nevoie de ajutorul
unui inginer de service, avem sus]inearea inginerilor
din Ia[i. Este nevoie, pentru c` mai obosesc [i
aparatele. Sunt zile \ntregi \n care nu este nevoie
de service [i dintr-o dat` trebuie schimbat` o
lamp` la un echipament sau trebuie f`cut` o
decontaminare mai am`nun]it`. Atunci, echipamentul
se ridic`, se face decontaminarea \n spa]iul exterior
[i se aduce \napoi”, adaug` Cristina Hristodorescu.

Pentru a face fa]` volumului
mare de munc`, laboratorul
Praxis a avut nevoie
de noi angaja]i
Din cauza volumului mare de munc` [i a
num`rului de solicit`ri \n cre[tere pentru efectuarea
testului PCR, de la declan[area pandemiei de
COVID-19, la laboratorul Praxis s-au f`cut peste
15 angaj`ri. Administratorii laboratorului spun c`
nu au preconizat c` solicit`rile vor lua o asemenea
amploare. „Dup` ce a \nceput pandemia, pacien]ii
nu s-au mai adresat la laboratoarele noastre din
motive de restric]ii a st`rii de urgen]`. Ulterior,
pacien]ii au \nceput s` revin` [i, \ntr-adev`r, echipa
de biologie molecular` s-a extins [i nu numai.
S-a extins echipa de logistic` [i absolut tot
laboratorul s-a extins ca personal. Nu ne-am gândit
niciodat`, dar nu am stat cu mâinile \n sân. Am
angajat cam 15 sau chiar mai bine, de cadre
superioare”, mai spune administratorul laboratorului.

La doar 24 de ani, o tân`r`
biolog din Ia[i se ocup` zilnic
de realizarea a mii de
teste PCR: „La \nceput
mi-a fost fric`”

Dup` fiecare utilizare a aparatului PCR, cel
De vorb` cu cadrele medicale care se ocup`
care decide soarta a mii de bolnavi, cadrele de realizarea testelor PCR. Georgiana Leon are
medicale trebuie s`-l sterilizeze. Totodat`, \n orice doar 24 de ani [i lucreaz` ca biolog \n Laboratorul
moment, aparatul poate avea o defec]iune care Praxis din Ia[i. Prin mâinile ei trec zilnic mii de
poate fi remediat` imediat de c`tre speciali[ti. probe recoltate de la pacien]ii suspec]i la infec]ia
„Dup` fiecare extrac]ie, echipamentele de extrac]ie cu COVID-19. „Am avut nevoie de mult curaj.
sunt sterilizate cu lamp` UV [i alcool etilic absolut. La \nceput mi-a fost team`, nu pentru mine, ci
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

pentru cei dragi, pentru c` eu [tiu c` sunt
puternic` [i c` oricât de greu ar fi fost, a[ fi
putut s` fac fa]`. Acum nu \mi mai este fric`,
pentru c`, respectând ni[te m`suri de protec]ie,
riscul se diminueaz`. Când am terminat facultatea,
nu m-am gândit c` voi trece printr-o asemenea
perioad`. Facem fa]` volumului mare de munc`
prin comunicarea cu colegii, prin ajutor reciproc.
M` testez la finalul fiec`rei s`pt`mâni”, spune
Georgiana Leon, biolog la Laboratorul Praxis din
Ia[i.

Dr. Irina Resmeri]`: „Risc avem
de când depunem jur`mântul,
de când suntem studen]i la
medicin`, pân` când
ie[im la pensie”
Medicii cu experien]` care lucreaz` \n laboratorul
Praxis privesc tot fenomenul COVID-19 ca fiind
parte normal` din meseria lor. De[i nimeni nu
se a[tepta la amploarea cu care s-a r`spândit noul
tip de virus, cu to]ii au \n]eles c` aceasta este
menirea lor din momentul \n care au depus
jur`mântul lui Hipocrate. „Eu vin din spital, din
clinic`, sunt medic specialist genetician, noi suntem
o specialitate cu o plaj` mai \ntins`. Vin direct
de la pacient, la pacient \n laborator, tot un
program lung, doar c` de data aceasta lucrez cu
pipete, nu cu copiii. Nu mi-a fost fric` de infec]ia
cu COVID-19. Risc avem de când depunem
jur`mântul, de când suntem studen]i la medicin`,
pân` când ie[im la pensie. Orice persoan` este
la risc oricând. Am \nv`]at la microbiologie despre
familia coronavirus [i nu e ca [i cum nu suntem
obi[nui]i cu asta. Noi, medicii, ne facem doar
datoria. |n facultate am studiat despre familia
coronavirusurilor. Ne gândeam cu to]ii c` poate
vom ajunge \n aceast` situa]ie. Am tras lozul
2020, asta este. La noi au \nceput s` creasc`
testele pe zi ce trece. Nu m` testez des. Ne
test`m doar când e cazul. |n orice laborator exist`
pericole de infectare. Conteaz` s` lucrezi corect”,
spune dr. Irina Resmeri]`, medic specialist genetic`
medical` la laboratorul Praxis din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU
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Descoperire [ocant\ la o gr\dini]\ din
Ia[i! Un schelet uman a fost g\sit sub o
sal\ de curs. Nimeni nu `[i explic\ cum au
ajuns r\m\[i]ele acolo
Un schelet uman a fost g`sit \n timpul unor
lucr`ri efectuate la o gr`dini]` din Ia[i. Ieridiminea]`, la Gr`dini]a din Ro[cani avea s` fie
f`cut` descoperirea [ocant`. Muncitorii care
lucreaz` la modernizarea imobilului au g`sit \n
urma unor s`p`turi osemintele. Primarul comunei
a anun]at imediat autorit`]ile, iar ieri, la Ro[cani,
au ajuns oamenii legii. Scheletul a fost examinat,
iar ulterior a fost ridicat [i dus la Institutul de
Medicin` Legal` (IML) Ia[i, pentru a fi examinat.
Oamenii legii trebuie s` afle de când exist` sub
gr`dini]`. Muncitorul care a g`sit scheletul a spus
c` s-a speriat ini]ial de ce a g`sit. „Lucram aici,
lâng` funda]ie. S`pam [i am dat de ceva. Am
crezut c` e un lemn, dar dup` mi-am dat seama
c` e un os. M-am speriat [i i-am chemat pe
colegi”, a spus muncitorul care a descoperit
osemintele.

Cum au ajuns osemintele
sub funda]ia gr`dini]ei?
Localnicii spun c` gr`dini]a a fost ridicat` \n
anul 1974. Ciudat este faptul c` osemintele au
fost g`site chiar sub funda]ie. Muncitorii au
precizat c` era aproape imposibil ca acestea s`
fi fost acolo [i s` nu fie descoperite. „Când sapi
o funda]ie, e greu s` nu te duci mai jos sau mai

sus cu s`patul. Trebuia s`-l g`seasc`. A[a zic eu.
Acum m` gândesc c` poate e vreunul dintre
muncitori, s-or fi certat... nu [tiu”, a spus unul
dintre muncitori. Cert este c` osemintele nu \i
apar]in unui soldat. Nu au fost g`site articole
vestimentare [i nici nu a fost g`sit` vreo casc`
sau vreun indiciu care s` fi dus c`tre un soldat.
Acum, anchetatorii trebuie s` afle cât de vechi
sunt osemintele [i eventual s` stabileasc` cum
s-a produs decesul. Speciali[tii pot estima vechimea
r`m`[i]elor, \ns` oamenii legii nu prea au ce face
\n astfel de cazuri. Dac` a fost vorba despre o
crim` de exemplu, este imposibil de aflat cine
este autorul. Va fi aproape imposibil de aflat
identitatea celui care i-au apar]inut osemintele.

La Ia[i s-au g`sit des
r`m`[i]e umane \n timpul
lucr`rilor de construc]ie
În cursul lunii decembrie 2019, în timpul
lucr`rilor de reabilitare a Casei „Vasile Pogor”,
sediul Muzeului Na]ional al Literaturii Române
(MNLR) Ia[i, au fost descoperite osemintele a
dou` persoane. Scheletele umane au fost descoperite
în momentul unor lucr`ri la pu]ul liftului destinat
persoanelor cu dizabilit`]i. Cl`direa-monument
istoric a intrat într-un proces de reabilitare înc`

din octombrie 2018, urmând a fi gata pân` la
sfâr[itul acestui an. Descoperirea f`cut` îns` de
echipa de arheologi de la Institutul de Arheologie
din cadrul Academiei Române a mai amânat o
vreme lucr`rile. De altfel, autorit`]ile jude]ene au
explicat c` descoperirea respectiv` a f`cut ca
lucrarea s` se opreasc` o vreme, îns` proiectul
derulat cu fonduri europene nu va fi afectat.

Trebuie clarificat`
situa]ia [i \n acest caz
Reprezentan]ii Direc]iei Jude]ene de Cultur`
au confirmat situa]ia, îns` au men]ionat c` a[teapt`

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

raportul de la cei care au f`cut descoperirea
pentru a vedea ce este de f`cut în continuare.
{i Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului Ia[i a
deschis o anchet` în acest caz. Cert este c`
nimeni nu [tie cum au ajuns cele dou` schelete
tocmai acolo. Una din probabilit`]i ar ]ine de
faptul c` o parte din curtea Casei „Vasile Pogor”
a fost aproape jum`tate de secol cimitir pentru
sute de solda]i sovietici. În curtea locului unde
se afl` acum sediul MLR Ia[i, a ap`rut un cimitir
în care au fost îngropa]i solda]i ai fostei Uniuni
Sovietice (URSS), mor]i în cel de-Al Doilea R`zboi
Mondial.
Drago[ SAVIN
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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
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

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

Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
Rela]ii la: 0232.230637;
Proiectant inginer construc]ii,
experien]` precizate, KARMIC
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
WOOD SRL. Rela]ii la:
studii superioare, f`r` experien]`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n 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.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Secretar, 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.
Secretar, studii superioare,
experien]` 5 ani, operare PC,
limba englez`, italian`, german`,
UNIVERSITATEA DE MEDICINA
{I FARMACIE GRIGORE
T.POPA. Rela]ii la: 0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
Secretar, studii superioare, f`r`
experien]`, operare PC avansat,
limba francez`, concurs
20.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA {I FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sofer, studii medii, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
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MIC A PUB LIC ITATE
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii medii, experien]` 5
ani, CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, experien]` 1
an, PRIMA CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Sudor arc electric, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.

Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
CATYAX CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, FEROM SRL.
Rela]ii la: 0744517536;
office@mobilaferom.ro.
Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Vânz`tor, studii minime, f`r`
experien]` precizate, SIVA PATIR
SRL. Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.
Vânz`tor ambulant, studii
minime, f`r` experien]`
precizata, SIVA PATIR SRL.
Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.
Vopsitor, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE

AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Zidar, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, ART DIZAIN
FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Zidar, studii medii, cu experien]`,
DAF TRADING IMPEX SRL.
Rela]ii la: 0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

MEDIU
JDID NOURELDINE titular al
PUZ: ÎNTOCMIRE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUIN}A {I
SPA}II PENTRU SERVICII PE
TEREN PROPRIETATE, amplasat
\n: ZONA BUCIUM, FRONT LA
SOS. BUCIUM, NC 131598,
131604, IA{I, anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de ob]inere a avizului de
mediu. Prima versiune a
proiectului de plan/program
propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i – Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
luni-joi (orele 8:00 – 16.30 ) [i
vineri (orele 8:00 – 14.00 ).
Observa]iile publicului se primesc
la sediul APM Ia[i – Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, Ia[i, \n termen
de 15 zile calendaristice de la
publicarea anun]ului.

CONCURSURI
Biblioteca Central` Universitar`
„Mihai Eminescu” Ia[i
organizeaz` concurs pentru
ocuparea, în conformitate cu
prevederile HG 286/2011
actualizat` [i ale Legii-cadru
153/2017 actualizat`, a unui
post contractual vacant, pe
perioad` nedeterminat`: - 1 post
îngrijitor, studii generale, în cadrul
Serviciului Administrativ; Condi]ii
specifice de participare: absolvent de studii generale; capacitate de efort [i spirit
gospod`resc; -cuno[tin]e privind

cur`]area [i igienizarea spa]iilor; adaptare dinamic` la sarcinile de
lucru. Acte necesare înscrierii la
concurs: Dosar plic; Cerere de
concurs adresat` directorului
general al BCU „Mihai Eminescu”
Ia[i; Copie dup` cartea de
identitate; Copii dup`
documentele care atest` nivelul
studiilor; Curriculum vitae;
Certificat de cazier judiciar;
Adeverin]` medical` din care s`
reias` compatibilitatea
candidatului cu atribu]iile
postului; Copie dup` carnetul de
munc`. Înscrierile se fac pân` în
data de 18 noiembrie 2020, ora
12.00 la Serviciul Administrativ.
Rezultatul selec]iei dosarelor va fi
afi[at în data de 18.11.2020, ora
14.00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la Serviciul Administrativ,
tel. 0232-264245/ int. 117.
Concursul se va desf`[ura în
dou` etape, dup` cum urmeaz`:
25 noiembrie 2020, ora 9.00 –
proba practic`, 27 noiembrie
2020, ora 9.00 – interviul.
Rezultatele finale vor fi afi[ate în
data de 03.12.2020.
LA DATA DE 23 NOIEMBRIE
2O2O ARE LOC CONCURSUL
PENTRU OCUPAREA A UNUI
POST VACANT, PE O
PERIOADA DETERMINATA DE 1
AN : I. REFERENT
,COMPARTIMENTUL
SECRETARIAT, STARE CIVILA {I
RELA}II PUBLICE. Dosarul de
concurs va con]ine \n mod
obligatoriu: 1 copia actului de
identitate; 2 cerere; 3 copie
diplome de studii/adeverin]` [i
alte acte de atestare solicitate; 4
copie carnet de munc` sau
adeverin]` care atest` vechimea
\n munc`; 5.cazier judiciar; 6
adeverin]` care atest` starea de
s`n`tate corespunz`toare. 7
copie diplom` de studii ,cursuri
de calificare ,atestat, alte
\nscrisuri care sa atesta
\ndeplinirea condi]iilor specifice.8.
curriculum vitae. Copiile de pe
actele ce vor fi depuse sunt
\nsoti]e [i de documentele
originale. |NSCRIEREA
CANDIDA}ILOR, Candida]ii vor
depune dosarele de participare la
concurs pân` la data de 13
noiembrie 2020. La concurs se
\nscriu candida]i care \ndeplinesc
cumulativ urm`toarele cerin]e:
condi]ii specifice. -studii
superioare/medii -cu diplom` sau
adeverin]`; -permis categ B constituie avantaj; condi]ii
generale -vârst` minim` de 18
ani \mplini]i -capacitate deplin`
de exerci]iu; -starea de s`n`tate
corespunzatoare postului pentru
care candideaz` atestat` de
medicul de familie [i de medicul
de specialitate (psihologul) \ndepline[te condi]iile prev`zute
de lege pentru ocuparea postului
vacant. -\ndepline[te condi]iile
specifice pentru ocuparea
postului. -nu a fost condamnat
pentru s`vâr[irea unei infrac]iuni ;
contra umaunit`]ii ,contra statului
sau autorit`]ii de serviciu sau \n
legatura cu serviciu.

Lucian, cu sediul ales in mun.
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i, în calitate
de lichidator judiciar al S.C.
SACSIL S.R.L, desemnat de
Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
4654/99/2020, notific` faptul c`
prin \ncheierea nr.
65/22.10.2020, împotriva
debitorului S.C. SACSIL S.R.L.,
cu sediul \n Mun Ia[i, str. Sf.
Lazar, NR. 41, bl. B 4, sc.B et.3,
ap. 6, Jud. Ia[i, având J
22/714/1997, Cod unic
\nregistrare; 9477721, s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`.
Termenul limit` pentru
înregistrarea cererii de admitere a
crean]elor asupra averii
debitorului este 07.12.2020.
Termenul pentru întocmirea
tabelului preliminar este
17.12.2020.Termenul pentru
definitivarea tabelului de crean]e
la 22.01.2021. Prima Adunare a
Creditorilor va avea loc în Ia[i,
str. Cuza-Vod`, nr.4, et. 1, cam.
108, jud. Ia[i, la data de
21.12.2020, ora 11ººavând pe
ordinea de zi : alegerea
Comitetului Creditorilor, al
pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
– C.I.I. Ardelianu Ovidiu Lucian [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Creditorii interesa]i pot depune
declara]ii de crean]` la dosar, în
dublu exemplar, cu men]iunea ca
exemplarul pentru lichidatorul
judiciar sa fie comunicat direct
acestuia la sediul ales din Mun.
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i .

Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu
Lucian, cu sediul ales \n mun. Ia[i,
str. Cuza Vod`, nr.4, et.1, cam.
108, jude]ul Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al S.C. ANA
INSTALATII GRUP S.R.L,
desemnat de Tribunalul Ia[i în
dosarul nr. 2858/99/2020, notific`
faptul c` prin \ncheierea nr.
57/16.09.2020, împotriva
debitorului S.C. ANA INSTALATII
GRUP S.R.L., cu sediul \n Mun
Ia[i,. str. Luca Arbore, NR. 3, bl.
403, sc.A, et.3, ap. 13, Jud. Ia[i,
având J 22/1508/2010, Cod unic
\nregistrare; 27681540, s-a
dispus deschiderea procedurii
simplificate de insolven]` [i
intrarea \n faliment. Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor asupra
averii debitorului este 02.11.2020.
Termenul pentru întocmirea
tabelului preliminar este
12.11.2020. Termenul pentru
definitivarea tabelului de crean]e
la 09.12.2020. Prima Adunare a
Creditorilor va avea loc în Ia[i, str.
Cuza-Vod`, nr.4, et. 1, cam. 108,
jud. Ia[i, la data de 12.11.2020,
ora 11ºº având pe ordinea de zi:
alegerea Comitetului Creditorilor,
al pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
– C.I.I. Ardelianu Ovidiu Lucian [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Creditorii interesa]i pot depune
declara]ii de crean]` la dosar, în
dublu exemplar, cu men]iunea ca
exemplarul pentru lichidatorul
judiciar sa fie comunicat direct
acestuia la sediul ales din Mun.
NOTIFICåRI
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.1,
cam.108, jude]ul Ia[i.
Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n
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Juc\torii de la Dinamo, dispera]i din
cauza situa]iei financiare: ıM\ întreab\
mereu de faliment! Mai au restan]e!‰
Dinamo se afl` pe locul 14 în clasamentul din Liga I, iar
juc`torii din „{tefan cel Mare” sunt dispera]i din cauza situa]iei
financiare. Florin Manea a vorbit despre situa]ia echipei antrenate
de Cosmin Contra, iar acesta a dezv`luit c` stranierii din „{tefan
cel Mare” sunt dispera]i s` afle detalii despre ceea ce se întâmpl`
la Dinamo. Totodat`, Florin Manea sus]ine c` antrenorul Cosmin
Contra ar trebui s` r`mân` în continuare la Dinamo Bucure[ti,
dar este sigur c` oficialii spanioli îl vor demite dac` „Guri]`” nu
o s` reu[easc` s` duc` echipa în zona de play-off.

Juc`torii de la Dinamo, dispera]i
din cauza situa]iei din „Groap`”
„Nu cred c` trebuie s` fie demis Cosmin Contra, dar dac`
continua a[a… orice club se gânde[te la asta. El are un lot foarte
bun la Dinamo, nu putem s` spunem c` ei nu au valoare, dar
au nevoie de omogenitate. Problemele financiare apas` [i conteaz`
foarte mult atmosfera în echip`.
Diego Fabbrini m` sun` [i m` intreab`. Au intrat o parte din
bani, mai au restan]` 2-3 luni. Mi se pare c` au încasat doar pe
iulie. El m` întreab` mereu de faliment, ce se întâmpl`, dac` e
adev`rat ce se întâmpl` în pres`. Apas` aceast` situa]ie.
A gre[it [i el, normal. Prietenia mea cu el nu are leg`tur`
cu ceea ce spun. Dac` se continua a[a, atunci trebuie s` fie
schimbat. Poate nu exist` chimie între el [i juc`tori”, a spus
Florin Manea.
Dinamo, în zona de retrogradare dup` 8 etape jucate în
sezonul 2020-2021
Dinamo Bucure[ti ocup` locul 14 în clasamentul din Liga 1,
cu 5 puncte, la egalitate cu FC Arge[, dup` doar 8 etape jucate
în sezonul 2020-2021. Forma]ia antrenat` de Cosmin Contra are
o victorie, dou` remize [i cinci înfrângeri în actuala edi]ie din
primul e[alon fotbalistic.
Pentru Dinamo Bucure[ti urmeaz` meciul cu Astra Giurgiu,
vineri, 30 octombrie, de la ora 21:00, dar partida este pus` sub
semnul întreb`rii din cauza cazurilor de COVID-19 ap`rute la
gruparea din Giurgiu.
Cosmin Contra recunoa[te problemele financiare grave de la
Dinamo, dezv`luite de ProSport. Antrenorul spune c` nu a primit
niciun ban de când a revenit în {tefan cel Mare [i ia în calcul
chiar desp`r]irea de echip`, dac` lucrurile vor continua a[a.
Dinamo a ajuns la patru e[ecuri la rând, iar Cosmin Contra este
amenin]at cu demiterea, dac` nu va câ[tiga cu Astra.

Cosmin Contra recunoa[te criza
financiar` de la Dinamo:
„Nici eu nu am luat niciun ban!”
„Mi-au zis c` este un proiect foarte mare la Dinamo, în care
se va investi 10 milioane de euro în primul an. Mi-au zis c`
acesta va fi bugetul. Nu [tiu dac` aici sunt incluse [i datoriile,
dar oricum 10 milioane este o sum` considerabil`, un buget bun,
s`n`tos, po]i s` aduci juc`tori de calitate. Au zis c` vor face o
academie serioas`, în stilul spaniol. A fost un proiect pe care am
dorit mereu s`-l am în România.
Deocamdat`, nu (dac` spaniolii au respectat promisiunile, n.r.)
Asta e problema. De aceea am zis c` se mi[c` greu lucrurile în
sensul `sta. Deocamdat`, proiectul nu func]ioneaz` de unde ar
trebui s` func]ioneze. Dar am zilnic discu]ii cu directorul sportiv,
cu Pablo Cortacero, m` lini[tesc [i zic c` nu vor fi probleme de
bani. Da, sunt (probleme cu banii, n.r.). Unii au dou` luni, eu
am o lun` [i un pic. Deocamdat`, nici eu nu am luat niciun ban”,
a declarat Cosmin Contra la Gsp. Antrenorul ia în calcul [i
desp`r]irea de Dinamo, dac` problemele financiare vor continua.
„Au adus, dar pu]ini bani. Primele salarii, fiindc` b`ie]ii aveau
o datorie de 3 luni, au f`cut o infuzie de 200.000 de euro. Apoi,
zilele trecute, s-au pl`tit ni[te bani din drepturile TV, au mai luat
juc`torii ni[te bani. Infuzia aia mare, de care s-a tot vorbit, trebuie
s` ajung` în club ca lumea s` se lini[teasc` din toate punctele
de vedere. Trebuie s` cred. Dac` nu, atunci proiectul a existat
doar din vorbe. Când cineva aduce 12 juc`tori cu salarii bune [i
foarte bune, plus 10 oameni în administrativ, nu ar avea logic`
s` fac` atâtea eforturi, s` aduc` oameni din Spania, din Polonia,
din Slovacia, de unde au venit [i de unde [i-au l`sat familiile,
iar acum s` se strice din fa[`”, a mai spus fostul selec]ioner.
„Nu, nu (dac` are vreo inten]ie de a renun]a, n.r.). Dac` vor
continua aceste probleme [i nu vor intra banii, nu are rost s`
r`mân într-un proiect în care mi s-a spus un anumit lucru [i nu
se întâmpl` acel lucru. Dar eu nu sunt genul s` dau bir cu fugi]ii.
Eu am încredere c` pot face treab` la Dinamo, am încredere în
munca pe care o pot face la nivel sportiv, dar trebuie s` fiu l`sat
s-o fac”, a mai spus Contra.

Fostul mare dinamovist, D`nu] Lupu, spune c` fostul selec]ioner
are caren]e în ceea ce prive[te meseria, din moment ce a acceptat
s` preia echipa în contextul actual.
„Cred c` [i Contra a fost vinovat, pentru c` a acceptat s`
vin` a[a. Eu nu cred c` a luat vreun ban pân` acum, de când
a venit. Trebuie s` spun` adev`rul. {i eu vreau s` aduc` spaniolii
bani, dar trebuie s` spun` cineva ceva. Trebuie s` ias` oamenii
de acolo [i s` spun` dac` sunt bani sau nu. Nu s` ascund`.
Niciodat` nu a[ fi adus 14 juc`tori la Dinamo, dac` eram în locul
lui Contra. Acceptam s` vin, dar nu eram de acord s` vin` 14
juc`tori. Nu po]i s` faci treab` cu atâ]ia juc`tori, într-o lun`.
Înseamn` c` nu e antrenor, dac` a acceptat s` vin` a[a, c`
spaniolii i-au adus juc`torii. În fotbal, antrenorul aduce juc`torii,
nu conducerea. Nu cred c` exist` în lumea asta echip` care s`
aduc` 14 juc`tori”, a declarat D`nu] Lupu la Look Sport.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Cosmin Contra, atacat violent de D`nu]
Lupu, fosta glorie a lui Dinamo
Cosmin Contra, atacat violent de o fost` glorie a lui Dinamo:
„Nu e antrenor!”

Condi]ia pus\ de Edi Iord\nescu pentru
a semna cu Astra Giurgiu: ıAtunci putem
s\ vorbim despre o posibil\ colaborare‰
Edi Iord`nescu a dezv`luit care este condi]ia pentru a se
întoarce la Astra Giurgiu, echip` preg`tit` în prezent de secundul
s`u, Radu Alexandru.
Fiul lui Anghel Iord`nescu, care a mai preg`tit Astra în
sezonul 2017-2018, când a reu[it calificarea în play-off, spune c`
s-ar întoarce la Giurgiu dac` patronul Ioan Niculae va rezolva
toate problemele financiare ale clubului
„Sunt obligat s` neg pentru c` nu am avut nicio implicare [i
nici nu am în acest moment. Se face o leg`tur` pentru c` secundul
meu este Radu Alexandru, cel care se ocup` în momentul de
fa]` de Astra. A f`cut asta la solicitarea lui Dani Coman, cel care
este prietenul meu [i a apelat la mine pentru ajutor. Mi-am dat
acordul de[i am avut re]ineri. Alex a mers [i s-a implicat, dar
asta nu m` oblig` s` vin în perioada urm`toare.
Exist` interes din partea Astrei [i m-a bucurat acest lucru
pentru c` asta înseamn` c` munca mea a fost apreciat`. A fost
o perioad` bun`, dar eu nu am luat o decizie final`. La Astra
sunt anumite probleme [i sper s` se rezolve. Dac` se rezolva,
atunci putem s` vorbim despre o posibil` colaborare. Eu am
sprijinit moral echipa”, a spus Edi Iord`nescu, pentru ProSport.
Pe lâng` propunerea de la Astra, Edi Iord`nescu a dezv`luit
c` a mai avut, recent, o ofert` din Arabia Saudit`, de la Al Ain,
pe care a ales, îns`, s` o refuze. „Eu am am avut discu]ii, dar
nimic s` se concretizeze [i am hot`rât s` mai a[tept. Am avut

ceva foarte bun de la Al Ain, din Arabia Saudit`, era foarte
avantajoas` financiar, dar nu am vrut s`-mi las familia”, a recunoscut
antrenorul, la emisiunea Liga Digi Sport.
Dorin]a lui Ioan Niculae este s`-l aib` din nou pe Edi antrenor,
dar pentru asta trebuie s` bage mân` adânc în buzunar.
Astra trebuie s` pun` repede în practic` planul financiar pentru
c` exist` [i varianta întoarcerii lui Bogdan Andone [i a staff-ului
s`u la Giurgiu, dac` în dou` s`pt`mâni de la desp`r]ire nu le
sunt pl`tite datoriile, conform documentelor semnate de cele dou`
p`r]i. Primul gest c`tre echilibrarea financiar` a clubului a fost
f`cut de Niculae înaintea partidei de la Giurgiu, când le-a trimis
juc`torilor în conturi unul dintre cele patru salarii restante. Mi[care
nu s-a soldat îns` cu câ[tigarea vreunui punct.
Niculae i-a anun]at pe juc`tori c` în aceast` s`pt`mân`, dup`
ce intr` banii de la Kayserispor pe Denis Alibec, le mai achit`
un salariu sau chiar dou`. Stingerea datoriilor c`tre juc`tori este
una dintre condi]iile puse de Iord`nescu jr. s` preia echipa. {i
oricum, Edi nu se va a[eza pe banc` mai repede de finalul lunii
octombrie pentru c` a[teapt` s`-i nasc` so]ia.
De asemenea, Iord`nescu a solicitat [i mai multe transferuri,
dou` dintre ele fiind realizate în ultima zi de mercato: italianul
Mattia Montini [i croatul Dario Canadjija, dar echipa va mai lua
juc`tori liberi de contract. De asemenea, Bogdan Mara este pe
punctul de a se al`tura echipei de conducere de la Astra.
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Carne de pas\re adus\ din
Polonia, `n Ia[i, infestat\ cu
Salmonella. Zeci de tone de
produse contaminate au
fost retrase `nainte de a
ajunge pe mesele ie[enilor

Bursa bârfelor

Nem]ii de la ION \i rup
pe [efu]ii din Ia[i
Dup` ce au cules bani gr`mad` f`r` s` fie deranja]i de [efu]ii
lor din Germania, a venit [i rândul parazi]ilor securi[ti din Ia[i
care au luat posturile c`ldu]e de la ION pentru care iau sute de
milioane f`r` s` fac` nimic, doar s` dea cu subsemnatul la nem]i.
Cic` treaba cu bazele de date vândute la Ionic` Lupulic` [i Gigi
|mbunescu e groas` r`u de tot [i asta a ajuns tocmai la Berlin.
Nu numai c` poli]ia financiar` de la UE a intrat pe fir, dar
pensionarii `[tia instalatori din Ia[i au crezut c` sparg pia]a pe
la spatele ION-ului [i acum se v`d cu z`ng`nit de c`tu[e la mâini,
iar treaba e groas` r`u de tot.

Studen]ii se \mboln`vesc pe
capete la umefeu, dar pe
Viorelu[ \l doare la... scripc`!
Babetele bârfitoare \ncep \n for]` edi]ia de ast`zi, cu una nou`
despre acela[i Viorelu[ Scripc`. Gurile rele spun c` zeci de persoane
au luat Guvid-19 prin cl`dirile de la umefeu, din cauza condi]iilor
proaste sau, mai bine zis, din cauza lipsei condi]iilor de a face
educa]ie \n timp de pandemie. {i aceea[i oameni r`i arat` cu
dege]elul c`tre Viorelu[ Scripc`, cel care n-ar fi f`cut absolut nimic
\n timp de pandemie pentru a stopa o eventual` r`spândire de
Guvid-19. Zice-se c` deja sunt vreo 40 de cazuri confirmate de
bolnavi - asta, pentru c`, cic`, studen]ii sunt \nghesui]i prin
amfiteatre, fac stagiile câte dou`-trei grupe \ntr-o „debara”, iar
multe ore, care ar putea fi f`cute online, sunt f`cute, de fapt, \n
amfiteatre, unde riscul de contaminare este foarte ridicat.

Mirciulic` Labulache e emo]ionat
c` a cheltuit prea mul]i bani
De data asta, Mirciulic` Labulache a pariat mult de tot ca s`
r`mân` [i el \n politic` la un partid cu nume care poate s`-i
acopere imaginea de golan care bate femei nevinovate. Cic` \n
ultimele luni, Mirciulic` a scos bani din buzunar mai mult ca
niciodat`, iar asta la sfatul so]iei care \l tot \mpinge pe idiot \n
fa]a reflectoarelor. Chiar dac` e con[tient c` nu are ce c`uta acolo,
Mirciulic` Balonache [tie c` nu are [anse prea mari decât s` se
aga]e cu ghiarele de vreun partid [i vreun securist afiliat politic
care s`-i salveze fa]a de la problemele penale ieftine pe care [i
le-a f`cut cu propriul pumn.
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Mai multe probe din carne de pas`re
adus` din Polonia au fost descoperite cu
Salmonella de c`tre speciali[tii din cadrul
DSVSA Ia[i. Zeci de tone de produse
infestate cu aceast` bacterie au fost
retrase \nainte de a fi comercializate \n
supermarketurile din Ia[i
Speciali[tii din cadrul Direc]iei Sanitar Veterinare [i Pentru
Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Ia[i au analizat 6 probe de carne
tocat` de pas`re, carne de pas`re spate cu os adus` din Polonia.
Rezultatele la probele prelevate au ar`tat c` acestea au Salmonella.
„Au fost descoperite 15 tulpini de Salmonella nepatogen`, provenite
de la 6 probe de carne de pas`re, [i alte dou` tulpini contaminate,
respectiv Salmonella enteriditis. S-au luat m`surile necesare pentru
ca produsele contaminate s` nu ajung` pe pia]`. Din p`cate, tehnologia
prin care se ob]ine carnea de pas`re favorizeaz` dezvoltarea salmonellei,
de aceea m`surile de siguran]` trebuie sporite. Fie nu au fost procesate
\n condi]ii igienice, fie nu s-a f`cut depozitarea corespunz`toare”,
sus]in speciali[tii din cadrul DSVSA Ia[i.

DSVSA Ia[i: „Permanent se fac
controale [i la carnea de pas`re adus` din
import, mai ales la cea din Polonia [i
Ungaria, care are mai des aceast`
problem`, infectarea cu Salmonella”
|ntreaga cantitate de pui importat` din Polonia descoperit` de
speciali[tii DSVSA a fost confiscat` din depozitele operatorilor economici,
f`r` s` fi ajuns pe rafturile magazinelor. Zeci de tone de carne de
pas`re ajung \n supermarketurile din Ia[i care sunt controlate de
inspectorii DSVSA \nainte de a fi comercializate sau operatorii economici
aduc probe pentru a fi verificate \n laborator. „Permanent se fac
controale [i la carnea adus` din import, mai ales la cea din Polonia

[i Ungaria, care are mai des aceast` problem`, infectarea cu Salmonella”,
sus]in speciali[tii sanitar-veterinari de la DSVSA Ia[i. Dac` sunt
descoperite probleme la carnea importat`, sunt notificate autorit`]ile
veterinare din Polonia prin Sistemul Rapid de Alert` Alimente [i
Furaje (RASFF).

Speciali[tii DSVSA Ia[i au analizat
2.784 de probe la alimente,
\n anul 2020, la care au efectuat 7.243 de
investiga]ii, cu o propor]ie de
0,30 de probe necorespunz`toare
De asemenea, DSVSA Ia[i a analizat \n ultima perioad` [i probe
prelevate de la vulpi provenite din Republica Moldova. „|n anul 2012
s-a ini]iat Programul de vaccinare aerian` antirabic`, a vulpilor, \n
16 jude]e. Ulterior, din anul 2014, s-a extins programul \n toat` ]ara,
iar analizele se f`ceau la laboratoarele jude]ene. |n septembrie 2020,
\n baza unui acord semnat \ntre pre[edintele ANSVSA [i pre[edintele
ANSA din Republica Moldova, probele recoltate de la vulpi se analizeaz`
la laboratorul din Ia[i”, sus]in speciali[tii din cadrul DSVSA Ia[i.

Salmonella poate provoca afec]iuni
grave stomacale sau intestinale
Bacteria Salmonella tr`ie[te \n tractul intestinal al animalelor infectate
[i la om [i poate contamina o varietate de alimente, cum ar fi carne,
ou`, lapte, fructe de mare, legume, fructe. Simptomele infec]iei cu
Salmonella sunt, de obicei, gastro-intestinale: diaree (uneori cu sânge),
febr`, grea]`, vom`, crampe abdominale. Aceste simptome pot fi severe,
\n special la copiii mici, persoanele \n vârst` [i persoanele cu sistemul
imunitar sl`bit. Simptomele pot s` apar` dup` 6-72 ore de la infectarea
cu bacteria Salmonella (perioada de incuba]ie) [i dureaz` \n general
pân` la o s`pt`mân`. |n cazurile severe, toxiinfec]ia alimentar` cu
Salmonella poate provoca deshidratarea atât de accentuat` \ncât bolnavul
trebuie spitalizat pentru a i se administra lichide [i electroli]i intravenos.

Firmele din Ia[i au fost drastic
sanc]ionate dup` ce zeci de persoane
au fost infectate cu Salmonella
|n anul 2016, ancheta epidemiologic` efectuat` de medici, \n urma
\mboln`virii a 25 de persoane care au consumat preparate din carne,
a ar`tat c` provenea de SC Marcel SRL din Ia[i. Persoanele respective
au declarat medicilor c` li s-a f`cut r`u dup` ce au mâncat tob`
produs` de societatea amintit`. La Spitalul municipal Pa[cani au fost
internate 13 persoane, dintre care un copil \n vârst` de 15 ani, iar
alte dou` au fost spitalizate la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i.
Alte 8 persoane au primit tratament medicamentos la domiciliu.
Probele recoltate din tob` au eviden]iat prezen]a unei tulpini de
Salmonella. De asemenea, la pacien]ii interna]i s-au identificat 7 tulpini
de Salmonella.
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