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Explozie pe piața livrărilor la domiciliu
din Iași, din cauza pandemiei de
COVID-19. Cererea din partea
clienților a crescut cu până la 50 la sută
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Regele străzilor din Iași. Povestea
păcălit de o casă de purtate de o
senzațională a lui Dumitru Tăutu, cel
amanet din Iași!
puștoaică de 17 ani mai experimentat vatman de la CTP Iași
O ieșeancă a vrut să-și ofere o bijuterie cu
din Iași cu un
La cei 61 de ani ai săi, Dumitru Tăutu
ocazia zilei de naștere. A apelat la serviciile
este cel mai vechi și experimentat
necunoscut
unei case de amanet din bulevardul Tudor
vatman din cadrul Companiei de
Vladimirescu. Produsul a fost vândut cu
au ajuns virale
Transport Public CTP Iași, fiind
actualitate 9

precizarea că este nou, dar prezenta
defecțiuni. Patronul a refuzat
să înapoieze banii

considerat un adevărat rege al
străzilor din oraș. S-a îndrăgostit
încă din anii '80 de tramvaiele model
ITB pline ochi de călători care
circulau agățați de uși...
eveniment

O adolescentă în vârstă de 17 ani a făcut
o postare în mediul online care a devenit
virală. Puștoaica din Iași a postat pe un
site de profil un anunț în care își
manifesta dorința de a lucra ca bonă...
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Ieri, la Iași au murit patru
pacienți diagnosticați cu COVID-19!
Printre aceștia se numără și o
femeie salvată din incendiul de la
Spitalul Județean Piatra Neamț
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Veste șoc pentru zeci de mii de
ieșeni din zona metropolitană. Transportul
public din jurul Iașului se va închide
Alertă de răspândire a virusului
COVID-19 în municipiul Iași și în
comunele din zona metropolitană.
Explozia cazurilor de coronavirus
a făcut ca rata de infectare să
crească de la zi la zi, iar mai multe
localități să fie aproape de o
carantină totală. Primăria Iași a
decis chiar să restricționeze
traficul către comunele limitrofe
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Autoturisme de lux
furate din Belgia [i
Germania, confiscate
de poli]i[tii de
frontier\ ie[eni
Poli]i[tii de frontier` ie[eni au confiscat mai
multe autoturisme de lux care au fost furate
din str`in`tate [i pe care mai mul]i cet`]eni
din Republica Moldova \ncercau s` le scoat`
ilegal din ]ar`
Echipele din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poli]iei
de Frontier` Ia[i au descoperit [i confiscat mai multe autoturisme
de lux care au fost furate din str`in`tate sau care au fost
radiate din circula]ie [i aveau numere false de \nmatriculare.
Pe 17 noiembrie, în jurul orei 00:30, în vama Albi]a s-a
prezentat pentru trecerea frontierei C.V., cu cet`]enie român`
[i moldoveneasc`, în vârst` de 65 de ani, conducând un
ansamblul de vehicule format dintr-un autocamion [i o
semiremorc`, înmatriculat în Belgia.
„Existând suspiciuni cu privire la situa]ia juridic` a
mijloacelor de transport, lucr`torii no[tri au procedat la
efectuarea de verific`ri suplimentare, în urma c`rora au
constatat c` seria de [asiu a camionului poansonat` [i cea
men]ionat` în documentul de înmatriculare sunt diferite. În
cauz` se efectueaz` cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii
de punerea în circula]ie sau conducerea pe drumurile publice
a unui autovehicul cu num`r fals de înmatriculare”, au declarat
oficialii ITPF Ia[i.

Ma[in` electric` de 100.000 de euro,
furat` din Germania,
descoperit` \n aceea[i zi
Tot \n vama Albi]a, dar \n data de 16 noiembrie, moldoveanul
S.S., în vârst` de 30 de ani, \ncerca s` ias` din ]ar` conducând
o autoutilitar` înmatriculat` în România [i o remorc` marca
Hulco Medax, ce avea aplicate pl`cu]e de înmatriculare germane.
Dup` cercet`ri s-a descoperit faptul c` mijlocul de transport
figureaz` ca fiind radiat din circula]ie de autorit`]i, începând
cu data de 19.12.2019.
Cu cinci zile \n urm`, în Punctul de Trecere a Frontierei
Gala]i rutier din cadrul I.T.P.F. Ia[i s-a prezentat, pentru
efectuarea formalit`]ilor de control necesare trecerii frontierei,
cet`]eanul bulgar M.M., în vârst` de 48 de ani, la volanul
unui autoturism marca Audi E-Tron, înmatriculat în Germania,
an de fabrica]ie 2020. Autoturismul \n valoare de 100.000 de
euro era declarat furat din Germania din data 14.11.2020. „Cu
privire la aspectele constatate, b`rbatul a declarat c` nu are
calitatea de proprietar, el doar asigurând transportul autoturismului
[i nu are cuno[tin]` despre faptul c` acesta este furat sau
implicat în vreun litigiu. Poli]i[tii de frontier` efectueaz`
cercet`ri în cauz` pentru s`vâr[irea infrac]iunii de furt, iar
autoturismul, un SUV pur electric, în valoare de 486.900 de
lei (100.000 de euro), a fost re]inut în vederea continu`rii
cercet`rilor”, au mai precizat reprezentan]ii ITPF Ia[i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

2

Lips\ de medici la spitalul
mobil de la Le]cani. CJ a
aprobat noi linii de gard\
la unitatea de la marginea
municipiului Ia[i

Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i a avizat
ieri, 18 noiembrie 2020, \nfiin]area unor
linii de gard` pentru dou` sec]ii la spitalul
mobil de la Le]cani. Spitalul Clinic de Boli
Infec]ioase „Sf. Parascheva” la[i, unitatea
care a preluat administrarea sec]iei de la
Le]cani, a solicitat \nfiin]area a dou` linii
de gard`, \n specialitatea boli infec]ioase,
respectiv terapie intensiv`

Linii de gard` la spitalul
mobil de la Le]cani.
Aviz pozitiv al CJ Ia[i
|ntr-o [edin]` de plen, ale[ii Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i au avizat pozitiv \nfiin]area
liniilor de gard` pentru spitalul mobil de
a Le]cani. „Proiectul are un caracter de
urgen]`. Este vorba despre \nfiin]area unei
linii de gard` \n specialitatea boli infec]ioase,
respectiv \n sec]ia ATI la spitalul mobil
de la Le]cani. Situa]ia este dat` de evolu]ia
epidemiologic` de pe teritoriul jude]ului
Ia[i, dar [i de faptul c` acolo sunt interna]i
60 de pacien]i. Ace[tia sunt la sec]ia de
infec]ioase, iar al]i 16 sunt la Terapie
Intensiv`. De asemenea, necesit` supraveghere
permanent`. Este necesar` aprobarea de
c`tre CJ a acestor linii de gard`”, a spus

Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i.

10.000 de euro lunar
pentru linia de gard`
la spitalul mobil
Cheltuielile de personal estimate lunar
pentru func]ionarea liniilor de gard` ajung la
circa 46.500 de lei (peste 9.600 de euro),
conform estim`rilor celor de la Spitalul de
Boli Infec]ioase. Sec]ia exterioar` Le]cani va
func]iona cu 48 de paturi de terapie intensiv`,
fapt care necesit` minimum o linie de gard`
\n specialitatea ATI. „|n spitalul din strada
Octav Botez avem dou` linii de gard`, una
pentru terapie [i una pentru boli infec]ioase,
pentru 300 de paturi. |n acest moment mai
avem 118 paturi, din care 60 de paturi ocupate
pe boli infec]ioase [i 18 paturi pe terapie
intensiv`. Pentru a asigura continuitatea asisten]ei
medicale 24/24, la Le]cani este nevoie de o
linie de gard` pentru terapie intensiv` [i una
pentru boli infec]ioase. Dac` pe viitor acest
spital se va dezvolta [i se va duce spre cele
250 paturi, atunci vom face alte solicit`ri.
Acum func]ion`m pe câte paturi sunt autorizate”,
a spus Cristina N`stase, directorul financiar
de la Spitalul de Boli Infec]ioase.

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

Anchet` la spitalul mobil
Le]cani. Procurorii au
cerut documente
cu licita]ia de
13,4 milioane de euro
Situa]ia de la spitalul mobil de la Le]cani
a ajuns \ns` \n aten]ia organelor de anchet`.
Dup` ce Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie
(DNA) a solicitat documente cu privire la
licita]ia pentru unitatea medical`, procurorii
de la Parchetul de pe lâng` Judec`toria
Ia[i au cerut alte documente. Serviciul de
Investigare a Criminalit`]ii Economice din
Ia[i a cerut Asocia]iei de Dezvoltare
Intracomunitar` (ADI) Euronest toat`
documenta]ia aferent` contractului de achizi]ie
a spitalului modular, dar [i documenta]ia
despre recep]ia [i punerea în func]iune a
obiectivului. Spitalul mobil de la Le]cani a
costat 13,4 milioane de euro din banii
jude]elor Ia[i [i Neam]. De la Ia[i au plecat
10,2 milioane de euro, o sum` imens`
pentru ceea ce se prezint` în teren, la
Le]cani. Pân` la urm`, turcii de la SDI
Global Ankara au \ncasat 10,7 milioane de
euro, restul de bani fiind trecu]i la penalizare.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Veste [oc pentru zeci de mii de ie[eni din
zona metropolitan\. Transportul public
din jurul Ia[ului se va `nchide. Lista
curselor CTP care vor fi trase pe dreapta
Alert` de r`spândire a virusului COVID-19
\n municipiul Ia[i [i \n comunele din zona
metropolitan`. Explozia cazurilor de
coronavirus a f`cut ca rata de infectare s`
creasc` de la zi la zi, iar mai multe
localit`]i s` fie aproape de o carantin`
total`. Prim`ria Ia[i a decis chiar s`
restric]ioneze traficul c`tre comunele
limitrofe. Autobuzele Companiei de
Transport Public ar urma s` nu mai
circule \n afara municipiului
Municipiul Ia[i a atins pragul critic de 5 infect`ri la mia de
locuitori \n privin]a cazurilor de COVID-19. Situa]ia ap`rut` atât
\n municipiu, cât [i \n zona metropolitan` a Ia[ului a f`cut ca
autorit`]ile s` treac` la o serie de m`suri suplimentare pentru
limitarea r`spândirii virusului. Mai multe comune din jurul ora[ului
au dep`[it \nciden]a de 6 la mia de locuitori. |n aceste condi]ii,
Prim`ria Ia[i vrea s` restric]ioneze cel pu]in transportul public
CTP \ntre ora[ [i comunele din jur. |n municipiul Ia[i s-au
\nregistrat circa 9.000 de cazuri de infectare cu virusul COVID19, inciden]a fiind tot mai mare.

Transportul public CTP va fi
restric]ionat \n zona metropolitan`.
Lista curselor care vor fi suspendate
Comunele din jurul Ia[i au s`rit cu rata de infectare peste
cifra de 6 la mia de locuitori. De exemplu, comuna Ciurea are

o rat` de 6.93 la mia de locuitori. CTP Ia[i asigur` traseul 41
pe ruta Ciurea- Pia]a Mihai Eminescu, unul din cele mai aglomarate
din rutele companiei de transport. „Inciden]a ne va conduce la
luarea unor decizii, \n special reducerea contactului dintre persoane,
pentru c` acolo se produce aceast` cre[tere. Am v`zut o cre[tere
alarmant` [i la localit`]ile din jurul municipiului Ia[i, unele trecând
de cifra 7 la mia de locuitori. Probabil c` vom renun]a la transportul
rutier pe toate aceste leg`turi. Vom discuta m`surile \n Comitetul
Local pentru Situa]ii de Urgen]`, toate având acela[i scop, respectiv
sc`derea num`rului de infect`ri. Scopul este acela de a nu ajunge
\n carantin`. Dac` am intrat \n carantin`, lucrurile se complic`
pentru toat` lumea”, a men]ionat primarul Mihai Chirica.

Restric]ii majore \n trafic. Cifre
\n cre[tere \n jurul municipiului Ia[i
Rata de infectare \n comuna Miroslava a ajuns la 6.57 la mia
de locuitori. Traseul CTP operat \ntre Ia[i [i Miroslava, autobuzul
23, face leg`tura \ntre zona de lâng` Prim`ria comunei [i Podu
Ro[. La o popula]ie de aproape 24 de mii de locuitori, Miroslava
are aproape 500 de cazuri de infectare cu COVID-19, cu 150 de
cazuri mai mult fa]` de acum dou` s`pt`mâni. Astfel, [i \n acest
caz se vor lua m`suri. „Nu vrem s` ajungem acolo. Le cer tuturor
s` aib` grij` [i s` \ncerce s` evite apropierea de alte persoane.
Nu vorbim despre o suspendare a transportului public \n zona
metropolitan`, ci despre o restric]ionare. Am f`cut o analiz`, am
discutat [i cu domnul prefect [i am \nceput s` lu`m unele m`suri.
La Ciurea inciden]a este de 7 la mia de locuitori. Este clar c`
persoanele de acolo vin deja infectate, se mai urc` [i \n mijlocul
de transport \n comun [i astfel \i «ajut`» [i pe al]ii”, a ad`ugat
primarul Mihai Chirica.

Data publicării: 27.11.2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Poiana Vladicaianunță lansarea în perioada 27 noiembrie –28 decembrie2020 a apelului
de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 1.1 „Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și
formare” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală POIANA VLADICAI 2014-2020

Rata de infect`ri \n zona
metropolitan` Ia[i. Iat` cum au
evoluat cazurile de COVID-19
Rata de infectare \n comuna Valea Lupului a ajuns la 5.97.
La cei 12 mii locuitori ai comunei aflate \n coasta municipiuluI
Ia[i s-au \nregistrat peste 320 cazuri de SARS-CoV-2. S-a luat \n
calcul suspendarea traseului 20 spre Metro, de exemplu.
„Restric]ionarea \nseamn` c` se poate ajunge [i pân` la interzicerea
transportului public \n afara localit`]ii. Dac` lucrurile vor continua
a[a, vom ajunge [i pân` acolo. Mai mult, va trebui s` vedem ce
facem \n continuare \n pie]e [i \n supermarketuri. |n marile
magazine vom avea ac]iuni destul de concentrate pentru prevenire.
Sunt [i acolo probleme [i sunt convins c` lucrurile sunt clare.
Contactele multiple favorizeaz` r`spândirea virusului”, a mai spus
primarul Mihai Chirica.
Rata de infectare \n comuna Holboca a ajuns la 4.93. La circa
12 mii de locuitori s-au \nregistrat peste 320 de cazuri de infectare
cu COVID-19. {i \n acest caz traseul de autobuz 3B poate fi
suspendat temporar.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Sesiunea nr. 8, Apelul de Selecție nr. 3/M1.1
Data lansării apelului de selecție: 27.11.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 28.12.2020
Proiectele se depun la sediul GAL comunaTomesti,Sat Tomesti, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30– 15:30.
Termenul limită de primire a proiectelor: 28.12.2020, ora 15:30
Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte.
Fondurile disponibile pentru Măsura 1.1 „Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare”sunt17.982,59 euro.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
Valoarea eligibila aferenta unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 si 15.000euro (suma nerambursabila).
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.
Beneficiari eligibili:
- Beneficiari direcți: Entități publice sau private (inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților
și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
- Beneficiari indirecți: Persoane care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent
acestei măsuri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe
support tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galpoianavladicai.ro.
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon: 0799875715; e-mail:galpoianavladicai@g-mail.com, adresa: Comuna
Tomesti, Sat Tomesti, județul Iasi.
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
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Chinui]i de frig [i foame, Ieri, la Ia[i au murit patru pacien]i diagnostica]i cu COVID-19!
oamenii str\zii se adun\
la UPU de la Spitalul
ıSf. Spiridon‰ din Ia[i!
Sezonul rece a \nceput [i, odat` cu el, au \nceput [i
cazurile sociale care se prezint` la UPU de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i. Temperaturile sc`zute din aceast` perioad`
au \nceput s` fac` primele victime, mai multe persoane ajungând
pe mâinile medicilor de la Unitatea de Primire Urgen]e (UPU)
a Spitalului „Sf. Spiridon”din Ia[i. Dac` pân` acum cei f`r`
ad`post au avut parte de o vreme bun`, cu temperaturi \n
mare parte ridicate, lucrurile au \nceput s` se schimbe. Astfel,
tot mai multe persoane care nu dispun de o locuin]` ajung
la UPU pentru a primi ajutor medical. Ace[tia se confrunt`
cu hipotermie, \n multe cazuri medicii fiind nevoi]i s` depun`
mult efort pentru a le salva via]a.

Prof. dr. Diana Cimpoe[u: „|n fiecare zi,
la UPU avem cel pu]in un pacient care
reprezint` un caz social”
Prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i, spune
c` \n fiecare zi la UPU de la „Sf. Spiridon” din Ia[i ajunge
cel pu]in o persoan` f`r` ad`post. De multe ori, oamenii f`r`
locuin]`, victime ale temperaturilor sc`zute, ajung la spital cu
hipotermie sever`. „|n fiecare zi, la UPU avem cel pu]in un
pacient care reprezint` un caz social. |n fiecare an ne confrunt`m
cu acelea[i situa]ii. Sunt oameni f`r` ad`post care vin la UPU
doar pentru a sta la c`ldur`. Am avut [i cazuri de pacien]i,
oameni ai str`zii, care au ajuns cu hipotermie la spital”, spune
medicul ie[ean. Majoritatea oamenilor str`zii sufer` [i de alte
boli asociate, iar temperaturile sc`zute le pun via]a \n pericol.
Nu au unde s` se duc` [i caut` un locu[or \n care s` se
a[eze m`car pentru câteva momente s` se \nc`lzeasc`. |n anii
precende]i, ace[tia erau primi]i \n UPU pentru a se \nc`lzi,
dar din cauza pandemiei de COVID-19, situa]ia din spitale a
devenit mai restrictiv`.
Un b`rbat de 70 de ani din Ia[i a fost g`sit mort \n
propria curte de c`tre vecini [i familie. Au sunat la 112, dar
a fost prea târziu. B`trânul era deja mort de câteva ore bune.
Ajun[i la fa]a locului, medicii au constatat c` b`rbatul murise
de hipotermie. Cel mai probabil a c`zut \n curte, de unde
nu s-a mai putut ridica. Pe perioada nop]ii, din cauza
temperaturilor sc`zute, inima lui s-a oprit. „O ambulan]` s-a
deplasat la domiciliul pacientului. Acesta fusese g`sit mort de
c`tre familie. Din ceea ce au declarat membrii familiei, b`rbatul
avea probleme psihice. Cel mai probabil, acesta a c`zut \n
curte. A fost g`sit cu hipotermie. Totodat`, b`rbatul era infectat
cu COVID-19”, mai spune prof dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPUSMURD Ia[i.
Ieri, la Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU) de la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Ia[i s-au prezentat aproximativ 200 de
pacien]i. Prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i,
spune c` mai bine de 100 dintre ace[tia erau suspec]i la
infec]ia cu coronavirus. Num`rul de astfel de cazuri cre[te
de la zi la zi.
Continuarea pe www.bzi.ro
Bianca CIUBOTARIU

Printre ace[tia se num\r\ [i
o femeie salvat\ din incendiul
de la Spitalul Jude]ean
Piatra Neam]

Ieri, COVID-19 a mai ucis patru persoane internate \n sec]iile
de ATI din jude]ul Ia[i. Printre acestea se afla [i o femeie de
72 de ani cu multiple comorbidit`]i, salvat` din cumplitul incendiu
de sâmb`t` noaptea, iscat la Spitalul Jude]ean Piatra Neam].
Femeia fusese transferat` \n cursul serii de sâmb`t`, imediat dup`
incendiu, \mpreun` cu al]i cinci pacien]i, la Spitalul Mobil din
Le]cani. Medicii care au \ngrijit-o au explicat faptul c` femeia
suferea de multiple comorbidit`]i. |n ciuda eforturilor depuse de
medicii ie[eni, pacienta nu a mai avut nicio [ans` de supravie]uire.
De la \nceputul pandemiei de COVID-19, \n jude]ul Ia[i au murit
296 de persoane infectate cu coronavirus.

|n spitalele suport COVID-19 din
jude]ul Ia[i mai erau libere ieri
doar dou` locuri \n sec]iile ATI
|n numai opt luni, la Ia[i s-au \nregistrat 15.969 de cazuri cu
persoane infectate cu COVID-19. Ieri s-a b`tut recordul ca num`r
de infect`ri cu COVID-19 raportate la fiecare 24 de ore. Autorit`]ile
au anun]at faptul c` \n jude] s-au depistat 437 de cazuri noi.
Medicii observ` o cre[tere a num`rului de persoane care au
nevoie de \ngrijire \n sec]ia de ATI dup` ce au fost depistate
pozitiv la infec]ia cu coronavirus. Ieri, \n spitalele suport COVID19 din jude] erau ocupate 65 de paturi \n sec]ia de Terapie
Intensiv`, din cele 67 de paturi disponibile. Dintre acestea, 9 erau
ocupate la Spitalul de Boli Infec]ioase, 18 la Spitalul Mobil Le]cani,
[ase la Spitalul de Pneumologie, [ase la Spitalul Municipal Pa[cani,
cinci la Spitalul de Recuperare, [apte la Spitalul C.F. Ia[i [i 14
la Spitalul de Neurochirurgie. Ieri mai erau libere doar dou`
paturi la Spitalul de Neurochirurgie.

Câte paturi mai sunt libere pentru
\ngrijirea pacien]ilor cu coronavirus
Spitalele suport COVID-19 din jude] mai aveau ieri 133 de
paturi libere pentru \ngrijirea pacien]ilor cu coronavirus. Dintre
acestea, trei paturi erau libere la Spitalul de Boli Infec]ioase, nou`
la Spitalul Mobil Le]cani, 26 de paturi la Spitalul Hârl`u, trei paturi
la Spitalul de Recuperare, 21 de paturi la Spitalul C.F. Ia[i, trei
la Spitalul „Sf. Spiridon”, 14 paturi la Spitalul Militar [i 54 de

paturi la Spitalul C.F. Pa[cani. În ceea ce prive[te Spitalul Clinic
„Dr. C.I. Parhon”, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care
au nevoie de asisten]` medical` de specialitate, sunt ocupate patru
paturi ATI. |n momentul de fa]` sunt 18 bolnavi confirma]i pozitiv
cu noul coronavirus care fac dializ` pe sta]ia de dializ` de la
Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Ia[i. La Spitalul Clinic de Obstetric`
si Ginecologie „Elena Doamna” Ia[i, centru suport COVID-19 pentru
gravidele care au nevoie de asisten]` medical` de specialitate, este
ocupat un pat ATI din cele dou` existente în prezent.

Peste 10.000 de persoane se afl`
\n autoizolare la domiciliu
Conform datelor centralizate la nivelul Direc]iei de S`n`tate
Public` Ia[i, ieri, 18 noiembrie 2020, un num`r de 4.810 persoane
se aflau în izolare, iar 5.221 de persoane sunt carantinate la domiciliu.
Pân` în prezent, Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a emis în total
12.939 de decizii pentru persoanele aflate în izolare [i 16.763 de
decizii pentru persoanele aflate în carantin`. Dintre persoanele care
sunt \n autoizolare la domiciliu fac parte pacien]ii diagnostica]i cu
noul tip de virus, dar care nu au simptome. Ace[tia sunt monitoriza]i
de c`tre medicul de familie. Medicii infec]ioni[ti ie[eni le recomand`
s` sune de urgen]` medicul de familie dac` sesizeaz` apari]ia
oric`rui simptom spcific infec]iei cu coronavirus. Acesta din urm`
va decide dac` pacientul trebuie sau nu s` mearg` la spital. |n
caz contrar, simptomele devin din ce \n ce mai puternice, iar
persoana \n cauz` poate ajunge prea târziu la spital, moment \n
care medicii sunt nevoi]i s` o interneze direct \n sec]ia de ATI.
Bianca CIUBOTARIU
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TUIA{I a premiat profesorii emeri]i [i
seniori, excelen]a în cercetare [i membrii
de onoare ai comunit\]ii academice
Conducerea Universit`]ii
Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Ia[i a premiat profesorii
emeri]i [i seniori, excelen]a în
cercetare [i membrii de
onoare ai comunit`]ii
academice! Totul a marcat
Zilele Universit`]ii [i a fost
dedicat academicianului
Cristofor Simionescu, ctitorul
Politehnicii moderne ie[ene
Universitatea Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe
Asachi” din Ia[i a premiat profesorii emeri]i [i
seniori, excelen]a în cercetare [i membrii de
onoare ai comunit`]ii academice! Totul a marcat
Zilele Universit`]ii [i a fost dedicat academicianului
Cristofor Simionescu, ctitorul Politehnicii moderne
ie[ene. „Împotriva unui stereotip pe care l-am
auzit de multe ori [i cu care nu sunt de acord,
cunoa[terea exact`, care st` la baza Ingineriei,
are de fapt acela[i tip de tr`ire [i de emo]ie ca
tr`irea artistic`, pentru c` a face un lucru, a
rezolva o problem` complicat`, î]i treze[te emo]ii
estetice, aproape de acela[i tip ca cele pe care
le simte un pictor dup` ce [i-a terminat pictura
sau un prozator dupa ce [i-a terminat romanul.
Este o tr`ire pe care am sim]it-o de multe ori,
când des`vâr[e[ti ceva ai o bucurie aproape
estetic`. Iat`, întâlnirea de ast`zi [i perioada prin
care trecem ar fi f`cut imposibil` comunicarea

f`r` ingeniozitatea \ngerului”, a transmis, \n
deschidere, prof. univ. dr. ing. Daniel Condurache.

Rectorul Universit`]ii, prof.
univ. dr. ing. Dan Ca[caval, a
spus c` perioada pe care o
travers`m, cu provoc`rile ei,
nu poate atenua din emo]ia
sim]it` atunci când este
evocat` personalitatea
rectorului [i academicianului
Cristofor Simionescu
Rectorul Universit`]ii Tehnice din Ia[i, prof.
univ. dr. ing. Dan Ca[caval, a spus c` perioada
pe care o travers`m, cu provoc`rile ei, nu poate
atenua din emo]ia sim]it` atunci când este evocat`
personalitatea rectorului [i academicianului Cristofor
Simionescu. A mai m`rturisit c` misiunea sa în
cadrul acestui eveniment este una de suflet,
întrucât în anul 1985 a fost studentul acad.
Cristofor Simionescu la disciplina Chimie organic`.
„De[i este dificil s` prezin]i, fie [i într-o zi
întreag`, nu doar în câteva minute, via]a unei
personalit`]i atât de covâr[itoare cum este
academicianul Cristofor Simionescu, este [i mai
dificil s` prezin]i ca fiind distincte diferitele
aspecte ale acestei vie]i, pentru c` ele se
întrep`trund în mod implicit. De aceea, este
dificil s` vorbesc despre rectorul Cristofor
Simionescu f`r` s` discut despre cercet`torul,
profesorul, creatorul [i, în primul rând, omul
Cristofor Simionescu. Îns` limit`rile temporale

ale interven]iei mele, precum [i pozi]ia mea
onorant` de Rector al Politehnicii ie[ene m-au
convins s` încerc s` m` refer doar la Rectorul
Cristofor Simionescu”, a reliefat prof. univ. dr.
ing. Dan Ca[caval.

TUIA{I a premiat profesorii
emeri]i [i seniori, excelen]a în
cercetare [i membrii de onoare
ai comunit`]ii academice
|n completare, pentru Excelen]a în cercetare
au fost premia]i: prof. univ. dr. mat. Rodica
Tudorache, [ef lucr. dr. ing. Bogdan Istrate, prof.
univ. dr. ing. Mih`i]` Horodinc`, prof. univ. dr.
ing. Romeo Ciobanu, [ef lucr. dr. ing. Andrei
Boboc. Profesori emeri]i laurea]i au fost: prof.

Premier` academic` la Ia[i! Doctoratul
European, dup` aderarea la importante
re]ele interna]ionale, introdus la TUIA{I
Conducerea Consiliului Studiilor Universitare de
Doctorat de la Universitatea Tehnic` „Gheorghe
Asachi” din Ia[i a finalizat, începând cu data de
1 octombrie 2020, etapele pentru a-[i cre[te
vizibilitatea studiilor doctorale. Astfel, a reu[it
s` introduc` certificatul de Doctorat European
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la
Universitatea Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe Asachi” a parcurs pa[ii
necesari pentru a-[i cre[te vizibilitatea studiilor doctorale, reu[ind
s` introduc` certificatul de Doctorat European. |n acest fel s-au
pus bazele pentru noi oportunit`]i de colaborare inter-institu]ional`
[i de includere a Universit`]ii Tehnice din Ia[i în mai multe re]ele
interna]ionale de profil. Astfel, TUIA{I are posibilitatea de a le
oferi studen]ilor la studiile doctorale titulatura de „Doctorat
European”. E un concept propus de c`tre European University
Association (EUA), cu scopul de a stimula integrarea absolven]ilor
de doctorat din ]`rile europene în mediul academic [i socioeconomic european. Pentru ob]inerea certificatului de Doctorat
European, un doctorand trebuie s` îndeplineasc` o serie de criterii
cumulative, propuse de c`tre EUA [i adoptate deja de c`tre
TUIA{I.

UE, cu excep]ia României, de unde s` ob]in` un raport pozitiv
al stagiului din partea coordonatorului de la universitatea partener`.
Ulterior, cel pu]in un membru din comisia de sus]inere a tezei
de doctorat trebuie s` fie cadru didactic sau de cercetare într-o
universitate sau un institut de cercetare din UE [i ]`ri asociate,
dar nu din acelea[i institu]ii unde a efectuat stagiul de minimum
3 luni de cercetare.

Teza de doctorat trebuie s` fie redactat`
într-o limb` de circula]ie interna]ional`

Totodat`, teza de doctorat trebuie s` fie redactat` într-o limb`
de circula]ie interna]ional`, de preferat engleza, iar sus]inerea
public` a tezei trebuie s` fie f`cut` într-o limb` de circula]ie
interna]ional`. „Atunci când suntem înconjura]i de o criz` sanitar`
f`r` precedent, când unii î[i pierd locurile de munc`, când
majoritatea firmelor î[i restrâng activitatea, când întreaga societate
este puternic afectat` - este oare potrivit s` vorbim despre educa]ie
[i performan]` în studii doctorale? R`spunsul este un «Da» ferm.
Educa]ia, în toate formele ei, trebuie s` fie prioritatea num`rul
1 a oric`rei societ`]i, mai ales în perioade de recesiune”, a declarat
prof. univ. dr. habil. Alina Minea, director al CSUD de la TUIA{I.
În acela[i timp, TUIA{I a aderat la Consiliul pentru Educa]ie
Doctoral` al EUA (EUA-CDE), o organiza]ie european` care
Pentru a ob]ine un certificat de Doctorat
cuprinde 265 de institu]ii din 36 de ]`ri, unde se promoveaz`
European, un student trebuie s` fie
colaborarea [i schimbul de bune practici în studiile doctorale.
înmatriculat într-un program de studiu de
Aici, consider` reprezentan]ii TUIA{I, se pot crea oportunit`]i
doctorat acreditat la TUIA{I
unice de colaborare inter-institu]ionale în ceea ce prive[te doctoratele,
Pentru a ob]ine un certificat de Doctorat European, un student de la cercet`ri comune, la teze realizate în co-tutel`. „TUIA{I
trebuie s` fie înmatriculat într-un program de studiu de doctorat este o voce puternic` în spa]iul european, cu un num`r de peste
acreditat la TUIA{I, trebuie s` îl parcurg` [i s` promoveze 70 de conduc`tori de doctorat [i 800 de studen]i doctoranzi,
proiectul de cercetare [tiin]ific` având cel pu]in calificativul „foarte acoperind aproape toate domeniile tehnice de doctorat, astfel c`
bine”. Pe parcursul studiilor sale, trebuie s` efectueze un stagiu afilierea universit`]ii la organiza]iile interna]ionale a fost un demers
de cercetare în domeniul tezei de minimum 3 luni în una sau firesc”, a completat profesorul Alina Minea.
Valentin HU}ANU
dou` universit`]i din Uniunea European` (UE) sau ]`ri asociate
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

univ. dr. ing. Mircea Cozm\nc`, prof. univ. dr.
ing. Stan Mitu, prof. univ. dr. ing. Dan Precupanu,
prof. univ. dr. ing. Octavian - Vasile Pruteanu,
prof. univ. dr. ing. ec. Costache Rusu. La nivel
de profesori seniori au fost premia]i: Aglaia Chiri]a
(90 ani). Eugenia Com`ni]a (90 ani), Eugenia
Gojine]chi (85 ani), Mihai Cre]u (80 ani), Gheorghe
Constantin Florea (80 ani), Gheorghe Nicolae
Florea (80 ani), Mihai Lucanu (80 ani), Stan Mitu
(80 ani), Elisabeta Rusu (80 ani), Costache Rusu
(80 ani), Ioan Sârghie (80 ani), Nistor Florin
Varlam (80 ani), Vasile Cr`ciun (75 ani), Spiridon
Cre]u (75 ani), Vlad Cehan (75 ani), Teohari
Ganciu (75 ani), Vasile Grecu (75 ani), Constantin
Jantea (75 ani), Andrei Coloman Szalontay (75
ani), Eugeniu Olimpiu Voinea (75 ani).
Valentin HU}ANU
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Regele str\zilor din Ia[i. Povestea senza]ional\ a lui
Dumitru T\utu, cel mai experimentat vatman de la CTP Ia[i

ı~nainte tramvaiele erau mici, aveau doar
20 de scaune, dar `n\untru
intrau vreo 300 de oameni‰
Dumitru T`utu este vatman de peste 40 de ani, iar de-a lungul
carierei sale a condus toate tipurile de tramvaie care au circulat
\n ora[, putând fi considerat un adev`rat rege al str`zilor din
Ia[i. Cel mai experimentat vatman din cadrul Companiei de
Transport Public (CTP) Ia[i s-a \ndr`gostit \nc` de la vârsta
adolescen]ei de tramvaiele care circulau pe vechile linii din zona
actualului pod Bucium, iar la scurt timp s-a \nscris la [coala de
vatmani, asta nu \nainte de a trece prin to]i pa[ii impu[i de
regimul comunist.
„Am copil`rit \n zona Bucium, iar când eram tân`r, tramvaiele
\ntorceau pe sub podul de acolo, unde acum este Frigoriferul.
Când treceai pe sub pod aveai o senza]ie de nedescris, era ceva
spectaculos pe atunci. Am f`cut mai departe [coala de electricieni,
iar la 20 de ani m-au luat \n armat`, pe atunci era obligatoriu.
Dup` asta, pentru c` aveam meseria de electrician, am fost trimis
la Poarta Alb` s` \mi fac practica de munc`. Dup` 5 ani la Poarta
Alb` am revenit \n Ia[i, iar atunci s-a nimerit s` v`d un anun]
c` se fac \nscrieri pentru [coala de vatmani. Nu am mai stat
deloc pe gânduri, am f`cut tot posibilul s` m` \nscriu [i s` fac
acea [coal`. A fost mai mult o [ans` c` s-a ivit organizarea
cursurilor fix atunci când m-am \ntors eu \n Ia[i. |ntre timp
uitasem de dorin]a mea de a deveni vatman [i poate mergeam
spre o alt` meserie”, \[i aminte[te Dumitru T`utu.

„Tramvaiele ITB erau mici, aveau doar vreo
20 de scaune, dar \n`untru intrau vreo 300
de oameni, se mergea cu u[ile deschise”
Dup` aproape doi ani de [colarizare pentru meseria de vatman,
ie[eanul s-a angajat \n perioada anului 1984 direct la compania
de transport care la vremea respectiv` se numea IJTL. „Cel mai
mult mi-a pl`cut tramvaiul ITB. A fost primul tramvai pe care lam condus [i cu care m-am c`lit \n anii tinere]ii. Preferam traseul
Dacia - Zona Industrial`, era cel mai lung traseu de tramvai din
Ia[i la acea vreme. Tramvaiele ITB erau mici, aveau doar vreo
20 de scaune \n interior, dar \n`untru intrau vreo 300 de oameni.
Se ag`]au de sc`ri, de bare, se mergea cu u[ile deschise mai
ales diminea]a [i dup`-amiaza, când pleca [i se \ntorcea lumea
la munc`. Erau mai mul]i c`l`tori atunci la orele de vârf, dar [i

mai pu]ine tramvaie. Chiar dac` nu era c`ldur` deloc \n interior,
lumea era mul]umit` c` ajungea la destina]ie [i nu mergea pe
jos la munc`. Tramvaiele ITB s-au uzat \n timp pentru c` au fost
suprasolicitate, ele circulau non-stop [i la un moment dat f`ceau
prea multe avarii. Mecanicii a[teptau la cap`t de linie [i f`ceau
verific`ri [i repara]ii constante. Se \ntâmpla des s` ard` siguran]ele,
la un moment dat mi-a luat foc [i haina din cabin`. Condi]ii nu
erau mai deloc. Spre exemplu, la un moment dat nici nu mai
aveam scaune \n cabina vatmanului, conduceam din picioare, dar
pân` la urm` toat` lumea era mul]umit`”, mai poveste[te Dumitru
T`utu.

Studen]ii se plimbau cu tramvaiele
s` asculte muzic` prin Copou
[i Tudor Vladimirescu
Cele mai mari schimb`ri \n infrastructura de tramvai din Ia[i
au fost f`cute \n perioada 1979-1989, când ora[ul s-a transformat
radical. Atunci au ap`rut noi cartiere de locuin]e, în special pentru
muncitori. Pentru asigurarea transportului între cartiere [i platformele
industriale au fost construite noi linii de tramvai care legau mai
ales zonele Podu de Piatr` - Podu Ro[ - Alexandru cel Bun Dacia - T`t`ra[i - C.U.G. De asemenea, au fost puse \n circula]ie
tramvaiele Tatra T4R [i Timi[ II. „Dup` ce s-au uzat tramvaiele
ITB destul de mult, au fost aduse cele model Timi[. Erau mai
mari, mai moderne. Se punea [i muzic` \n interior. Eu [i al]i
colegi mai tineri am fost pu[i pe traseele tineretului, adic` spre
campusurile studen]e[ti: spre Copou, Tudor Vladimirescu [i Baza
3. {efii ne-au dat casete cu muzic` s` puneam \n timpul traseelor,
iar asta pl`cea foarte mult la lume. Mai ales fetele studente, dar
[i b`ie]ii uneori, veneau lâng` vatman s` asculte muzica mai bine.
Pe vremea aia era ABA, trupe de genul acesta, iar uneori urcau
studentele [i nu mai coborau la cap`t de linie, f`ceau câteva ture
prin ora[ doar s` asculte muzic`. |nainte erau v`zu]i altfel vatmanii,
iar poate una dintre cele mai mari pl`ceri ale acestei meserii a
fost faptul c` am putut socializa cu oamenii [i am fost \nconjurat
mereu de fete, am cunoscut multe fete \n tramvai de-a lungul
timpului. |n schimb, nu am cunoscut-o \n tramvai pe so]ia mea,
cu care am dou` fete minunate [i o rela]ie foarte frumoas` de
atâ]ia ani”, mai spune cel mai experimentat vatman din Ia[i.

„|nainte, [efii nu ne l`sau s` d`m
drumul la c`ldur`. Dac` vedeau c` am
deschis c`ldura, ne opreau din bani”

cu suporteri de la stadion, iar al meu circula gol. M-au tras la
r`spundere atunci. |n schimb, cu banii st`team bine, avem sporuri
pl`tite [i \mi permiteam mai multe decât \n prezent”, poveste[te
Dumitru T`utu.

Camerele video din autobuze
[i tramvaie au schimbat complet fa]a
transportului public din Ia[i
De[i a v`zut multe schimb`ri de-a lungul carierei sale, Dumitru
T`utu consider` c` una dintre cele mai mari modific`ri a fost
f`cut` odat` cu instalarea camerelor video de supraveghere \n
interiorul mijloacelor de transport public. „Eu, de la \nceputul
carierei m` trezeam la 3:30 diminea]a [i plecam din zona Bucium
la depoul de la Gar`, acolo unde mi-am petrecut mare parte din
via]`, ca s` pot pleca pe traseu la 4:30. Lucrurile s-au schimbat
de atunci, [i tramvaiele, [i c`l`torii. Am fost \n str`in`tate, dar
nu mi-am dorit s` r`mân acolo niciodat` [i nici nu mi-am dorit
s`-mi schimb meseria. Spre exemplu, am fost de câteva ori s`
aduc ma[ini din str`in`tate, am stat câteva zile, mi-au pl`cut
autostr`zile [i construc]iile de acolo, dar am v`zut cum sunt
oamenii, str`zile sunt goale \n weekend, oamenii nu socializeaz`
a[a cum e la noi, sâmb`t` [i duminic` ne adun`m, socializ`m,
ne plimb`m pe str`zi, a[a \mi place mie. Bine, acum este [i
pandemia asta, o cu totul alt` poveste. |mi amintesc [i de anii
‚90, când de multe ori st`team cu colegii peste noapte \n tramvai
la pove[ti, erau cu totul alte vremuri. S-au schimbat [i tramvaiele,
[i c`l`torii. Acum aproape toate tramvaiele au sisteme electrice,
nu mai po]i s` mergi cu u[ile deschise sau ceva de genul `sta
cum se mergea \n trecut. O mare schimbare a fost f`cut` odat`
cu montarea camerelor video, au disp`rut ho]ii de buzunare, iar
obiectele pierdute \n tramvai sunt returnate u[or. Chiar zilele
trecute era o fat` care [i-a uitat telefonul [i actele pe scaun [i
nu [tia cum s`-mi mai mul]umeasc` dup` ce le-a g`sit la dispecerul
din Târgu Cucu”, mai spune angajatul CTP Ia[i.

|n anul 1990, IJTL a fost împ`r]it` într-o serie de întreprinderi
la Ia[i [i Pa[cani, iar Regia Autonom` de Transport în Comun a
preluat întregul patrimoniu al transportului în comun pe raza
municipiului Ia[i [i a comunelor limitrofe. Zece ani mai târziu,
RATC a fost divizat` în Regia Autonom` de Transport Electric
„Nu [tiu cine \i \nva]` pe [oferii de ast`zi
în Comun (RATEC) [i SC Autobuzul SA. Dumitru T`utu poveste[te
s` conduc`, dar sfatul meu este s` fie cât
[i cum s-au modificat rând pe rând tramvaiele din ora[. „Singura
mai aten]i atunci când se afl` la volan”
problem` la tramvaiele model Timi[ era faptul c` aveam doar
dou` sisteme de frânare [i s-a \ntâmplat de multe ori ca vagoanele
Dumitru T`utu a \nceput deja demersurile pentru a ie[i la
s` se tamponeze \ntre ele. De-a lungul carierei mele nu am avut pensie dup` o carier` de aproape 40 de ani. Cel mai experimentat
niciun accident, dar am avut \n trecut o tamponare cu un tramvai vatman din Ia[i are [i un sfat pentru colegii s`i mai tineri care
Timi[ tocmai \n perioada când ele nu aveau cele trei sisteme de practic` meseria de vatman, dar [i pentru restul participan]ilor
frânare. Apoi s-au f`cut modific`ri \n depourile de la Ia[i [i a la trafic. „Eu luna viitoare \mi depun dosarul de pensionare [i
fost b`gat [i cel de-al treilea sistem de frânare, a[a cum este la m` bucur c` reu[esc s` ies la pensie dintr-o meserie pe care am
tramvaiele de ast`zi. Unele dintre tramvaiele mele preferate au f`cut-o cu pl`cere. {i vehiculele, [i c`l`torii s-au schimbat mult
fost [i cele model Tatra. De[i erau mici, erau foarte compacte de atunci, dar aceasta este firea lucrurilor. |nainte, tramvaiele
[i u[or de manevrat, \n ele deja aveam [i sta]ie de emisie-recep]ie, erau f`r` condi]ii, iar c`l`torii mai calzi [i mai respectuo[i. Acum
c`ldur` sub fiecare scaun, muzic` [i a[a mai departe”, poveste[te sunt tramvaie cu condi]ii mai bune, dar c`l`torii sunt mai reci.
vatmanul care \[i aminte[te [i cum era nevoit s` deschid` c`ldura Nu [tiu cine \i \nva]` pe [oferii de ast`zi s` conduc`, dar sfatul
pe ascuns atunci când \l rugau c`l`torii.
meu este s` fie cât mai aten]i atunci când se afl` la volan. {oferii
„|nainte, [efii nu ne l`sau s` d`m drumul la c`ldur`. Dac` tineri se bag` \n fa]a tramvaielor f`r` s` con[tientizeze c` ele au
vedeau c` am deschis c`ldura, ne opreau din bani. Uneori zeci de tone [i opresc \n câ]iva metri, traficul este mult mai
deschideam pe ascuns, mai ales \n dimine]ile de iarn` când era aglomerat acum, iar sfatul meu este o aten]ie cât mai mare \n
ger afar`, iar oamenii mergeau la munc`. Odat` am f`cut-o. Era trafic”, a concluzionat Dumitru T`utu, cel mai experimentat vatman
meci \n Copou [i s-au urcat suporterii buluc \n tramvai, am dat din cadrul CTP Ia[i.
Vlad ALEXA
c`ldura la maximum [i la universitate tramvaiul era deja gol. Nu
vlad.alexa@bzi.ro
mi-au iertat-o pe asta, au v`zut [efii c` toate tramvaiele erau pline
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Mesajele purtate de o pu[toaic\ de 17 ani
din Ia[i cu un necunoscut au ajuns virale.
Ce sum\ i-a propus b\rbatul pentru a
`ntre]ine rela]ii sexuale [i ce p\rere
are Poli]ia despre `ntreaga poveste
O adolescent` \n vârst` de 17 ani a f`cut
o postare \n mediul online care a devenit
viral`. Pu[toaica din Ia[i a postat pe un
site de profil un anun] \n care \[i
manifesta dorin]a de a lucra ca bon` \n
aceast` perioad`. De[i este minor` [i
este elev`, a vrut s` câ[tige ceva bani de
buzunar. La scurt timp dup` ce a f`cut
postarea, a fost abordat` de un b`rbat
care i-a propus o colaborare ciudat`.
B`rbatul i-a spus c` o pl`te[te cu 2.800
de lei lunar dac` accept` s` aib` grij` de
un copil de [ase luni [i dac` accept` s`
\ntre]in` rela]ii sexuale „discrete”
O adolescent` \n vârst` de 17 ani, din Ia[i, a f`cut recent o
postare care a devenit viral`. Pu[toaica a f`cut o captur` de ecran
la o conversa]ie pe care a avut-o cu un necunoscut. Povestea
\ncepe \n urm` cu câteva zile, când adolescenta a c`rei identitate
o vom proteja a postat un anu] pe OLX. |n acel anun] spunea
c` vrea s` lucreze ca bon`, precizând c` are 17 ani. La scurt
timp a fost abordat` de un b`rbat care i-a spus c` are nevoie
de o bon` pentru copilul s`u \n vârst` de 6 luni. Adolescenta ia spus c` trebuie s` intre online la cursuri pe timpul zilei, dar
poate avea grij` [i de copil \n acest timp. Discu]ia avea s`
degenereze din acel moment. Copilei i s-a propus s` \ntre]in`
rela]ii sexuale \n schimbul unei sume de bani.

A abordat-o pe minor` la scurt timp
dup` ce aceasta a postat anun]ul
Se pare c` individul avea textul preg`tit. „Eu am publicat un
anun] pe OLX. Am vrut s` lucrez ca bon`. |n anun] am specificat
c` am 17 ani. La scurt timp am fost abordat` de un b`rbat care
mi-a spus c` are un bebelu[ de 6 luni [i are nevoie de o bon`.
I-am explicat c` \n timpul zilei trebuie s` intru la cursuri online,
dar c` pot avea grij` de copil, chiar [i a[a. Mi-a spus c` este
de acord [i c` \mi poate da 1.100 de lei. Ulterior mi-a spus c`
\mi d` 2.800 de lei dac` accept s` \ntre]in cu el rela]ii intime,

iar dac` nu sunt, nu mai este valabil job-ul”, a spus adolescenta.
Copila i-a dat un mesaj b`rbatului \n care i-a spus c` este minor`,
\ns` individul nu a p`rut deranjat de acest „detaliu”.

Povestea adolescentei
a ajuns viral` \n mediul online
De[i copila i-a spus c` este minor`, individul nu a fost deranjat
de asta. „I-am spus c` am 17 ani, iar el mi-a spus c` a citit asta”,
a completat adolescenta. Ulterior, fata a refuzat oferta, iar \n acel
moment b`rbatul a \ncheiat orice conversa]ie. „I-am spus c` am
prieten, c` sunt minor` [i c` nu accept. Atunci m-a blocat peste
tot [i a \ncheiat discu]ia”, a mai spus tân`ra. Pentru a nu mai fi
situa]ii similare, adolescenta a postat prin ce a trecut pe Facebook.
„Am postat pe Facebook prin ce am trecut pentru ca toate fetele
care \[i caut` de munc` s` [tie ce li se poate \ntâmpla. Nu mi
se pare normal s` existe astfel de situa]ii. Domnul respectiv avea
o poz` cu „Jandarmeria Român`”, probabil pentru a da sentimentul
de \ncredere”, a mai spus adolescenta din Ia[i.

la aceast` situa]ie [i fac verific`ri pentru a stabili \ntreaga situa]ie
de fapt”, a precizat Anca V\jiac, purt`torul de cuvânt al Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Este greu de spus dac` individul
care a abordat-o pe adolescent` poate fi tras la r`spundere. Cert
este c` multe adolescente vor s` câ[tige bani de buzunar [i cred
c` un job ca bon` le ofer` siguran]`. Iat` c` nu este chiar a[a.
Nimeni nu [tie dac` b`rbatul care i-a propus fetei s` \ntre]in`
cu el rela]ii sexuale a mai propus [i altor minore acela[i lucru
[i nici dac` a reu[it.
Drago[ SAVIN

Poli]i[tii au intrat pe fir
[i fac verific`ri \n acest caz
Reporterii BZI au luat leg`tura cu reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Ace[tia au precizat c` au deschis
o anchet` \n acest caz. „Poli]i[tii ie[eni s-au autosesizat cu privire

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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Oamenii ajun[i `n centrele sociale din Ia[i `[i
blestem\ zilele! Traumatiza]i de testarea PCR
la care sunt supu[i `n fiecare s\pt\mân\,
au r\mas cu sechele grave! Cu batistele
pline de sânge, nu [tiu cui s\ cear\ ajutorul
Tensiunea [i spaima determinat` de pandemia
de COVID-19 din centrele sociale din Ia[i se
\nr`ut`]e[te. Angaja]ii [i beneficiarii se plâng c`
nu mai pot suporta durerea l`sat` de asisten]ii
medicali \n urma recolt`rii probelor \n vederea
efectu`rii testelor PCR. De[i au anun]at superiorii
c` le curge sânge din nas [i au leziuni dureroase
\n urma recolt`rii probelor s`pt`mânale pentru
exsudatul nazal [i faringian, legea nu-i scute[te.
Copiii \nchid ochii [i plâng \n hohote, iar adul]ii
\[i \neac` lacrimile [i durerea pentru c` nu au
de ales. De[i s-au f`cut numeroase sesiz`ri c`tre
conducerile centrelor [i inclusiv c`tre sindicate,
oamenii nu au primit niciun r`spuns care s` le
ofere m`car o speran]` c` situa]ia se va \mbun`t`]i
\n favoarea lor. „A[a e legea”, spun superiorii.
Din luna martie [i pân` \n prezent, angaja]ii
[i beneficiarii din centrele sociale din Ia[i trec
prin clipe greu de suportat. |n primele luni de
la declan[area pandemiei de COVID-19 atât angaja]ii,
cât [i beneficiarii erau testa]i PCR o dat` la dou`
s`pt`mâni. De mai bine de o lun`, salaria]ii sunt
testa]i \n fiecare s`pt`mân`. „Noi am solicitat de

mult Guvernului [i avocatului poporului s` clarifice
aceste test`ri s`pt`mânale care nu ni se par
absolut deloc \n regul`. Oamenii nu le pot tolera
foarte bine. Deocamdat` nu am primit niciun
r`spuns. |n continuare se fac test`ri o dat` la 7
zile la angaja]i [i o dat` la 14 zile la beneficiari,
pentru c` aceasta este recomandarea INSP-ului.
Am primit foarte multe sesiz`ri, am sesizat [i noi
mai departe [i am cerut s` se revin` la testare
m`car la 14 zile [i nu la 7 zile, pentru c` este
prea mult [i greu de suportat. Deocamdat` probabil
totul este sub analiz`”, spune Marian Matei,
pre[edintele sindicatului Asisten]ei Sociale [i
Protec]ia Copilului Ia[i.

Angaja]ii din centrele sociale
sunt testa]i PCR mai des decât
cadrele medicale care lucreaz`
cu pacien]ii cu COVID-19
Angaja]ii din centrele sociale din Ia[i, traumatiza]i
de procedurile de recoltare, au telefonat \n stânga
[i-n dreapta pentru a cere superiorilor s` g`seasc`

o cale de mijloc. Le solicit` s` le aprobe dorin]a
de a fi testa]i o dat` la dou` s`pt`mâni [i nu o
dat` la 7 zile. Demersurile lor au fost \n zadar.
„Sunt colegi care reclam` leziuni la nivelul nasului.
Este o problem` mare pentru care \nc` a[tept`m
o rezolvare. Suntem singura categorie de angaja]i
din aceast` ]ar` care suntem testa]i la 7 zile.
Nici \n spitalele suport COVID-19 nu se fac test`ri
atât de frecvente la persoanal. Când au \nceput
test`rile, erau salaria]i c`rora le curgea efectiv
sânge din nas. Acum se plâng din ce \n ce mai
frecvent de dureri insuportabile. Aceste test`ri
repetate le provoac` anumite leziuni [i sensibilit`]i
la nivelul nasului. Este foarte greu de suportat
aceast` testare. La 14 zile era cât de cât \n regul`,
dar la 7 zile este prea mult”, mai spune Marian
Matei.

Lumini]a Munteanu: „Nu le
vine foarte comod, dar nici nu
pot face foarte multe mofturi
atâta vreme cât testarea este
gratuit` [i obligatorie”

din Ia[i, cât [i \n cazul beneficiarilor, problema
se pune la fel. Cei care nu sunt mul]umi]i de
condi]iile de recoltare sau de faptul c` sunt testa]i
atât de frecvent, pot p`r`si centrul. „Acum a
ap`rut \n ordonan]` c` dac` ai fost infectat cu
COVID-19, nu mai ai voie 90 de zile s` faci
testarea. B`nuiesc c` acesta ar fi fost unul dintre
motive, [i anume c` este destul de dificil s`
supor]i recoltarea probelor \n fiecare s`pt`mân`
sau o dat` la dou` s`pt`mâni. Nu avem voie s`
lu`m alte m`suri pentru c` a[a spune ordonan]a.
{i la ad`postul de noapte la fel facem. V` da]i
seama c` la angaja]i se face nu la 14, ci la 7
zile. Nu vrei s`-]i faci testarea o dat` la o
s`pt`mân`, \nseamn` c` trebuie s` p`r`se[ti
centrul”, adaug` Lumini]a Munteanu.

Dr. Cristi Mâr]u: „Depinde
foarte mult [i de mâna care
recolteaz`. Cineva poate s`
apese mai tare zona respectiv`
[i astfel s` apar` leziunile”

Medicii spun c` nu recoltarea probelor pentru
exudatul nazal [i faringian este problema, ci felul
\n care se recolteaz` aceste probe. Procedura \n
sine ar trebui s` nu ofere decât un mic disconfort
pacientului [i nicidecum leziuni serioase sau chiar
sânger`ri.
„Un be]i[or recoltor care se folose[te este
acoperit cu vat`. Dac` se ia exudatul din nas cu
be]i[orul specific, nu ar trebui s` lezeze. Desigur
c` o sensibilitate, o irita]ie la nivelul mucoasei,
poate s` apar`, \ns`, \n principiu, faptul c` se
face o dat` pe s`pt`mân` recoltarea de exudat
nu are neap`rat efecte devastatoare asupra mucoasei
nazale. Depinde foarte mult [i de mâna care
recolteaz`. Cineva poate s` apese mai tare, cineva
poate s` apese mai \ncet sau poate s` frece efectiv
mai tare zona respectiv` [i astfel apar leziunile.
V` garantez c` dac` eu a[ recolta \n fiecare
s`pt`mân` probe pentru exudatul nazal [i faringian,
nu ar ap`rea aceaste probleme. La o dat` pe
s`pt`mân` când se atinge cu be]i[orul \n nas sau
Director DAS Ia[i: „Nu vrei s`\n gât nu ar trebui s` fie niciun pericol. O irita]ie
]i faci testarea o dat` la o
poate s` apar`. Depinde cine recolteaz`”, spune
s`pt`mân`, \nseamn` c`
dr. Cristi Mâr]u, de la Clinica ORL de la Spitalul
trebuie s` p`r`se[ti centrul”
de Recuperare din Ia[i.
Continuarea pe www.bzi.ro
Cine nu accept` regulamentul, este liber s`
Bianca CIUBOTARIU
plece. Atât \n cazul angaja]ilor din centrele sociale
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Reprezentan]ii Direc]iei de Asisten]` Social`
(DAS) din Ia[i spun c` empatizeaz` cu suferin]a
beneficiarilor [i a angaja]ilor, dar testarea este
obligatorie. De[i sunt con[tien]i de traumele
provocate de recoltarea atât de frecvent` [i
dureroas` a probelor, nu au ce face. „Nu le vine
foarte comod, dar nici nu pot face foarte multe
mofturi atâta vreme cât testarea este gratuit` [i
obligatorie. Nici angaja]ilor [i nici beneficiarilor
nu le este comod. Am \n]eles de la toat` lumea
c` este groaznic testul pentru c` \]i bag` un b`]
\n nas, dar asta nu \nseamn` c` nu trebuie s`
\l faci. |ntreba]i pe oricine care a f`cut testul cât
de groaznic este. Plus c` am citit [i eu c` mucoasa
nazal` se reface mult mai greu decât oricare alt`
mucoas`. Ca drept urmare, b`nuiesc c` nu este
nimeni fericit. Ideea este c` nu ai ce s` faci.
Testarea se face obligatoriu”, spune Lumini]a
Munteanu, director al DAS Ia[i.
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Client p\c\lit de o cas\ de amanet din Ia[i!
A cump\rat un lan] de aur din Tudor
Vladimirescu, dar a avut surprize acas\.
Vânz\torul s-a enervat când femeia
i-a cerut explica]ii
O ie[eanc` a vrut s`-[i ofere o
bijuterie cu ocazia zilei de
na[tere. A apelat la serviciile
unei case de amanet din
bulevardul Tudor Vladimirescu.
Produsul a fost vândut cu
precizarea c` este nou, dar
prezenta defec]iuni. Patronul a
refuzat s` \napoieze banii
Aten]ie mare la serviciile oferite de casele
de amanet din Ia[i. Mihaela Geosanu a apelat la
serviciile unei case de amanet din zona bulevardului
Tudor Vladimirescu. Dup` ce a f`cut o serie de
economii, s-a gândit s`-[i fac` un cadou cu ocazia
zilei de na[tere. |ns`, când a ajuns acas` cu
br`]ara de 14 karate, [i-a dat seama c` a fost
\n[elat`. Ini]ial, a fost asigurat` de c`tre vânz`tor
c` br`]ara nu este un produs folosit, ci unul nounou]. „Pe data de 08.11.2020 am cump`rat pentru
ziua mea de na[tere o bra]ar` de aur de 14 k.
Br`]ara avea o greutate de 2,75 grame [i era din
aur alb [i galben. Dup` trei zile s-au desf`cut
dou` zale. Cei de la amanet mi-au spus c` produsul
este nou. L-am verificat [i la Coriolan, unde miau spus c` br`]ara este defect`. M-am dus din

nou la operatorul economic [i l-am rugat s`-mi
schimbe br`]ara sau s`-mi returneze banii. Eram
dispus` s` cump`r altceva, eventual s` mai pun
ni[te bani. Domnul de la ghi[eu a refuzat s`-mi
\napoieze banii. Mi-a spus c`-mi poate cump`ra
br`]ara cu 100 de lei gramul. Men]ionez c` eu
l-am cump`rat la pre]ul de 205 lei gramul. Nici
atitudinea celui de la casa de amanet nu a fost
corect`”, a declarat Mihaela Geosanu.

A cerut ajutorul la Protec]ia
Consumatorilor, \n speran]a c`
i se va face dreptate
Femeia p`gubit` sper` acum ca inspectorii
de la Comisariatul Regional pentru Protec]ia
Consumatorilor (CRPC) Nord-Est Ia[i s` intervin`,
dup` ce a formulat o reclama]ie pe adresa institu]iei.
Conform datelor financiare disponibile, casa de
amanet din Tudor Vladimirescu este administrat`
de c`tre societatea Simi Credit SRL, \nfiin]at` \n
2010. Firma este de]inut` de un anumit Ion
Ciprian Simion. |n 2019, casa de amanet a
\nregistrat vânz`ri de 208.361 lei, profit de 100.025
lei, datorii de 660.099 lei, cu un singur angajat.
Afaceristul mai apare cu cele mai multe p`r]i
sociale \n societ`]ile Smile for You SRL [i Simi
Exchange SRL. Ion Simion nu a putut fi contactat

de reporterii BZI pentru a oferi un punct de
vedere. |n cursul zilei de ieri, casa de amanet a
fost \nchis`.

Au fost reclamate [i produsele
scoase la vânzare de c`tre
magazinul Douglas din Ia[i
|n ultima perioad`, tot mai mul]i ie[eni sunt
nemul]umi]i de produsele comercializate de c`tre
operatorii economici. Este [i exemplul unei tinere
din Ia[i care a cump`rat un parfum marca Chanel
de la magazinul Douglas dintr-un centru comercial.
Bianca Huruba[, de profesie medic veterinar, a
ar`tat c` parfumul pe care l-a cump`rat cu suma

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

de 500 de lei nu era conform. Mai precis, parfumul
nu era persistent, calitatea fiind \ndoielnic`.
Reprezentan]ii magazinului au refuzat s` \napoieze
contravaloarea produsului. Mai mult, nici produsul
nu a mai fost returnat. Magazinele Douglas din
]ar` sunt administrate de societatea Parfumerie
Douglas SRL, de]inut` de compania olandez` Kirk
Beauty Netherlands Holding BV. |n 2019, firma
a \registrat o cifr` de afaceri de 158.990.832 lei,
aproape 30 de milioane de euro, profit de 8.646.321
lei, datorii de 57,5 milioane de lei, cu un num`r
de 300 de angaja]i. |n firm` a fost declarat un
num`r de 300 de angaja]i.
Ciprian BOARU
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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 comercial, studii medii,
experien]` 1 an, SUMMASANA
SRL. Rela]ii la: 0757115646;
octav_filip@yahoo.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 vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
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.
Ajutor buc`tar, studii
medii,experien]` 2 ani,persoane
din grupuri vulnerabile,
SUMMASANA SRL. Rela]ii la:
0757115646;
octav_filip@yahoo.com.
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Ambalator manual, studii medii/
cu experien]` 1 an, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.

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

Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.

Animator socio-educational,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.

Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Animator socioeducativ, f`r`
studii [i experien]` precizate,
EVOZPARTY SRL. Rela]ii la:
0728324000.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
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.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Buc`tar, persoan` peste 50 ani
disponibilizat` \n perioada st`rii
de urgen]`/ alert`, EXPRESSO
MARTINI SRL. Rela]ii la:
0754834278.
Buc`tar, studii medii, experien]`
1 an, REMAYENY SRL. Rela]ii la:
0742627378;
contacttrioconsulting@gmail.com
.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.

la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.

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,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.

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

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.

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 de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.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 \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.
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.

EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
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.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.

Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.

Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

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

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

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

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
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.

Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
Geograf, studii superioare, f`r`
Expert achizi]ii publice, studii
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
experien]` precizat`, ARCADIS
superioare, experien]` 3 ani,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
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.
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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 mecanic, studii
superioare/cu experien]` 3 ani,
OMCO ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com
Inginer proiectant CFDP, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.

Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
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.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.

|ngrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.

|ngrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.

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

Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.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, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

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

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.

L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii/cu
experien]` 1 an, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
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.

Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Lucr`tor gestionar, studii medii,
experien]` 3 ani, PLASTIC
&PAPER DISTRIBUTION SRL.
Rela]ii la: 0755116156;
office@vacuum-bags.ro.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
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.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
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.

Lucr`tor comercial, studii medii,
cu experien]`, persoan` peste
45 ani, PUB EXPRESS SRL.
Montator subansamble, studii
Rela]ii la: 0734098888;
medii, experien]` 6 luni, M&D
contact@pubexpress.ro.
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
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.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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 CNC, studii medii/cu
experien]` 2 ani, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.
Operator mase plastice, f`r`
studii [i experien]` precizat`,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.
Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare, experien]` 3 ani,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
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.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Sofer, studii medii, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.

{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{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,
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]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
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/cu experien]`
1 an, OMCO ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 232232303;
personal.ro@omcomould.com.
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.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Zidar, f`r`
studii/profesionale/liceal, f`r`
experien]`/ \ncepator/3-5 ani/510, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Zidar-Faiantar, studii
generale/medii;cu/f`r`
experien]`, DEBEO JOBS SRL.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Rela]ii la: 0332401106;
office@debeojobs.com.
Zugrav, studii generale/ medii/
profesionale; cu/ f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

MEDIU
Scripcaru Simona Mihaela [i
Liviu, Verdes Mihai [i Veronia,
Potlog Daniel Cristinel [i Bianca
Mihaela titular al Proiectului de
investi]ie“ Elaborare PUZ [i RLU
– Schimbare zona de func]iune
din Is1 \n zona de func]iune L1a
pentru construire de locuin]e
individuale conform AVIZ DE
OPORTUNITATE nr.
01/03.04.2020”, amplasat \n sat
Vorove[ti, com. Miroslava, jud.
Ia[i, Nr. Cad. 82558-82573,
82590 (cale de acces) 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. Th.
Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele
de luni-vineri (orele 8.00-16.00).
Observa]iile publicului se primesc
la sediul APM Ia[i – str. Th.
Vascauteanu, nr. 10 bis, în
termen de 15 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

CONVOCATOR
În temeiul Legii nr.1 /2005 privind
organizarea [i func]ionarea
coopera]iei de consum [i al
Actului constitutiv, Consiliul de
Administra]ie al S.C.C. de gr.1CONSUMCOOP FOCURI
convoac` ADUNAREA
GENERALA ORDINARA a
membrilor cooperatori, pentru
data de 04.12.2020 ora 10, la
sediul social din com Focuri,
jud.Ia[i avînd urm`toarea O R D I
N E DE ZI: 1. Supunerea spre
aprobare a încet`rii calit`]ii de
membru cooperator, ca urmare a
decesului [i redistribuirea par]ilor
sociale. 2. Constatarea \ncet`rii
calit`]ii de Pre[edinte CA a
domnului Prepelita Dumitru ca
urmare a decesului. 3 Alegerea
prin vot secret a Pre[edintelui CA
pentru un mandat cuprins \ntre
04.12.2020 – 30.03.2021.
4.Mandatarea unei persoane
fizice care s` îndeplineasc`
demersurile legale la ORC Ia[i.
5.Diverse. În cazul în care a nu
se întrune[te cvorumul legal,
Adunarea general` ordinar` se
reconvoc` pentru data de
04.12.2020, ora 10.30 la aceea[i
loca]ie.

CONDOLEAN}E

U

Sanda, transmite sincere
condolean]e, familiei
Ursache [i Panaite pentru
pierderea mamei [i bunicii dragi.
Rog pe bunul Dumnezeu s` o
]in` la lumin`. A fost [i va
r`mâne un suflet ales.
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Fostul antrenor al Simonei
Halep face lumin\ în conflictul
momentului! Dezv\luiri
incredibile: ıAu zis c\ o vede
lumea!‰
Firicel Tomai, unul dintre cei mai titra]i antrenori din tenisul
românesc, sus]ine c` Simona Halep a interpretat gre[it situa]ia
din 2011, dup` ce const`n]eanca a afirmat c` FRT, forul condus
de Ruxandra Dragomir la acea vreme, i-ar fi interzis accesul la
Centrul Na]ional de Tenis.
De fapt, fostului antrenor al Simonei Halep din perioada 20082013 i-a apar]inut decizia ca Simona s` nu se mai preg`teasc` la
Centrul Na]ional de Tenis, pentru a nu l`sa loc de interpret`ri
[i bârfe.

Firicel Tomai a mutat antrenamentele
Simonei Halep la o baz` privat`
Simona Halep nu a mai putut evolua în Fed Cup 2011 din
cauza unei accident`ri la abdomen, iar în momentul în care a
reluat preg`tirile la baza sportiv` a FRT, oamenii din federa]ie
[i-au exprimat mirarea. Din dorin]a de a le închide gura acestora,
Firicel Tomai a mutat antrenamentele Simonei la o baz` privat`:
„A fost un concurs de împrejur`ri. E adev`rat c` eu atunci eram
cu Simona [i eu decideam pentru ea strategia sau preg`tirea.
Simona, în edi]ia aia de la Australian Open, a f`cut întindere
abdominal` de 1.5 centimetri. Dup` ce Simona a mai jucat,
întinderea s-a majorat, a devenit de 2.5 centimetri. Aceast` întindere
durea doar la extensia abdomeniului, doar când servea. Nu mai
putea s` se serveasc` deloc. Noi am ajuns acas` duminic`, am
sunat-o pe Sanda (n.r. – Ruxandra Dragomir), aveam rela]ii
excelente [i înc` am cu ea, [i i-am spus c` a ap`rut aceast`
problem`. Sanda a spus c` în]elege, nu au fost discu]ii. Federa]iei
îi p`rea r`u pentru c` se baza pe ea. Apoi, am f`cut [i aici un
RMN, am vrut s` ar`t Federa]iei sau celor care s-ar fi gândit c`
ne d`m lovi]i dovada. Asta [i pentru c` în urm` cu un an anumite
fete nu au dorit s` joace [i poate [i din acest motiv a ap`rut
aceast` discu]ie”, a spus Firicel Tomai pentru SpotMedia.ro.

Firicel Tomai spune c` Simona Halep a
interpretat gre[it situa]ia
Primul antrenor al lui Halep din circuitul profesionist a dezv`luit
c` Ruxandra Dragomir, cea cu care Simona s-a contrat pe tema
episodului respectiv, a chemat-o pe sportiv` înapoi, la o s`pt`mân`

de la decizia luat` de antrenor. În opinia lui Tomai, situa]ia a
fost interpretat` gre[it de Halep: „Apoi, eu am pus un antrenament
la Centrul Na]ional ca s` lucr`m scurtele, lucruri care nu necesit`
abdomenul. Nu puteam s` nu juc`m tenis sau s` nu ne antren`m
în aceast` perioad`. Am f`cut doar lucruri care s` nu o solicite
la abdomen. În acel moment am f`cut antrenament la Centrul
Na]ional, iar cei de la Federa]ie au întrebat cum face antrenament
dac` e accidentat`? Au zis c` o vede lumea, c` nu e bine.
Antrenorul Simonei Halep a luat hot`rârea ca sportiva s` nu se
mai antreneze la CNT
A fost un pic de tensiune atunci, a[a c` am vorbit cu Bric`
(n.r. – Daniel Dobre) [i am mers la Pescariu s` ne antren`m.
Erau fete acolo care se antrenau [i era mai bine a[a. Apoi, peste
o s`pt`mân`, Sanda m-a sunat personal [i mi-a spus c` vrea s`
ne antren`m la Centrul Na]ional. Nu i-a zis Federa]ia s` nu se
mai antreneze. Sanda a ajutat tenismenele tot timpul. Simona,
tensiunea de atunci, a perceput-o ca o judecat`. Eu am încercat
s` o ]in departe [i am mers în alt loc s` ne antren`m”, a mai
precizat Firicel Tomai pentru sursa citat`.
Firicel Tomai a f`cut dezv`luirile dup` ce s-a aflat c` nu FRT
a decis ca Simona Halep s` nu se mai antreneze la CNT! Directorul
clubului Pamira, Marius Vecerdea, a f`cut publice punctele de
vedere din Procesul Verbal al [edin]ei în care a fost discutat`
situa]ia Simonei Halep din 2011. A reie[it c` nu s-a decis nicio
sanc]iune asupra Simonei, antrenorul sportivei fiind cel care a
hot`rât s` mute antrenamentele într-o alt` loca]ie.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Adrian Mutu iese la
atac, dup\ ce a
calificat na]ionala
României la
Campionatul European
România s-a calificat pentru a doua oar` consecutiv la un
turneu final al CE U21. Aceast` performan]` nu i-a mul]umit
îns` [i pe unii dintre suporterii care se a[teptau ca România
s` for]eze victoria pe final, având [i un juc`tor în plus pe
teren. Din minutul 83 [i pân` în minutul 94 al partidei, România
s-a mul]umit cu un joc de pase la centrul terenului [i nu a
mai for]at pe atac cu toate c` avea un juc`tor în plus pe teren.
Danezii nu au mai f`cut pressing [i astfel s-a jucat la
trecerea timpului f`r` ca vreuna din echipe s` mai încerce
ceva. Un gol pe final marcat de oaspe]i ar fi f`cut ca echipa
na]ional` a României s` fie dep`[it` în clasamentul pentru
locurile 2 [i astfel s` piard` calificarea la turneul final.
Dup` meciul de asear`, selec]ionerul na]ionalei U21, Adrian
Mutu, a venit cu unele preciz`ri: „Nu e ceva anormal critica
aceasta care vine, o consider o critic` perfect constructiv`,
dar nu m` împiedic` s` aduc rezultate pentru U21. {tiu c`
poate mul]i voiau 6-1, 7-1, dar noi am adus calificarea, hai s`
înv`]`m s` ne îndeplinim obiectivele. Eu nu cred c` danezii
au venit la mi[to. În seara asta a fost doar o echip` în teren
[i aia a fost România. La modul cum au jucat, b`ie]ii m-au
mul]umit foarte tare, iar dac` unii suporteri nu sunt mul]umi]i,
nu cred c` voi reu[i vreodat` sau nimeni altcineva nu va
reu[i vreodat` s` împace pe toat` lumea”.

ANUN}
LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei SC
Paul si Tati SRL - societate în faliment, dosar 2881/99/2007
(85/2007) pe rolul Tribunalului Iaşi, în temeiul dispoziţiilor Legii
85/2006 anunţă desfăşurarea procedurii de selecţie, prelucrare
şi depozitare a fondului arhivistic al SC Paul si Tati SRL.
Societăţile de profil interesate pot depune oferte cel târziu
până la data de 27.11.2020 ora 10:00 la biroul lichidatorului
judiciar LD Expert Grup IPURL din Iaşi, str. Cronicar Mustea,
nr. 17, parter, ap. 12, jud. Iaşi. Oferta trebuie să conţină următoarele
elemente obligatorii:preţ/ml/lună pentru depozitare documente;
preţ/ml pentru prelucrare documente; preţ/dosar pentru
legătorie; preţ transport documente; preţ/dosar pentru consultare
documente; copii de pe autorizaţiile de funcţionare pentru
serviciile arhivistice de legătorie, prelucrare arhivistică,
depozitare şi conservare, utilizare documente; draftul contractului
de depozitare în care să se regăsească prevederile art. 22,
alin.1 din Legea Arhivelor Naţionale republicată, privind transferul
documentelor în cazul încetării activităţii operatorului economic.
Plata se va efectua în măsura valorificării bunurilor
aparţinând debitoarei.
Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului judiciar telefon: 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL

ANUN}
„În conformitate cu prevederile art. 21 din Ordonanța de
Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și ale art.
20 din Statutul Asociației Grupul de Acțiune Locală Poiana
Vladicai, se convoacă Adunarea Generală a Membrilor în data
de 23.11.2020, ora 15:00, la sediul Asociatiei G.A.L. POIANA
VLADICAI, situat in sat Tomesti, comuna Tomesti, județul Iași.”
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Bursa bârfelor

Cioflingaru’ a luat-o peste frez` când a
vrut s`-i promoveze pe b`ie]ii f`r` prepu]
Babele b`rfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu un detaliu de la
vizita la Ia[i a apolodorului Americii la Românica, Adi]u Suckerman.
Cu aceast` ocazie mul]i neaveni]i de prin târg au f`cut coad` ca
s` pupe dosul apolodorului. Nu de alta, dar circula vestea c` e
cu noroc mare, mai ceva dac` ar fi atins moa[tele vreunei sfinte.
La un rând mai lung decât alea de la cluburi, când erau deschise,
s-a a[ezat [i Adi]u Cioflingaru’, cer[etorul \n materie de istorie.
El a vrut s` vorbeasc` cu apolodorul despre situa]ia ovreilor de
prin târg. Cioflingaru’ este [tiut c` reprezint` interesele obscure
ale neamului cu prepu]ul t`iat. Se pare c` informa]ia a ajuns [i
la Suckerman, care nu avea chef s` se complice cu discu]ii
neinteresante. A[a c` Cioflingaru’ s-a trezit cu un refuz [i a trebuit
s` plece acas`. Du[m`nos din fire, cer[etorul s-a l`udat c` apolodorul
nu mai avea timp, pentru c` trebuia s` prind` avionul. Câ]iva f`r`
prepu] chiar l-au crezut. Babele vor urm`ri cu interes activitatea
lui Cioflingaru’, pentru c` personajul are un poten]ial malefic destul
de crescut.

Bremarii vor s`-l beleasc` pe `sta care a
scumpit zama de la ApaLetal
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
Julien Jale, [`ful `la care se joac` cu pre]ul apei potabile de prin
târg, dar [i jude]. Eh, cic` bremarii au luat-o razna din cauza
personajului, care ar fi fost unul dintre cei care au reglementat
pre]ul apei potabile, adic` a umflat metrul. Bremarii simt c` pierd
voturi, pentru c` ]`ranii care au bud` \n cas` au ajuns s` se pi[e
de trei ori [i s` trag` o dat` apa. S-a pus chiar de un scandal,
prin care Jale s` fie dat jos de pe sc`unel. Acum, ca s` fie corecte,
babele [tiu c` nu este singurul vinovat. Pân` atunci, pro[tii pl`tesc
o c`ru]` de bani pentru apa chioar` din robinetele ApaLetal. Cât
despre ApaLetal, babele au auzit c` acolo e huzureal` mare. Se
[tie din mo[i str`mo[i c` acolo intr` rubedeniile, dar c` au [i
ni[te beneficii de moare lumea. Cic` un angajat mai cu mo]
prime[te moca câteva tone bune de ap`, ca s` ajung` la familie.
Ce nu consum` \ntr-o lun`, este compensat cu lovele. Asta \nseamn`
s` fii mafiot!

Bremarul [i-a g`sit p`s`ric`?
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre un
bremar de printr-o comun` uitat` parc` [i de covidu], unde se
trag multe focuri. Lic` Murdariu [i-a cam luat-o \n cap dup` ce
a pus laba pe enstitu]ie, promi]ând prostimei o gr`mad` de treburi.
Acum, Murdariu, dup` ce s-a v`zut cu sacii \n c`ru]`, a dat de
gustul plimb`rilor. Prostimea st` gur` casc` \n fa]a brem`riei,
pentru c` nu-i nimeni cu care se poate vorbi. Gurile rele spun
c` bremarele [i-ar fi g`sit o p`s`ric` prin alte comune [i c` nu
mai are timp s` semneze acte [i docomente. Babele s-au documentat
[i au vorbit cu alte surori de pe uli]ele comunei. Unele, mai rele
din fire, spun c` bremarul nu mai are juc`rie cu care s` antreneze
p`s`rica. Altele s-au jurat c` l-au v`zut cu limba albastr` [i c`
trage tare. Acum, babele nu [tiu ce s` mai cread`, dar vor fi
atente la orice p`s`ric` zburdalnic` pe o raz` de câ]iva kilometri.

GRAFIC BETA TRUST
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

Explozie pe pia]a livr\rilor la
domiciliu din Ia[i, din cauza
pandemiei de COVID-19.
Cererea din partea clien]ilor a
crescut cu pân\ la 50 la sut\.
Buc\tar: ıLa un moment
dat s-a blocat [i aplica]ia
foodpanda‰
Astfel, dac` \n timpul zilei comenzile vin de la mici firme unde
angaja]ii solicit` livrarea prânzului, seara comand` \n special studen]ii
str`ini sau persoanele care lucreaz` de acas`. „Cele mai multe comenzi
vin dup` ora 21:00.
Comand` mai ales studen]ii str`ini, dar [i români, persoane care
lucreaz` de acas`. La un moment dat au venit pe tablete 7 comenzi
\ntr-un minut. |n medie, \ntr-o zi, avem 50 de comenzi. La un moment
dat s-a blocat [i aplica]ia foodpanda. Un client care comandase pe
la 1 [i 20 noaptea, prin platforma foodpanda, nu mai primise confirmarea
comenzii, a sunat din nou la noi, \i ar`ta c` se prepar` comanda,
dar nu era confirmat`. Abia dup` câteva minute a primit confirmarea.
Suma pl`tit` pentru o comand` cre[te dac` se face prin platformele
online [i cu 10-20 de lei. Durata unei comenzi la noi este de 60 de
minute, minimum”, sus]ine Ioana, buc`tar \ntr-un restaurant din centrul
Ia[ului.

Pia]a livr`rilor la domiciliu din Ia[i
s-a dezvoltat de la \nceputul
pandemiei de COVID-19 pân` \n prezent
Atât restaurantele cu program non-stop, cât [i cele care [i-au
modificat programul, preluând comenzi de la ora 12 pân` la ora 3
noaptea, au un flux continuu de comenzi zilnic. Astfel, \n medie, un
restaurant prime[te 40-50 de comenzi \ntr-o zi, \ns` sunt situa]ii când
num`rul livr`rilor la domiciliu f`cute zilnic dep`[e[te 100 de comenzi.
Astfel, num`rul comenzilor a crescut chiar [i cu 50 la sut`. „Da, sa \nregistrat o cre[tere a comenzilor pentru livr`rile la domiciliu.
Chiar de la \nceputul pandemiei s-au observat schimb`ri pe partea
aceasta de livr`ri la domiciliu”, sus]ine Ionu] Marcu, reprezentant
Take&Eat.

Adriana Amari]ei, Cao: „Comparativ
cu anul trecut avem cu 30 la sut`
mai multe comenzi pentru
livr`ri la domiciliu anul acesta”
Primele modific`ri privind livr`rile la domiciliu au \nceput s`
apar` chiar din luna martie, când a fost starea de urgen]`. „A \nceput
s` creasc` cererea de la \nceputul pandemiei pân` acum. Comparativ
cu anul trecut, avem cu 30 la sut` mai multe comenzi pentru livr`ri
la domiciliu anul acesta. Comanda minim` este de 20 de lei [i ajunge
[i la 500-700 de lei. Difer` num`rul de comenzi de la o zi la alta,
dar avem, \n medie, 40 de comenzi pe zi. Noi lucr`m [i cu aplica]iile
pentru livr`rile la domiciliu, unde avem plasate cele mai multe comenzi,
dar lucr`m [i cu proprii livratori”, sus]ine Adriana Amari]ei, reprezentant
restaurant Cao.

Reprezentan]ii restaurantelor
din Ia[i sus]in c` \n aceast` perioad`
clien]ii comand` produse de post

Adriana Amari]ei mai spune c` cererea va cre[te \n continuare
\ntrucât firmele care fac livr`ri la domiciliu fac angaj`ri pentru a fi
preg`tite pentru o perioad` aglomerat`. „Firmele care au angajat
curieri \n acest an odat` cu cre[terea cererilor din partea clien]ilor
fac \n continuare angaj`ri. Chiar ast`zi am v`zut noi anun]uri de
angajare. |n general, clien]ii care comand` la noi vor orez, spaghete,
supe [i acum, pe perioada postului, vindem foarte bine legumele.
Clien]ii sunt \n general cei care fac telemunc`”, a spus Adriana
Amari]ei, reprezentant restaurant Cao.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar`
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Ioana Luca, „Andalu”: „Atunci când e ziua
cuiva sau când sunt \n familie, clien]ii vor
s` se r`sfe]e [i s` \ncerce ceva nou”
Un alt restaurant din Ia[i, cu specific spaniol, care face livr`ri
la domiciliu, este „Andalu”. Potrivit Ioanei Luca, care a \nfiin]at
\mpreun` cu so]ul s`u restaurantul, \n urm` cu aproape doi ani, cele
mai multe comenzi sunt primite \n weekend. „Noi am \nceput din
luna martie s` facem livr`ri la domiciliu. Fiind la \nceput, nu prea
[tiam ce e cu asta, dar am reu[it s` ne organiz`m [i am adaptat
meniul pentru livr`ri. |n weekend avem cele mai multe comenzi.
Atunci când e ziua cuiva sau când sunt \n familie, clien]ii vor s` se
r`sfe]e [i s` \ncerce ceva nou. Livrarea comenzilor la domiciliu e o
variant` de supravie]uire pentru noi, acum, nicidecum pe termen lung.
Am amenajat [i terasa, dar pentru c` e frig, practic e degeaba”,
spune Ioana Luca, fondator „Andalu”.

Firmele care fac livr`ri la domiciliu
au f`cut masiv angaj`ri de la
debutul pandemiei pân` \n prezent
Potrivit lui Costel Grojdea, inspector-[ef al Inspectoratului Teritorial
de Munc` (ITM), firmele care fac livr`ri la domiciliu au angajat sute
de persoane [i recruteaz` \n continuare personal. „Restaurantele s-au
reorientat spre aceast` modalitate de a comercializa produsele, \n
contextul pandemiei de COVID-19. Firmele care fac doar livr`ri la
domiciliu au f`cut noi angaj`ri [i mai fac. Cu siguran]` a crescut
num`rul angaja]ilor din acest domeniu unde patronii s-au axat pe livr`ri
la domiciliu, dar [i la firmele de livr`ri. La firme cu peste 50 de
angaja]i se stabile[te [i acel program decalat pentru a se evita aglomer`rile
de la intrarea [i ie[irea din institu]ie sau din mijloacele publice de
transport \n comun”, sus]ine Costel Grojdea, director ITM Ia[i.

Angaja]ii din domeniile afectate de
pandemia de COVID-19 au \ncasat [omaj
tehnic \n valoare de 125 de milioane de lei
Domeniul HoReCa a fost printre primele afectate de pandemia
de COVID-19, patronii de restaurante fiind nevoi]i s` se orienteze
spre livr`rile la domiciliu pentru a rezista pe pia]`. Mare parte dintre
administratorii restaurantelor au trimis angaja]ii \n [omaj tehnic pentru
o perioad` de câteva s`pt`mâni sau luni. |n perioada aprilie-septembrie
2020, AJOFM Ia[i a pl`tit [omaj tehnic \n valoare de 125 de milioane
de lei pentru angaja]ii din domeniul HoReCa, comer], industrie sau
transporturi.

Raluca COSTIN
[i \n lume

