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Imaginile groazei de la spitalul
mobil de la Lețcani pentru bolnavii
de COVID-19. Medicii îngheață de
frig în containere de milioane de
euro plătite din bani publici
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Un mare
proprietar de clădiri
și teren din Copou a
făcut o mișcare
spectaculoasă!
eveniment
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O tânără
doctoriță de la „Sf.
Spiridon” a rămas
fără permisul
de conducere
actualitate 9

Un faimos proprietar, care are clădiri și
terenuri în Copou, a decis să facă o mișcare
spectaculoasă! O suprafață uriașă va fi
transformată într-o manieră totală. Este
vorba despre o reamenajare și restaurare a
campusului din cadrul Universității...
Un medic din Iași a rămas fără carnet după ce s-a
grăbit să ajungă la spital. Bianca Elena Voroniuc
a dat în judecată Inspectoratul de Poliție Județean
Iași. Femeia a povestit că a fost sunată să se
prezinte de urgență la "Sfântul Spiridon",
pentru a prelua un caz grav
4
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Zeci de persoane se
înghesuie să doneze sânge și
plasmă hiperimună! Banii îi
motivează pe ieșeni să fie
aproape de bolnavii din spitale?

expres

16

Un ambulanțier care a salvat mii
de vieți, umilit de doi adolescenți
teribiliști din Iași!
Un ambulanțier din Iași a fost scuipat
de doi tineri care se plimbau în toiul
nopții pe stradă. Văzându-l îmbrăcat în
combinezon, tinerii au vrut să fie
testați. Au spus că au simptome de
COVID-19 și că ar vrea ca ambulanțierul
să le facă testul PCR. Bărbatul le-a
explicat că nu se poate, iar de acolo a
început întreaga mascaradă
economic
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Lovitură pentru afaceriștii
italieni din spatele cunoscutului
restaurant „Romeo e Giulietta”

Autoritățile fiscale dau o
lovitură puternică afaceriștilor
italieni din spatele firmei care a
deschis cunoscutul restaurant
"Romeo e Giulietta", situat în
zona centrală a Iașului. Din
cauza datoriilor, Direcția de
Finanțe Publice Iași a băgat în
insolvență compania controlată
de către Daniele Tolini...
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Vremea `n Ia[i `n
s\pt\mâna 23-29
noiembrie 2020.
Prognoza complet\
anun]at\ de ANM
|n cursul acestei s`pt`mâni, \n Ia[i vremea va fi \n general
\nchis`, cu [anse reduse de precipita]ii. Conform celor de la
Administra]ia Na]ional` de Meteorologie (ANM), \n aceast`
perioad`, ie[enii vor vedea destul de rar soarele. Vremea \n
jude]ul Ia[i se va r`ci treptat, finalul lunii noiembrie 2020
fiind \n nota acestei perioade a anului.

Vremea \n Ia[i \n s`pt`mâna 23-29
noiembrie 2020. Debut de s`pt`mân` cu
temperaturi sc`zute
Ast`zi, 23 noiembrie 2020, vremea la Ia[i va fi \n general
\nchis`. Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o minim`
de 3 grade Celsius [i o maxim` de 10 grade Celsius. Cerul
va fi par]ial noros, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n
timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Vremea
se va men]ine \nchis` [i spre sear`. Vântul va continua s`
sufle slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii
vor fi destul de sc`zute.
Mâine, 24 noiembrie 2020, ie[enii vor avea parte de o
vreme \nchis`, cu temperaturi ceva mai sc`zute. Se vor
\nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de 0 grade Celsius
[i o maxim` de 7 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit,
vântul va sufla moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
r`mâne destul de sc`zute \n continuare. Spre sear`, vântul
va sufla cu putere, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
r`mâne destul de sc`zutew.
Miercuri, 25 noiembrie 2020, \n Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de minus 2 grade Celsius [i o maxim`
de 8 grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla
slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi
destul de reduse. Vremea se va men]ine \nchis` [i spre sear`,
\n timp ce umiditatea aerului va fi u[or ridicat`. Joi, 26
noiembrie 2020, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse \ntre
o minim` de minus 1 grad Celsius [i o maxim` de 9 grade
Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla slab pân` la
moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi sc`zute.
Vremea \n Ia[i \n aceast` s`pt`mân` va aduce [i alte
schimb`ri. Vineri, 27 noiembrie 2020, la Ia[i se vor \nregistra
valori cuprinse \ntre o minim` de minus 1 grad Celsius [i o
maxim` de 5 grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul
va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii
vor fi destul de sc`zute. Spre sear`, ie[enii vor avea parte
de un cer acoperit complet, \n timp ce [ansele de precipita]ii
vor r`mâne la fel de sc`zute ca [i \n zilele precedente.
Sâmb`t`, 28 noiembrie 2020, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 0 grade Celsius [i o maxim` de
4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla
slab pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor r`mâne
sc`zute \n continuare, conform meteorologilor.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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{edin]\ ordinar\ de Consiliu
Jude]ean. Drumurile din
jude] [i Aeroportul Ia[i,
capul de afi[ pe masa
ale[ilor din Casa P\trat\
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i se va
reuni \n cursul acestei s`pt`mâni \ntr-o
nou` [edin]` ordinar` a institu]iei. Pe
ordinea de zi a [edin]ei vor figura câteva
zeci de proiecte de hot`râre. Ale[ii vor
discuta o serie de proiecte de hot`râre pe
tema drumurilor din jude]ul Ia[i, dar [i de
la Aeroportul Ia[i. La [edin]a de la Casa
P`trat` va figura [i un proiect privind
num`rul de posturi de la Spitalul de Boli
Infec]ioase, inclusiv de la unitatea mobil`
de la Le]cani pentru bolnavii de COVID-19
Ale[ii jude]ului Ia[i se vor \ntâlni miercuri, 25 noiembrie 2020,
\ntr-o nou` [edin]` ordinar` la sediul Institu]iei Prefectului. Pe
ordinea de zi a [edin]ei ce va avea loc \n Sala Mare „Virgil
S`hleanu” vor figura câteva zeci de proiecte de hot`râre. Printre
proiectele de discu]ii ini]iate de Executivul din Consiliul Jude]ean
Ia[i se afl` o serie de obiective ce ]in de modernizarea drumurilor
din Ia[i, bugetul de la Aeroportul Ia[i, dar [i discu]ii despre
institu]iile de cultur` din subordine.

{edin]` de plen la Consiliul
Jude]ean Ia[i. Mai multe drumuri
jude]ene sunt luate \n calcul
|n [edin]a de la CJ se vor discuta [i proiecte privind unele
drumuri jude]ene. |n calcul a fost luat DJ 281 B Boro[oaiaPlugari. Pentru circa 7 kilometri din drumul aflat \n nordul
jude]ului Ia[i, CJ va face un credit de angajament de 21,3 milioane
lei. |n plus, s-au luat \n calcul alte 3,7 milioane lei pentru DJ
208 F Heci- T`t`ru[i- Iorcani - limit` jude] Suceava, pe o por]iune
de 12 kilometri. |n fapt, este vorba despre o contribu]ie a Consiliului
Jude]ean Ia[i pân` la recuperarea fondurilor de la Ministerul
Lucr`rilor Publice. Ale[ii jude]ului Ia[i discut` [i alte proiecte
aflate pe ordinea de zi.

Bugetul Aeroportului Ia[i,
pe masa consilierilor jude]eni
Consilierii jude]eni vor mai discuta [i despre bugetul de
venituri [i cheltuieli de la Aeroportul Ia[i. Pandemia COVID-19
a f`cut ca aerogara aflat` sub tutela CJ Ia[i s` ob]in` anul acesta
mai pu]ine fonduri fa]` de anii anteriori. |n aceste condi]ii, aerogara
a mers pe un buget de criz`, investi]iile fiind destul de mici. „|n

acest context, func]ie de estimarea veniturilor, am analizat [i
nivelul cheltuielilor, \n sensul reducerii acestora, astfel ca regia
s` poat` func]iona \n condi]ii de siguran]`. Estimarea veniturilor
(ele depind de evolu]ia pandemiei [i de acceptarea pasagerilor
de a utiliza din nou acest mijloc de transport) a fost f`cut` pe
baza realiz`rilor la data de 30.09.2020 [i pân` la sfâr[itul anului
pe baza estim`rilor f`cute de companiile aeriene”, se arat` \n
nota de fundamentare a proiectului.

Probleme la Aeroportul Ia[i. Bugetul,
afectat de pandemia COVID-19
|n [edin]a de Consiliu Jude]ean se va discuta despre bugetul
de la Aeroportul Ia[i, veniturile fiind mai mici cu 18 milioane de
lei fa]` de estim`rile de la \nceputul anului 2020. „Situa]ia actual`
duce la necesitatea rea[ez`rii veniturilor func]ie de estimarea
traficului de pasageri [i a celorlalte activit`]i (chirii, parcare
ma[ini), iar nivelul cheltuielilor s` fie estimat \n func]ie de venituri,
dar [i de necesitatea asigur`rii func]ionalit`]ii regiei \n condi]ii
de siguran]`. Veniturile din servicii prestate prezint` o diminuare
cu 18.000 mii lei. |n propunerea de rectificare am avut \n vedere
o estimare a num`rului de pasageri \mbarca]i de aproximativ
275.000 fa]` de 700.000 estima]i ini]ial. Urmare a reducerii num`rului
de curse, am diminuat [i nivelul reducerilor comerciale acordate
pentru num`rul de ateriz`ri cu suma de 1.500 mii lei, iar reducerile
comerciale de volum au fost momentan anulate, func]ie de evolu]ia
financiar` a regiei”, se mai arat` \n nota de fundamentare a
proiectului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
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Un mare proprietar de cl\diri [i teren din
Copou a f\cut o mi[care spectaculoas\!
O suprafa]\ uria[\ va fi transformat\ total
Un faimos proprietar, care are
cl`diri [i terenuri \n Copou, a
decis s` fac` o mi[care
spectaculoas`! O suprafa]`
uria[` va fi transformat` \ntr-o
manier` total`. Este vorba
despre o reamenajare [i
restaurare a Campusului din
cadrul Universit`]ii de {tiin]e
Agricole [i Medicin` Veterinar`
„Ion Ionescu de la Brad” din
Ia[i. O echip`, coordonat` de
asist. univ. dr. ing. Roxana
Pa[cu de la Facultatea de
Horticultur`, al`turi de
studen]i de la Peisagistic`, au
\nv`]at cum s` transpun` \n
format 3D m`sur`torile
necesare [i cum pot utiliza la
maximum spa]iul \nconjur`tor
pentru a reda bucurie [i
armonie privitorilor
Un cunoscut proprietar de cl`diri [i terenuri
din Copou a f`cut o mi[care spectaculoas`! O
suprafa]` uria[` va fi transformat` total. Totul implic`
un amplu proces de reamenajare [i restaurare a
Campusului din cadrul Universit`]ii de {tiin]e
Agricole [i Medicin` Veterinar` (USAMV) „Ion
Ionescu de la Brad” din Ia[i. Proiectul a demarat
chiar \n prim`vara acestui an [i este coordonat de
asist. univ. dr. ing. Roxana Pa[cu de la Facultatea
de Horticultur`, Departamentul de {tiin]e Exacte,
[i care are ca discipline Compozi]ii vegetale, respectiv
Restaurare [i reabilitare peisagistic`. Deja, al`turi
de studen]i [i colegi de la Peisagistic`, au transpus
\n format 3D m`sur`torile necesare [i au descoperit
cum pot utiliza la maximum spa]iul \nconjur`tor
pentru a reda bucurie [i armonie privitorilor.

biodiversit`]ii, spa]ierea prin plantarea de perdele
verzi care vor crea locuri ideale pentru recreere,
relaxare, petrecere a timpului liber, dar [i pentru
activit`]i sportive. „Un efect secundar ce rezid`
din atingerea obiectivelor sus men]ionate, dar
extrem de important, este cre[terea calit`]ii
aerului, deficitar de altfel în marile centre urbane,
influen]ând astfel în mod direct starea de s`n`tate
[i bun`starea fizic` [i mental` a popula]iei, aspecte
fundamentale pentru coeziunea comunit`]ii. De
asemenea, în acest demers am implicat nu doar
cadrele didactice de specialitate, ci [i studen]ii,
care [i-au adus aportul atât în ceea ce prive[te
partea de proiectare [i de realizare a rand`rilor
3D, ci [i în lucr`rile de fasonare a vegeta]iei
existente [i de preg`tire a terenului”, a mai
completat asist. univ. dr. ing. Roxana Pa[cu.

Fântâni arteziene [i un
amfiteatru \n aer liber
Universitarul Roxana Pa[cu
face parte din echipa de
proiectare [i implementare a
proiectului menit s`
revitalizeze Campusul
Universit`]ii de Agronomie
din Ia[i
În prezent, Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Medicin` Veterinar` din Ia[i se afl` în plin
proces de reamenajare [i reabilitare a spa]iilor
verzi, având în derulare un vast proiect de
specialitate. În acest sens, o echip` competent`
lucreaz` la elaborarea proiectului. „Prin acesta
ne dorim s` transform`m spa]iul din Campusul
Universit`]ii, prin introducerea în peisaj a unui
amfiteatru în aer liber [i a mai multor elemente.
Pentru a realiza dezideratele stabilite, ne-am
propus în primul rând s` punem în valoare
exemplarele dendrologice aflate în plin`tatea
caracteristicilor decorative de la nivelul sit-ului,
dar [i s` aducem un plus de valoare spa]iului
verde prin înlocuirea vegeta]iei aflate în perioada

de entropie, cu specii apar]inând unor genuri
deosebite din punct de vedere ornamental”, a
declarat asist. univ. dr. ing. Roxana Pa[cu.
De asemenea, cadrul didactic arat` c` s-a
optat pentru alegerea de specii cu plasticitate
ecologic` ridicat`, aspectul decorativ fiind asigurat
prin folosirea noilor variet`]i cu aspect decorativ
ridicat precum „Picea pungens Fat Albert”,
„Callicarpa bodinieri”, „Corylus avellana contorta
Red Majestic”, „Ligustrum ovalifolium Aureum”,
„Berberis thunbergii Red Rocket”, „Perovskia
atriplicifolia Blue Spire” [i multe altele.

Se dore[te a se realiza cel mai
frumos campus din România!
Prima etap`, preg`tirea
terenului, a început deja!
|n acest context, se dore[te a se realiza cel
mai frumos campus din România! Prima etap`,
preg`tirea terenului, a început deja! Dintre
obiectivele specifice, de amenajere peisager`,
amintim m`rirea suprafe]elor amenjate [i cre[terea

De scos \n prim-plan c` acest proces are loc
la o distan]` de jum`tate de secol de la ultimele
interven]ii de restaurare [i reamenajare a \ntregului
Campus de la USAMV Ia[i. „E un proiect gândit
\nc` din prim`vara acestui an. Toate detaliile au
fost puse la punct de echipa coordonat` de colega
noastr` asist. univ. dr. ing. Roxana Pa[cu, specialist
\n Peisagistic`. A[tept`m idei de la to]i colegii
no[tri. |ntreaga zon` nu a mai fost amenajat`
de acum 50 de ani! Erau specii de plante care
aveau probleme, r`d`cini care au putrezit. {i
acestea au o durat` de via]`. Concret, vorbim
de arealul care ]ine de corpul principal al
Agronomiei, zona c`minelor [i tot ceea ce \nseamn`
Campusul nostru. Vom avea [i fântâni arteziene,
un amfiteatru \n aer liber [i tot ceea ce presupune
o regândire a spa]iilor din Universitatea noastr`.
Vom \ncadra frumos inclusiv Centrul pentru
valorificarea microproduc]iei agricole [i veterinare”,
men]ioneaz` [i prof. univ. dr. ing. Gerard Jit`reanu,
rectorul USAMV Ia[i.
Valentin HUTANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Marius Ostaficiuc, candidat PSD la Camera Deputa]ilor: „Dragi
ie[eni, viitorul nu trebuie a[teptat, viitorul trebuie construit”
Domnule Marius Ostaficiuc, v-ați decis să candidați din
partea PSD pentru Camera Deputaților. Ce v-a determinat să
luați această decizie?
Consider că am acumulat în ultimii 20 de ani suficient de multă
experiență administrativă pentru a ști în detaliu ce legi sunt bune
și ce legi trebuie modificate în domenii precum urbanism, ordine
publică, administrație publică. Am 43 de ani, simt că sunt la vârsta
maturității și a energiilor depline.
Ce veți face, concret, în Parlament?
Pentru mine experiența de deputat este mult mai mult decât
o aventură consumată prin Aeroporturi și prin bufetul Parlamentului
unde, se știe, unii mănâncă bine și ieftin. A fi deputat înseamnă
a munci, a-ți asuma cei patru ani de mandat ca pe o formă de
sacrificiu. Cred că Iașul, orașul meu natal, care mi-a dat o familie
și un destin, merită acest sacrificiu. Concret, intenționez să pledez,
vocal, sonor și convingător, pentru marile proiecte ale Iașului
neaflate încă, din păcate, pe listele de priorități ale Bucureștiului.
Mă refer la rănile noastre deschise de care știu de-acum și copiii
ieșenilor: Autostrada 8, Spitalul Regional, Centura ocolitoare,
izolarea economică, situația alarmantă în care se află orașul din
punct de vedere ecologic. Nu sunt teme de campanie, sunt urgențe
de rezolvarea cărora depind bunăstarea și siguranța ieșenilor pe
termen lung și foarte lung. Am convingerea că rolul esențial al

parlamentarului este de a pleda neîncetat, prin orice mijloace,
pentru obiectivele propuse.
În același timp, o spun răspicat, voi fi, prin puterea exemplului,
unul dintre susținătorii muncii și nu statului degeaba. Pentru mine
unul dintre principiile fundamentale rămâne următorul: „A face
este mai important decât a avea”.
Credeți că parlamentarii unei comunități pot influența real
creșterea economică din interiorul acelei comunități?
Nu doar cred, dar sunt absolut convins. În secolul XXI a nu
viza creșterea economică înseamnă a munci în zadar. Voi face tot
posibilul să contribui la atragerea de investiții, la identificarea și
dezvoltarea relațiilor economice cu Uniunea Europeană și nu
numai. Pentru aceasta, sunt dispus să devin un promotor al Iașului
și al ieșenilor.
În ce comisii parlamentare v-ați propus să activați?
Ținând cont de experiența și de formarea mea profesională,
cred că utilitatea mi-aș găsi-o în Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă și protecție
socială, Comisia juridică de disciplină și imunități, Comisia pentru
apărare, ordine publică și siguranță națională. Sunt comisii din
care chiar cred că poți deveni o voce auzită în Parlament.

Un mesaj către ieșeni...
Un mesaj către ieșeni este de fapt un mesaj către mine însumi:
viitorul nu trebuie așteptat, viitorul trebuie construit! Să îl construim
împreună!
PSD este singurul partid preocupat cu adevărat de soarta
ieșenilor.
Așadar, vă invit, dragi ieșeni, să votați candidații socialdemocrați, la alegerile parlamentare din 6 decembrie.
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Situa]ie f\r\ precedent la Centrul de
Transfuzii din Ia[i! Zeci de persoane se
`nghesuie s\ doneze sânge [i plasm\
hiperimun\! Banii `i motiveaz\ pe ie[eni s\
fie aproape de bolnavii din spitale?
|n fiecare zi, la Centrul Regional de
Transfuzie Sanguin` (CRTS) din Ia[i vin
zeci de donatori de sânge [i de plasm`
hiperimun` motiva]i probabil de sumele
importante de bani oferite de autorit`]i.
Dac` \nainte de anun]ul autorit`]ilor
locale ie[ene medicii se str`duiau din
greu s` atrag` donatori, \n ultimele trei
luni sute de ie[eni au format cozi uria[e la
CRTS Ia[i
Zeci de persoane se prezint` zilnic la Centrul Regional de
Transfuzie Sanguin` (CRTS) din Ia[i. Odat` cu anun]ul autorit`]ilor
despre beneficiile donatorilor de plasm` hiperimun` care primesc
500 de lei [i a donatorilor de sânge care primesc 7 bonuri de
mas`, listele care au fost goale luni la rând s-au aglomerat mai
tare ca niciodat`. Direc]ia de Asisten]` Social` (DAS) din Ia[i a
oferit sute de mii de lei celor care au venit la CRTS Ia[i pentru
a dona, iar \n continuare ie[enii vor fi r`spl`ti]i pentru fapta lor.
Medicii sunt de-a dreptul surprin[i de prezen]a unui num`r foarte
mare de donatori. Totodat`, fac apel ca \n fiecare zi de acum
\nainte s` se prezinte un num`r suficient de persoane dornice s`
fac` o fapt` bun` [i s` se asigure stocurile necesare de sânge
pentru pacien]ii a c`ror via]` depinde de o transfuzie de sânge.

Vinerea trecut`, 62 de ie[eni s-au
prezentat la CRTS Ia[i s` doneze sânge
Medicii nu se mai pot plânge de lipsa donatorilor de sânge
dup` ce, de la zi la zi, se observ` o cre[tere a num`rului de
persoane dispuse s` doneze cantitatea de 450 de ml de sânge.
Reprezentan]ii CRTS Ia[i au mai observat c` num`rul donatorilor
de sânge aproape c` se dubleaz` \n zilele de vineri. Zilele trecute,
la CRTS Ia[i s-au adunat chiar [i o sut` de donatori, lucru care
pân` acum nu s-a \ntâmplat. Fiecare dintre donatori pleac` acas`
cu 7 bonuri de mas`. Totodat`, [i num`rul pacien]ilor vindeca]i
de coronavirus care doneaz` plasm` hiperimun` este tot mai
mare. Pân` \n prezent au fost zile \n care s-au prezentat [i 12
persoane pe zi care au donat plasm` pentru a ajuta un pacient
infectat cu COVID-19 aflat \n stare grav`. „Adresabilitatea este
mult mai mare \n zilele de vineri, au fost chiar [i 100 de donatori
de sânge, alteori un num`r de 77. La sfâr[itul acestei s`pt`mâni,
pe 20 noiembrie 2020, au fost 62 de donatori. |n rest avem o
medie de circa 40 de donatori pe zi. De asemenea, avem o

adresabilitate foarte bun` [i din partea celor care s-au confruntat
cu infec]ia de SARS-CoV-2. Media lor este de minimum patru pe
zi, maximul fiind de 12 donatori pe zi”, a declarat dr. Lavinia
Scripcariu, [efa CRTS Ia[i.

Medicii \[i doresc ca num`rul donatorilor
s` fie \n permanen]` constant pentru a se
asigura stocurile de sânge necesare \n
spitalele din Ia[i
Medicii \ncurajeaz` ie[enii s` se prezinte \n continuare la
CRTS Ia[i pentru a contribui la salvarea vie]ii celor afla]i \n stare
critic` \n unit`]ile medicale din Ia[i. Orice secund` \n plus, \n
situa]ii dramatice care se \ntâmpl` destul de des, poate duce la
pierderea vie]ii unei persoane. Din cauza lipsei de stocuri de
sânge din spitale, o persoan` care este victima unui accident
rutier \[i poate pierde via]a pentru c` nu poate beneficia \n timp
util de transfuzie de sânge. De aceea, num`rul donatorilor trebuie
s` fie mereu suficient cât s` men]in` stocurile de sânge, fie c`
mul]i o fac cu bun`-credin]`, fie pentru o anumit` recompens`
financiar`. Un lucru cert este c` nevoia de donatori este constant`
[i c` pacientul ajuns \n stare critic` nu ar trebui s` a[tepte
donatorii de sânge. |n ceea ce prive[te ini]iativa Prim`riei Muncipiului

Ia[i, s-a dovedit de bun augur. Din momentul \n care primarul
Mihai Chirica a anun]at c` donatorii vor fi recompensa]i, adresabilitatea
c`tre CRTS Ia[i a crescut.

Autorit`]ile au promis \n urm` cu câteva
luni suma de 500.000 de lei donatorilor de
plasm` hiperimun` [i sânge
Suma total` alocat` pentru aceast` ini]iativ` de c`tre Prim`ria
Municipiului Ia[i este de 500.000 de lei. S-a dovedit a fi eficient`
\nc` din primele zile, când num`rul donatorilor prezen]i la CRTS
Ia[i s-a dublat. Persoanele care continu` s` doneze \n aceast` perioad`
vor beneficia \n continuare de recompensa de 500 de lei \n cazul
don`rii de plasm` hiperimun` [i de 7 bonuri de mas` pentru donatorii
sânge. Practic, lista r`mâne deschis`, iar cei care doresc s` doneze
sânge [i/ sau plasm` hiperimun` vor putea beneficia de aceste
recompense financiare. La începutul pandemiei de COVID-19, a[a
cum spun reprezentan]ii CRTS Ia[i, popula]ia era extrem de reticent`
în ceea ce prive[te donarea de sânge sau plasm`. Mul]i spuneau c`
se tem de infec]ia cu coronavirus. Se pare ca situa]ia s-a mai relaxat
acum. Pân` \n prezent, autorit`]ile locale ie[ene au cheltuit peste
42.000 de lei pentru donatorii de plasm` hiperimun`.
Alexandra ABONICESEI

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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ıS\pt\mâna Educa]iei Globale‰, la
Liceul Teoretic de Informatic\ ıGrigore
Moisil‰ din Ia[i
Liceul Teoretic de Informatic`
„Grigore Moisil” din Ia[i a
organizat o serie de
interesante [i valoroase
activit`]i \n cadrul „S`pt`mânii
Educa]iei Globale”. Cu acest
prilej, profesorii Liceului
„Grigore Moisil” au considerat
c` este important s`-i sprijine
emo]ional mai mult ca oricând
pe elevi. „«S`pt`mâna
Educa]iei Globale» a fost la
liceul nostru despre d`ruire,
bun`tate, fericire, implicare,
prin conectarea la noi în[ine [i
la ceilal]i, prin intermediul
artei, dezvolt`rii personale [i
form`rii profesionale”, a
subliniat prof. dr. Adina
Romanescu, directorul de la
„Moisil”
Noi evenimente speciale organizate de Liceul
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” din Ia[i.
Acestea au fost organizate \n cadrul „S`pt`mânii
Educa]iei Globale”. Cu acest prilej, profesorii
Liceului „Grigore Moisil” au considerat c` este
important s`-i sprijine emo]ional mai mult ca

oricând pe elevi. „S` predai fericirea, s` cultivi
o stare general` de bine înseamn` s` oferi
oportunitatea ca sufletele frumoase s` se întâlneasc`
[i, mai mult, ca acestea s` trimit` mesaje pozitive
celor din jur. Doar câteva secunde dureaz` s`
transmi]i c`ldur` celor din jur, s`-i încurajezi, s`
le construie[ti o atitudine pozitiv`. În aceste
vremuri dificile, profesorii Liceului Teoretic de
Informatic` «Grigore Moisil» Ia[i au considerat
c` este important s`-i sprijine emo]ional mai mult
ca oricând pe elevi”, a subliniat prof. dr. Adina
Romanescu, directorul de la „Moisil”.

Dialogurile cromatice cu
impresioni[ti, un intro [i
repere pentru aprofund`ri
artistice, dar, mai ales,
postarea galeriei virtuale de
tablouri reprezentative
O activitate \n cadrul „S`pt`mânii Educa]iei
Globale” a fost reprezentat` de dialogurile cromatice
cu impresioni[ti, un intro [i repere pentru
aprofund`ri artistice, dar, mai ales, postarea
galeriei virtuale de tablouri reprezentative a
conferit un tonus pozitiv. „Ne-am delectat în
continuare cu tablourile pictate de profesor doctor
Ani[oara Munteanu [i profesor doctor Violeta
}u]ui, expuse în edi]ia on-line a evenimentului
«Identit`]i ie[ene», organizat de profesorul de
Educa]ie tehnologic` - Carmen Sîrbu. Elevii clasei
a VI-a C au realizat o galerie virtual` a lucr`rilor

pictate de ei în aceast` lun` sub îndrumarea
profesorului de Educa]ie plastic` Ani[oara Munteanu,
iar Tudor Popescu, elev în aceea[i clas`, a realizat
un filmule] de prezentare a acesteia”, a completat
prof. dr. Adina Romanescu.

Participarea la evenimentul
„Cea mai mare lec]ie din lume”
cu ocazia s`rb`toririi „Zilei
Interna]ionale a Drepturilor
Copiilor”, la invita]ia UNICEF
Mai departe, elevii de la „Moisil” au oferit
mereu motiva]ia de a fi creatori de frumos, de
înv`]are eficient` [i interactiv`. |n acest context,
a putut fi admirat` întreaga comunitate virtual` a
liceului, prin intermediul platformei Microsoft Teams.
Asta prin intermediul fotografiilor excep]ionale ale
elevului Tudor Te[cu din clasa a XII-a B din cadrul
expozi]iei „Tinere]e f`r` b`trâne]e” - o reprezentare
a purit`]ii naturii s`lbatice din Delta Dun`rii [i a

ıZilele Por]ilor Deschise‰, on-line! Ast\zi demareaz\
un experiment virtual al vie]ii de student la
Politehnica ie[ean\ în cadrul ıOpenDays@TUIASI‰
|ncepând de ast`zi, 23 noiembrie 2020, [i pân`
pe 16 decembrie demareaz` un experiment
virtual al vie]ii de student la Politehnica ie[ean`
în cadrul „OpenDays@TUIASI”. Evenimentul \i
provoac` pe tineri s` descopere Universitatea
Tehnic` „Gheorghe Asachi” din Ia[i [i fascinanta
lume a ingineriei [i arhitecturii la
„OpenDays@TUIASI”, o reinterpretare virtual` a
„Zilelor Por]ilor Deschise”. Sunt programate
prelegeri interactive [i dezbateri sus]inute de
profesori, Centrul de Consiliere TUIA{I,
studen]i, Societatea Antreprenorial`
Studen]easc` [i profesioni[ti din domeniile:
Rela]ii interna]ionale [i cercetare, dezvoltare [i
inovare

«Zilelor Por]ilor Deschise», în perioada 23 noiembrie-16 decembrie
2020. Iei parte la prelegeri interactive [i dezbateri sus]inute de
profesori, Centrul de Consiliere TUIA{I, studen]i, Societatea
Antreprenorial` Studen]easc` [i profesioni[ti din domeniile rela]ii
interna]ionale [i cercetare, dezvoltare, respectiv inovare. Între 23
noiembrie-16 decembrie 2020, în intervalul orar 16:00-17:00, afli
chiar de la viitorii colegi [i profesori ce înseamn` s` fii student
la una dintre facult`]ile Universit`]ii Tehnice din Ia[i”, au transmis
oficialii TUIA{I.

Experimentezi virtual studen]ia
la TUIA{I [i afli tips and tricks
despre ce po]i înv`]a la facultate

De asemenea, cei interesa]i pot experimenta virtual studen]ia
la TUIA{I [i afla tips and tricks despre ce po]i înv`]a la facultate,
despre antreprenoriatul studen]esc, cazare [i via]` din Campusul
„Tudor Vladimirescu” - un ora[ în inima Ia[ului. „Participarea
este gratuit`, doar te conectezi folosind link-ul de la sesiunea
care te intereseaz`. Ne po]i urm`ri [i live, pe pagina de Facebook
a Universit`]ii. Vorbim despre: Ce înseamn` ingineria sau arhitectura?
Cum îmi aleg specializarea potrivit`? Care sunt diferen]ele dintre
domeniile tehnice? De ce este Universitatea Tehnic` «Gheorghe
Asachi» din Ia[i alegerea potrivit` pentru mine? Cum pot face
din cercetare un mod de via]`? Cum voi cunoa[te lumea ca
student la Politehnica ie[ean`?”, completeaz` invita]ia cei de la
Afli chiar de la viitorii colegi
Politehnica ie[ean`. De asemenea, organizatorii arat` c` participan]ii
pot afla r`spunsul la toate întreb`rile legate de viitor în cadrul
[i profesori ce înseamn` s` fii
sesiunilor interactive de la „OpenDays@TUIA{I. „Faci [i un tur
student la una dintre facult`]ile
virtual al Universit`]ii [i al Campusului «Tudor Vladimirescu».
Universit`]ii Tehnice din Ia[i
Vezi fotografii [i auzi ce au de spus colegii t`i mai mari despre
Astfel, \ncepând de ast`zi, 23 noiembrie 2020, [i pân` pe 16 via]a de student în Ia[i. {i, desigur, afli detalii de actualitate
decembrie demareaz` un experiment virtual al vie]ii de student despre admiterea la Universitatea Tehnic` «Gheorghe Asachi» din
la Politehnica ie[ean` în cadrul „OpenDays@TUIASI”. „Te a[tept`m Ia[i”, au conchis oficialii TUIA{I.
s` descoperi Universitatea Tehnic` [i fascinanta lume a ingineriei
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
[i arhitecturii la «OpenDays@TUIASI», o reinterpretare virtual` a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Eveniment ce \i provoac` pe tineri s` descopere Universitatea
Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe Asachi” din Ia[i [i fascinanta lume
a ingineriei [i arhitecturii la „OpenDays@TUIASI”. Este o
reinterpretare virtual` a „Zilelor Por]ilor Deschise”. Sunt programate
prelegeri interactive [i dezbateri sus]inute de profesori, Centrul
de Consiliere TUIA{I, studen]i, Societatea Antreprenorial` Studen]easc`
[i profesioni[ti din domeniile: Rela]ii interna]ionale [i cercetare,
dezvoltare [i inovare. Activit`]ile \ncep ast`zi, 23 noiembrie, [i
vor avea loc pân` pe 16 decembrie 2020.

asem`n`rii lumii animalelor cu cea uman`. Tudor
a reu[it s` surprind` natura [i via]a în toat`
splendoarea sa. „Muzica influen]at` de impresionism
a compozitorului Aaron Copland, pe care am fost
invita]i s` o ascult`m de Eduard {chiopu - profesorul
de Educa]ie muzical`, prin care s-a dat startul la
«Calendarul compozitorilor», ne-a umplut sufletele
de bucurie. Participarea la evenimentul «Cea mai
mare lec]ie din lume» cu ocazia s`rb`toririi «Zilei
Interna]ionale a Drepturilor Copiilor», la invita]ia
Fondului Interna]ional pentru Urgen]e ale Copiilor
al Na]iunilor Unite a elevilor clasei a VI-a B, sub
coordonarea profesorului de religie Floricica Morariu,
a avut un real succes. Elevii au fost deosebit de
încânta]i de materialele realizate pe tema diminu`rii
schimb`rilor climatice, prin intermediul resurselor
digitale Jamboard [i Padlet. Toate acestea au fost
momente interesante din aceast` s`pt`mân`”, a
conchis prof. dr. Adina Romanescu.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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AFIR va vira `n conturile
ie[enilor cu mici
afaceri de familie
180.000 de euro, fonduri
europene. Lista cu
beneficiarii a fost
publicat\ pe site-ul
institu]iei
AFIR va acorda ie[enilor noi fonduri europene
care vor fi investite \n mici afaceri de familie,
\n mediul rural. Lista cu proiectele depuse [i
aprobate la finan]are \n cadrul subm`surii 6.3„Dezvoltarea fermelor mici” cuprinde 12
beneficiari din jude]ul Ia[i. Fiecare dintre
fermieri va primi 15.000 de euro, fonduri
nerambursabile, pentru a dezvolta afacerile
din localit`]ile unde au \nfiin]at ferme
zootehnice, vegetale sau apicole
Noi fonduri europene vor fi acordate de c`tre AFIR ie[enilor
care vor investi \n mici afaceri de familie, \n mediul rural.
Lista cu proiectele depuse [i aprobate la finan]are \n cadrul
subm`surii 6.3- „Dezvoltarea fermelor mici” cuprinde 12
beneficiari din jude]ul Ia[i. Mariana Stroescu, din comuna
Costuleni, din Ia[i, va primi 15.000 de euro de la Agen]ia
pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR), fonduri europene,
pentru a investi \ntr-o ferm` zootehnic`. Ion Asmarandei va
moderniza ferma cu bovine cu ajutorul celor 15.000 de euro
de la Uniunea European`. Subm`sura 6.3 este una dintre cele
mai accesate de c`tre fermierii din Ia[i, dar [i din toat` ]ara,
punctajul fiind unul u[or de atins. |n anul 2019 au fost depuse
20 de proiecte în cadrul acestei subm`suri, fondurile disponibile
fiind epuizate înainte de termen. Dup` verificarea dosarelor,
12 beneficiari au fost eligibili la finan]are.

Ie[enii vor investi \n micile afaceri de
familie 180.000 de euro, fonduri
europene ob]inute de la AFIR
AFIR a pl`tit pentru dezvoltarea micilor ferme de familie
din Ia[i fonduri europene în valoare de 150.000 de euro, în
anul 2020, numai fermierilor care au accesat fondurile
nerambursabile în cadrul subm`surii 6.3. |n anul 2020, AFIR
a mai virat, în conturile beneficiarilor din Ia[i, fonduri
nerambursabile în valoare de peste 30 de milioane de euro,
bani ob]inu]i dup` ce au depus proiecte eligibile în cadrul
mai multor m`suri de finan]are. |n aceast` perioad`, cei
interesa]i s` acceseze fonduri europene o mai pot face dac`
depun cererile pe site-ul AFIR, pân` la sfâr[itul lunii noiembrie
2020.
Astfel, pân` la finalul lunii, fermierii din Ia[i afecta]i de
seceta din anul 2020 pot depune cereri de finan]are la AFIR
în cadrul subm`surii 17.1- „Prime de asigurare a culturilor,
animalelor [i plantelor”. Pân` în prezent au fost depuse 38
de cereri de finan]are din Ia[i [i 5.263 din toat` ]ara, în
valoare de 10,7 milioane de euro. Fondurile disponibile pân`
la sfâr[itului lunii noiembrie sunt de peste 5 milioane de euro.
Fermierii din jude] au \ncasat \n anul precedent 150.000 de
euro, fonduri europene acordate \n cadrul subm`surii 17.1.

Fermierii din Ia[i au investit fonduri
europene \n valoare de 3,3 milioane de
euro de la AFIR \n utilajele agricole
Una dintre m`surile unde fermierii din Ia[i au depus
proiecte [i au ob]inut fonduri europene importante este cea
destinat` achizi]iei de utilaje agricole. Astfel, \n anul 2020,
ie[enii au accesat peste 3,3 milioane de euro pentru a schimba
utilajele vechi cu cele noi, iar \n Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020, prin proiectele eligibile
depuse de fermierii din Ia[i, \n jude] s-au investit peste 12
milioane de euro \n utilajele agricole. Din cele 30 de milioane
de euro accesate de beneficiarii din Ia[i, majoritatea celor
care au primit anul acesta banii europeni \i vor investi \n
utilaje agricole performante, ferme zootehnice, vegetale sau
apicole.
Raluca COSTIN

6

Lovitur\ pentru afaceri[tii
italieni din spatele
cunoscutului restaurant
ıRomeo e Giulietta‰, din
centrul Ia[ului
Autorit`]ile fiscale dau o
lovitur` puternic`
afaceri[tilor italieni din
spatele firmei care a
deschis cunoscutul
restaurant „Romeo e
Giulietta”, situat \n zona
central` a Ia[ului. Din
cauza datoriilor, Direc]ia
de Finan]e Publice Ia[i a
b`gat \n insolven]`
compania controlat` de
c`tre Daniele Tolini,
\mpreun` cu fra]ii Diego [i
Nicola Begalli. Cu toate
bunurile firmei Piacere
Italiano SRL aflate sub
sechestru [i cu un scandal
iscat \ntre asocia]ii italieni,
Direc]ia de Finan]e Publice
Ia[i \ncearc` acoperirea
prejudiciului creat de cei
trei oameni de afaceri
italieni
Autorit`]ile fiscale \ncearc` s` acopere prejudiciul
creat de cei trei afaceri[ti italieni care au deschis
cunoscutul restaurant „Romeo e Giulietta” situat
\n zona zero a ora[ului, mai precis \n Pia]a Unirii
din Ia[i. Controlat` de Daniele Tolini \mpreun`
cu fra]ii Diego [i Nicola Begalli, SC Piacere
Italiano SRL are conturile blocate din cauza
datoriilor neachitate c`tre institu]iile statului, iar
din acest motiv compania a fost b`gat` \n
procedura de insolven]` pentru a fi reorganizat`,
f`r` succes \ns`. A[a s-a ajuns ca, \n momentul
de fa]`, bunurile companiei SC Piacere Italiano
SRL prin care a fost deschis restaurantul „Romeo
e Giulietta” s` fie puse sub sechestru.
De vânzarea acestora se ocup` lichidatorul
judiciar Omega SPRL, care trebuie s`
valorifice toate bunurile Piacere Italiano

GRAFIC BETA
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SRL. Este vorba \n special despre echipamente
precum baruri complete, frigidere pentru
înghe]at`, vitrine de \nghe]at`, ma[ini
profesionale de înghe]at`, congelatoare,
precum [i multe alte bunuri aflate \n
patrimoniul companiei folosite \n activitatea
de HoReCa. Bunurile sunt depozitate la
parterul [i subsolul sediului din Pia]a
Unirii 2.

mobile ce fac obiectul procesului-verbal de
inventar din 23.03.2016, ulterior datei de
01.06.2016”, se arat` \n pronun]area magistra]ilor
de la Tribunalul Ia[i. Urm`torul termen \n
acest dosar a fost fixat pe data de 16.02.2021.

Au vrut s` \nchid` firma
Piacere Italiano SRL
\nainte s` se pl`teasc`
datoriile, dar nu au reu[it

Asocia]ii italieni ai companiei aflate \n
insolven]`, Daniele Tolini [i fra]ii Diego [i
Nicola Begalli, au intrat \n conflict, \n sensul
c` familia Begalli a \ncercat s` \l exclud`
din afacere pe Daniele Tolini, care ocup`
totodat` [i func]ia de administrator cu 50
la sut` din Piacere Italiano SRL. Conflictul
dintre asocia]i a r`mas deschis, iar o
perioad`, \n interiorul restaurantului „Romeo
e Giulietta” din Pia]a Unirii, nr. 2 au fost
eliberate bonuri pe firma INN Italia SRL,
controlat` de Liliana Carmen Blaj. De
precizat faptul c` Liliana Carmen Blaj este
cunoscut` ca fiind o partener` de afaceri
a italianului Daniele Tolini, care mai
controleaz` printre altele [i firma In.E.Co.
Innovation Engineering Consulting SRL cu
sediul \n localitatea Breazu, la fel ca [i
INN Italia SRL.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Omega SPRL a \ncercat scoaterea din
insolven]` a Piacere Italiano SRL \n luna
mai 2020, de[i compania \nc` mai avea de
achitat o sum` de 553.070 lei c`tre institu]iile
statului, \ns` judec`torul sindic s-a \mpotrivit
deoarece s-a descoperit faptul c` mai sunt
bunuri care pot fi valorificate [i care erau
folosite de Piacere Italiano SRL \nainte de
intrarea \n procedura de insolven]` de acum
4 ani. „Respinge propunerea lichidatorului
judiciar Omega SPRL privind închiderea
procedurii insolven]ei debitorului SC Piacere
Italiano SRL. Acord` termen pentru continuare
procedur` pentru când lichidatorul judiciar
va întocmi raport de activitate care va
cuprinde [i men]iuni privind situa]ia bunurilor

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

Afaceri[tii italieni s-au
certat \ntre ei [i au vrut s`
se exclud` din firm`

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Imaginile groazei de la spitalul mobil de
la Le]cani pentru bolnavii de COVID-19.
Medicii `nghea]\ de frig `n containere de
milioane de euro pl\tite din bani publici
Spitalul mobil de la Le]cani
continu` s` ascund` tot felul
de capcane. Investi]ia de 13,4
milioane de euro f`cut` din
banii jude]elor Ia[i [i Neam]
prezint` \n continuare
deficien]e majore. Unitatea
medical` care ad`poste[te
bolnavii de COVID-19 nu
dispune de o \nc`lzire
centralizat`, iar o bun` parte a
echipamentelor risc` s`
\nghe]e \n prag de iarn`.
Autorit`]ile continu` s` caute
solu]ii, \n timp ce reponsabili
nu reu[esc s` remedieze nici
acum problemele constatate
de luni bune
Cea mai mare unitate medical` de la marginea
municipiului Ia[i pentru bolnavii de COVID-19
pare tot mai cople[it` de probleme. Dup` situa]ia
legat` de sta]ia de oxigen, spitalul mobil de la
Le]cani, adus cu tam-tam de Maricel Popa, fostul
pre[edinte al CJ, a ajuns o corvoad` [i pentru
cadrele medicale deta[ate acolo. Din toate
containerele medicale montate la Parcul Transagropolis,
o parte a acestora au \n continuare probleme cu
\nc`lzirea. Practic, la aceast` or` sunt vagoane
container care nu pot fi utilizate absolut deloc,
nu se \nc`lzesc. Acestea au fost montate \n grab`
de furnizorul turc de la SDI Global LLC, \ns`
nu se pot \nc`lzi [i sunt total nefolosite. Cele
mai mari probleme sunt cele din zona administrativ`
a spitalului mobil de la Le]cani. Dac` la saloanele
unde sunt interna]i bolnavii este montat un sistem
de recirculare a aerului, la zona administrativ`
situa]ia este una extrem de grav`. Sistemele de
aer condi]ionat nu func]ioneaz` corespunz`tor,
iar c`ldura la iarn` va fi un moft. Practic, medicii,
asisten]ii [i infirmierele ar putea tremura de frig

[i asta pentru c` nu exist` \nc`lzire \n toate
containerele amplasate la Le]cani.

Dezastru pe linie la spitalul
mobil de la Le]cani. Lucr`ri
de mântuial` f`cute pe
platforma de lâng` Ia[i
Mai mult, segmentele de leg`tur` \ntre
containere risc` s` \nghe]e total la temperaturi
sc`zute. Acele burdufuri de etan[are (plastic
\nf`[urat pe un schelet de ]evi) nu au fost izolate
de la bun \nceput. Burduful de etan[are ar trebui
s` împiedice schimbul de aer între interiorul
modulelor [i mediul exterior. Doar c` lucrarea
de mântuial` nu a fost remediat` la timp. Abia
acum, dup` ce a fost strâns` cu u[a, conducerea
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar` (ADI)
Euronest a anun]at c` va remedia problema.
Lucrarea f`cut` cu un silicon de proast` calitate
se poate desprinde la un vânt mai puternic. |n
plus, nici conductele de alimentare nu au fost
izolate corespunz`tor. A fost folosit` o vat`
mineral` care nu poate sus]ine total toate ]evile,
\n ciuda asigur`rilor date. „A fost finalizat` partea

de izolare a conductelor de la suprafa]`, inclusiv
a burdufurilor de leg`tur` dintre module. Sper`m
ca \n dou` s`pt`mâni s` mont`m suplimentar,
pe lâng` partea de izolare, [i un fir de degivrare.
Referitor la stocator, s-a ob]inut autoriza]ia de
construire, a fost notificat ISC pentru lucr`rile
la platform`, luni-mar]i s` se poat` [i amplasa”,
a spus Alina Popa, directorul Euronest.

Un singur turc l`sat de
furnizor. Asocia]ia Euronest
nu vede problema
O alt` problem` la spitalul de la Le]cani ]ine
[i de mentenan]a echipamentelor medicale. SDI
Global LLC s-a v`zut cu sacii \n c`ru]` [i a l`sat
un singur om la Le]cani pentru \ntre]inerea
echipamentelor. Cu toate acestea, conducerea
ADI Euronest nu vede o mare problem`. Asta
\n ciuda problemelor ap`rute la sta]ia de oxigen
sâmb`t` noaptea (14 noiembrie 2020), când au
ajuns la Le]cani cei 6 pacien]i veni]i de la sec]ia
ATI Piatra Neam].
„Pe lâng` partea de garan]ie [i mentenan]`
pe care o asigur` furnizorul spitalului, este

obligatoriu s` existe personal tehnic [i instruit
pe diferite specialit`]i pe care trebuie s` le
gestioneze, s` fie o persoan` care s` gestioneze
tot ce \nseamn` sta]ii de oxigen, surse suplimentare
pentru a evita apari]ia unor probleme. Este nevoie
de personal tehnic pentru zona electric`, pentru
zona sanitar`”, a mai spus Alina Popa.

CJ Ia[i cere opera]ionalizarea
spitalului de la Le]cani
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a sus]inut
c` institu]ia pe care o conducere monitorizeaz`
situa]ia de la Le]cani pentru ca unitatea medical`
s` fie opera]ional` la capacitate maxim`. „De la
preluarea mandatului de pre[edinte al Consiliului
Jude]ean Ia[i, cea mai mare preocupare a mea
a fost opera]ionalizarea spitalului de la Le]cani.
Am \ncercat al`turi de speciali[tii din domeniul
medical s` facem ce putem mai bine pentru a
nu pune \n pericol via]a pacien]ilor, \n ciuda
tuturor neregulilor prezentate la acel spital”, a
spus Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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S-a strâns la]ul `n jurul ıinterlopilor‰ care
s-au b\tut `n fa]a unui club din Ia[i.
Se anun]\ ani grei de pu[c\rie, inclusiv
pentru un boxer!
Dup` b`taia sângeroas` din
fa]a unui club din T`t`ra[i, mai
mul]i indivizi ce pozeaz` \n
interlopi au fost trimi[i \n
judecat`. Astfel, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i i-au trimis \n
fa]a instan]ei pe D`nu] George
Alistar, Cristi Ionu] Coca,
Petric` Ajidaucei [i C`t`lin
Vasilic` Zoril`
Se trage linie \n urma b`t`ii din fa]a unui
club din T`t`ra[i. |n vara acestui an, \n mediul
online au ajuns imagini surpinse \n timpul
conflictului. Poli]i[tii s-au autosesizat [i au f`cut
la acea vreme re]ineri. „Poli]i[tii ie[eni efectueaz`
cercet`ri într-un dosar penal de v`t`mare corporal`
[i tulburarea ordinii [i lini[tii publice. Doi tineri
au fost re]inu]i pentru 24 de ore. Poli]i[tii din
cadrul Serviciului de Investiga]ii Criminale Ia[i
efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal întocmit
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de v`t`mare
corporal` [i tulburarea ordinii [i lini[tii publice.

Din investiga]iile efectuate pân` în prezent, s-a
constatat faptul c` în diminea]a zilei de 9 august
mai multe persoane ar fi fost implicate într-un
scandal pe raza municipiului Ia[i, iar în cadrul
alterca]iei dou` grupuri formate din trei, respectiv
doi tineri s-ar fi agresat fizic reciproc. În urma
verific`rilor efectuate au fost identificate persoanele
care ar fi fost implicate în scandal, iar în baza
probatoriului administrat în cauz`, la data de 13
august, doi tineri de 22, respectiv 32 de ani au
fost re]inu]i de poli]i[ti pentru 24 de ore”, au
precizat atunci reprezentan]ii Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Printre scandalagii se
num`r` boxerul Ionu] Buhan
Printre cei implica]i \n scandal se num`r` [i
Ionu] Coca, fost Buhan, un fost boxer, care a
mai avut probleme cu legea. În anul 2012, la Ia[i
a fost un scandal similar, în care tân`rul a fost
implicat. Atunci, mai mul]i indivizi s-au luat la
b`taie în fa]a clubului Queen’s din Copou. Au
folosit cu]ite, bâte, spray-uri lacrimogene [i alte
arme albe. Printre scandalagii se num`r` mai
mul]i tineri care au mai fost certa]i cu legea [i
care au mai avut condamn`ri în trecut, tot pentru

b`t`i [i scandaluri. Conflictul a avut loc în noaptea
de vineri, 26 spre 27 octombrie 2012, îns` to]i
au fugit de acolo înainte de a ajunge poli]i[tii.
Anchetatorii au avut nevoie de câteva zile pentru
a-i identifica pe b`t`u[i. Ulterior, [apte dintre
scandalagii au fost adu[i în fa]a instan]ei de
judecat` cu propunerea de arestare preventiv`
pentru ultraj contra bunelor moravuri [i tulburarea
lini[tii publice. Printre ace[tia se num`r` [i Ionu]
Buhan.

Boxerul a fost condamnat
la închisoare dup`
o fapt` similar`
Boxerul ie[ean Ionu] Cristian Buhan a fost
condamnat de magistra]ii de la Judec`toria Ia[i

la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru
ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii
[i lini[tii publice [i v`t`mare corporal`. Pedeapsa
vine dup` scandalul din clubul Queen’s din Copou.
Zilele trecute, D`nu] George Alistar, Cristi Ionu]
Coca (Buhan), Petric` Ajidaucei [i C`t`lin Vasilic`
Zoril` au fost trimi[i \n judecat`. Printre acuza]iile
aduse de anchetatori se num`r` cele de tentativ`
de omor [i tulburarea ordinii [i lini[tii publice.
Acum, urmeaz` ca Tribunalul Ia[i s` stabileasc`
un prim termen al procesului penal. Mai apoi,
judec`torii vor asculta ce au de spus toate p`r]ile
implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest
caz. Dac` vor fi g`si]i vinova]i, tinerii pu[i pe
scandal risc` s` ajung` în spatele gra]iilor pentru
câ]iva ani.
Lucian SAVA
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O tân\r\ doctori]\ de la Spitalul ıSf. Spiridon‰
a r\mas f\r\ permisul de conducere dup\ ce a
dep\[it pe linie continu\, `n fa]a poli]i[tilor.
Ce scuz\ a g\sit când a fost tras\ pe dreapta
Un medic din Ia[i a r`mas f`r`
carnet dup` ce s-a gr`bit s`
ajung` la spital. Bianca Elena
Voroniuc a dat \n judecat`
Inspectoratul de Poli]ie
Jude]ean Ia[i
Un medic din Ia[i a dat \n judecat` Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean (IPJ). Bianca Elena Voroniuc
a sperat c` magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i \i vor da dreptate. Femeia le-a povestit acestora
c` a fost sanc]ionat` de un agent. Aceasta a mai
sus]inut c` se gr`bea s` ajung` la Spitalul „Sfântul
Spiridon”, unde \[i desf`[oar` activitatea.
Totu[i, judec`torii au respins recent ac]iunea
formulat` de medicul din Ia[i. „Instan]a respinge
plângerea contraven]ional` formulat` de petenta
Bianca Elena Voroniuc în contradictoriu cu intimatul
Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i, ca neîntemeiat`”,
au men]ionat magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i. Totu[i, sentin]a nu este definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Medicul Bianca Elena Voroniuc
a dat \n judecat` Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean
Procesul dintre medicul Bianca Elena Voroniuc
[i Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean a \nceput pe
21 iulie 2020. Prin cererea înregistrat` pe rolul
Judec`toriei Ia[i, doctori]a a formulat o plângere

contraven]ional` împotriva procesului-verbal întocmit
pe 13 iunie 2020 de IPJ, solicitând anularea acestuia.
„Prin procesul-verbal contestat, am fost
sanc]ionat` pentru c` am efectuat manevra de
dep`[ire neregulamentar`, înc`lcând marcajul
longitudinal continuu. Manevra a fost efectuat`
în condi]iile unei st`ri de necesitate, întrucât sunt
medic rezident la Spitalul „Sfântul Spiridon”, din
Ia[i, iar, la data s`vâr[irii contraven]iei, m`
deplasam spre spital, unde eram de gard`. Mai
mult, fusesem anun]at` de [eful meu c` a sosit
un caz deosebit de grav [i era o urgen]` pentru
intrarea în sala de opera]ii. De asemenea,
autoturismul din fa]a mea se deplasa foarte lent”,
a precizat medicul Bianca Elena Voroniuc \n fa]a
judec`torilor.

Ce au spus reprezentan]ii
Poli]iei
La rândul lor, reprezentan]ii IPJ Ia[i au formulat
întâmpinare [i au depus la dosar procesul-verbal
contestat, precum [i raportul agentului constatator.
„Solicit`m respingerea plângerii ca neîntemeiat`,
cu men]inerea procesului-verbal ca fiind legal [i
temeinic încheiat”, au sus]inut cei de la Poli]ie.
Ace[tia au mai ar`tat c`, prin procesul-verbal
întocmit pe 13 iunie 2020, Bianca Elena Voroniuc
a fost sanc]ionat` pentru c`, în timp ce conducea
un autoturism dinspre localitatea Lunca Cet`]uii
c`tre Ia[i, în localitatea Corne[ti, a efectuat manevra
de dep`[ire neregulamentar` a unui alt vehicul,

înc`lcând marcajul longitudinal continuu ce separ`
sensurile de circula]ie. Conform legisla]iei, „constituie
contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu amend` prev`zut`
în clasa a II-a de sanc]iuni [i cu aplicarea sanc]iunii
contraven]ionale complementare a suspend`rii
exercit`rii dreptului de a conduce pentru o perioad`
de 30 de zile s`vâr[irea de c`tre conduc`torul
de autovehicul sau tramvai a urm`toarelor fapte:
(…) e) nerespectarea regulilor privind dep`[irea”.
Judec`torii ie[eni au constatat c` procesulverbal a fost întocmit cu respectarea tuturor
cerin]elor legale. De asemenea, din punct de
vedere al legalit`]ii, instan]a a afirmat c` procesulverbal cuprinde toate men]iunile prev`zute de
legisla]ie. „Sub aspectul temeiniciei procesuluiverbal de contraven]ie, instan]a constat` c` petenta

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

nu a contestat s`vâr[irea faptei re]inute în sarcina
sa, ci doar a sus]inut c` este incident` o cauz`
ce înl`tur` caracterul contraven]ional al faptei,
respectiv starea de necesitate, f`r` a dovedi în
vreun fel ap`r`rile formulate. Este în stare de
necesitate acela care s`vâr[e[te fapta pentru a
salva de la un pericol iminent [i care nu putea
fi înl`turat altfel via]a, integritatea corporal` sau
s`n`tatea sa, a altuia sau un bun important al
s`u ori al altuia sau un interes ob[tesc. Or,
petenta nu a propus nicio prob` în sprijinul
afirma]iilor acesteia în sensul inciden]ei unei
asemenea cauze ce înl`tur` caracterul contraven]ional
al faptei, de[i sarcina probei revenea acesteia,
potrivit legii”, au concluzionat magistra]ii ie[eni.
Ciprian NEDELCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, ART
JUNKIE SRL. Rela]ii la:
0741793014;
decorjunkie@gmail.com.
Agent 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.
|ngrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
|ngrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.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.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.

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

PIERDERI
Pierdut legitima]ie c`l`torii [i
carnetul de student pe numele
GEORGIOS CHRISTOS, emis de
Universitatea de Medicin` [i
Farmacie Grigore T. Popa-Ia[i.
Se declar` nule.
Pierdut carnetul de student pe
numele GEORGIOS
KONSTANTINOS, emis de
Universitatea de Medicin` [i
Farmacie Grigore T. Popa-Ia[i.
Se declar` nul.

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 zon` 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
Vorovesti, 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.

ulterioare. Persoanele care
doresc s` ob]in` informa]ii
suplimentare cu privire la
solicitarea avizul de gospodarire
a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa sus men]ionat`
sau la Sistemul de Hidrotehnic
Independent Pascani, str.
Abator, nr. 35, Pascani, jude]ul
Ia[i, telefon 0232767902 \n
timpul zilelelor de luni pân` vineri
\ntre orele 8.00-16.00.

NOTIFICåRI
Cabinetul individual de insolven]`
Agafitei Diana, lichidator judiciar
anun]` c` prin Sentin]a civil` nr.
782/12.11.2020 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în dosar nr.
4580/99/2020 s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei
\mpotriva debitoarei S.C.
MONDO COMP S.R.L., CUI
18044778, RC J22/2558/2005.
Cererea de crean]` se va depune
în dou` exemplare la Tribunalul
Ia[i, sub sanc]iunea dec`derii
pân` la data de 28.12.2020.
Termene limit`: 06.01.2021 –
afi[area tabel preliminar;
29.01.2021 – termen pentru
definitivarea tabelului de crean]e;
25.03.2021 – termen pentru
continuare procedura; Fixeaz`
data [edin]ei adun`rii creditorilor
la data de 11.01.2021, ora 10:00
cu urm`toarea ordine de zi: 1.
Alegerea comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia;
3.Avansarea de c`tre creditori a
sumelor de bani corespunz`toare
derul`rii procedurii conform art.
174 din Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]ã.
Rela]ii la C.I.I. Agafitei Diana, tel.
0745656761.

LICITA}II

Comunei Golaie[ti la pre]ul de
vânzare de 5.520 lei < TVA ce
reprezint` 60% din valoarea
stabilit` prin raportul de evaluare;
- Suprafa]a de teren categoria de
folosin]` p`[une de 10.000 mp,
amplasat \n Parcela 432/2
tarlaua 92, având num`r
cadastral 60340, \nscris \n
Cartea funciar` num`rul 60340 la
pre]ul de vânzare de 4.380 lei <
TVA ce reprezint` 60% din
valoarea stabilit` prin raportul de
evaluare; |n caz de
neadjudecare, urmatoarele
[edin]e de licita]ii publice de
vânzare, cu strigare, se vor
desf`[ura la datele: 11.12.2020,
18.12.2020 [i 08.01.2021, ora
1300, la sediul la punctul de
lucru al lichidatorului judiciar din
Mun. Ia[i, str. Sf. Laz`r, nr. 4, Bl.
Pene[ Curcanu, sc. TR. IV,
mezanin, cabinet nr.5. Rela]ii la
telefon: 0745.656761
S.C. BIT-MAD SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare individual
sau \n bloc a bunurilor mobile,
respectiv Echipamente electrice,
evaluate la 299,40 EUR<TVA
(30% DIN VALOAREA DE
EVALUARE). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 26.11.2020 ora ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 27 noiembrie 2020 orele
15.00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
24.08.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Pentru participarea la
licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str.Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de 27.11.2020
ora 15.00. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la telefoanele:
0232/240.890;0742/109899, Fax
0232/240890. EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA)

Cabinetul individual de insolven]`
Agafitei Diana, lichidator judiciar
al debitoarei S.C. MGA MEDICAL
SERVICES SRL Cod unic
\nregistrare 28139280, desemnat
prin Incheierea din data de
20.02.2019 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil` Faliment, în dosarul nr.
7709/99/2016, anun]`
organizarea la data de
04.12.2020, ora 13.00 la punctul
de lucru al lichidatorului judiciar
din Mun. Ia[i, str. Sf. Laz`r, nr. 4,
Primaria comunei Sire]el, cu
Bl. Pene[ Curcanu, sc. TR. IV,
sediul \n localitatea Sire]el,
mezanin, cabinet nr.5, a licita]iei
jude]ul Ia[i, telefon: 0232732251
publice de vânzare a celor dou`
inten]ioneaz` s` solicite de la
terenuri ale SC MGA MEDICAL
Sistemul de Hidrotehnic
SERVICES SRL, [i anume
Independent Pascani aviz de
propiet`]i situate \n jude]ul Ia[i,
gospodarire a apelor pentru
extravilan Comuna Gol`ie[ti,
proiectul„ Reabilitarea [i
format` din terenuri, categoria de
Modernizarea Infrastructurii
folosin]` p`[une \n suprafa]`
Rutiere Afectate de Calamita]i \n
total` de 22.600 mp, compus`
Cursul anului 2018-2019, \n
din: - Suprafa]a de teren
Comuna Siretel, jude]ul Ia[i ”,
categoria de folosin]` p`[une de
amplasat în localitatea Siretel,
12.600 mp, amplasat \n parcela
jude]ul Ia[i. Aceasta solicitare de
432/1 tarlaua 92, având num`r
aviz este conform` cu Legea
cadastral 60339, \nscris \n
SC AMED GROUP SRL, prin
Apelor nr. 107/1996, cu
modific`rile [i complet`rile
lichidator judiciar EVOPLAN
Cartea funciar` num`rul 60339 a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1.Proprietate imobiliar`
“teren [i construc]ii”
(neintabulate) situate \n Pascani,
str. Fintanele, nr. 70-72, jud. Ia[i,
care se compune din: cladire
administrativ` \n suprafa]a de
751,9 mp, hala produc]ie \n
suprafa]a de 507,40mp. [i teren
\n suprafa]a de 1,316 mp. Pre]ul
de vânzare este de 725.850 lei
(echivalent 162.450 EUR) (fara
TVA) ,45% din valoarea de
evaluare. 2. Dacia Logan
autoutilitara IS-11-AMD, an de
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
1.687,5 EUR,TVA inclus (7.759,5
RON), 75% din valoarea de
evaluare. 3. Dacia Logan
autoutilitara IS-13-AMD, an de
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
2.475 EUR,TVA inclus (11.380,5
RON), 75% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 26.11.2020,
ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 27 noiembrie
2020, orele 15.00 [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 29.05.2020.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`surare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10 % din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 27.11.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890. EVOPLAN
INSOLV IPURL prin POHRIB
IONELA.
SC ”CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. crt.1; Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring; Valoare de pornire:
6.750 lei (tva inclus) (30% din
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valoarea de evaluare); Nr. crt.2;
Denumirea mijlocului fix/ Bunuri
mobile: haine pentru copii/adul]i;
Valoare de pornire: stoc \n
valoare de 2.559 ron(fara tva).
(30% din valoarea de evaluare).
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 26.11.2020,
ora 15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 27 noiembrie
2020, ora 16:00 [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 25.04.2017. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
27.11.2020 ora 15:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei.
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la Tribunalul Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabricatie 2006 la pre]ul de
1.719,9 lei 90% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au 26.11.2020,ora14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 27 noiembrie 2020, ora
11:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de

16.03.2020. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 27.11.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cumparatori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 27.11.2020, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.
SC ”RODI MED” SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
mijloace fixe (bunuri pentru salon
de \nfrumuse]are), la pre]ul de
1.005,30 (fara TVA)- 15% din
valoarea de evaluare. Bunurile
sunt scoase la vânzare individual.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 26.11.2020,
ora15.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidator \n data de
27 noiembrie 2020 ora 16:00, [i
se va desf`[ura în conformitate
cu prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 22.03.2018. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
27.11.2020, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la grefa
Tribunalului Ia[i-Judecator
Sindic, Consiliul Local Ia[i
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la EVOPLAN INSOLV
IPURL (FOSTA C.I.I. POHRIB
IONELA)la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.

S.C. Nirvana Construct SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societa]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. Crt.1; Denumire
ECHIPAMENT: 1BUC. Mini
excavator Hitachi ZX; CIN cost
înlocuire net (RON
cuTVA):53.350 LEI; CIN cost
înlocuire net(EURO cu TVA):
11.850 EUR; Nr. Crt.2; Denumire
ECHIPAMENT: 1 BUC. Mini
excavator Hitachi ZX; CIN cost
înlocuire net (RON
cuTVA):33.500 LEI; CIN cost
înlocuire net(EURO cu TVA):
7.450 EUR; Nr. Crt.3; TOTAL;
CIN cost înlocuire net (RON
cuTVA): 86.850LEI; CIN cost
înlocuire net(EURO cu TVA):
19.300 EUR; Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaza a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea decaderii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 26.11.2020, ora 14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 27 noiembrie 2020, ora
15:00, [i se va desfa[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
22.03.2018. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desfa[urare a
licita]iei, regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
S.C. VASI-TRANS S.R.L., prin
desf``urare a licita]iei. Ofertan]ii
lichidator judiciar EVOPLAN
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
POHRIB IONELA), anun]`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 Buc. Autobuz turistic
BMC PROBUS 850 TBX, sasiu
nr. NMC850RKT8DL00132, nr.
\nmatriculare IS-06-LJN, an. Fab.
2008 - bun vândut la 700 EUR
<TVA. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 26.11.2020,
ora 12.30, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile lupu nr. 43,
jud. Ia[i, in data de 27 noiembrie
2020, ora 13.30 si se va
desfasura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolventei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 09.07.2020. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`ra`tori trebuie s` se
înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 27.11.2020, ora 11.30.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desfasurare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[ata la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la Tribunalul Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine:
EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890
SC ”SMART PRODUCTION”
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
CII POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, si anume
mijloace fixe- GRAVATOR
LASER- 1016,10 lei; GRAVATOR
MECANIC- 930,60lei; LAPTOP
PB EASY- 72,90lei; MAC BOK
WHITE- 102,60lei; GRAVATOR
LASER- 541,80 lei; LAPTOP
SONY- 96,30 lei; CAMERA
VIDEO HIGH- 68,40 LEI; SURSA
LASER-56,70lei; MASINA
ROLUIT TEAVA- 202,50 lei;
APARAT SUDURA- 945 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR270 lei; MASINA TAIERE
BANZIC- 405 lei; LAPTOP
ACER- 56,70lei; PRESA
MECANICA- 175,50lei;
AUTOTURISM DACIA 1310-324
lei- La pretul total de 5.265 lei –
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

95% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 26.11.2020, ora15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidator \n data de 27 noiembrie
2020 ora 16:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2014
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 01.06.2020. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
27.11.2020, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la grefa
Tribunalului Ia[i-Judecator
Sindic, Consiliul Local Ia[i
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.

CONDOLEAN}E
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Când o fiin]` apropiat`
nou` pleac` pentru
totdeauna, abia atunci ne
d`m seama cu durere \n suflet c`
suntem ni[te bie]i muritori.
Colectivul Direc]iei Sanitar
Veterinare [i pentru Siguran]a
Alimentelor (DSVSA) deplânge
moartea celui care a fost
doctorul GHEORGHE
DUMINICA, fost director al
institu]iei! Un profesionist de o
valoare incontestabil`, doctorul
Duminic` a fost un reper pentru
genera]ii \ntregi de medici
veterinari, contribuind din plin la
dezvoltarea DSVSA. Acum
suntem cu to]ii mai s`raci f`r`
experien]a lui, f`r` buna lui
dispozi]ie care nu l-a p`r`sit
pân` la ultimele clipe din via]`.
Dumnezeu s`-i dea odihna cea
ve[nic`, iar copiilor lui s` le dea
t`ria de a trece prin aceast` grea
\ncercare. |i vom p`stra ve[nic
amintirea! Dr. Gabriel Ciobanu,
director executiv DSVSA Ia[i.
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Reprezentan]ii sindicatului
Sanitas, protestatari `n fa]a
Guvernului României, trata]i
cu spatele!
Reprezentan]ii Sindicatelor Sanitas din ]ar` au protestat trei
s`pt`mâni la rând \n fa]a Guvernului României pentru a câ[tiga
drepturile salaria]ilor din sistemul sanitar. Ace[tia au cerut ca
angaja]ilor din sistem care lucreaz` cu pacien]ii suspec]i sau
confirma]i cu COVID-19 s` li se m`reasc` sporurile. Dup` zile
\ntregi de stat \n frig, nimeni din aceast` institu]ie nu a venit s`i \ntrebe pentru ce strig` ore \n [ir \n fa]a Guvernului. Reprezentan]ii
sindicatului Sanitas din Ia[i anun]` c` protestele nu se vor opri
aici [i c` vor lupta pân` \n ultimul moment pentru dreptate. Din
p`cate \ns`, \n continuare, toat` situa]ia r`mâne \n coad` de pe[te.

Pre[edintele Sindicatului Sanitas din Ia[i:
„Noi solicit`m o diferen]iere salarial`”
Sindicali[tii Sanitas din toat` ]ara se lupt` pentru drepturile
angaja]ilor din sistemul sanitar care lucreaz` cu pacien]ii suspec]i
sau confirma]i pozitiv la infec]ia cu coronavirus. De[i se expun
unui risc mare de infectare cu COVID-19 [i lucreaz` 8 ore pe
zi \n combinezoane, ace[tia nu sunt diferen]ia]i salarial de c`tre
colegii de breasl` care lucreaz` \n continuare \n condi]iile de
dinainte de declan[area pandemiei de COVID-19. „Noi solicit`m
ca pentru cei care lucreaz` \n spitalele suport COVID-19 [i cei
care lucreaz` cu suspec]i s` existe totu[i o diferen]iere salarial`.
Din p`cate, cei care lucreaz` \n aceste zone nu primesc nimic
\n plus fa]` de salariile pe care le primeau \nainte. Totu[i, sunt
alte condi]ii. Nu este acela[i lucru s` stai \n combinezon cu a
lucra \n condi]ii normale. Plus c` gravitatea cazurilor este mult
mai complex` acum. Volumul de munc` este mult mai mare”,
spune Iulian Cozianu, pre[edintele Sindicatului Sanitas filiala Ia[i.

Iulian Cozianu: „Nu a venit nimeni s` ne
\ntrebe nimic. |ntr-o ]ar` democratic` te
las` s` protestezi, dar vorbe[ti singur”
De pe data de 3 noiembrie, \n fiecare zi de mar]i, reprezentan]ii
Sindicatului Sanitas din toat` ]ara [i-au adunat for]ele [i au \nceput
protestele. Din p`cate \ns`, strig`tele lor nu au fost auzite de
nimeni. Trei s`pt`mâni la rând au strigat \n fa]a Guvernului
României, f`r` niciun rezultat. „Nu a venit nimeni s` ne \ntrebe
nimic. |ntr-o ]ar` democratic` te las` s` protestezi, dar vorbe[ti
singur. Nu te bag` nimeni \n seam`. Mi se p`rea corect ca m`car
portarul s` vin` s` ne \ntrebe ce problem` avem. La ultima
manifestare de mar]i, am avut un protest legat de ceea ce s-a
\ntâmplat la Spitalul din Piatra Neam]. Am protestat pentru

problemele sistemului [i pentru faptul c` personalul va fi \ntotdeauna
tras la r`spundere pentru aceste probleme. Dup` toat` povestea
[i tragedia de la Piatra Neam], deodat` am descoperit c` ne
trebuie autoriza]ie, c` deodat` cl`dirile acestea au instala]ii electrice
super solicitate. Luni de zile nu a venit nimeni \n spitale s` ne
\ntrebe ce facem, iar acum ne bombardeaz`. |ntr-o zi am avut
patru comisii de la patru institu]ii pentru a vedea situa]ia din
spitale. Noi acum, \n afara faptului c` trebuie s` \ngrijim pacien]ii,
trebuie s` d`m zeci de situa]ii. Fiecare institu]ie ne cere \n felul
ei situa]ia. Num`r`m paturile de oxigen \n fiecare zi [i le raport`m
\n 7.000 de locuri. Trebuie s` existe totu[i un fel \n care s` se
stimuleze oamenii din sistem”, mai spune Iulian Cozianu.
Pre[edintele Sindicatului Sanitas din Ia[i spune c` \n decursul
zilei de ast`zi sau cel târziu mâine va avea o \ntâlnire cu premierul
României, Ludovic Orban. Reprezentan]ii Sanitas din ]ar` \i vor
expune premierului problemele depistate \n sistem, probleme la
care cer rezolvarea. „Probabil mâine-diminea]` (n.r.- ast`zi) ne
vom \ntâni cu Ludovic Orban. Nu am anun]at c` vom sista
protestele. Vom continua s`pt`mâna asta, \n func]ie de ultimele
discu]ii. La \ntâlnirea din octombrie, s-a stabilit c` dup` ce
Ministerul S`n`t`]ii va face ni[te calcule [i proiecte de acte
normative care s` reglementeze m`car par]ial o serie din probleme
din sistemul sanitar, s` fie o ultim` \ntâlnire \n care s` se bat`
palma \ntre noi [i ei, dac` accept`m propunerea lor. Joi au venit
cu aceste acte normative, unde a fost o \ntâlnire \ntre reprezentan]ii
federa]iei [i ministrul s`n`t`]ii. S-a c`zut de acord ca o ultim`
discu]ie s` fie \n prezen]a premierului. Dac` problemele expuse
de noi nu se vor solu]iona, vom continua s` protest`m.
Bianca CIUBOTARIU

Virusul COVID-19 a mai
ucis cinci ie[eni!
Num\rul de decese a
ajuns la 309. ~n sec]iile
de Terapie Intensiv\,
al]i 64 de bolnavi
infecta]i cu
coronavirus se zbat
`ntre via]\ [i moarte
Din luna martie [i pân` \n prezent, COVID-19 a ucis 309
ie[eni. Medicii spun c` majoritatea persoanelor care nu au
mai putut lupta cu boala sufereau [i de alte comorbidit`]i.
Cele mai multe decese s-au \nregistrat \n rândul pacien]ilor
diagnostica]i cu diabet zaharat. Din p`cate \ns`, din ce \n ce
mai mul]i tineri ajung \n aceast` sec]ie, de[i nu au [i alte
boli asociate. Ajung prea târziu la spital, iar medicii nu le
mai pot salva via]a. Ieri, medicii au anun]at c` 64 de pacien]i
infecta]i cu coronavirus lupt` pentru via]a lor \n sec]iile de
Terapie Intensiv` din spitalele suport COVID-19 din jude].
Nimeni nu [tie dac` vor ie[i teferi de acolo. Cert este c` cei
care nu sufer` [i de alte boli asociate au mai multe [anse
de supravie]uire.
Ieri, \n spitalele suport COVID-19 din jude] erau ocupate
612 paturi, dintre care 64 erau ocupate \n sec]iile de ATI,
locul \n care sunt interna]i pacien]ii infecta]i cu coronavirus
\n stare critic`. Din cele 64 de paturi de ATI, 9 erau ocupate
la Spitalul de Boli Infec]ioase, 18 la Spitalul Mobil de la
Le]cani, 6 la Spitalul de Pneumologie, 4 la Spitalul Municipal
Pa[cani, 5 la Spitalul de Recuperare, 7 la Spitalul C.F. Ia[i
[i 15 la Spitalul de Neurochirurgie. Mai erau libere doar 3
paturi, dintre care un pat la Spitalul de Neurochirurgie [i 2
paturi la Spitalul Municipal Pa[cani. |n ultimele dou` s`pt`mâni,
sec]iile de ATI din jude] au fost ocupate aproape \n fiecare
zi la capacitate maxim`. Dac` \n luna martie, la declan[area
pandemiei, Ia[ul a plecat cu 9 paturi de ATI de la Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i, acum sunt \n total 69 de paturi.
Autorit`]ile au decis cre[terea num`rului de paturi odat` cu
adresabilitatea din ce \n ce mai crescut` a pacien]ilor care
intr` \n stare critic` dup` ce au fost infecta]i cu noul tip de
virus.

|n spitalele suport COVID-19 din Ia[i mai
erau libere ieri 112 paturi
În spitalele suport COVID-19 mai erau libere ieri 112
paturi. Dintre acestea, 6 paturi erau libere la Spitalul de Boli
Infec]ioase, 4 la Spitalul Spitalul Mobil Le]cani, un pat la
Spitalul de Pneumologie, 30 de paturi la Spitalul Hârl`u, 3
paturi la Spitalul de Recuperare, 3 la Spitalul „Sf. Spiridon”,
11 paturi la Spitalul Militar [i 54 de paturi la Spitalul CF
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 4 paturi ATI.
Aici au fost interna]i pacien]i cu boli renale care au fost
infectat cu COVID-19. |n momentul de fa]` sunt 24 de 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` [i Ginecologie „Elena Doamna”
Ia[i, centru suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie
de asisten]` medical` de specialitate, sunt ocupate cele dou`
paturi ATI.
Continuarea pe www.bzi.ro
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Bursa bârfelor

Closet [i Brobodea fac ce [tiu ei
mai bine! Poate n-ar strica s` se
inventeze meseria de protestatar
În deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
scârbite una nou` despre eterna madam` a pulitichiei de Bahlui,
Closet Pipir`u, [i despre b`iatul ei de pripas, deportatul zero
M`riusic` Brobodea. Odat` cu apropierea alegerilor parlamentare,
cei doi au înte]it preumbl`rile pren târg, chipurile protestând pentru
diverse ilegalit`]i închipuite. Acu’, ce nu [tiu cei doi fanfaroni e
c` ie[enii nu pun botul la vr`jeli dintr-astea ieftine. Oamenii în]eleg
foarte bine c`, de fapt, cei doi au sim]it miros de ciolan [i sunt
într-o continu` campanie politic`. Unicul scop al celor 2 care au
frecat manganul de când au ajuns în func]ii publice, pe parale de
la stat, a fost acela de a continua s` pape lovele nemuncite. În
plus, cei doi useri[ti au sim]it c` la alegerile de luna viitoare
[ansele le-au sc`zut \n mod considerabil, a[a c` au înte]it atacurile
împotriva tuturor celor care nu sunt cu ei!

Distrac]ii cu delega]iile
de partid prin restaurantele
pesc`re[ti din jude]
Antreprenorilor necunoscu]i din jude] le str`lucesc ochii când
aud c` tot felul de delega]ii de partid vin prin vizit` s`-[i fac`
campanie electoral`. A[a a f`cut [i R`ducu Huiu, care are multe
afaceri cu iazuri [i pe[te, dar [i un restaurant pe la Movileni.
Când pescarul antreprenor a auzit c` o delega]ie PNL trece pe
la el prin zon`, el a f`cut o strategie s` le ias` \n cale, a[a
\ntâmpl`tor, [i s` \i invite la o chermez` la el \n restaurant. R`ducu
Huiu i-a luat cu japca pe peneli[ti [i i-a b`gat la el \n restaurant,
unde i-a umblut cu b`utur` [i mâncare. Scopul invita]iei este acela
de a-i pupa \n fund pe peneli[ti, iar dac` se ive[te o ocazie de o
combina]ie, s` fac` [i pescarul un ban cu ajutorul peneli[tilor.

Contabilul care se d`dea
mare c` a f`cut caietul de
sarcini pentru Spitalul Covid
Un contabil din târg, care nu are prea mult` treab` cu meseria,
dar are o gur` suficient de mare ca s`-l vad` [i s`-l aud` toat`
lumea, s-a l`udat câteva luni c` el e tartorul din spatele Spitalului
Covid de la Le]cani. Cretian Handire[ a cinstit multe pahare \n
var` [i \n toamn` [i a povestit el la prieteni [i du[mani cum
lucreaz` inteligent la caietul de sarcini pentru spitalul de la Le]cani
[i ce mari combina]ii poate face el acolo. Vremea a trecut, lucrurile
s-au schimbat mult de atunci, dar nimeni nu a uitat cine s-a l`udat
c` face spitalul la Le]cani, iar acum nimeni nu vrea s` mai ias`
\n fa]` s` se laude cu un e[ec atât de mare. Pe de alt` parte,
Cretian Handire[ nici nu mai vrea s` se asocieze cu Ar`g`zel
Pompa la combina]ii eronate din bani publici.
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Un ambulan]ier care a salvat
mii de vie]i, umilit de doi
adolescen]i teribili[ti din Ia[i!
Tinerii l-au scuipat pentru c\
b\rbatul nu a putut s\ le
fac\ testul pentru COVID-19
Daniel Luchian este ambulan]ier la Serviciul Jude]ean de Ambulan]`
Ia[i de 24 de ani. De[i meseria l-a „c`lit” [i a trecut prin situa]ii pe
care nici nu [i le-a putut imagina, vineri seara a tr`it, poate, unul
dintre cele mai stupefiante momente din via]a lui. Aflat la datorie,
\n cartierul T`t`ra[i, Daniel s-a \ntâlnit cu doi adolescen]i teribili[ti.
De[i era \n toiul nop]ii, cei doi tineri, de aproximativ 15 ani, l-au
provocat la o discu]ie despre COVID-19. Unul dintre adolescen]i,
nemul]umit de r`spunsurile oferite de Daniel, l-a scuipat, \ndreptânduse amenin]`tor spre ambulan]ier. Daniel a r`mas stupefiat de motivul
care l-a determinat pe adolescent s` \l scuipe.

Ajuns la o pacient` infectat`
cu COVID-19 care era supraponderal`,
Daniel a chemat Pompierii
Vineri spre sâmb`t` noaptea, Daniel Luchian \mpreun` cu o
asistent` de la Serviciul Jude]ean de Ambulan]` Ia[i s-au deplasat la
domiciliul a doi b`trâni domicilia]i \n cartierul T`t`ra[i. B`trânii
fuseser` confirma]i pozitiv la infec]ia cu COVID-19 [i se aflau la
domiciliu. Au sunat la 112 dup` ce femeia a c`zut f`r` motiv din
picioare. „Am primit un apel la 112 de la o familie de b`trâni din
T`t`ra[i, confirma]i pozitiv la infec]ia cu coronavirus. Când am ajuns
la domiciliul acestora, am constatat faptul c` femeia avea satura]ia
90 [i avea nevoie de suport de oxigen. Totodat`, colega mea i-a pus
o perfuzie. Pentru c` starea ei de s`n`tate era \nr`ut`]it`, trebuia
transportat` la spital. Fiind supraponderal`, nu o puteam c`ra singur,
motiv pentru care am chemat ajutoare. Am sunat la Pompieri pentru
a veni s` m` ajute s` o transport pe b`trânic`. Am coborât \n fa]a
sc`rii pentru a-mi a[tepta colegii. La scurt timp, au ap`rut doi tineri
care se \ndreptau spre pia]`”, poveste[te Daniel.
Adolescen]ii plimb`re]i, v`zându-l \mbr`cat \n combinezon pe Daniel,
s-au gândit c` este un moment oportun pentru a-l lua \n derâdere. Lau convocat la o discu]ie despre COVID-19, timp \n care \l luau \n râs
pe ambulan]ier. S-au sim]it agasa]i de faptul c` ambulan]ierul le-a
explicat c` nu le poate face testul PCR [i le-a recomandat s` mearg`
la medic. „St`team \n spatele ambulan]ei [i-mi a[teptam colegii, când

doi adolescen]i de aproximativ 15 ani s-au apropiat de mine. V`zândum` \mbr`cat \n cosmonaut, unul dintre ei a \nceput o discu]ie de la
o distan]` de 5-6 metri \ntrebându-m`: „Dac` eu tu[esc, m` doare
capul, am febr` [i parc` m` dor mu[chii, am COVID-19?”. I-am spus
c` nu [tiu, dar este posibil s` fie infectat cu coronavirus [i ar trebui
s` se adreseze unui medic. Atunci el mi-a spus s`-i fac un test ca s`
afle. I-am explicat c` nu pot ca eu s`-i fac un test PCR. Atunci s-a
ofensat, s-a \ndreptat spre mine, spunându-mi: „Las` c`-]i dau [i ]ie
Covid, dac` am Covid. {i a scuipat spre mine”, mai spune Daniel.

Daniel: „Nu pot s`-mi imaginez ce s-ar fi
\ntâmplat dac` \n locul meu era o femeie”
Ceea ce l-a marcat pe Daniel a fost faptul c` cei doi tineri,
scuipând spre el, au vrut ca \n cazul \n care ei au COVID-19, s`-l
infecteze [i pe el. Omul era pur [i simplu la datorie, \ncerca s`
salveze via]a unei femei infectat` cu coronavirus [i iat` cu ce tratament
l-au r`spl`tit ace[ti doi tineri. „Efectiv am r`mas [ocat când am v`zut
cum au putut s` se comporte. S-au f`cut spre mine, agasa]i de faptul
c` nu i-am putut testa. Am noroc c` eu la câte am v`zut, nu m`
pierd u[or cu firea. Nu pot s`-mi imaginez ce s-ar fi \ntâmplat dac`
\n locul meu era o femeie. Iat` la ce s-a ajuns [i cam cum gândesc
unii oameni toat` pandemia de COVID-19. M-a marcat faptul c` ei
au vrut practic s` se r`zbune pe mine. Dac` nu eram echipat, iar
ei scuipau spre mine [i aveau COVID-19, practic, m` puteam [i eu
infecta. Pu]ini \n]eleg c` unii oameni pot muri de la infec]ia cu
coronavirus. Puteau s` m` \njure, s` fac` ce vor, dar replica: „Dac`
am COVID-19, ia [i tu”, m-a marcat efectiv. De-a lungul carierei mele
am fost amenin]at, am v`zut oameni mor]i, oameni strivi]i de tren
[i ma[ini, dar a[a ceva nu mi s-a \ntâmplat niciodat`”, \ncheie Daniel.

Situa]ii similare. Un pacient suspect de
COVID-19 a \njurat-o pe [efa de gard` de la
UPU pentru c` nu i-a dat de mâncare
Pe perioada pandemiei de COVID-19, angaja]ii din sistemul sanitar,
cei care au fost numi]i \n luna martie „\ngerii \n halate albe”, au
trecut prin situa]ii greu de imaginat. Popula]ia pare s` nu empatizeze
foarte bine cu efortul medicilor din spitale de a stopa r`spândirea
infec]iei cu COVID-19. |n urm` cu câteva s`pt`mâni, un b`rbat ajuns
în UPU „Sf. Spiridon” din Ia[i a \njurat [efa de gard` c` nu i-a dat
de mâncare. B`rbatul fusese adus la UPU cu ambulan]a pentru c`
avea simptome specifice infec]iei cu coronavirus. Acesta a f`cut testul
PCR în UPU [i era în a[teptarea rezultatului. De[i medicii i-au spus
c` poate a[tepta rezultatul chiar [i la domiciliu, a preferat s` r`mân`
în spital. „Un pacient care a[tepta rezultatul testului PCR în UPU a
înjurat [efa de gard` pe motiv c` nu-i d` de mâncare. Acesta a devenit
agresiv verbal dup` câteva ore de la recoltarea probelor. B`rbatul a
spus medicului c` el pl`te[te asigurare medical` [i c` i se cuvine sa
primeasc` hran`. Pacien]ii care vin în UPU nu primesc de mâncare.
Mai aducem la prânz pache]ele cu hran`, dar acestea nu sunt decontate
de CAS”, spune prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i.
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