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Descoperire macabră! O bucată
dintr-un cap de om a fost găsită de
un copil, pe un câmp din Iași. Poliția
a împânzit zona și a intrat în alertă!
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Cele mai
cunoscute
restaurante din Iași
au dat în judecată
Guvernul României!
expres

16

Reprezentanții unor cunoscute restaurante și
cafenele din Iași au dat în judecată atât
Guvernul României, cât și Instituția
Prefectului. Aceștia cer în instanță anularea
măsurilor privind închiderea temporară a
acestor unități, pe fondul pandemiei

actualitate 8
Această
Dezvoltatorii imobiliari din Copou
bunicuță vinde
au fost opriți! Blocul lui Petru Abătăcesei
brânză de 57 de ani a fost interzis. Decizia, luată de arhitecți
în piața din
Comisia Zonală a Monumentelor
Istorice a blocat proiectul
centrul Iașului!
imobiliar din zona Copou, unde

social
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urma să fie construit un bloc cu 4
etaje pe o suprafață verde. În 2019,
judecătorii au anulat autorizația de
construire. Afaceriștii au vrut să
intre în legalitate, dar arhitecții au
respins solicitarea

O bătrână din Iași vinde de 57 de ani brânză în
Piața "Mihai Eminescu" din centrul Iașului. A
moștenit din mamă-n fiică pasiunea pentru
comerț, iar de la 16 ani a crescut pe pietrele
pieței care astăzi a dat-o fără milă afară, în
frig. Pandemia de COVID-19 i-a alungat clienții
eveniment 3
Imagini de coșmar cu cel
mai prost drum din județul Iași.
Iată cum arată cea mai blestemată
șosea, abandonată de fosta
conducere a Consiliului Județean

actualitate 8

Lovitura de grație dată de
intermediarul turc la spitalul mobil
din Lețcani. Filmul unui dezastru
Găurile de la spitalul mobil din
Lețcani au ajuns să fie acoperite
cu noi fonduri publice. Dezastrul
lăsat în urmă de intermediarul
turc va fi acoperit din fondurile
rămase de pe urma licitației
derulate în primăvara acestui an.
Toate instalațiile cu deficiențe
de la unitatea medicală vor fi
refăcute din economiile inițiale
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Salubris SA cump\r\
autogunoiere de
1,4 milioane de euro!
O firm\ din Bucure[ti
a depus singura ofert\
Firma de salubritate a Prim`riei Ia[i a lansat \n cursul
acestei s`pt`mâni licita]ia pentru achizi]ia de noi autogunoiere.
Valoarea estimat` a contractului este de 6.619.500 lei, f`r`
TVA, aproximativ 1,4 milioane de euro. Procedura a fost
\mp`r]it` \n 3 loturi: autogunoiere cu echipament de compactare
9 metri cubi - 3 buc`]i, autogunoiere cu echipament de
compactare 15 metri cubi - 6 buc`]i [i vehicule multifunc]ionale
cu accesorii - dou` buc`]i. La procedur` a participat o singur`
firm`, Gr`dinariu Import Export SRL, din Bucure[ti, care a
licitat pentru toate cele 3 loturi. Societatea este controlat` \n
propor]ie de 90 la sut` de c`tre Andrei C`lin Gr`dinariu. |n
2019, cifra de afaceri a fost de 210.495.882 lei, profit de
16.945.859 lei, datorii de 68,1 milioane lei [i un num`r de 49
de angaja]i.
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O firm\ din Cipru vrea s\
vând\ Poli]iei de Frontier\
Ia[i o ambarca]iune de
patrulare! Contractul are o
valoare de 70.000 de euro

Salubris SA a stabilit condi]iile tehnice
ce trebuie respectate de c`tre furnizor
Conform caietului de sarcini, caracteristicile tehnice ale
autogunoierelor din primul lot sunt urm`toarele: mas` maxim`
autorizat` - 12.000 kg, cabin` cu 3 locuri, motor de 6.700
cmc, norm` de poluare Euro 6D, rezervor de 180 litri,
servodirec]ie, dispozitiv de \nc`rcare pentru recipien]i pentru
gunoi de 1.110 litri, 240 litri [i 120 litri. Termenul de livrare
variaz` \ntre 90 [i 150 zile. „Ofertantul trebuie s` de]in`
unitate service omologat` RAR, precum [i minimum 4 echipaje
mobile pentru interven]ie \n maximum 24 de ore de la
notificare. |n cazul \n care nu de]ine service agreat sau contract
de service cu un operator economic agreat din municipiul
Ia[i, ofertantul va prezenta un angajament prin care se oblig`
s` asigure [i s` suporte toate cheltuielile aferente transportului
autovehiculului [i/sau echipamentul ofertat ([ofer, carburant,
adblue, rovigneta etc.) tur-retur, \n perioada de garan]ie, din
Ia[i pân` \n localitatea unde de]ine service agreat sau are
contract cu operator agreat”, se arat` \n documenta]ia procedurii.

Firma de salubritate \nchiriaz` utilaje cu
tot cu personalul calificat
Totodat`, firma de salubritate a Prim`riei Ia[i a organizat
licita]ia pentru \nchirierea unui num`r de dou` buldozere
pentru activitatea de la Depozitul Ecologic }u]ora. La procedura
organizat` recent de Salubris SA a participat o singur` societate,
Vam Sofi Trans SRL, din Ia[i. Firma este de]inut` de Ionu]
Andrei Vlad. Firma, cu obiect de activitate „lucr`ri de construc]ii
a drumurilor [i autostr`zilor”, \n 2019, a \nregistrat o cifr`
de afaceri de 7,7 milioane lei, profit de 512.398 lei, datorii
de 1,8 milioane lei, cu un num`r de 35 de angaja]i. Contractul
are o valoare estimat` de 367.250 lei, f`r` TVA, aproape 76.000
euro.Trebuie asigurat un maximum de 1.500 ore de lucru cu
utilajul. Pentru o singur` or`, Salubris va achita 244 de lei.
Ciprian BOARU

Inspectoratul Teritorial al
Poli]iei de Frontier` (ITPF)
Ia[i a lansat licita]ia privind
achizi]ia unei ambarca]iuni
de patrulare, dup` ce a
fost anulat` \n mai multe
rânduri din cauza lipsei de
ofertan]i. O firm` din
Bucure[ti cu asocia]i
ciprio]i a depus singura
ofert`
Poli]ia de Frontier` Ia[i a declan[at
recent o licita]ie pentru achizi]ia unei
ambarca]iuni de patrulare. Procedura a fost
anulat` de mai multe ori, pentru c` nu sau depus oferte. La ultima licita]ie s-a
prezentat, totu[i, o singur` societate comercial`:
Histria Interna]ional SRL, din Bucure[ti.
Societatea cu obiect de activitate „comer]
cu ridicata nespecializat” este controlat` de
Mircea Bos\nceanu (48 la sut`), Dumitri]a
Bos\nceanu (3 la sut`) [i firma Latomi
Enterprises Company LTD, cu sediul social
\n Cipru. |n 2019, cifra de afaceri a firmei
a fost de 25.477.547 lei, profit de 151.886
lei, datorii de 10.833.473 [i un num`r de

48 de angaja]i. Oferta a intrat \n etapa de
evaluare. Dac` oferta este conform`, autoritatea
contractant` va semna contractul de furnizare
a ambarca]iunii. Valoarea estimat` a contractului
este de aproximativ 70.000 de euro, f`r`
TVA.

Poli]i[tii de frontier` vor fi
[coli]i dup` furnizarea
noii ambarca]iuni
Conform caietului de sarcini, poli]i[tii
de frontier` vor urma un curs pentru
utilizarea ambarca]iunii. „Ambarca]iunea va
fi dotat` astfel \ncât s` permit` utilizarea
acesteia pentru supravegherea frontierei de
stat pe ap`, precum [i \n scopuri didactice,
tehnica urmând s` contribuie la familiarizarea
poli]i[tilor de frontier` cu modul de utilizare
\n activitatea specific`. Mijlocul naval va fi
folosit pentru preg`tirea atât a poli]i[tilor
de frontier` din România, cât [i din Republica
Moldova. Utilizarea facil` a echipamentelor
de bord va permite preg`tirea poli]i[tilor
\n paralel cu supravegherea frontierei de
stat atât pe timp de zi, cât [i pe timp de
noapte. Aceasta va fi utilizat` pe râul Prut,
unde adâncimile apei variaz` foarte mult
pe distan]e mici”, se arat` \n obiectivul
investi]iei.

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

Poli]ia de Frontier`
cheltuie peste 100.000
de euro pentru repara]iile
din parcul auto
Poli]ia de Frontier` Ia[i a alocat fonduri
[i pentru \ntre]inerea parcului auto folosit
pentru activit`]ile curente. Valoarea estimat`
a contractului este de 640.000 de lei, f`r`
TVA, aproximativ 130.000 de euro. La licita]ie
s-a prezentat o singur` societate: Land
Rover Yard SRL, din Roman, jude]ul Neam].
Firma este controlat` de Cristian Vernic`.
|n 2019, cifra de afaceri a societ`]ii a fost
de 2,4 milioane lei, profit de 11.647 lei,
datorii de 396.651 lei, cu un num`r de 15
angaja]i. Banii vor fi cheltui]i prin intermediul
unui acord-cadru. Service-ul va fi asigurat
pentru un num`r de 20 de autovehicule
marca Land Rover. „Serviciile de repara]ii
[i \ntre]inere auto vor fi efectuate de
prestator \n unit`]ile service ale acestuia
de pe raza teritorial` a unit`]ilor subordonate
ITPF Ia[i, se va afla pe o raz` teritorial`
de maximum 100 de kilometri distan]` fa]`
de sediul ITPF Ia[i, autoritatea contractant`
neavând posibilitatea asigur`rii deplas`rii
autovehiculelor pe distan]e mari”, sunt
condi]iile cerute de autoritatea contractant`.
Ciprian BOARU
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Un nou Institut de Boli Cardiovasculare va fi
ridicat `n jude]ul Ia[i. CJ a aprobat toat\
documenta]ia pentru cel mai mare proiect
din zona Moldovei
Consiliul Jude]ean Ia[i a
aprobat ieri \ncheierea unui
protocol cu Ministerul
S`n`t`]ii, comuna Miroslava [i
Institutul de Boli
Cardiovasculare „Prof. Dr.
George I.M. Georgescu” pentru
ridicarea noii unit`]i medicale
la marginea ora[ului. Proiectul
a fost ini]iat de deputatul Petru
Movil`, \mpreun` cu prof. dr.
Grigore Tinic`
|n comuna ie[ean` Miroslava va fi construit
noul Institut Regional de Boli Cardiovasculare.
Consiliul Jude]ean Ia[i a aprobat ieri \ncheierea
unui protocol cu Ministerul S`n`t`]ii, comuna
Miroslava [i Institutul de Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. George I.M. Georgescu” pentru ridicarea
noii unit`]i medicale la marginea ora[ului. Noul
institut va fi ridicat pe o suprafa]` de 12 hectare,
noua unitate urmând a deservi \ntreaga popula]ie
a Regiunii de Nord-Est

Institutul Regional de Boli
Cardiovasculare,
\n comuna Miroslava
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i a avizat ieri,
25 noiembrie 2020, proiectul prin care se va
trece la implementarea obiectivului. Prof. dr.
Grigore Tinic`, managerul Institutului de Boli
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”
Ia[i, a explicat \n ce const` obiectivul. „Conform
Ordonan]ei 155/2020, acest spital va fi prins \n
programul de rezilien]`. O parte din finan]are
vor fi asigurate de la alte proiecte derulate de
Guvernul României, Ministerul S`n`t`]ii [i
\mprumuturi de la b`ncile interna]ionale. Acest

institut este de o importan]` covâr[itoare pentru
toat` popula]ia Moldovei, fiind unica institu]ie
din UE care acord` asisten]` medical` cardiovascular`
tuturor categoriilor de popula]ie. |nchidem cercul,
având \n vedere c` pân` la etapa actual` trat`m
nou-n`scu]ii [i persoanele vâstnice \n aceea[i
sec]ie. Acest institut va avea toate facilit`]ile [i
toate departamentele [i sec]iile, specialit`]ile
medicinei cardiovasculare. De la boli congenitale
pân` la asistarea circulatorie, transplant de inim`
[i \ngrijiri paleative”, a spus managerul Institutului
de Boli Cardiovasculare.

Cum va func]iona noul
Institut Regional din jurul
municipiului Ia[i?
Decizia de construire a unui nou institut a
fost luat` de mai mult timp. Mai ales c` \n aprilie
2018 actuala cl`dire din Copou unde func]ioneaz`
unitatea medical` a fost cuprins` de un incendiu.
Focul a mistuit totul \n jur la ultimele dou` etaje
ale cl`dirii, pagubele fiind \nsemnate. „Institutul
va fi construit pe o suprafa]` de 12 hectare \n
comuna Miroslava. Dup` calculele noastre
preliminare, va avea o suprafa]` desf`[urat` de
mii de metri p`tra]i. Va fi situat \n mai multe
corpuri de cl`dire separate, dar unite prin diferite
forme de comunicare, având \n vedere tendin]ele
actuale ale evolu]iilor bolilor infec]ioase ce ne
impun transformarea unei p`r]i a spitalului \ntro alt` dimensiune. Spa]iile tehnice vor fi \n afara
unit`]ii, fiind prev`zut cu mijloace de transport,
de comunicare, urmând a fi integral digitalizat”,
a ad`ugat prof. dr. Grigore Tinic`.

32 de mii de pacien]i trata]i an
de an la Institutul de Boli
Cardiovasculare din Copou
Institutul de Boli Cardiovasculare ar urma
s` se mute din zona Copou, unde func]ioneaz`

de ani buni, \n acela[i imobil cu Spitalul „Parhon”.
„IBCV la[i este o unitate sanitar` ter]iar` de
utilitate public` cu paturi localizat` \n municipiul
la[i, finan]at` din venituri proprii [i din bugetul
Ministerului S`n`t`]ii reprezentate de furnizarea
de servicii medicale, pe baz` de contract cu Casa
de Asigur`ri de S`n`tate. IBCV la[i ofer` servicii
medicale clinice \n regim de spitalizare continu`
[i de zi dedicate specialit`]ilor cardiologie,
cardiologie interven]ional`, electrofiziologie, chirurgie
cardiovascular`, pentru aproximativ 32.000 pacien]i/an.
IBCV func]ioneaz` \n cl`dire comun` cu Spitalul
Clinic «C.I. Parhon» (clinici de urologie, nefrologie
[i medicin` intern`). Concret, IBCV la[i ocup`
\n totalitate etajele 4, 5, 6 [i par]ial parterul celor
dou` cl`diri care intr` \n componen]a Spitalului
«Parhon». |n acest spa]iu \[i desf`[oar` activitatea
42 de medici [i 170 de asistente”, se arat` \n
proiectul de hot`râre avizat de plenul CJ Ia[i.

Proiectul a fost ini]iat de
deputatul Petru Movil`,
\mpreun` cu prof.
dr. Grigore Tinic`
Unul dintre cei care au ini]iat proiectul la
nivel na]ional a fost deputatul PMP Petru Movil`.

Imagini de co[mar cu cel mai prost drum din
jude]ul Ia[i. Iat\ cum arat\ cea mai blestemat\
[osea, abandonat\ de fosta conducere a CJ
Un drum din nordul jude]ului Ia[i a devenit calvarul conduc`torilor
auto. Pe o por]iune de doar 7 kilometri, [oseaua DJ 281 B
Boro[oia-Plugari a ajuns s` arate ca dup` r`zboi. {oseaua se afl`
\n gestionarea Direc]iei Jude]ene de Administrare a Drumurilor
[i Podurilor (DJADP) Ia[i, \ns` de fiecare dat` a fost dat` uit`rii.
Vechea administra]ie a Consiliului Jude]ean Ia[i [i Maricel Popa,
fostul [ef al institu]iei, a trecut acest drum la capitolul rezerve
\n masterplanul general de drumuri. Popa a refuzat vreme de 4
ani s` refac` acest drum, doar pentru c` primarul comunei Plugari
este de alt` culoare politic`. |n tot acest timp, mii de locuitori
ai comunei ie[ene au avut de suferit de pe urma drumului
impracticabil. |n plus, de[i proiectul de reabilitare a drumului a
ajuns pân` la nivel central, m`surile au \ntârziat s` apar`.

Plenul CJ Ia[i a aprobat un
proiect a[teptat de mii de locuitori
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i a avizat favorabil proiectul de
hot`râre prin care [oseaua DJ 281 B Boro[oia-Plugari ar urma
s` ob]in` finan]are. Este vorba despre reabilitarea unei por]iuni
cuprinse \ntre km 18+268 [i km 25+272. „Am avut mai multe
proiecte importante pentru jude]ul nostru pe ordinea de zi, printre
care [i aprobarea creditului de angajament în valoare de 21.362.000
lei pentru modernizarea DJ 281B: Boro[oaia-Plugari. Am mai
discutat [i despre

modernizarea DJ 208F Heci - T`t`ru[i - Iorcani - limita jude]ului
Suceava, prin alocarea sumei de 3.749.000 lei din excedentul
bugetului jude]ului, pân` la recuperarea sumei de la Ministerul
Dezvolt`rii. De asemenea, am mai aprobat un proiect de hot`râre
privind rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli al R.A.
Aeroportul Ia[i pentru anul 2020 [i estim`ri 2021-2022”, a spus
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i. Plenul institu]iei
a avizat [i un proiect de hot`râre privind rectificarea bugetului
general al Consiliul Jude]ean Ia[i pe anul 2020.
Artera din comuna Plugari, trecut` printre cele mai proaste
drumuri din jude]ul Ia[i, a intrat [i pe lista Companiei Na]ionale
de Investi]ii (CNI). Drumul a fost \ns` abandonat \n mandatul
anterior de c`tre Maricel Popa, fostul [ef CJ Ia[i, cel care nu a
vrut s` sprijine un primar de alt` culoare politic`. „De[i avea toate
pârghiile la \ndemân`, fostul pre[edinte al Consiliului Jude]ean nu
a dorit reabilitarea acestui drum din pure ra]iuni politice. Mul]umim
pe aceast` cale pre[edintelui Consiliului Jude]ean, domnul Costel
Alexe, pentru c` \n sfâr[it cei din Boro[oaia sunt lua]i \n seam`
[i vor avea o cale de acces modern` spre localitatea lor de
domiciliu. Pân` la \ndeplinirea tuturor formalit`]ilor premerg`toare
asfalt`rii propriu-zise, acest drum va intra \ntr-un proces de
\ntre]inere, iar \n zilele urm`toare vor \ncepe lucr`rile de pietruire”,
a men]ionat Paul Mursa, primarul liberal al comunei Plugari.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Acesta a avut discu]ii la nivelul Ministerului
S`n`t`]ii din postura de membru al Comisiei de
S`n`tate pentru sus]inerea obiectivului din jude]ul
Ia[i. „Este un nou spital pentru boli cardiovasculare,
o necesitate fundamental`, raportat la nevoia unui
num`r mai mare de paturi pentru chirurgia
interven]ional`. Am ini]iat acest proiect la începutul
anului pe baza unor documenta]ii existente, al`turi
de cadrele didactice ale UMF, managerul Grigore
Tinic` [i Dan Ni]`, primarul comunei Miroslava.
Ca urmare a demersurilor f`cute [i a sprijinului
Ministerului S`n`t`]ii, prin ministrul Nelu T`taru,
avem certitudinea c` al`turi de spitalele din Sibiu
[i Timi[oara vom avea un institut nou [i la Ia[i.
Este important [i prin faptul c` se va m`ri [i
num`rul de paturi alocat Ia[ului [i Moldovei cu
300 de buc`]i. Vom avea speciali[ti [i asta este
important. Este important` implicarea tuturor, iar
dac` totul va merge normal, în 4 ani noul Institut
poate fi recep]ionat [i poate primi [i bolnavi.
Odat` cu aceast` investi]ie, Ia[ul va avea un al
doilea spital ridicat de la zero în ultimii ani, un
spital cu aparatur` nou`”, a spus deputatul Petru
Movil`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Aceast\ bunicu]\ vinde brânz\ de 57 de ani
`n pia]a din centrul Ia[ului! Din cauza
pandemiei de COVID-19, a fost dat\ afar\ `n
frig! ~[i vinde marfa pe marginea drumului
O b`trân` din Ia[i vinde de 57 de ani
brânz` \n Pia]a „Mihai Eminescu” din
centrul Ia[ului. A mo[tenit din mam`-n
fiic` pasiunea pentru comer], iar de la 16
ani a crescut pe pietrele pie]ei care ast`zi
a dat-o f`r` mil` afar`, \n frig. Pandemia
de COVID-19 i-a alungat clien]ii [i-i strig`
pe strad` s` vin` s`-i cumpere o bucat`
de brânz`
Tanti Maria Nem]anu vinde brânz` \n pia]a din centrul Ia[ului
de la vârsta de 16 ani. A crescut pe pietrele pie]ei al`turi de
p`rin]ii ei, care au \nv`]at-o s` devin` un bun comerciant. De 57
de ani, \n fiecare zi a s`pt`mânii, tanti Maria a adus ie[enilor s`
guste din brânzeturile pe care ea [i familia ei le preg`tesc cu
mare d`ruire, \n propria gospod`rie. O femeie simpl` de la ]ar`,
f`r` aspira]ii \nalte, dar fericit` \n buc`]ica ei de cas`, tanti Maria
nu s-a plâns niciodat` c`-i este greu. De[i este la vârsta la care
mul]i ie[eni sunt de mult` vreme pensiona]i, femeia \nc` lupt`
s`-[i câ[tige existen]a. Din pu]inii bani pe care \i câ[tig` din
vânzarea brânzeturilor, \[i ajut` copiii, nepo]ii [i \[i hr`ne[te
animalele. Pentru ea, nu are nevoie de multe. De dou` s`pt`mâni,
tanti Maria tr`ie[te cea mai grea perioad` din via]a ei. Dup` ce
Pia]a „Mihai Eminescu” a fost \nchis`, b`trânica a fost nevoit`
s`-[i vând` marfa, afar`, \n frig.

Tanti Maria: „La noi \n hal`
era COVID-19, iar la Profi nu este”
Pia]a „Mihai Eminescu” a fost \nchis` \n urm` cu dou` s`pt`mâni
din cauza pandemiei de COVID-19. Autorit`]ile au considerat c`
acolo exist` un risc ridicat de infectare cu coronavirus. Astfel c`,
produc`torii de lactate, legume [i fructe au fost nevoi]i s`-[i mute
tarabele afar`, \n frig. Cu chiu, cu vai, au reu[it s` ob]in` [i acele
spa]ii din centrul ora[ului. De dou` s`pt`mâni, tanti Maria se
chinuie s` fac` fa]` temperaturilor sc`zute [i s` plece acas` f`r`
marf`. |n unele zile acest lucru este imposibil. Oamenii nu mai
vin la pia]` ca odinioar`. „Situa]ia este grav`! |[i bat joc guvernan]ii
de noi. La noi \n hal` era COVID-19, aici la Profi nu este. Ne-au
scos afar` ca pe câini, st`m \n frig [i \nm`rmurim. |[i bat joc de
]`rani! Ne-au b`gat cu totul \n p`mânt. St`m aici pân` ce g`tim
marfa. St`m [i 8, [i 10 ore. Femeie de 73 de ani, stau aici s`-mi
câ[tig bani ca s` m` hr`nesc. Pensia mi-e mic`, am copii, salariile
sunt mici, au [i ei la rândul lor copii, fac [coal` online [i le
trebuie bani. Iaca eu vin aici [i \nghe], ce s` fac? |n`untru era
mai bine, nu era a[a de frig. M`car st`team la dos. Nu st`team
pe beton ca aici, cu picioarele \n frig. Dar [i ce curent este aici,
oameni buni”, spune revoltat` tanti Maria.

B`trânica a avut zile \n care a
plecat cu marfa nevândut` acas`:
„Acum nici clien]ii nu mai vin”
Bunicu]a de 73 de ani poveste[te c` \n ultimele dou` s`pt`mâni
a r`mas cu marfa nevândut`. Oamenii nu mai vin s` cumpere,
spune ea, din frica de a nu se infecta cu coronavirus. A[teapt`
[i câte dou` ore \n frig câte un client care \i cump`r` brânz` \n
valoare de 5-10 lei.
„Oamenii veneau mai des \nainte s` cumpere brânz` de la
mine. Acum nici clien]ii nu mai vin. Cred c` le este fric` de
coronavirus. St`m aici câte o or`-dou` pân` vine câte un client.
Când eram \n pia]`, aveam mai mult` vânzare. |n 2-3 ore \mi
vindeam toat` marfa [i plecam acas`. |n perioada aceasta am avut
zile \n care nici nu mi-am vândut toate produsele. Le-am pus \n
saco[` [i am plecat cu ele acas`. Acum o d`m [i noi mai ieftin`,
numai s` nu mergem cu ea acas`. Nu mi se par corecte m`surile
luate de autorit`]i, dar ce s` facem? De zeci de ani am crescut
\n pia]a asta [i a[a ceva nu am tr`it. {i nici m`car nu am primit
vreo promisiune c` lucrurile se vor schimba. Nu [tiu ce ne-om
face când va fi [i mai frig de atât! Cred c` vom fi nevoi]i s`
st`m acas`”, mai spune tanti Maria.

I-a \nghe]at brânza pe tarab`. A \ncercat s`
o acopere cu folii, dar totul a fost \n zadar

Pie]ele din Ia[i arat` la fel ca \n perioada
comunismului. Conducerea ridic` din umeri

|n zilele cu temperaturi sc`zute, Mariei i-a \nghe]at brânza
pe tarab`. |n zadar se chinuie s` o acopere cu folii. Vremea nu
]ine cont de suferin]ele ei. Cu mâinile acoperite cu o pereche de
m`nu[i negre \ncearc` s`-[i acopere mâinile cr`pate de frig. Când
ajunge seara acas`, dup` 10 ore de stat \n strad`, \[i plânge
singur` suferin]a, f`r` s` o aud` copiii. „De multe ori mi-a \nghe]at
brânza pe tarab`. Pun folii pe ea [i nimic. Stau [i \nghe] aici
pentru un ban. Iaca, acum ne-a dat afar`. St`m afar`, pe marginea
drumului. Trece lumea [i se mir`: „Ce face]i aici, oameni buni?”.
Iaca st`m pentru o bucat` de pâine. De multe ori ajung acas`
[i abia-mi mai simt oasele din cauza frigului. Nu am ce s` fac,
maic`, pentru c` de aici \mi câ[tig pâinea. E greu, peste tot e
greu. Dar poate c` cei din conducerea ]`rii ar putea s` se
gândeasc` [i la ]`rani. Eu nu m` pot descurca cu banii dac` nu
vin la pia]`. Ar trebui s`-mi vând toate animalele [i s` r`mân
f`r` nimic”, \ncheie Maria.

|n urm` cu mai bine de dou` s`pt`mâni, halele din pie]ele
din Ia[i au fost închise ca urmare a aplic`rii noilor norme COVID19, m`sur` care îi nemul]ume[te pe produc`torii care trebuie s`
vând` lactatele în ploaie [i frig. Dac` în unele pie]e din ]ar`
administra]ia a g`sit solu]ii pentru ca vânz`torii sa-[i vând` marfa
în condi]ii igienice, la Ia[i situa]ia nu este deloc roz. Produc`torii
din Ia[i se tem c` vor falimenta sau c` vor fi închi[i de DSVSA.
De ani de zile, pie]ele din Ia[i activeaz` \n condi]ii greu de
imaginat. Administra]ia pie]elor din Ia[i este condus` în ultimii
10 ani de Cristinel St`ric`. Atât produc`torii, cât [i consumatorii
sunt priva]i de spa]ii decente pentru a face cump`r`turile sau
pentru a valorifica marfa. În plus, directorul Ecopia]a, Cristinel
St`ric`, face obiectul unei cercet`ri penale pentru faptul c` [efii
pie]elor din Ia[i au fost prin[i în flagrant când încasau sume mai
mari de bani fa]` de cele trecute pe bonurile oferite comercian]ilor.
Bianca CIUBOTARIU
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Virusul COVID-19 love[te din plin la UMF Ia[i!
Mai mul]i angaja]i depista]i pozitiv la testul
Real Time PCR! Rectorul Viorel Scripcariu
nu a luat nicio m\sur\ pentru protejarea
studen]ilor
O parte dintre angaja]ii care lucreaz` la Rectorat - Universitatea
de Medicin` [i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Ia[i au
rezultat pozitiv la testul Real Time PCR pentru depistarea noului
Coronavirus. Sunt persoane din diferite Departamente administrative
ale UMF Ia[i. „Sunt persoane din diferite Departamente administrative
ale Universit`]ii care au rezultat pozitiv la testul Real Time PCR.
Conform m`surilor Direc]iei de S`n`tate Public`, aceste persoane
au fost izolate la domiciliu [i colegii lor au fost testa]i”, au precizat
oficialii de la Universitatea de Medicin` [i Farmacie din Ia[i. Pe
de alt` parte, ace[tia arat` c` restul personalului care lucreaz`
este testat [i are rezultat negativ. „Personalul administrativ care
lucreaz` la ora actual` este testat [i cu rezultat negativ. Direc]ia
de S`n`tate Public` este informat` în permanen]` cu privire la
rezultatele testelor salaria]ilor Universit`]ii [i cu m`surile care se
iau în privin]a acestora”, au mai reliefat cei de la UMF Ia[i.

Studen]ii au ajuns la limita disper`rii [i-l
acuz` pe rectorul - prof. univ. dr. Viorel
Scripcariu c` nu a luat m`suri pentru a
evita infectarea cu noul Coronavirus!
De reamntit c`, de s`pt`mâni bune, numero[i dintre studen]ii
medicini[ti au ajuns la limita disper`rii [i l-au acuzat pe rectorul
- prof. univ. dr. Viorel Scripcariu c` nu a luat m`suri pentru a
evita infectarea cu noul Coronavirus! Ei au aratat c`, de[i mai
mul]i colegi au fost depista]i cu COVID-19, conducerea institu]iei
de \nv`]`mânt superior nu a ac]ionat pentru a lua m`surile legale
[i de protec]ie sanitar`. „Au fost depista]i mai multi studen]i \n
Universitatea de Medicin` [i Farmacie «Grigore T. Popa» din Ia[i

pozitivi la COVID-19! Ace[ti studen]i au intrat \n contact direct
cu ceilal]i studen]i (ore \ntregi \n amfiteatre la stagii), iar facultatea
din care fac parte a izolat doar grupa respectiv`, de[i ar trebui
s` izoleze partea de serie, pentru c` unele stagii s-au f`cut la
comun [i au stat ore \ntregi \n acelea[i incinte. Conducerea \nchide
ochii la toate aceste situa]ii. UMF Bucure[ti, UMF Cluj-Napoca [i
UMF Târgu-Mure[ sunt \n on-line de dou` s`pt`mâni, iar conducerea
UMF Ia[i \nchide ochii [i \ncalc` legile, f`r` s`-i pese deloc de
s`n`tatea studen]ilor”, reliefau o serie de studen]i de la UMF Ia[i.

Rectorul UMF Ia[i, prof. univ. dr. Viorel
Scripcariu, `le cere studen]ilor s` se
protejeze singuri
|n pofida st`rii de fapt GRAVE, rectorul UMF Ia[i, prof. univ.
dr. Viorel Scripcariu, le cere studen]ilor s` se protejeze singuri.
„V` rog s` studia]i acest material pe site-ul universit`]ii [i s` urma]i

întocmai pa[ii descri[i în material. Proteja]i-v` pentru a-i proteja pe
ceilal]i! Siguran]a comunit`]ii universitare este o prioritate pentru
noi. Am adoptat un set de proceduri [i un plan de m`suri în
conformitate cu Ordinul Comun al Ministrului Educa]iei [i Cercet`rii
[i Ministerului S`n`t`]ii nr. 5487/1494/2020, care au fost aprobate
de Senatul UMF. Documentele au fost aduse la cuno[tin]` întregii
comunit`]i academice (studen]i, cadre didactice [i personal administrativ)
prin intermediul tuturor c`ilor de comunicare a Universit`]ii, iar
respectarea lor este urm`rit` în permanen]`. Pe fundalul pandemiei,
am adoptat aceste m`suri în a[a fel încât s` nu fie afectat` calitatea
activit`]ii didactice [i s` ofere un grad ridicat de siguran]` studen]ilor,
cadrelor didactice [i personalului administrativ”, a r`spuns, \n fa]a
acestei realit`]i, rectorul Viorel Scripcariu.
Valentin HU}ANU

{anse foarte bune pentru un grup de
studen]i ai TUIA{I de a ob]ine burse
de practic` tocmai \n Japonia
Un grup de studen]i ai Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Ia[i au [ansa s` se
înscrie la stagii de internship cu durata de un an
de zile în companii de top japoneze. Totul în
cadrul programului de burse intitulate „Vulcanus
in Japan”. Proiectul, o tradi]ie pentru tinerii
politehni[ti din Ia[i, le ofer` celor care au studii
universitare în domeniul ingineresc [ansa unei
experien]e de lucru în companii japoneze

inginere[ti de interes cu cele alese la Admitere, de aceast` dat`
în companii japoneze cu renume interna]ional. Tr`im cu convingerea
c` aceast` experien]` inginereasc` interna]ional` în anii 2021-2022
va fi participativ` în acel viitor de la care a[tept`m s` induc`
schimb`rile calitativ necesare evolu]iei umane în termeni de
siguran]`, stabilitate [i bun`stare”, a declarat prof. univ. dr. ing.
Irina Lungu, prorector responsabil cu Rela]iile interna]ionale la
TUIA{I.

Studen]ii Universit`]ii Tehnice (TUIA{I) „Gheorghe Asachi”
din Ia[i au oportunitatea s` se înscrie la stagii de internship cu
durata de un an de zile într-o companie de top japonez`, în cadrul
programului de burse „Vulcanus in Japan”. Proiectul, devenit unul
de tradi]ie pentru tinerii politehni[ti ie[eni, le ofer` celor care
au studii universitare în domeniul ingineresc [ansa unei experien]e
de lucru în companii japoneze ce sunt recunoscute ca lideri
interna]ionali în tehnologii avansate. Programul de internship
include [i un curs intensiv cu durata de 4 luni pentru înv`]area
Limbii japoneze, precum [i familiarizarea printr-un seminar cu
cultura japonez`.

Selec]ia va fi f`cut` pe baza rezultatelor
academice, a unor scrisori de recomandare
din partea tutorilor pe care îi au în
universitate, a cuno[tin]elor de Limba
englez`

Aceasta a explicat c` TUIA{I va face demersurile necesare
pentru a ajuta cât mai mul]i studen]i s` se înscrie cu succes în
programul „Vulcanus in Japan”. Programul de burse va fi deschis
înscrierii în perioada 10 ianuarie - 10 februarie 2021, derularea
internshipului urmând s` se desf`[oare din septembrie 2021 pân`
în august 2022. Studen]ii care se vor înscrie trebuie s` fie cel
pu]in în anul al IV-lea de studii la programe de licen]`, putând
Studen]ii TUIA{I au înc` odat` ocazia de a
fi [i din programe de master sau doctorat. Valoarea grantului
se perfec]iona printr-o perioad` de
alocat fiec`rui participant este de 1,9 milioane yen pentru cheltuieli
practic` în acelea[i domenii inginere[ti de
de transport [i cele curente, cazarea [i participarea atât la cursuri
interes cu cele alese la admitere
de Limba japonez` [i de internship fiind gratuit`. Selec]ia va fi
A[adar, studen]ii TUIA{I au înc` o dat` ocazia de a se f`cut` pe baza rezultatelor academice, a unor scrisori de recomandare
perfec]iona printr-o perioad` de practic` în acelea[i domenii din partea tutorilor pe care îi au în universitate, a cuno[tin]elor
inginere[ti de interes cu cele alese la admitere, de aceast` dat` de Limba englez`, a abilit`]ilor de a se adapta la o alt` cultur`
în companii japoneze cu renume interna]ional. „Suntem bucuro[i [i implicit a atitudinii privind rela]iile dintre Europa [i Japonia.
Valentin HU}ANU
[i mândri c` studen]ii TUIA{I au înc` o dat` ocazia de a se
valentin.hutanu@bzi.ro
perfec]iona printr-o perioad` de practic` în acelea[i domenii
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Micile afaceri de familie din Ia[i au cunoscut
succesul `n pandemie dup\ ce au pus accent
pe digitalizare. Dup\ ce au deschis o simpl\
pagin\ de facebook, comenzile au explodat
|n vremuri de criz` din cauza pandemiei
de COVID-19, micile afaceri de familie din
Ia[i au investit \n digitalizare pentru ca
produsele lor s` fie c`utate \n continuare.
Antreprenorii din Ia[i au cheltuit mii de
euro pentru ca afacerea lor s` fie cât mai
vizibil` \n online [i, astfel, unele afaceri
au reu[it s` aib` mai multe comenzi decât
s-ar fi a[teptat. Livr`rile produselor la
domiciliu au fost cheia succesului sau a
supravie]uirii unor afaceri \n aceast`
perioad` dificil`
Micile afaceri de familie deschise de câteva decenii sau numai
de câ]iva ani \n Ia[i s-au axat pe promovarea produselor pe
Internet, odat` cu situa]ia incert` creat` de pandemia de COVID19. Astfel, antreprenorii au pl`tit [i câteva mii de euro unui
specialist \n domeniul IT care s` fac` o pagin` de facebook cât
mai atractiv` cu produsele sau au apelat la ajutorul rudelor care
lucreaz` \n domeniu. Indiferent de metoda aleas`, rezultatul a
fost acela[i: a crescut num`rul comenzilor pentru produsele locale.
Micii produc`tori din industria textil` sunt printre antreprenorii
care au c`utat solu]ii pentru a vinde rapid marfa r`mas` pe stoc.

Antreprenorii din Ia[i cu mici afaceri
de familie au mizat pe promovarea
online [i au avut numai de câ[tigat
Una dintre familiile din Ia[i care de]ine o mic` fabric` de
textile, \n Tome[ti, este pe pia]` de aproape trei decenii. Daniela
Boca, care provine dintr-o familie de croitorese, fondatoarea micii
afaceri, sus]ine c` a fost nevoit` s` \nchid` o perioad` magazinele
deschise \n complexele comerciale, s` trimit` o parte din angaja]i
\n [omaj tehnic [i s` se orienteze spre promovarea online. |n
fabrica din Tome[ti sunt produse haine pentru copii. „Am f`cut
facultatea de textile [i am decis \mpreun` cu so]ul s` deschidem
firma [i s` producem haine pentru copii. Am renun]at la standurile
din Egros [i Siraj pentru c` s-au \nchis o perioad` [i am c`utat
o alt` variant` s` vindem hainele. |n cele din urm` ne-a ajutat
fiica noastr`, care lucreaz` \n IT. Faptul c` am putut testa partea
de online a fost un beneficiu”, spune Daniela Boca.

Ioana Boca, antreprenoare:
„Oamenii au \nceput s` fie interesa]i
de noi [i am \nceput s` ne facem
reclam` pe partea de online”
Fiica antreprenoarei poveste[te c` dup` lansarea site-ului \n
noua formul` au \nceput s` apar` comenzile. „Noi am \ncercat
s` ne reprofil`m online, s` ne promov`m astfel. Oamenii au
\nceput s` fie interesa]i de noi [i am \nceput s` ne facem reclam`
pe partea aceasta. Toate magazinele noastre au fost \nchise o
perioad`, iar de când au revenit croitoresele care lucreaz` pe
partea de produc]ie, func]ion`m la capacitate maxim`. Facem
foarte mult livrare la domiciliu, iar produsele care au r`mas \n
magazine le-am putut comercializa online”, spune M`d`lina Ioana
Boca.

Ioana Boca, antreprenoare: „Dup` serviciu
st`team noaptea [i postam pozele cu bodyuri, cu hainele pe care le aveam la vânzare”

Unele afaceri de familie din Ia[i au rezistat
pe pia]` [i \n perioada pandemiei
cu ajutorul comenzilor la domiciliu
Firma din Tome[ti are 12 angaja]i, majoritatea din comuna
din zona metropolitan`. Faptul c` a reu[it s` aib` vânz`ri constante
a contribuit la men]inerea afacerii pe pia]`. „Noi am p`strat acela[i
num`r de angaja]i. Câ]i am avut \n primul an avem [i acum, vreo
12 salaria]i. Pentru noi criza aceasta de coronavirus nu a adus
foarte multe minusuri. Nu a mai fost nevoie s` ne aprovizion`m
pe partea de materiale, iar faptul c` am putut testa partea de
online a fost un beneficiu”, sus]ine Daniela Boca, cea care a
fondat afacerea \mpreun` cu so]ul s`u, \n anul 1992.

Afacerile \nfiin]ate prin programele
Start-Up Nation nu au
falimentat gra]ie promov`rii online
O alt` afacere de familie deschis` \n Ia[i \n urm` cu aproape
doi ani este a tân`rului Mircea Robu. Beneficiar al programului
Start-Up Nation, antreprenorul a investit 44.000 de euro \ntr-o
brut`rie artizanal`, iar produsele erau comercializate \n general
la magazinul unde este [i partea de produc]ie. Tân`rul are 4
angaja]i, iar doi dintre ace[tia sunt mama [i fratele s`u, care se
ocup` de partea de produc]ie. Pentru c` din cauza pandemiei de
COVID-19 a trebuit s` caute o solu]ie pentru ca afacerea s`
supravie]uiasc`, a pl`tit un specialist care s` \i promoveze afacerea
cât mai mult pe internet.

Antreprenorii din Ia[i au cheltuit
mii de euro pentru a fi cât mai
vizibili pe internet \n timpul pandemiei
Acest lucru l-a ajutat astfel c` \n ultimele 4 luni comenzile
pentru livr`ri la domiciliu au crescut. „Avem un pachet minim
pentru care ne deplas`m la domiciliul clientului, iar aceast` metod`
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a func]ionat foarte bine pentru noi. A[ putea spune c` dac` vom
continua a[a, vom ajunge \n anul 2021 la aceea[i cifr` de afaceri.
De[i am fost expu[i la \nceputul pandemiei pentru c` nu [tiam
prea multe despre promovarea online, acum suntem pe linia de
plutire. Am cheltuit cam 5.000-6.000 de euro pe promovarea online.
Dar a meritat cheltuiala pentru c` s-a v`zut diferen]a”, spune
Mircea Robu.

Mircea Robu, antreprenor: „Nou` ne-a
crescut num`rul comenzilor online cu 50 la
sut`, comparativ cu anul trecut.
O cre[tere vizibil` a vânz`rilor”
Tân`rul antreprenor este decis s` investeasc` \n continuare
\n promovarea online. „Cred c` firmele mici sau mari care au
f`cut intens promovare online au avut numai de câ[tigat. Pân`
la urm` acesta este viitorul pentru noi. Nu [tim cât va dura
pandemia [i trebuie s` g`sim solu]ii pentru a rezista pe pia]` sau
pentru dezvoltarea noastr`. Nou` ne-a crescut num`rul comenzilor
online cu 50 la sut`, comparativ cu anul trecut. O cre[tere vizibil`
a vânz`rilor. Am reu[it s` ne men]inem angaja]ii \n firm`, chiar
dac` o perioad` au fost trimi[i \n [omaj tehnic, au revenit la
brut`rie”, mai spune Mircea Robu.

Antreprenorii din Ia[i au investit
peste 18 milioane de lei în afacerile
derulate prin programul Start-Up Nation
O parte din micile afaceri din Ia[i s-au dezvoltat cu 18.540.686
de lei de la stat, bani ob]inu]i prin programul Start-Up Nation,
pentru proiectele depuse în perioada 2018-2019. Fiecare beneficiar
din Ia[i a investit 44.000 de euro în afacere. Potrivit speciali[tilor
din cadrul Agen]iei pentru IMM-uri Ia[i, în perioada 2018-2019
au fost încheiate 411 contracte cu beneficiarii din jude]. Valoarea
total` a proiectelor este de 81.459.412 de lei.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

Tân`ra care lucreaz` \n domeniul IT poveste[te c` s-a ocupat
de post`rile pe facebook dup` ce termina programul. „Eu am [i
serviciul meu, \n IT, dar am lucrat \n paralel la site-ul firmei
p`rin]ilor. Dup` serviciu st`team noaptea [i postam pozele cu
body-uri, cu hainele pe care le aveam la vânzare. A fost o perioad`
grea. Trebuia s` pun fiecare model \n parte pe pagina noastr`,
dura ceva timp toat` aceast` activitate. St`team [i pân` la unu
noaptea. Dar cred c` dac` nu aveam partea asta de online, nu
ne descurcam”, mai spune Ioana Boca.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Ie[enii sunt `ngropa]i `n betoane. Suprafa]a
de spa]ii verzi pe cap de locuitor impus\ de
UE nu este nici pe departe asigurat\ pentru
cei aproape jum\tate de milion de locuitori
ai Ia[ului. Iat\ care sunt cele mai ıverzi‰
zone din ora[
Cet`]enii ora[ului Ia[i
beneficiaz` de o suprafa]` de
doar 18,5 mp de spa]ii verzi
din cei 26 mp impu[i de
Uniunea European` pentru a
asigura o calitate minim` vie]ii
locuitorilor. Pe zi ce trece,
suprafa]a spa]iilor verzi de la
nivelul ora[ului este \ntr-o
continu` mic[orare \n favoarea
proiectelor imobiliare. La
nivelul Ia[ului, cartierele
considerate cele mai „verzi”
sunt Copou, T`t`ra[i, Tudor
Vladimirescu, Bucium [i Galata
Ia[ul se transform` pe zi ce trece \ntr-un
centru urban [i comercial care se aseam`n` din
ce \n ce mai mult cu ora[ele dezvoltate din vestul
Europei, \ns` normele impuse de Uniunea European`
pentru a atinge standardele de calitate a vie]ii
nu sunt nici pe departe \ndeplinite de autorit`]ile
locale. Poate cel mai important aspect care prive[te
s`n`tatea [i calitatea vie]ii \ntr-un centru universitar
precum ora[ul Ia[i ]ine mai ales de suprafa]a
spa]iilor verzi la care au acces direct cet`]enii.
Calitatea aerului, care este extrem de poluat \n
Ia[i, este direct propor]ional` cu suprafa]a spa]iilor
verzi. Odat` cu intrarea \n Uniunea European`
a fost impus` o regul` ca fiecare locuitor din
]ar` [i din spa]iul european s` aib` la dispozi]ie
o suprafa]` de 26 mp, iar la nivelul Ia[ului
suprafa]a de spa]ii verzi nu numai c` nu a fost
m`rit` conform cerin]elor UE, dar a fost acoperit`
\m mare parte cu proiecte imobiliare private care
au dus la scandalizarea simplului cet`]ean.

Fiecare cet`]en al Ia[ului
are la dispozi]ie
18,5 mp de spa]iu verde
|n mod oficial, autorit`]ile din Prim`ria Ia[i
sus]in faptul c` la nivelul ora[ului exist` o
suprafa]` de aproape 7 milioane de metri p`tra]i
de spa]ii verzi. Aceste spa]ii sunt reactualizate
o dat` la doi ani, iar ultima revizuire a fost
f`cut` de autorit`]ile locale la finalul anului 2018
[i urmeaz` ca o nou` list` a spa]iilor verzi s`
fie publicat` de Prim`ria Ia[i pân` la finalul
acestui an.
Dup` ultimele calcule realizate de autorit`]ile

locale, la nivelul Ia[ului exist` 695,8 ha de spa]ii
verzi, \ns` majoritatea se afl` \n zone netranzitate
[i \n care cet`]enii au acces dificil. Spre exemplu,
Prim`ria Ia[i a trecut la registrul spa]iilor verzi
zone precum p`durea [i lacurile Ciric, Zona
Industrial` sau splai Bahlui - Cicoarei, zone pe
care cet`]enii ora[ului nu obi[nuiesc s` el tranziteze
[i care sunt vizitate doar cu ocazii speciale. Prin
Hot`rârea Consiliului Local Ia[i 551 din 20
Decembrie 2018 s-a aprobat „Registrul local al
spa]iilor verzi din Municipiul Ia[i”. Articolul 2
din HCL prevede: „Direc]ia Tehnic` [i Servicii
Comunitare prin Biroul Spa]ii Verzi [i Salubritate
are obliga]ia de a între]ine [i actualiza Registrul
local al spa]iilor verzi din Municipiul Ia[i [i va
prezenta Consiliului Local al Municipiului Ia[i,
anual, un raport de actualizare al registrului,
pentru anul anterior. Forma revizuit` a registrului
local al spa]iilor verzi din Municipiul Ia[i se
supune aprob`rii Consiliului Local al Municipiului
Ia[i o dat` la doi ani. La data aprob`rii registrului
local al spa]iilor verzi din Municipiul Ia[i suprafa]a
de spa]iu verde era de 695,8 ha”, au declarat
reprezentan]ii Prim`riei Ia[i.

Copou, T`t`ra[i [i Bucium
sunt considerate cele mai
„verzi” cartiere din Ia[i
La nivelul Ia[ului, cartierele considerate cele
mai „verzi” sunt Copou, T`t`ra[i, Tudor Vladimirescu,
Bucium [i Galata. De asemenea, cele mai mari
suprafe]e de spa]ii verzi sunt atribuite \n zona
Ciric, Gr`dina Botanic` [i \n Zona Industrial` a
Ia[ului. De subliniat faptul c`, odat` cu intrarea
\n Uniunea European`, ora[ele din România au
fost obligate s` pun` la dispozi]ia fiec`rui cet`]ean
o suprafa]` de 26 mp de spa]ii verzi. Conform
recens`mântului realizat la nivelul anului 2011,
\n Ia[i existau 316 mii de locuitori, \ns` num`rul
acestora a crescut vertiginos de la an la an având
\n vedere dezvoltarea economic` a ora[ului. Astfel,
\n 2019, \n Ia[i existau peste 375 de mii de
locuitori, printre ace[tia num`rându-se inclusiv
angaja]ii care lucreaz` la companii din Ia[i [i
locuiesc \n ora[, \ns` nu au domiciliul declarat
\n acte. |n plus, un num`r de aproape 60 de mii
de studen]i, categorie social` extrem de activ`,
este aproape mereu \n perimetrul municipiului
Ia[i.
|n situa]ia \n care la nivelul municipiului Ia[i
exist` o suprafa]` oficial` de 695,8 milioane mp
de spa]ii verzi la un num`r de 375 de mii de
locuitori rezult` o suprafa]` de 18,66 mp de spa]ii

verzi pe cap de locuitor, cu mult mai mic` fa]`
de cea impus` de Uniunea European`. Pentru a
se ajunge la suprafa]a impus`, pân` la finalul
anului 2010, trebuiau asigura]i 20 mp de spa]iu
verde pe cap de locuitor, iar pan` la finalul
anului 2013, o suprafa]` de 26 mp. |n momentul
intr`rii \n Uniunea European`, \n anul 2017,
suprafa]a spa]iului verde din Ia[i era de 912
hectare. La data respectiv`, aceasta era atribuit`
la 340.000 locuitori \n urma recens`mântului
realizat \n anul 2002. Astfel, reveneau 26,8 mp
de spa]iu verde pe cap de locuitor. |n aceste
condi]ii, autorit`]ile nu doar c` nu au men]inut
suprafa]a, dar au mic[orat-o sim]itor.

Cele mai mari suprafe]e
de spa]ii verzi
sunt greu accesibile
pentru cet`]enii Ia[ului
Conform registrului de spa]ii verzi actualizat
de c`tre Prim`ria Ia[i, cele mai mari suprafe]e
de spa]ii verzi se g`sesc \n special \n zonele \n
care cet`]enii au acces dificil, a[a cum sunt
p`durile, malurile râurilor sau Zona Industrial`
a Ia[ului. Spre exemplu, pe Bulevardul Chimiei
sunt atribui]i 10.154 mp de spa]iu verde, pe
Bulevardul Virgil S`hleanu 60.756 mp, iar pe
Calea Chi[in`ului 34.630 mp. De precizat [i faptul
c` pe Aleea Grigore Ghica Vod` 1 din Ia[i sunt
12.715 mp de spa]ii verzi, pe Aleea Mihail
Sadoveanu- 13.284 mp, iar \n zona Ansamblului
Palas- 22.697 mp.
O mare parte dintre spa]iile verzi sunt arondate
\n campusurile universitare, \n campusul studen]esc
„Al. Profesor Gheorghe Alexa” fiind 27.116 mp,
\n campusul studen]esc „Al. Profesor Vasile
Petrescu” al]i 10.959 mp, la colegiul Agricol „V.
Adamachi” din Al. Mihail Sadoveanu al]i 48.183
mp, iar la Facultatea de Medicin` Veterinar` \nc`

78.964 mp. Una dintre cele mai mari suprafe]e
de spa]iu verde din Ia[i este ocupat` de Gr`dina
Botanic`, care ocup` 227.068 mp. De precizat [i
faptul c`, la p`durea Ciric [i strada Aeroportului
sunt aproape 1,5 milioane de mp de spa]ii verzi.
{i spitalele din Ia[i acord` suprafe]e importante
de spa]ii verzi comunit`]ii. Astfel, Spitalul Clinic
Universitar „Socola” din Bucium are 71.109 mp,
iar Spitalul Clinic de Recuperare din Str. Pantelimon
Halipa, 13.023 mp, \n vreme ce Spitalul Clinic de
Urgen]` pentru copii „Sf. Maria” din Str. Vasile
Lupu figureaz` cu 19.403 mp de spa]ii verzi.

Parcelele dintre blocurile din
Ia[i sunt atribuite ca spa]ii
verzi, cele mai mari suprafe]e
sunt \n T`t`ra[i [i Codrescu
Una dintre mi[c`rile de eschivare f`cute de
prim`riile din România fa]` de Uniunea European`
a fost trecerea la registrul de spa]ii verzi a
cimitirelor, albiilor râurilor sau chiar spa]iul
cuprins \ntre [osea [i trotuar. De precizat faptul
c` Prim`ria Ia[i a trecut pe lista de spa]ii verzi
suprafe]e largi din zona blocurilor turn de
garsoniere A din zona T`t`ra[i, dar [i \n zona
blocurilor din CUG. Mai ales \n zona blocurilor
de garsoniere din T`t`ra[i - Doi B`ie]i sunt
atribuite spa]ii verzi \n actele oficiale, de[i este
vorba \n mare parte despre parcele de teren
dintre blocuri care nu au fost betonate, iar pe
p`mânt au crescut plante [i arbu[ti. O alt`
suprafa]` ridicat` de spa]ii verzi este atribuit` \n
zona blocurilor din strada Codrescu din Ia[i, mai
ales \n apropierea c`minelor suden]e[ti. Albia [i
lunca râului Ciric, Bahlui [i Nicolina din Ia[i
sunt de asemenea considerate spa]ii verzi de
c`tre autorit`]ile locale.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Lovitura de gra]ie dat\ de intermediarul turc la spitalul mobil din Le]cani

Filmul unui dezastru acoperit cu banii
r\ma[i de la licita]ia trucat\, la Ia[i
Dezastrul de la spitalul mobil din Le]cani a
ajuns s` fie acoperit cu noi fonduri. Asocia]ia de
Dezvoltare Intercomunitar` (ADI) Euronest va
aloca circa 80 de mii de lei (17 mii de euro)
pentru a repara neregulile l`sate de furnizorul
turc care a adus containerele [i echipamentele
medicale. Euronest a cerut chiar voturile consilierilor
jude]eni pentru remedierea acestor probleme care
nici nu ar fi trebuit s` apar`. Practic, la câteva
s`pt`mâni de la inaugurarea oficial` a unit`]ii
medicale, Euronest va suplimenta fondurile deja
cheltuite pentru a remedia ceea ce SDI Global
LLC nu a f`cut la timp. Banii provin de la licita]ia
ini]ial` derulat` cu scandal [i care a fost atribuit`
turcilor.

Repara]ii urgente la spitalul
mobil Le]cani. Bolnavii [i
medicii risc` s` \nghe]e
Alina Popa, directorul ADI Euronest, nu a
precizat [i de unde ar proveni ace[ti bani. |n
mod normal, fondurile ar trebui alocate din suma
destinat` SDI Global LLC, cea care a livrat [i
montat echipamentele. Turcii au fost penaliza]i
pentru \ntârzierea livr`rii spitalului mobil, suma
final` ajungând de la 13,4 milioane euro la 10,7
milioane de euro. Ar trebui ca fondurile s` fie
luate din conturile turcilor, ace[tia fiind cei care
au f`cut lucr`rile. |ntreaga unitate prezint` deficien]e
majore, iar bolnavii [i cadrele medicale risc` s`

\nghe]e de frig. Conductele de alimentare nu au
fost izolate, iar burdufurile de leg`tur` dintre
module se afl` [i acestea \n pericol. Numai c`
\n loc s` ia banii din fondurile date turcilor,
costurile vor fi suportate din suma alocat` ini]ial
pentru achizi]ia spitalului mobil [i care a r`mas
necheltuit`.

80 de mii de lei pentru a reface
munca furnizorului turc
|n final s-au alocat suplimentar 80 de mii de
lei pentru a remedia g`urile l`sate de turci. Pentru
a realiza instala]ia electric` de degivrare, respectiv
izolarea conductelor, s-au alocat 30 de mii de lei.
Al]i 30 de mii de lei s-au dus pe stocatorul de
10 mii de litri de oxigen, lucrare efectuat` cu
firma Linde Gaz SRL. Etan[area burdufurilor de
la module a costat 20 de mii de lei. Astfel,
cheltuielile de la spitalul mobil au ajuns la un
total de 1,8 milioane de lei, suplimentare pe lâng`
banii da]i turcilor. Cele 1,8 milioane de lei au
fost alocate pentru diverse cheltuieli, de la br`du]i
monta]i \n curte, la b`nci [i co[uri de gunoi,
pân` la betonarea platformei de nisip unde au
fost montate containerele. „Am solicitat cheltuieli
necesare efectu`rii unor opera]iuni pe timp de
iarn`, în principal izolarea conductelor de ap` [i
canalizare care deservesc spitalul de la Le]cani,
izolarea burdufurilor de leg`tur` dintre module
pentru a asigura confortul termic [i etan[eitatea
pe timp de iarn`. De asemenea, s-au solicitat

cheltuieli pentru realizarea platformei pe care va
fi amplasat un stocator de oxigen”, a spus Alina
Popa, actualul director al ADI Euronest.

Paturi ATI trimise c`tre
Spitalul de la Piatra Neam]. CJ
Ia[i a aprobat proiectul
Spitalul mobil de la Le]cani are 48 de paturi
de ATI func]ionale din cele 103 achizi]ionate.
Restul au r`mas \n depozitul cl`dirii de la Parcul
Transagropolis. 10 paturi de terapie intesiv` au
fost trimise la Spitalul Jude]ean Neam] pentru a
acoperi deficien]a de la unitatea medical` \n urma
incendiului din 14 noiembrie 2020. „La acest

moment înc` a[tept`m r`spunsurile necesare
pentru a efectua transferul, dar avem promisiuni
c` ast`zi (ieri, 25 noiembrie 2020- n.r.) vom avea
absolut toate acordurile de principiu [i vor pleca
spre Neam] echipamentele solicitate. Vorbim de
cele care sunt în dotarea noastr`. E vorba despre
10 paturi de terapie intensiv` complet echipate
la care se adaug` alt tip de instrumentar medical
specific în special transportului pacien]ilor. M`
refer la EKG portabil, defibrilator portabil, t`rgi
de transfer cu butelie de oxigen, pulsoximetre.
De asemenea, au solicitat [i saltele antiescar` [i
mic instrumentar”, a spus Alina Popa, directorul
ADI Euronest.
Vlad ROTARU

Dezvoltatorii imobiliari din Copou au fost opri]i!

Blocul lui Petru Ab\t\cesei a fost
interzis. Decizia a fost luat\ de arhitec]i
Veste proast` pentru afaceristul Petru Ab`t`cesei
care a \nceput lucr`rile la un bloc \n zona Copou,
Ia[i, pe bd. Carol I, nr. 40-42. |n anul 2019,
dezvoltatorul a apucat s` ridice primul nivel de
la blocul cu regimul de \n`l]ime D<P<4E. |ns`,
vecinii din cartier au contestat proiectul, la fel [i
Prefectura Ia[i. |ntr-un final, instan]a a hotârât
anularea autoriza]iei de construire emis` de
Prim`ria Ia[i. |n toamna anului 2020, Petru
Ab`t`cesei reapare cu o serie de solicit`ri de
reavizare a investi]iei imobiliare. Pentru a reintra
\n procesul de autorizare [i de intrare \n legalitate,
avea nevoie de un aviz favorabil din partea
arhitec]ilor de la Comisia Zonal` a Monumente
Istorice. Recent, membrii comisiei au analizat
solicitarea [i au emis un aviz nefavorabil. „Conform
PUZ aprobat, regimul de în`l]ime este D<P<4E,
nu se admite etaj tehnic; conform PUZ aprobat,
parterul cl`dirii are destina]ie de parcare (10
locuri de parcare < casa sc`rii), nu de spa]iu
comercial; Comisia Zonal` a Monumentelor Istorice:
în cazul în care au fost re]inute aspecte de
nelegalitate cu privire la emiterea AC nr. 277/2017”,
se arat` \n motivarea Comisiei. Apelat telefonic
\n cursul zilei de ieri, Petru Ab`t`cesei nu a
r`spuns pentru a oferi un punct de vedere.

|n afacerea din Copou
este asociat [i fiul
unui fost procuror
|n proiectul imobiliar de pe bd. Carol apare
ca asociat [i Ioan Amarie, fiul unui fost procuror
de la Parchetul General Anticorup]ie, actuala
Direc]ie Na]ional` Anticorup]ie (DNA). Blocul de
locuin]e colective urma s` fie edificat pe o suprafa]`
de doar 430 de metri p`tra]i. |n trecut, terenul
avea destina]ia de spa]iu verde. Vechii proprietari
au revendicat terenul, au fost pu[i \n posesie,

dup` care l-au vândut celor doi asocia]i. Proprietarii
de la blocurile din jur [i-au ar`tat nemul]umirea
[i cu privire la modul \n care urma s` se desf`[oare
circula]ia. Petru Ab`t`cesei [i Ioan Amarie nu
sunt la prima investi]ie \n imobiliare. Au \n
portofoliu un bloc cu 5 etaje, \n cartierul Nicolina.
Prin firma de construc]ii Delta Con SRL, \n 2019,
Petru Ab`t`cesei a \nregistrat o cifr` de afaceri
de 4,5 milioane de lei, profit de 455.751 de lei,
datorii de 2,6 milioane de lei, cu un num`r de
26 de angaja]i.

Consilierul jude]ean
PSD Cristian Stanciu
nu a primit avizul
pentru intrare
\n legalitate
Comisia Zonal` a Monumentelor Istorice a
analizat [i cererea de intrare \n legalitate a lui
Cristian Stanciu, consilier jude]ean PSD, prin
Funda]ia Ecologic` Green.
|n 2010, afaceristul a cump`rat cl`direa unde
func]iona celebra Casa Modei, de pe bulevardul
{tefan cel Mare [i Sfânt, din muncipiul Ia[i. La
niciun an de la achizi]ie, Cristian Stanciu a
comandat o serie de modific`ri la structura cl`dirii,
dar f`r` s` aib` o autoriza]ie de construire emis`
de Prim`ria Ia[i. Atunci, a fost amendat [i de
Poli]ia Local`. Recent, \n cl`direa din centrul
ora[ului au fost reluate lucr`rile. Inspectorii de
la Inspectoratul Jude]ean \n Construc]ii (IJC) Ia[i
au verificat [antierul \n perioada 19.10.2020 28.10.2020 [i au dat termen de intrare \n legalitate
data de 28.04.2021. Imobilul se afl` \n zona
protejat` a Ia[ului, iar orice modificare adus`
cl`dirii are nevoie [i de avizul Comisiei Zonale.
|ns`, avizarea a fost amânat`.
Ciprian BOARU
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Descoperire macabr\! O bucat\ dintr-un cap
de om a fost g\sit\ de un copil, pe un câmp
din Ia[i. Poli]ia a `mpânzit zona [i a intrat `n
alert\! Se a[teapt\ rezultatele analizelor
Descoperire [ocant` pe un câmp din Ia[i. Un
copil a g`sit o bucat` dintr-un cap de om [i a
anun]at autorit`]ile. Zilele trecute, un câmp din
comuna ie[ean` R`chiteni a fost \mpânzit de
autorit`]i dup` ce un pu[ti \n vârst` de 15 ani
a dat zvon c` o bucat` dintr-un cap de om este
\n zon`. Imediat poli]i[tii au mers s` vad` despre
ce este vorba. „Poli]i[tii au fost sesiza]i cu privire
la faptul c` pe un câmp din comuna ie[ean`
R`chiteni au fost g`site r`m`[i]e umane. Se fac
verific`ri pentru a se stabili cu exactitate cum
au ajuns acestea acolo”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.
Reporterii BZI au discutat cu locuitorii din zon`.
Ace[tia spun c` nu \[i explic` cum au ajuns
buc`]ile de craniu pe câmp. „Nu [tiu cum au
ajuns acolo, nu mi-a venit s` cred prima dat`,
am crezut c` sunt de animal oasele, nu de om.
De la noi nu cred c` sunt, or fi fost aduse”, a
spus un localnic.

Cum au ajuns r`m`[i]ele
umane pe câmp
Totu[i, ar putea exista o explica]ie. |n zona
R`chiteni, \n anul 2008 a fost o inunda]ie care
a afectat mai multe case [i cimitirul din zon`.
„A fost o inunda]ie \n anul 2008 [i a fost afectat
cimitirul. O parte dintre morminte au fost str`mutate”,
a precizat o surs` din cadrul anchetei. Totu[i,
este ciudat faptul c` timp de 12 ani r`m`[i]ele

umane nu au fost g`site [i au ap`rut chiar acum.
Anchetatorii trebuie s` stabileasc` cui apar]in
acestea [i, mai ales, dac` la mijloc este vorba
despre vreo infrac]iune. „Fragmentele au fost
ridicate [i duse la Institutul de Medicin` Legal`
(IML) Ia[i pentru a fi analizate”, au mai precizat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i. Speciali[tii de la Institutul de Medicin`
Legal` (IML) vor stabili cam ce vechime au
r`m`[i]ele [i pot stabili cu aproxima]ie ce vârst`
avea persoana care a decedat.

Un schelet uman a fost g`sit la
sfâr[itul lunii trecute, tot la Ia[i
La sfâr[itul lunii trecute, un schelet uman a
fost g`sit \n timpul unor lucr`ri efectuate la o
gr`dini]` din Ia[i. Pe 29 octombrie, la Gr`dini]a
din Ro[cani avea s` fie f`cut` descoperirea [ocant`.
Muncitorii care lucreaz` \nc` la modernizarea
imobilului au g`sit \n urma unor s`p`turi osemintele.
Primarul comunei a anun]at imediat autorit`]ile,
iar la Ro[cani au ajuns oamenii legii. Scheletul
a fost examinat, iar ulterior a fost ridicat. Oamenii
legii trebuie s` afle de când se afl` sub gr`dini]`.
Muncitorul care a g`sit scheletul a spus c` s-a
speriat ini]ial de ce a g`sit. „Lucram aici, lâng`
funda]ie. S`pam [i am dat de ceva. Am crezut
c` e un lemn, dar dup` mi-am dat seama c` e
un os. M-am speriat [i i-am chemat pe colegi”,
a spus muncitorul care a descoperit osemintele.

Cum au ajuns osemintele sub
funda]ia gr`dini]ei?
Localnicii spun c` gr`dini]a a fost ridicat` \n
anul 1974. Ciudat este faptul c` osemintele au
fost g`site chiar sub funda]ie. Muncitorii au
precizat c` era aproape imposibil ca acestea s`
fi fost acolo [i s` nu fie descoperite. „Când sapi
o funda]ie e greu s` nu te duci mai jos sau mai
sus cu s`patul. Trebuia s`-l g`seasc`. A[a zic eu.
Acum m` gândesc c` poate e vreunul dintre
muncitori, s-or fi certat... nu [tiu”, a spus unul
dintre muncitori. Cert este c` osemintele nu \i
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apar]in unui soldat. Nu au fost g`site articole
vestimentare [i nici nu a fost g`sit` vreo casc`
sau vreun indiciu care s` fi dus c`tre un soldat.
Acum, anchetatorii trebuie s` afle cât de vechi
sunt osemintele [i eventual s` stabileasc` cum
s-a produs decesul. Speciali[tii pot estima vechimea
r`m`[i]elor, \ns` oamenii legii nu prea au ce face
\n astfel de cazuri. Dac` a fost vorba despre o
crim` de exemplu, este imposibil de aflat cine
este autorul. Va fi aproape imposibil de aflat
identitatea celui c`ruia i-au apar]inut osemintele.
Drago[ SAVIN
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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,
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 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.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Ajutor buc`tar, studii
medii,experien]` 2 ani,persoane
din grupuri vulnerabile,
SUMMASANA SRL. Rela]ii la:
0757115646;
octav_filip@yahoo.com.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
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.
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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.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]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.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.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.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
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.

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.

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

Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.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.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.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.
Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.

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

Femeie de serviciu, scoala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA DE
PROPRIETARI 339 TR I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.

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

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@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.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.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.
Economist, studii superioare,
experien]` 1 an, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Func]ionar informa]ii clien]i,
absolvent liceu, MX8 EXPRESS
AGENCY SRL. Rela]ii la:
0746709704;
danalehan@yahoo.com.
Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.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.

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

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

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.

Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
Electrician, [coal` profesional`/
[antierele din Germania, RC
curs calificare, f`r` experien]`
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
precizat`, DAS SERVICE SRL.
0757365804;
Rela]ii la: 0232/230637;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
0232/262800; 0744275627;
o.com.
service@das-instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`,
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer 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.
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, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
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Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
cuno[tin]e desen tehnic, DEBEO
JOBS SRL. Rela]ii la:
0770606879; 0332/401106;
office@debeojobs.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii/cu
experien]` 1 an, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC

BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator subansamble, studii
medii, experien]` 6 luni, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, CATYAX
CONSTRUCT. Rela]ii la:
0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii
gimnaziale, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator CNC, studii medii/cu
experien]` 2 ani, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.

OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.

0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

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

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

Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Sofer, studii medii, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
Optometrist, studii superioare,
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
DAS SRL. Rela]ii la:
experien]` 2 ani, GLANCE
experien]` precizate, DAS SRL.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.
Sudor, studii medii/cu experien]`
1 an, OMCO ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Sudor arc electric, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizata,
CATYAX CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, FEROM SRL.
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Rela]ii la: 0744517536;
office@mobilaferom.ro.

MEDIU
Scripcaru Simona Mihaela [i
Liviu, Verdes Mihai [i Veronia,
Potlog Daniel Cristinel [i Bianca
Mihaela titular al Proiectului de
investi]ie “ Elaborare PUZ [i RLU
– Schimbare zona de func]iune
din Is1 \n zona de func]iune L1a
pentru construire de locuin]e
individuale conform AVIZ DE
OPORTUNITATE nr.
01/03.04.2020”, amplasat \n sat
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.
S.C. TATARU REZIDENCE S.R.L.
[i TATARU {TEFAN titular al —
PUZ ”Introducere teren în
intravilan în vederea construirii de
locuin]e colective” propus a fin
amplasat în municipiul Ia[i,
extravilan zona Moara de Vânt,
înscrise în CF nr.
150452,150453,139301,139309,
jud. Ia[i anun]` publicul interesat
asupra deciziei etapei de
\ncadrare – proiectul de plan nu
are efecte semnificative asupra
mediului, nu necesita evaluare de
mediu, urmând a fi supus
procedurii de adoptare f`r` aviz
de mediu. Observa]iile publicului
cu privire la decizia etapei de
\ncadrare se primesc la sediul
APM Ia[i– str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, \n zilele de luni-joi (orele
8.00- 16.30) [i vineri(orele 8.0014.00), \n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
TIMOFTE {TEFAN anun]a
publicul interesat asupra
depunerii raportului privind
impactul asupra mediului pentru
proiectul “Construire locuin]e
colective, spa]ii administrative [i
prest`ri servicii” amplasat în sat
Tome[i, comuna Tome[ti, înscris
în CF 64443, jude]ul Ia[i. Tipul
deciziei posibile luate de APM
Ia[i poate fi emiterea acordului
de mediu sau respingerea
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu. Raportul privind
impactul asupra mediului poate fi
consultat la sediul APM Ia[i, în
zilele de luni-joi între orele 8.0016.30 [i vineri între orele 8.0014.00. Documentul men]ionat
este disponibil [i la urmatoarea
adres` de internet
apmis.anpm.ro. – reglementariacord de mediu - documenta]ii.
Dezbaterea public` a raportului
privind impactul asupra mediului
va avea loc la primaria comunei
Tome[ti în data de 28.12.2020,
începând cu orele 12:00. Publicul

interesat poate transmite în scris
comentarii/opinii/observa]ii
privind documentele men]ionate
la sediul APM Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 43 pân` la data
de 28.12.2020. Dac` starea de
alert` se prelunge[te, având \n
vedere Decretul Pre[edintelui
României nr. 195/2020 privind
instituirea st`rii de urgen]` pe
teritoriul României, cât [i
Hotarârea Comitetului Na]ional
pentru Situa]ii de Urgen]` privind
aprobarea unor masuri
suplimentare de combatere a
noului Coronavirus nr.
967/12.11.2020 în raport cu
procedurile de reglementare din
punct de vedere al protec]iei
mediului, dezbaterea public`
/consultarea publicului interesat
se va realiza în format electronic
(documenta]ia supus` dezbaterii
se regase[te la urm`toarea
adrese de internet: Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i:
http://apmis.anpm.ro.). Publicul
interesat va transmite în format
electronic
comentariile/observa]iile privind
documentele men]ionate, pe
urmatoarea adresa de e-mail:
office@apmis.anpm.ro pân` la
data de 28.12.2020.
SC AGROCOM STRUNGA SRL
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea Autoriza]iei de mediu
pentru Ferma agrozootehnica [i
Sec]ia de industrializare a laptelui
Strunga, CAEN Rev. 2:0150
Activita]i în ferme mixte [i 0141
Cre[terea bovinelor de lapte,
desf`[urat` la punctul de lucru
din sat Strunga, com. Strunga,
jud. Ia[i. Documenta]ia tehnic`
poate fi consultat` la sediul
titularului – SC AGROCOM
STRUNGA SRL, sat Strunga,
com. Strunga, jud. Ia[i, sau la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului din mun. Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 43. Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul acesteia se vor
transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i.

la 10.02.2021. Prima Adunare a
Creditorilor va avea loc în Ia[i,
str. Cuza-Vod`, nr.4, et. 1, cam.
108, jud. Ia[i, la data de
12.01.2021, ora 10ºº având pe
ordinea de zi: alegerea
Comitetului Creditorilor, al
pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
– C.I.I. Ardelianu Ovidiu Lucian [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Creditorii interesati pot depune
declara]ii de crean]` la dosar, în
dublu exemplar, cu men]iunea ca
exemplarul pentru lichidatorul
judiciar sa fie comunicat direct
acestuia la sediul ales din Mun.
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i.

LICITA}II
Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
desemnat prin sentintei civile nr.
603/23.04.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
în intravilanul satului O]eleni,
comuna O]eleni, jud.Ia[i [i care
se vând în bloc: Nr.Crt.1;
Denumire: clãdire tip halã din
cadre de beton [i zidãrie
portantã [i construc]ii speciale
(cãmin de apã, împrejmuire,
platformã auto [i bazin vidanjabilfosã); Suprafa]a imobilului:
Sc=416,45mp [i Sd=561,74 mp;
Pre] vânzare (euro):143.544,05;
Pre] evaluare (euro): 151.099;
Nr.Crt.2; Denumire: separator
grãsimi; Suprafa]a imobilului: -;
Pre] vânzare (euro):1.636,85;
Pre] evaluare (euro):1.723;
Nr.Crt.3; Denumire: platformã
rezervor; Suprafa]a imobilului:
28mp; Pre] vânzare (euro):
1.309,10; Pre] evaluare (euro):
1.378; Nr.Crt.4; Denumire:
platformã rezervor; Suprafa]a
imobilului: 169mp; Pre] vânzare
(euro): 7.903,05; Pre] evaluare
(euro): 8.319; Nr.Crt.5;
Denumire: ramp` de înc`rcare;
Suprafa]a imobilului: Su=
113,5mp; Pre] vânzare
(euro):5.666,75; Pre] evaluare
(euro): 5.965;

22.12.2020, 12.01.2021 [i
19.01.2021, ora 14°°.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile [i descrierea acestora
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile vor anun]a în
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru [edin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare în valoare de 2.000 lei
[i a garan]iei de participare în
valoare de 10 % din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
care inten]ioneaz` s` îl cumpere
în contul debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L deschis la
Raiffeisen Bank – RO85 RZBR
0000 0600 1875 1097, copii
dup` actele societ`]ii,
împuternicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel putin 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.

Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
desemnat prin sentin]ei civile nr.
603/23.04.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
în intravilanul satului O]eleni,
comuna O]eleni, jud.Ia[i [i care
se vând în bloc: Nr.Crt.1;
Denumire: Tablou electric pentru
automatizare instala]ie; Pre]
vânzare (euro): 1.583,65; Pre]
evaluare (euro): 1.667; Nr.Crt.2;
Denumire: Presã pentru extras
ulei din floarea
soarelui<decojitor<filtru ulei; Pre]
vânzare (euro): 786,60; Pre]
evaluare (euro): 828; Nr.Crt.3;
NOTIFICåRI
Denumire: Cazan 50 KW <
accesorii; Pre] vânzare (euro):
Subscrisul, C.I.I Ardelianu Ovidiu
1.154,25; Pre] evaluare (euro):
Lucian, cu sediul ales \n mun.
1.215; Nr.Crt.4; Denumire: Filtru
Ia[i, str. Cuza Vod`, nr.4, et.1,
ulei 1000 KG/H < SNEC; Pre]
cam. 108, jude]ul Ia[i, în calitate
vânzare (euro): 4.327,25; Pre]
de lichidator judiciar al S.C.
evaluare (euro): 4.555; Nr.Crt.5;
ARHITECT INVEST S.R.L,
Denumire: Instala]ie BIODIESEL;
desemnat de Tribunalul Ia[i în
Nr.Crt.6; Denumire: buncãr
Pre] vânzare (euro): 45.732,05;
dosarul nr. 3127/99/2020,
materii prime; Suprafa]a
Pre] evaluare (euro): 48.139;
notific` faptul c` prin incheierea
imobilului: adancime de cca
Nr.Crt.6; Denumire: Presã ulei 10
nr. 66/11.11.2020, împotriva
0.9m; Pre] vânzare (euro):
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
debitorului S.C. ARHITECT
1.558,95; Pre] evaluare
2.741,70; Pre] evaluare (euro):
(euro):1.641; Nr.Crt.7;Denumire:
INVEST S.R.L., cu sediul in Mun
2.886; Nr.Crt.7; Denumire: Pres`
Iasi, SOS. NATIONALA, NR. 194, terenul cur]i construc]ii;
ulei 10 tone/zi; Pre] vânzare
Suprafa]a imobilului: 5.304mp;
BL. D, SC. C, ET.7, Jud. Ia[i,
(euro): 2.741,70; Pre] evaluare
având J 22/2475/2005, Cod unic Pre] vânzare (euro): 20.874,35;
(euro): 2.886; Nr.Crt.8;
Pre] evaluare (euro): 21.973;
\nregistrare; 18013852, s-a
Denumire: Pres` ulei 10 tone/zi;
Total 182.493,10 euro (fãrã TVA)
dispus deschiderea procedurii
reprezentând 95% din pre]ul total Pre] vânzare (euro): 2.741,70;
simplificate de insolventa si
Pre] evaluare (euro): 2.886;
de 192.098 euro (fãrã TVA)
intrarea in faliment. Termenul
Nr.Crt.9; Denumire: Presã ulei 10
stabilit prin raportul de evaluare.
limita pentru înregistrarea cererii
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
de admitere a crean]elor asupra
Licita]iile vor avea loc la sediul
2.741,70; Pre] evaluare (euro):
averii debitorului este
lichidatorului judiciar din Iasi,
2.886; Nr.Crt.10; Denumire:
strada S`r`riei, nr. 6, bloc
28.12.2020. Termenul pentru
Rezervor POLSTIF 60 MC
UJCM, mezanin, Complex Tg.
întocmirea tabelului preliminar
(biodiesel); Pre] vânzare (euro):
este 07.01.2021.Termenul pentru Cucului, jud.Ia[i în datele de
08.12.2020, 15.12.2020,
definitivarea tabelului de crean]e
847,40; Pre] evaluare (euro):
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

892; Nr.Crt.11; Denumire:
Rezervor POLSTIF 60 MC
(glicerina); Pre] vânzare (euro):
847,40; Pre] evaluare (euro):
892; Nr.Crt.12; Denumire:
Rezervor POLSTIF 60 MC (ulei);
Pre] vânzare (euro): 847,40. Pre]
evaluare (euro): 892; Nr.Crt.13;
Denumire: Rezervor stocare 30
mc; Pre] vânzare
(euro):1.030,75; Pre] evaluare
(euro):1.085; Nr.Crt.14;
Denumire: Rezervor stocare 30
mc; Pre] vânzare
(euro):1.030,75; Pre] evaluare
(euro): 1.085; Nr.Crt.15;
Denumire: Rezervor stocare 30
mc; Pre] vânzare
(euro):1.030,75; Pre] evaluare
(euro): 1.085; Nr.Crt.16;
Denumire: Rezervor stocare 30
mc; Pre] vânzare
(euro):1.030,75; Pre] evaluare
(euro): 1.085; Nr.Crt.17;
Denumire: Electropomp` DL 8
B3; Pre] vânzare (euro):521,55;
Pre] evaluare (euro): 549;
Nr.Crt.18; Denumire: SNEC
100*5000 cu motor [i trepied
reglare înãl]ime; Pre] vânzare
(euro): 466,45; Pre] evaluare
(euro):491; Nr.Crt.19; Denumire:
Sta]ie de curã]are semin]e de
floarea soarelui (selector pt linie
ulei); Pre] vânzare
(euro):18.016,75; Pre] evaluare
(euro): 18.965; Nr.Crt.20;
Denumire: Cântar special TIP
BS-800; Pre] vânzare
(euro):311,60; Pre] evaluare
(euro): 328; Nr.Crt.21; Denumire:
Boiler electric; Pre] vânzare
(euro):167,20; Pre] evaluare
(euro):176; Total 90.698,40 euro
(fãrã TVA) reprezentând 95% din
pre]ul total de 95.472 euro (fãrã
TVA) stabilit prin raportul de
evaluare. Licita]iile vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i în datele de
08.12.2020, 15.12.2020,
22.12.2020, 12.01.2021 [i
19.01.2021, ora 15°°.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile [i descrierea acestora
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile vor anun]a în
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru [edin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare în valoare de 1.000 lei
[i a garan]iei de participare în
valoare de 10 % din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
care inten]ioneaz` s` îl cumpere
în contul debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L deschis la
Raiffeisen Bank – RO85 RZBR
0000 0600 1875 1097, copii
dup` actele societ`]ii,
împuternicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel pu]in 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.
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Cosmin Ol\roiu nu mai crede
în promisiuni! Amenin]\ cu
demisia de la echipa pe
care a f\cut-o campioan\
Cosmin Ol`roiu, 51 de ani, a avertizat
c` ar putea pleca de la echipa Jiangsu
Suning, pe care a condus-o recent la
câ[tigarea primului ei titlu de campioan`
a Chinei la fotbal, dac` nu se vor realiza
transferurile pe care le cere, transmite
Reuters.
Ol`roiu a precizat c` problema înt`ririlor
echipei a devenit m`rul discordiei la club
[i s-ar putea încheia cu plecarea sa înaintea
debutului sezonului 2021. Chiar dac` lui îi
vor da un bonus uria[, antrenorul român
e dezam`git de alte lucruri.

Ol`roiu amenin]` cu
plecarea de la Jiangsu
Suning, echip` pe care a
f`cut-o campioan`
„Ne-am confruntat cu probleme în fa]a
adversarelor, dar ne-am confruntat [i cu
probleme din interiorul clubului nostru, iar
acest lucru m-a dezam`git pu]in dup` final`,
de[i am câ[tigat”, a declarat Ol`roiu în
podcastul The Asian Game (Jocul Asiatic).
„Vreau s` câ[tig [i voi merge mereu acolo
unde exist` dorin]` de victorie, la cluburi
care au aceast` dorin]`. De obicei, când
nu v`d acest lucru, nu îmi place s` mai
r`mân. Pân` acum nu am discutat cu nimeni
de la club, dar vom vedea în zilele urm`toare
ce vom face pentru sezonul viitor [i voi
decide dup` aceea”, a declarat tehnicianul
român.
Ol`roiu a preluat echipa de la italianul
Fabio Capello în martie 2018 [i a conduso spre succes în Super Liga Chinez`, dup`
performan]ele realizate cu mai multe cluburi
în Orientul Mijlociu, precizeaz` Reuters. În
China, Ol`roiu ar avea un salariu de 7
milioane de dolari!
Cosmin Ol`roiu a cucerit titlul în Arabia
Saudit` [i Emiratele Arabe Unite, a condus-

Trei juc\tori,
abandona]i de Astra,
dup\ ce au fost
suspenda]i provizoriu
de ANAD! Sunt nepl\ti]i
de cinci luni! Reac]ia
oficial\ a clubului
Alex Ioni]` (25 de ani), Takayuki Seto (34 de ani) [i
Kehinde Fatai (30 de ani) au fost suspenda]i provizoriu de
c`tre Agen]ia Na]ional` Anti Doping, dar [i abandona]i de
Astra Giurgiu. Clubul nu i-a mai pl`tit de cinci luni.
În urm` cu dou` luni, Alex Ioni]`, Takayuki Seto [i
Kehinde Fatai au devenit suspec]i de dopaj, dup` ce o clinic`
din Capital` a publicat imagini cu cei trei fotbali[ti administrându[i vitamine intravenos.
Agen]ia Na]ional` Anti Doping a demarat o anchet` [i ia suspendat provizoriu pe cei trei juc`tori ai Astrei, care au
fost nevoi]i s` înceap` s` se antreneze separat de echip`.

Alex Ioni]`, Takayuki Seto [i Kehinde
Fatai, abandona]i de Astra
o pe Al Ahli (EAU) pân` în finala Ligii
Campionilor Asiei în 2015, pierdut` în fa]a
chinezilor de la Guangzhou Evergrande (01).
Victoria reu[it` în fa]a multiplei campioane
a Chinei (opt titluri pentru Evergrande) în
play-off-ul superligii i-a oferit lui Ol`roiu o
revan[` [i i-a adus echipei Jiangsu Suning
un loc în edi]ia viitoare a Ligii Campionilor
Asiei.

Cosmin Ol`roiu este
dezam`git de politica de
transferuri de la Suning
„Sunt de trei ani la acest club [i când
am venit mi-au promis c` m` vor sus]ine
în orice fel pentru a duce echipa în Liga
Campionilor”, a explicat Ol`roiu. „Din
nefericire, aceast` sus]inere nu a venit
niciodat`, deloc. Opt juc`tori care au jucat
finala CSL au evoluat [i în primul meci cu
Guanghzou când am venit aici. Guangzhou
mai are doar doi sau trei juc`tori în lot
care au evoluat atunci”, a subliniat Cosmin
Ol`roiu.

În ciuda problemelor cu care se confrunt`,
tehnicianul român a l`udat performan]a
juc`torilor s`i, într-un sezon dificil, în care
echipa sa a fost nevoit` s` joace un campionat
reformat, într-o serie de bule biosecurizate
din cauza pandemiei de coronavirus.
„Când câ[tigi un titlu, apreciezi to]i
juc`torii. Acesta a fost cel mai dificil titlu,
deoarece la toate echipele la care am fost
trebuie s` câ[tig`m titlul, iar oamenii se
a[teptau s` câ[tig`m, îns` acum a fost o
surpriz`. A fost foarte dificil, deoarece nu
eram favori]i la câ[tigarea competi]iei, îns`
juc`torii au fost fantastici. Au evoluat peste
a[tept`rile noastre”, a concluzionat Ol`roiu.
Echipa de fotbal Jiangsu Suning, antrenat`
de românul Cosmin Ol`roiu, este noua
campioan` a Chinei, dup` ce a învins-o cu
2-1 pe Guangzhou Evergrande, în a doua
man[` a finalei Superligii, meciul tur
încheindu-se 0-0.
Jiangsu Suning a devenit în premier`
campioan` a Chinei, în timp ce Guangzhou
are opt titluri în ultimii 10 ani.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Problemele au continuat s` apar` [i dup` aceast` suspendare
provizorie a fotbali[tilor. Ace[tia au ajuns la cinci luni de
neplat`. Aveau deja trei salarii restante dinainte de a interveni
suspendarea, iar Astra a decis s` nu îi pl`teasc` pân` nu
revin la antrenamente al`turi de echip`, astfel c` s-au mai
adunat dou` luni de neplat`.
Ceilal]i juc`tori ai Astrei au primit o parte dintre restan]ele
salariale, îns` Alex Ioni]`, Takayuki Seto [i Kehinde Fatai nu
au v`zut nici m`car un leu.
Contactat de c`tre ProSport, Emilian Hulubei, pre[edintele
AFAN, a explicat care este situa]ia celor trei juc`tori care,
surprinz`tor, au ales s` nu depun` memorii.
„{tim c` sunt nepl`ti]i, dar nu au depus memorii. Orice
s-ar întâmpla în cazul lor, Astra este obligat` s` le achite
acele trei luni. Probabil a[teapt` s` vad` [i ei decizia. Exist`
o posibilitate s` le ridice suspendarea, dar dac` nu vor avea
un verdict favorabil, clubul poate s` le rezilieze unilateral
contractele în astfel de probleme”, a spus Emilian Hulubei.
Avoca]ii sunt dispu[i s` mearg` [i la TAS cu acest caz
Urm`toarea înf`]i[are la ANAD a fost programat` pe data
de 4 decembrie, iar avoca]ii celor trei fotbali[ti sper` s` ob]in`
ridicarea suspend`rii, pentru a li se permite acestora s` se
antreneze al`turi de echip` [i chiar s` joace pân` la pronun]area
deciziei definitive. De asemenea, avoca]ii sunt dispu[i s`
mearg` [i la TAS cu acest caz.
În ceea ce îi prive[te pe juc`tori, ace[tia sunt afecta]i [i
se antreneaz` pe unde pot. Situa]ia este tot mai ap`s`toare,
[tiind c` nu vor mai juca un meci oficial pân` anul viitor,
potrivit informa]iilor publicate de c`tre ProSport, în urm` cu
aproximativ lun` [i jum`tate.

Reac]ia oficial` a clubului
Dani Coman, pre[edintele clubului giurgiuvean, a explicat
situa]ia [i a amintit chiar despre posibilitatea ca Astra s`
cear` daune juc`torilor. „Clubul nu are voie s` pl`teasc`
fotbali[tii pe perioada suspend`rii. Aveau dou` luni restante,
înainte de asta, este adev`rat. Astra, îns`, a fost în]eleg`toare,
chiar dac` juc`torii ne-au l`sat într-un moment dificil.
Clubul nu a cerut daune, de[i avea acest drept, mai ales
c` pe Alex Ioni]` s-a pl`tit [i o sum` de transfer. Vom vedea
cum vom rezolva situa]ia în viitor”, a declarat Dani Coman.
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Cele mai cunoscute restaurante din Ia[i
au dat `n judecat\ Guvernul României!

Bursa bârfelor

Patronii din HoReCa cer
anularea m\surilor de `nchidere
temporar\ a unit\]ilor!
R`zbunare \n campanie.
Un afacerist cu carnet de partid le d`
la gioale la colegi pe sub mas`
Babetele bârfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi cu o treab` din
lumea politic` a târgului. Dup` cum [tie toat` suflarea din târg, zilele
astea e oleac` de campanie electoral` pentru alegerile barlamentare
din decembrie. Ei bine, c` e pandemie, c` e lege s` nu se fac`
mult` g`l`gie, bartidele s-au adaptat [i au ajuns s` mearg` pe burt`
ca s` ob]in` voturi. Bun, acuma c` am f`cut introducerea, s` v`
zic` babetele ce au vrut ele de fapt s` transmit`. Zilele trecute, la
Ia[i a agius fostul bremier Mi[u Turdos`, venit pe aici ca s` su]in`
suflarea partidoiului la alegeri. Mi[u s-a \ntâlnit cu bremarii, cu [`fi
de cartiere, cu `la, cu `lalaltul, ca s` le dea imbold la vot. Numai
c` al]ii oftica]i de pe acolo c` nu au mai prins loc pe liste de
combinatori ce sunt au avut grij` s` arunce enforma]ii prin gazetele
pe care le finan]eaz` c` lucrurile \s tare nasoale. E vorba de Cretian
{panciu, `la de la Feguri [i concilier giude]ean. {panciu a dat sfoar`
c` e jale, c` nu a venit nimeni la \ntâlnire, c` alea, c` ailalt`, c`
lumea e nemul]umit`. Tactica de r`zbunare e binecunoscut` la
{panciu, a[a c` lumea nu mai pune botul.

Tr`dare la nivel \nalt. |ntâlniri pe ascuns
\ntre oameni din partid. Se pune de o
debarcare for]at`
Babetele continu` rubricu]a bârfitoare de ast`zi cu o chestie
de politic` de prin târg, c` tot e sezonul. Panarama dintre deruta]ii
Mariusic` Brobodea [i Closet Pipir`u e tot mai mare, chiar dac`
`[tia doi mai au oleac` [i pozeaz` \n fra]i de cruce. Brobodea are
vise umede de o vreme \ncoace [i vrea s`-i \n[face partidul lui
Closet de sub nas. Cic` Brobodea organizeaz` ni[te \ntâlniri ascunse
cu mai mul]i useri[ti, f`r` s`-i zic` [i lui Closet. {i nici nu-i
cheam` pe `ia de la plusache, bartenerii de gr`dini]` din alian]`.
Oricum, `ia de la plusache sunt cantitate neglijabil`, iar Brobodea
nu-i mai bag` \n seam`. Bine, nici Closet nu-i bag` pe `ia \n
seam`, a[a c` ei sar din schem`. R`mâne varianta userist`, unde
panarama prinde contur, iar p`ruiala \ntre Brobodea [i Closet e
cam pe vine. A[a c` sta]i pe aproape, c` o s` ias` spectacol.

Un mili]ian [i-a pus colegii s`-i aduc` de
mâncare acas`. Mâncare pentru porcii
din ograd` de la centrele de copii
La finalul zilei de ast`zi, babetele bârfitoare v` mai povestesc o
trebu[oar` din lumea mili]ienilor de la noi. Ei bine, de data asta unul
Petric` Niciolau, fost mili]ian de trist` amintire, actual enspector la Paza
giude]ului, a ajuns s` impun` la colegii de pe acolo s`-i aduc` mancare
direct acas` la rude. {i nu oriunde, ci taman la Mârl`u, unde un neam
cre[te porci \n curte. Mâncarea era luat` de angaja]ii pu[i de mili]ian
de la centrele de copii din jurul Mârl`ului [i dus` la ruda `stuia ca
s` dea la porci. {i culmea, nu erau tocmai resturi, ci mâncare de aia
s`n`toas`. Ia s` vad` [i lumea care r`spunde de afacerea asta cu ce
se ocup` fostul gabor, c` poate o s` ia m`surile care trebuie. {i asta
nu e tot. Cert e c` \i cam preseaz` pe `ia de acolo s` munceasc`
pentru el. Unde mai pui c` \n acte [i-a luat concediu medical vreo 200
zile, dar umbl` fleaura prin târg de parc` e s`n`tos ca la 20 de ani.
Nea Petric` Niciolau `sta e l`ud`ros din cale-afar`, c` pân` [i actualii
mili]ieni \i cam dau cu tifla când \l mai v`d prin târg.
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Mai multe restaurante [i cafenele cunoscute din Ia[i au dat \n
judecat` Guvernul României! Patronii din HoReCa cer anularea m`surilor
de \nchidere temporar` a unit`]ilor! |ntreg scandalul a izbucnit pe
fondul pandemiei cu COVID-19!
Astfel, reprezentan]ii restaurantelor Fireribs, Escape, La Cum`tru,
Egglectic Bistro [i Magic Pizza, precum [i cei ai cafenelelor Bindu
[i Fika au ac]ionat \n judecat`, la Curtea de Apel Ia[i, Guvernul
României. Totodat`, reclaman]ii au dat \n judecat`, la Tribunalul Ia[i,
Institu]ia Prefectului.
Acum, urmeaz` ca magistra]ii din cadrul celor dou` instan]e
ie[ene s` stabileasc` un prim termen al proceselor. Ulterior, judec`torii
vor asculta ce au de spus toate p`r]ile implicate, pentru a putea lua
o decizie \n acest caz.
|n fapt, reprezentan]ii restaurantelor [i cei ai cafenelelor amintite
sunt profund nemul]umi]i de ultimele m`suri adoptate de autorit`]ile
na]ionale [i de cele locale cu privire la \nchiderea temporar` a
unit`]ilor. Ace[tia consider` c` m`surile respective afecteaz` grav atât
activitatea economic`, cât angaja]ii.

„Dac` ne lu`m dup` informa]iile pe care le
primim, suntem ca [i mor]i deja!”
Contactat telefonic de reporterii cotidianului BZI, unul dintre
reclaman]i a sus]inut c` unele m`suri sunt necesare, dar trebuie g`sit
un echilibru, care s` nu afecteze \n mod iremediabil afacerile. „Am
discutat cu un avocat, [i noi, cei care am depus ac]iunile, am fost
de acord s` contest`m \n instan]e m`surile privind \nchiderea temporar`
a unit`]ilor. Din punctul meu de vedere, sunt de acord s`-mi dea
drumul la restaurant de ieri, nu de azi! Cred c` m`surile au un rost,
pentru c`, dac` vedem nebunia care are loc \n lume cu pandemia
aceasta de COVID-19, nici nu [tim cum s` o interpret`m: unde este
acest virus, unde sunt focarele?! Dac` ne lu`m dup` informa]iile pe
care le primim, suntem ca [i mor]i deja! Trebuie luate unele m`suri
[i ele trebuie respectate, indiferent c` sunt pe un fond propagandistic
sau nu. Trebuie s` avem fiecare grij` de noi, pentru c` situa]ia nu
e roz. Pe de alt` parte, afacerea este afectat`. Din 30 de angaja]i pe
care \i am, am fost nevoit s` trimit jum`tate \n [omaj tehnic. Pe
ceilal]i \i ]in la treab` [i facem livr`ri la domiciliu. |ns` livr`rile nu
merg prost, ci foarte prost, deoarece competi]ia pe pia]` este mare,
iar lumea nici nu prea mai are bani”, a declarat ieri Mihai Zaharescu,
patronul Restaurantului Fireribs, din zona Buc[inescu, din municipiul
Ia[i.

„Pui oamenii \n genunchi
prin m`surile acestea!”
Omul de afaceri a ad`ugat c`, \n ultimele luni, \ncas`rile la livr`ri
au sc`zut cu cel pu]in 60 la sut`. „Este foarte greu, pentru c` toat`
lumea din domeniu s-a axat pe livr`ri acum. Noi avem o linie de
credit pe care o folosim pentru a da salarii. Trebuie s` dau salarii,
pentru a-mi ]ine echipa pe care o am de 5 ani de acum. Este foarte
greu s` formezi oameni [i s` ai o echip` bun`. {i \n primul val al
pandemiei i-am trimis pe to]i acas` [i le-am dat salariile sut` la sut`,
nu doar 75 la sut`, cât ne-a dat statul. Cred c` guvernan]ii ar fi
trebuit s` lase restaurantele deschise [i s` impun` ni[te reguli ca la
carte, cu dezinfectare la venire [i la plecare, cu distan]are, cu
delimitarea traseelor pe care se intr` [i se iese din unitate, cred c`
ar fi fost bine pentru toat` lumea. Aici trebuia pus accent! Dac` team prins c` ai gre[it, \]i iau licen]a [i te \nchid! A]i v`zut ce este
\n unele supermarketuri \n aceste ?! E omor! Guvernul ar fi trebuit
s` fac` o analiz`: câ]i oameni lucreaz` \n HoReCa? Practic, pui oamenii
\n genunchi prin m`surile acestea! Sunt unii oameni, s`racii, care au
ajuns la disperare, primesc bani \n avans, pentru c` sunt am`râ]i! E
greu, e foarte greu!”, a \ncheiat Mihai Zaharescu.

Avocat: „Este vorba despre o \ngrijorare
legat` de limitarea libert`]ii
economice \n domeniul HoReCa...”
Pe de alt` parte, avocatul care \i reprezint` pe [efii restaurantelor
[i cafenelelor din Ia[i sus]ine c` m`surile impuse de autorit`]i sunt
neconstitu]ionale. „Pe scurt, este vorba despre dou` ac]iuni colective,
care izvor`sc dintr-o \ngrijorare legat` de limitarea libert`]ii economice
\n domeniul HoReCa. Din punctul nostru de vedere, \nchiderea temporar`
a restaurantelor [i cafenelelor este o m`sur` dispropor]ionat` [i insuficient
fundamentat`. Am discutat cu reprezentan]ii societ`]ilor respective [i
au fost de acord cu aceste ac]iuni. Interesul meu este cel al unui
avocat \ngrijorat de restrângerea drepturilor [i libert`]ilor din ultima
perioad`”, a precizat ieri avocatul ie[ean Sorin Gheorghe Perju.

Prefectura Ia[i se va ap`ra \n instan]`:
reac]ia conducerii institu]iei
Prefectul Marian Grigora[, cel care coordoneaz` activitatea CJSU
\n jude]ul Ia[i, a explicat de ce s-a ajuns la o asemenea situa]ie.
„Hot`rârea Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]` atacat`
se întemeiaz` pe dispozi]ii legale, care ne oblig` s` intervenim în
func]ie de inciden]a infect`rilor într-o anumit` unitate administrativteritorial`. Procedural, DSP ne comunic` zilnic acest indice de infectare,
rezultat pe baza centraliz`rii buletinelor de analize pozitive primite
de la laboratoare [i de la spitale. Ne vom ap`ra în instan]`, bineîn]eles”,
a spus prefectul Marian Grigora[, [eful CJSU Ia[i.
{eful Prefecturii ie[ene a precizat [i c` Guvernul va ini]ia un proiect
pentru sprijinirea activit`]ii celor din domeniul HoReCa. „Privitor la
sectorul HoReCa, Guvernul inten]ioneaz` implementarea unei scheme
de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate de companiile
din acest sector din cauza crizei sanitare. Guvernul va analiza în prim`
lectur` în sedin]ele urm`toare proiectul de act normativ prin care va
fi aprobat mecanismul în baza c`ruia companiile din industria ospitalit`]ii
[i agen]iile de turism vor beneficia de granturi în cuantum de 20 la
sut`, în vederea acoperirii par]iale a pierderii din cifra de afaceri suferit`
în acest an, comparativ cu 2019”, a mai spus prefectul Marian Grigora[.
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