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O ieșeancă s-a chinuit să rămână
însărcinată timp de 23 de ani!
La aproape 50 de ani, a primit
vestea că va deveni mămică!
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Bombă în
administrația
ieșeană. Plângeri
penale la
Aeroportul Iași
eveniment
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Compania Blue Air a plecat cu scandal de pe
Aeroportul Internațional Iași. Operatorul
aerian și fosta conducere a aerogării de la
Iași au ajuns să se războiască pe bani grei.
Blue Air a făcut plângere penală pe numele lui
Cătălin Bulgariu, deja fostul șef al aerogării

expres
16
Ea este cea
Tătăl care i-a făcut cinste fiului
mai tânără femeie
minor cu două prostituate, ridicat de
fermier din Iași. A
mascați aseară! Nici puștiul nu a scăpat!
dezvoltat o afacere Individul care a sechestrat două
alături de fiul său și doi
de succes cu produse prostituate
prieteni a fost ridicat de mascați.
apicole ecologice
Odată cu el, și celelalte trei persoane

economic

7

implicate au fost încătușate. Toată
povestea a început după ce două
tinere au fost racolate de pe un site
și au fost ținute sechestrate într-un
apartament din Păcurari

Oana Iliescu este cea mai tânără femeie
fermier din Iași care a obținut fonduri
europene pentru a dezvolta o afacere de
succes în comuna Bârnova, localitatea natală.
Iubirea pentru apicultură i-a fost insuflată de
părinți, care au crescut albine...
4
social
Din ce în ce mai mulți tineri
fără adăpost se prezintă la UPU în
comă alcoolică! După ce consumă
băuturi spirtoase pentru a se încălzi,
îi roagă pe medici să îi salveze

actualitate 8

De cascadorii râsului! A postat
pe Facebook o poză cu sora lui de
a rămas toată lumea cu gura căscată!
Magistrații din cadrul Judecătoriei
Hârlău au admis cererea formulată
de o femeie și l-au obligat pe
fratele acesteia să îi achite
despăgubiri. Mihai Aignătoae a fost
pus de judecători să îi plătească
surorii sale suma de 4.000 de lei,
drept daune morale. Scandalul a
izbucnit de la o postare făcută pe
rețeaua de socializare Facebook
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Ia[ul ocup\ locul 24 pe
]ar\ ca num\r de
infect\ri cu COVID-19!
Ieri au fost `nregistrate
387 de noi cazuri de
infect\ri cu noul tip de
virus. Num\rul de
decese a ajuns la 323
Jude]ului Ia[i s-a clasat ieri pe locul 24 pe ]ar` ca num`r
de persoane infectate cu noul coronavirus, cu un num`r de
387 de cazuri noi. Acest clasament s-a schimbat foarte mult,
având \n vedere faptul c` \n urm` cu doar dou` s`pt`mâni
jude]ul se pozi]iona printre primele 5 locuri pe ]ar` ca num`r
de infect`ri cu coronavirus. |n continuare zeci de pacien]i se
lupt` pentru a se \ntoarce la familiile lor. Din p`cate \ns`,
trei ie[eni au decedat ieri \n sec]iile de Terapie Intensiv`,
num`rul total al persoanelor confirmate pozitiv cu COVID-19
care au pierdut lupta cu via]a ajungând la 323. Dintre persoanele
confirmate pozitiv, 67 au fost externate ieri din spitale. Medicii
atrag aten]ia din nou c` acest tip de virus se poate reactiva
dac` nu respect` m`surile impuse de autorit`]i.

Ieri mai erau libere doar dou` paturi
la ATI \n spitalele suport COVID-19
Ieri, din cele 65 de paturi din sec]iile de Terapie Intensiv`
mai erau libere doar dou` locuri, unul la Spitalul Municipal
Pa[cani [i altul la Spitalul de Recuperare. |n ceea ce prive[te
num`rul de locuri ocupate din ATI \n spitalele suport COVID19, ieri au fost raportate de autorit`]i un num`r de: nou`
paturi ocupate la Spitalul de Boli Infec]ioase, 18 la Spitalul
Mobil Le]cani, [ase la Spitalul de Pneumologie, cinci la Spitalul
Municipal Pa[cani, patru la Spitalul de Recuperare, [apte la
Spitalul C.F. Ia[i si 16 la Spitalul de Neurochirurgie. |n spitalele
suport COVID-19 din Ia[i mai erau libere ieri un num`r de
150 de paturi: nou` paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase, 16
la Spitalul Spitalul Mobil Le]cani, [ase paturi la Spitalul de
Pneumologie, 25 de paturi la Spitalul Hârl`u, 10 paturi la
Spitalul C.F. Ia[i, cinci la Spitalul „Sf. Spiridon”, 21 de paturi
la Spitalul Militar [i 58 de paturi la Spitalul C.F. Pa[cani.

Ieri, 86 de pacien]i au fost reconfirma]i
pozitiv cu coronavirus la Ia[i
Ieri, \n jude]ul Ia[i, în urma retest`rii pacien]ilor care erau
deja pozitivi, 1.338 de persoane au fost reconfirmate cu
coronavirus. Medicii au spus c` \n cazul pacien]ilor reconfirma]i
cu COVID-19, ori de câte ori se reactiveaz`, se manifest` mult
mai agresiv. De la \nceputul pandemiei COVID-19 au fost zile
\n care num`rul pacien]ilor reconfirma]i pozitiv cu noul tip de
virus era mai mare decât al persoanelor nou infectate.
Continuarea pe www.bzi.ro
Alexandra ABONICESEI
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Bomb\ `n administra]ia
ie[ean\. Plângeri penale la
Aeroportul Ia[i. Dezv\luirile
unei afaceri ratate de
peste 2 milioane de euro
Compania Blue Air a plecat cu scandal de
pe Aeroportul Interna]ional Ia[i.
Operatorul aerian [i fosta conducere a
aerog`rii de la Ia[i au ajuns s` se
r`zboiasc` pe bani grei. Blue Air a f`cut
plângere penal` pe numele lui C`t`lin
Bulgariu, deja fostul [ef al aerog`rii
Haos total la Aeroportul Ia[i. Unul din cei mai importan]i
operatori priva]i din România a intrat \n mijlocul unui scandal
f`r` precedent cu cei care au condus regia \n ultimii doi ani. La
mijloc sunt datorii de peste 11,5 milioane de lei (2,3 milioane de
euro), acumulate de compania Blue Air c`tre Aeroportul Ia[i. Este
vorba despre datoriile pe anul 2019 [i cele pe 2020 de pe urma
taxelor pe pasagerii procesa]i. |ntre timp, compania Blue Air a
ajuns s`-[i retrag` zborurile de la Ia[i [i s` se mute pe Aeroportul
Bac`u.

Plângere penal` pe numele fostului
director de la Aeroportul Ia[i
C`t`lin Bulgariu a fost revocat recent din func]ia de director
de la Aeroportul Ia[i. Acesta [i-a \ncheiat mandatul cu un conflict
la adresa operatorului Blue Air. Compania aerian` a acumulat \n
ultimii ani datorii uria[e provenite din taxele pe pasager pe care
a uitat s` le pl`teasc`. Fostul director a sus]inut c` a trecut la
executarea silit` a celor de la Blue Air, ceea ce i-a nemul]umit
pe [efii acesteia. Astfel, Bulgariu sus]ine c` s-a ales cu plângere
penal` din partea lor. „Am sus]inut compania Blue Air de foarte
multe ori. Vorbim despre o companie româneasc`, o companie
care a crescut odat` cu Aeroportul Ia[i. A fost o companie care
a ajutat aerogara s` se dezvolte. Dar eu, C`t`lin Bulgariu, nu voi
mai urca niciodat` \ntr-un avion al companiei Blue Air. Sunt total
neserio[i, au \ncercat s` trag` \n piept Aeroportul Ia[i. Am plângere
penal` f`cut` de ei pentru c` am \ndr`znit s` \ncasez banii [i s`
execut silit compania. Am f`cut ca rela]ia comercial` s` fie \n
favoarea ambelor societ`]i. Nu am fost de acord ca cei de la
Blue Air s` opereze gratis la Ia[i doar pentru c` este o companie
româneasc`”, a spus C`t`lin Bulgariu.

Acuza]ii despre facturile nepl`tite.
Datoriile din 2020 s-au
transformat \n cele din 2019
C`t`lin Bulgariu sus]ine c` cei de la Blue Air au \ncercat s`[i [tearg` din pix datoriile restante din 2019 [i care sunt acum

contestate \n instan]`. „{i ei trebuie s` se alinieze luptei de pia]`.
Este de preferat ca Aeroportul Ia[i s` func]ioneze f`r` Blue Air,
decât cu ei aici [i s` avem un aeroport falimentar. Blue Air a
\ncercat s` p`c`leasc` Aeroportul Ia[i pl`tind facturile restante
din anul 2020, considerând c` acestea ar fi cele din 2019, prinse
\n dosarele de executare silit`. Nu am c`zut \n capcana lor [i
am continuat procedurile de executare silit`. Pentru a face presiuni
[i pentru a ne determina s` accept`m ce vor, au ajuns aici. Mam ocupat de aducerea banilor la Aeroport [i mi-au f`cut plângere
penal` pentru a m` intimida s` nu mai solicit \n instan]` banii
pe care-i datoreaz`”, a mai spus C`t`lin Bulgariu, fostul [ef al
aerog`rii ie[ene.

Bani recupera]i cu for]a de la operatorul
aerian. Aeroportul Ia[i a ajuns la un deficit
de 2.9 milioane de lei
Pandemia COVID-19 a f`cut ca Aeroportul Ia[i s` ajung` la
un deficit de 2,9 milioane de lei pe anul 2020. Pentru c` nu au
mai fost pasageri, iar cursele au fost ]inute la sol, veniturile regiei
au sc`zut substan]ial. |n plus, nici operatorul aerian Blue Air nu
[i-a onorat toate obliga]iile, astfel \ncât disputa dintre p`r]i s-a
mutat din nou \n instan]`. Pe parcursul lui 2019, datoriile Blue
Air au ajuns la 1,5 milioane de euro, iar aerogara a pelat la
instan]` [i la executori pentru a-[i recupera banii. Reprezentan]ii
companiei aeriene Blue Air nu au r`spuns la \ntreb`rile jurnali[tilor
BZI pentru a comenta acuza]iile aduse de fosta conducere de la
Aeroportul Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Veste bomb\ pentru mediul
cultural ie[ean. Decizie
radical\ pentru imobilul care
ad\poste[te Teatrul
ıLuceaf\rul‰ din Ia[i
Cl`direa veche de decenii a Teatrului „Luceaf`rul” din municipiul
Ia[i a fost luat` la ochi de autorit`]ile jude]ene. Imobilul \n care
\[i desf`[oar` activitatea una dintre cele mai importante institu]ii
culturale din zona Moldovei a ajuns s` arate ca dup` r`zboi.
Lipsa fondurior [i a implic`rii fostei conduceri a Consiliului
Jude]ean Ia[i din ultimii ani a f`cut ca imobilul s` se degradeze
tot mai mult, iar activitatea cultural` s` aib` de suferit. |n plus,
activitatea actorilor a fost \n ultima perioad` limitat` [i din cauza
lipsei fondurilor venite de la vârful jude]ului.

Anul 2020 a f`cut ca num`rul de turi[ti care
au ajuns \n jude]ul Ia[i s` scad` sim]itor fa]`
de perioada anului 2019. Conform datelor
oficiale, \n perioada ianuarie-septembrie
2020, \n jude]ul Ia[i au ajuns pu]in peste 107
mii de turi[ti, atât din ]ar`, cât [i din
str`in`tate. Cifra a sc`zut substan]ial din
cauza pandemiei COVID-19, num`rul de turi[ti
fiind extrem de mic fa]` de anul precedent

Fonduri europene pentru reabilitarea
cl`dirii de la Teatrul „Luceaf`rul”
Cl`direa care ad`po[te[te Teatrul „Luceaf`rul” din municipiul
Ia[i ar putea fi ref`cut` cu fonduri europene. Noua conducere a
CJ Ia[i a discutat cu directorul Teatrului, Ioan Holban, pentru a
c`uta solu]ii legate de refacerea imobilului din zona central` a
municipiului Ia[i.”Am discutat cu domnul Ioan Holban atât despre
situa]ia actual` a teatrului, cât [i despre planurile de viitor ale
acestuia. Institu]ia are nevoie de o reactualizare a studiului de
fezabilitate [i a proiectului tehnic pentru a putea ob]ine finan]are
cu scopul reabilit`rii cl`dirii. În ultimii 4 ani, finan]area venit`
din partea CJ Ia[i a fost redus` semnificativ, existând bani doar
pentru salariile angaja]ilor”, a spus Sorin Afloarei, vicepre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i.

Lips` acut` de investi]ii la Teatru.
Cl`direa va fi ref`cut` din temelii
Imobilul unde func]ioneaz` Teatrul pentru copii [i tineret
„Luceaf`rul” este plin de mobilier vechi [i care nu mai corespunde
cerin]elor actuale. Pe lâng` refacerea imobilului, autorit`]ile vor
s` achizi]ioneze [i mobilier nou care s` fie folosit de angaja]ii
institu]iei. În anul 2019, institu]ia nu a primit finan]are pentru a
asigura în bune condi]ii Festivalul Interna]ional de Teatru pentru
Publicul Tân`r Ia[i [i a fost nevoit` s` se descurce [i \n 2020
odat` cu pandemia COVID-19. „Cl`direa necesit` reale, importante
[i imediate investi]ii în logistic`, mobilier [i tehnic`, pentru o
bun` desf`[urare a activit`]ilor culturale. L-am asigurat pe directorul

Doar 100 de mii de
turi[ti \n jude]ul
Ia[i \n 2020. Iat`
din ce ]`ri provin
vizitatorii care au
ajuns \n Ia[i \n
vreme de
pandemie

acestei institu]ii de tot sprijinul meu ca s` g`sim în cel mai scurt
timp o rezolvare a acestor probleme. Primul pas pe care îl dorim
este atragerea de fonduri europene pentru partea de reabilitare
a cl`dirii [i a achizi]iei de mobilier [i tehnic`”, a mai spus
vicepre[edintele CJ Ia[i.

7 decenii de existen]` pentru
Teatrul „Luceaf`rul”. Mii de
spectacole pentru publicul din Ia[i
Teatrul „Luceaf`rul” din municipiul Ia[i împline[te anul acesta
7 decenii de la prima pies` montat` [i performat` în fa]a publicului
ie[ean. Prima denumire a institu]iei a fost „Teatrul de P`pu[i de
Stat Ia[i”. Începând cu anul 1983, institu]ia î[i schimba numele
în Teatrul pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul”, iar arti[tii acesteia
se mut` în actuala cl`dire aflat` \n zona central` a ora[ului.
Din 2006, directorul teatrului este Ion Holban, scriitor, critic
literar [i membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sub conducerea
acestuia s-au pus bazele Festivalului Interna]ional de Teatru pentru
Publicul Tân`r Ia[i, festival demarat \n anul 2007. Trupa stabil`
de la Teatrul „Luceaf`rul” este alc`tuit` în acest moment de 22
de actori, 2 regizori [i un scenograf.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Turi[ti din România, Republica Moldova [i Fran]a, Germania
sau Regatul Unit au fost \n topul vizitelor \n perioada ianuarieseptembrie 2020 \n hotelurile sau pensiunile din jude]ul Ia[i.
Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean` de Statistic`
(DJS) Ia[i, \ntre lunile ianuarie [i septembrie 2020 s-au
\nregistrat 107.532 de turi[ti \n jude]ul Ia[i. Dintre ace[tia,
88.401 s-au cazat \n hotelurile din Ia[i, \n timp ce al]i 1.916
s-au cazat \n hosteluri. Alte 360 de persoane s-au cazat \n
vile turistice, \n timp ce 15.373 s-au cazat \n pensiuni turistice.
Dintre to]i turi[tii care au ajuns \n jude]ul Ia[i, 93.151 sunt
turi[ti din alte jude]e din România. 74.544 dintre ace[tia s-au
cazat \n hoteluri, al]i 1.717 s-au cazat \n hosteluri, \n timp ce
al]i 353 au ales s` se cazeze \n vile turistice, iar 15.055 \n
pensiuni turistice.

Turi[tii din Europa au preferat
hotelurile. Lista ]`rilor care
au dat cei mai mul]i vizitatori
Conform raportului oficial, al]i 14.381 turi[ti provin din
ale ]`ri. Dintre ace[tia, cei mai mul]i sunt din Europa, respectiv
12.153 persoane care au ajuns \n structurile de cazare turistic`
din jude]ul Ia[i. Dintre europeni, cei mai mul]i sunt cet`]enii
din Republica Moldova. Astfel, 2.015 turi[ti din ]ara vecin`
au ajuns \n perioada ianuarie-septembrie 2020 \n structurile
de cazare turistic` ie[ene. Din cei 2.015 basarabeni, 1.803
persoane s-au cazat \n hoteluri, 42 s-au cazat \n hosteluri, o
persoan` s-a cazat \ntr-o vil` turistic`, iar 169 \n pensiuni
turistice.
Al]i 1.488 turi[ti provin din Fran]a, conform datelor oficiale
de la DJS Ia[i. 1.457 dintre ace[tia s-au cazat \n hoteluri, 20
\n hosteluri [i 11 \n pensiuni turistice. Totodat`, 1.402 de
turi[ti din Germania au ales s` vin` \n primele 9 luni din an
\n jude]ul Ia[i, \n ciuda restric]iilor impuse de pandemia
COVID-19. Cei mai mul]i au ales s` se cazeze \n hotelurile
din Ia[i.
|n jude]ul Ia[i au mai ajuns [i turi[ti din Marea Britanie,
Italia, Olanda, Belgia, Polonia, Spania, Bulgaria, Ucraina, Grecia,
Austria, Ungaria, Rusia, Cehia, Serbia, Danemarca, Cipru,
Suedia, Portugalia, Elve]ia, Lituania, Irlanda, Norvegia, Finlanda
sau Slovenia.

Turi[tii din Asia, \n topul
vizitelor din jude]ul Ia[i
Turi[tii din afara Europei care au ajuns \n jude]ul Ia[i
provin \n mare parte din Asia. Un num`r de 1.063 de persoane
de pe continentul asiatic au ajuns \n 2020 \n jude]ul Ia[i. Cei
mai mul]i provin din Israel (654 persoane), urmat de India
(131 persoane), China (118 persoane), Iran (35 persoane) [i
Japonia (34 persoane). Din cele 1.063 persoane din Asia, cele
mai multe au preferat caz`rile la hoteluri (1.005 persoane),
alte 40 la pensiuni turistice [i 18 \n hosteluri. Al]i 295 de
turi[ti au provenit din Africa, al]i 685 din America de Nord,
iar 121 din America Central` [i de Sud. Al]i 64 de turi[ti au
venit la Ia[i tocmai din zona Oceania.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Transformare spectaculoas\ pentru o zon\
din centrul ora[ului Ia[i! ~n prim-plan sunt
un palat celebru, o biseric\ [i descoperiri
subterane istorice
Se preg`te[te o transformare radical` pentru o zon` din centrul
ora[ului Ia[i! Este vorba despre un l`ca[ de cult istoric [i un
palat celebru, unde s-au descoperit hrube spectaculoase! Direc]ia
Jude]ean` pentru Cultur` (DJC) a dat avize favorabile pentru
proiectele ce vizeaz` Biserica Sfântul Gheorghe Lozonschi - Ia[i,
respectiv fostul Palat Sturza, unde acum func]ioneaz` Facultatea
de Teologie Ortodox` „Dumitru St`niloae” din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC). Aici, verdictul final trebuie confirmat
[i de Comisia Na]ional` a Monumentelor Istorice (CMNI). Ambele
investi]ii se ridic` la aproximativ 90 de milioane de lei.

Lâng` Biserica Sfântul Gheorghe Lozonschi, \n anul 2018, s-a f`cut o
descoperire arheologic` fabuloas`
Lâng` Biserica Sfântul Gheorghe - Lozonschi, \n anul 2018, sa f`cut o descoperire arheologic` fabuloas`. Lâng` monumentul
istoric au ie[it la iveal` o serie de hrube spectaculoase aflate \ntro stare de conservare foarte bun`. Aici este un proiect de restaurare
[i reabilitare realizat de arhitectul Smaranda Gâlea. Descoperirea
arheologilor ie[eni este revolu]ionar` pentru ceea ce \nseamn`
trecutul subteranelor care se afl` \n centrul Ia[ului [i care sunt
vechi de câteva sute de ani bune! „S` ne \n]elegem c` aici nu
erau depozitate sticle de vin sau cartofi… Vorbim de hrube late
de aproximativ [apte metri, \n`l]ime de peste trei metri [i jum`tate
[i o lungime de peste 30 de metri… Ele duc c`tre \nceputul
secolului al XVIII-lea [i au o valoare istoric` edilitar` pentru Ia[i
de-a dreptul fantastic`. Desigur, eu ca arheolog nu-mi doresc nimic
altceva decât ca ele s` fie puse \n valoare. Este ceva unic pentru
trecutul ora[ului nostru [i, tocmai de aceea, trebuie s` p`str`m
acest lucru… Nimeni nu se opune dezvoltarii imobiliare din citadela
noastr`, doar c` momentan s-a oprit totul acolo atâta timp cât
vorbim de vestigii extrem de rare!”, declara arheologul medievist
Stela Cheptea, directorul Centrului de Istorie [i Civiliza]ie European`
din cadrul Academiei Române - filiala Ia[i. De ar`tat c` nici m`car
arheologii nu s-ar fi a[teptat ca, la intersec]ia actualelor str`zi
Costache Negruzzi [i Arh. G.M. Cantacuzino (lâng` Parcul Guliver,
aflat \n imediata apropiere de Pia]a Unirii) s` fie gasite galerii
subterane lungi de peste 30 de metri.

Totul a fost descoperit \n timpul unei
document`ri \n teren dedicate realiz`rii
unei cercet`ri arheologice lâng` Biserica
Sf. Gheorghe - Lozonschi

realizat` în form` de L [i are o bolt` în semi-cilindru, înt`rit` cu
arce dublouri. Vorbim despre hrube late de aproximativ 7 metri,
\n`l]ime de peste 3 metri [i jum`tate [i o lungime de peste 30 de
metri… Ele duc c`tre \nceputul secolului al XIX-lea, adic` \nainte
de domnia lui Mihail Sturdza (fost domnitor al Moldovei între
aprilie 1834 [i iunie 1849). Biserica Sfântul Gheorghe - Lozonschi
este un edificiu de cult ortodox care a fost construit în anul 1800
de c`tre boierul Iordachi Lozonschi [i so]ia sa, Ecaterina.

Hrubele sunt vechile grajduri ale prin]ului
Grigore Sturza
Datele istoricilor [i arhelogilor arat` c` hrubele, reg`site de
ace[tia \n anul 2018, sunt vechile grajduri ale prin]ului Grigore
Sturza.
De precizat c` Facultatea de Teologie Ortodox` a func]ionat
\n cl`direa fostului Seminar „Mitropolit Veniamin Costachi”, construit
chiar pe locul re[edin]ei prin]ului Sturza. De reamintit c`, pe
strada Clo[ca 9 au fost ridicate casele vornicului Ilie Sturza, arse
la 1683. „Vorbim despre hrube late de aproximativ [apte metri,
\n`l]ime de peste trei metri [i jum`tate [i o lungime de peste
30 de metri… Ele duc c`tre \nceputul secolului al XVIII-lea [i
au o valoare istoric` edilitar` pentru Ia[i de-a dreptul fantastic`.
Desigur, eu ca arheolog nu-mi doresc nimic altceva decât ca ele
s` fie puse \n valoare. Este ceva unic pentru trecutul ora[ului
nostru [i, tocmai de aceea, trebuie s` p`str`m acest lucru…”,
declara, la momentul descoperirii [i \n exclusivitate pentru reporterii
Cotidianului BZI, reputatul arheolog medievist Stela Cheptea,
directorul Centrului de Istorie [i Civiliza]ie European` din cadrul
Academiei Române - filiala Ia[i.

Mitropolia Moldovei [i Bucovinei
investe[te câteva milioane de euro [i în
Palat Sturza din Ia[i
Pe de alt` parte, tot de anul acesta, Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei este partener la investi]ia de câteva milioane de euro
în istoricul Palat Sturza din Ia[i! Acesta va fi reabilitat [i restaurat
cu 80 de milioane de lei, bani proveni]i de la Guvernul României
[i din fondurile Mitropoliei. Deja, la Direc]ia Jude]ean` pentru
Cultur` este depus proiectul intitulat „Consolidare, restaurare [i
refunc]ionalizare a imobilului - fostul Palat «Sturza» în Municipiul

Ia[i, strada Clo[ca, nr. 9, monument istoric IS-II-m-B-03808”.
Celebrul monument istoric este actualul sediu al Facult`]ii de
Teologie Ortodox` „Dumitru St`niloae” din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i. Acesta este în faza de
Proiect Tehnic (PR), respectiv de Documenta]ie Tehnic` pentru
ob]inerea Autoriza]iei de Construire (DTAC). Proiecta]i sunt: arh.
Corneliu Ciob`na[u, arh. Filip Ciob`na[u, ing. Ioan Rot`rescu [i
ing. Ciprian Scutaru. Elaborator este S.C. Arc Design S.R.L., iar
beneficiar Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, Arhiepiscopia Ia[ilor
prin ing. Mircea Precupan.

Guvernul va asigura o sum` de
76,1 milioane lei, iar Mitropolia
Moldovei va aloca 4,3 milioane de lei
în reabilitarea Palatului Sturza
Defalcat, Guvernul României va asigura o sum` de 76,1
milioane lei, iar Mitropolia Moldovei 4,3 milioane lei în reabilitarea
Palatului Sturza” Ia[i. Executivul a aprobat indicatorii tehnicoeconomici ai proiectului. Urmeaz` organizarea licita]iei de proiectare
[i execu]ie a lucr`rilor de c`tre Compania Na]ional` de Investi]ii
(CNI). Vor fi realizate lucr`ri la nivelul instala]iilor (electrice,
sanitare, de stingerea incendiilor etc.) [i va fi înlocuit` tâmpl`ria
(tâmplaria sculptat` a accesului principal din lemn de stejar [i
grilaj decorativ din fier forjat va fi restaurat`). Vor fi f`cute
recompartiment`ri par]iale la demisol, parter, etaj [i mansard`.
Investi]ia va cuprinde [i reabilitarea acestor hrube [i punerea lor
\n valoare, locul putând s` devin` o atrac]ie turistic` a Ia[ului.
Valentin HU}ANU

Descoperirea a avut loc \n timpul unei document`ri \n teren
dedicate realiz`rii unei cercet`ri arheologice lâng` Biserica Sf.
Gheorghe Lozonschi. Ea a ap`rut la aproximativ 3 metri sub cota
terenului actual. Hrubele au o în`l]ime interioar` de pân` la 3
metri [i o deschidere interioar` de peste 4 metri. Construc]ia este
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Din ce `n ce mai mul]i tineri f\r\ ad\post se
prezint\ la UPU \n com\ alcoolic\! Dup\ ce
consum\ b\uturi spirtoase pentru a se
`nc\lzi, `i roag\ pe medici s\ le salveze via]a
Asisten]ii sociali de la Spitalul de Urgen]` „Sf. Spiridon” Ia[i
se confrunt` cu o situa]ie f`r` precedent. |n acest an a crescut
num`rul tinerilor f`r` ad`post din Ia[i care ajung la Unitatea de
Primiri Urgen]e (UPU). Din cauza frigului, persoanele tinere f`r`
ad`post consum` cantit`]i mari de alcool pentru a se \nc`lzi. |n
general, ajung \ntr-o unitate medical` dup` ce trec`torii i-au observat
c`zu]i pe strad`. Când \[i revin din sevraj, \i roag` \n disperare
pe medici s` le salveze via]a. Totodat`, asisten]ii sociali sunt nevoi]i
s` depun` eforturi uria[e \n \ncercarea de a le g`si acestor tineri
un loc \n care s` se poat` ad`posti pe perioada iernii.

Asistent social: „Când con[tientizeaz` c`
au o problem`, caut` sprijin”
Odat` cu sc`derea temperaturilor, la UPU de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i au ap`rut [i cazurile sociale. Ceea ce a atras
aten]ia medicilor, dar [i asisten]ilor sociali este faptul c` anul
acesta s-au prezentat mai mul]i tineri ca niciodat`. Cel mai frecvent,
tinerii ajung \n com` alcoolic` dup` ce consum` o cantitate mare
de b`uturi spirtoase pentru a se \nc`lzi. Pentru c` dup` spitalizare
ajung din nou pe strad`, \[i reiau obiceiul. La câteva zile distan]`,
se \ntorc la UPU \n exact aceea[i situa]ie. Tinerii acuz` dureri
de stomac, st`ri de vom`, lipsa poftei de mâncare, pierderi de
memorie. „Comparativ cu anii anteriori, au ajuns \n aceast` perioad`
\n urgen]` mult mai multe persoane tinere, care de[i au un
domiciliu stabil \n acte, declar` c` nu au o locuin]` [i c` dorm
\n frig. Sunt cazuri frecvente de persoane care se prezint` cu
etilism [i sevraj. Din p`cate, ace[ti tineri consum` b`uturi alcoolice
considerând c` a[a vor face fa]` frigului. Oricât de mult alcool
ar consuma, frigul tot se resimte, \ns` ace[tia nu v`d c` exist`
[i alte solu]ii. Consum` frecvent alcool [i devin dependen]i, iar
când con[tientizeaz` c` au o problem`, este prea greu pentru ei
s` renun]e definitiv [i caut` sprijin”, a explicat Andreea Careja,
asistent social la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.

Zeci de b`trâni abandona]i \n spital. Copiii
lor nici nu vor s` discute cu medicii
Fluxul cazurilor sociale care ajung la UPU difer` de la o zi la
alta. |n fiecare s`pt`mân`, la Spitalul „Sf. Spiridon” Ia[i ajung b`trâni
abandona]i de familie. Un astfel de caz este mult mai greu de
rezolvat de c`tre asisten]ii sociali decât cel al unei persoane f`r`
ad`post care ajunge de urgen]` la spital. Explica]ia este dat` de
faptul c`, \n cazul persoanelor vârstnice f`r` o familie extins` sau
abandonate, trebuie g`site date de contact ale familiei, cuno[tin]elor
sau vecinilor [i adresa de domiciliu. De multe ori, aceste demersuri
dureaz` o zi \ntreag`. „Am avut o zi cu 8 cazuri sociale [i o zi
cu dou` cazuri sociale. Dar putem avea o zi cu un singur caz care
s` fie mai dificil decât alte 8 la un loc. Un exemplu este cel al
unei femei b`trâne, \n vârst` de 88 de ani, din zona Cantemir, caz
de abandon. Pacienta nu avea date de contact, a fost adus` cu o
ambulan]` dup` un apel al unui trec`tor care a v`zut-o c`zut` pe
strad`. Dup` lungi c`ut`ri prin intermediul Poli]iei, a fost g`sit` o
nepoat` a femeii \n vârst` de 77 de ani, care din cauza fricii de
a nu se infecta cu COVID-19 nu a vrut s` se deplaseze. Abia o
vecin` s-a oferit s` o ajute. Avem circa doi pacien]i \n vârst` pe
s`pt`mân` care ajung la UPU [i de care afl`m c` nu sunt \ngriji]i
de nimeni”, a mai ad`ugat Andreea Careja.

A sc`zut adresabilitatea persoanelor
vârstnice f`r` ad`post la UPU Ia[i
comparativ cu anii preceden]i
|n jude]ul Ia[i sunt sute de persoane f`r` ad`post. De[i medicii
au observat o cre[tere a num`rului de tineri f`r` locuin]` care
ajung la UPU, \n acest an s-a observat o sc`dere a num`rului
de persoane vârstnice. „Persoanele f`r` ad`post care ajung la
UPU sunt mai pu]ine fa]` de anul trecut. Pe perioada st`rii de
urgen]` au fost ]inute \n carantin` [i au fost altfel monitorizate

de autorit`]i. Este vorba despre cazurile deplasabile, etilism, sevraj,
ulcere varicoase (n.r. pl`gi suprainfectate), pentru care se g`sesc
solu]ii mai u[or decât \n cazul celor nedeplasabili. Sunt persoane
care decompenseaz`, care au multe patologii, sunt nedeplasabile
[i pe care reu[im mai greu s` le ajut`m. Este mai dificil pentru
c` necesit` \ngrijiri medicale pe termen mult mai lung. Fiind
pandemia de COVID-19, ace[tia nu pot sta mult timp interna]i”,
a spus asistenta social` UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.
Zilnic, la UPU Ia[i vin persoane f`r` ad`post care roag`
medicii s` le lase s` se \nc`lzeasc`. Pandemia de coronavirus nu
permite la fel ca \n ceilal]i ani categoriilor sociale vulnerabile s`
intre \n unit`]ile medicale decât \n situa]ii urgente. Odat` externa]i,
asisten]ii sociali \ncearc` s` le g`seasc` persoanelor f`r` ad`post
un centru social \n care ar putea s` \nnopteze.
Alexandra ABONICESEI

Vasile Cîtea, candidat la Camera Deputaților:
Stoparea defrișărilor – prioritate zero
pentru viitorul Guvern social-democrat!
n ultimul an de guvernare liberală, pădurile României au fost sub
un adevărat asalt. Defrișările au continuat chiar și în perioada de
stare de urgență. Românii au fost închiși în case, dar drujbele au
lucrat la foc continuu, inclusiv în pădurile din județul Iași. Mai mult,
în perioada de stare de urgență s-a bătut record după record în
ceea ce privește avizele de transport de masă lemnoasă din
pădurile țării.
Distrugerea pădurilor trebuie să înceteze. Această bogăție națională
trebuie să fie protejată. Programul de Guvernare propus de noi
tuturor românilor conține un set de măsuri imediate pentru stoparea
acestui jaf național. De altfel, unul din principalele obiective ale
planului de mediu asumat de noi vizează stoparea defrișărilor și
protejarea pădurilor. Prin Programul de Guvernare, definim ca
prioritate strategică războiul împotriva defrișării pădurii. Vom
utiliza tehnologia modernă și vom dezvolta sistemul informatic
de următire a materialului lemnos, vom revitaliza aplicația ”Radarul
Pădurilor”. Vom face tot ceea ce liberalii nu au vrut să facă de un
an de zile. Toate măsurile promise de liberali pentru stoparea
defrișărilor au fost amânate la fiecare câteva luni, astfel că tăierile
au continuat în voie.
Noi credem că pădurile României au nevoie de o forță de elită
capabilă să le apere, adică un corp de profesioniști bine dotat,
retribuit just și respectat social. Aprobarea și aplicarea unui Statut
corect pentru Personalul Silvic, dotarea acestuia cu echipamente
performante de apărare, comunicații și deplasare în teren, reprezintă
alte două obiective ale PSD.
Totodată, ne propunem să instalăm scannere pentru evaluarea
volumului materialelor lemnoase containerizate, în toate punctele

de trecere a frontierei și pe toate drumurile naționale și europene
și să asigurăm un sistem integrat de pază, inclusiv prin colaborarea
cu Jandarmeria, pentru toate terenurile forestiere, indiferent de
forma de proprietate asupra acestora.
Alte măsuri din programul de Guvernare vizează stoparea exportului
de lemn brut și accelerarea programului de reîmpădurire masivă,
impunând companiilor măsuri europene de tipul „tai un copac,
plantezi doi”!
Doar PSD reprezintă siguranța unui mediu sănătos! La alegerile
din 6 decembrie, votăm candidații social-democrați, poziția 2 pe
buletinul de vot!
- Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Iasi - Executat de
Societatea S.C. XYZ STREAM S.R.L.- CUI mandatar financiar coordonator 11200020 Tiraj 1500 ex.
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Patronii din Ia[i care
au reangajat personalul
trimis `n [omaj tehnic
au primit de la AJOFM
peste 65 de milioane de
lei, ajutoare financiare
pentru criza COVID-19
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
(AJOFM) a pl`tit patronilor din Ia[i aproape jum`tate din
salariul de baz` pentru fiecare angajat trimis \n [omaj tehnic
[i reangajat. M`sura vine \n sprijinul angajatorilor din Ia[i care
au \nregistrat pierderi financiare din cauza pandemiei de COVID19 [i au avut probleme \n men]inerea angaja]ilor \n firme.
Dac` o parte dintre ace[tia au f`cut disponibiliz`ri, al]ii au
solicitat ajutorul de 41,5 la sut`. Pân` \n prezent au solicitat
banii de la stat 8.500 de firme cu 61.695 de angaja]i pentru
care AJOFM a pl`tit 65.797.403 lei.
Angajatorii din Ia[i cu activitatea suspendat` din cauza
pandemiei de COVID-19 mai pot opta pentru continuarea pl`]ii
[omajului tehnic pân` la ridicarea restric]iilor. Potrivit speciali[tilor
din cadrul AJOFM Ia[i, num`rul solicitan]ilor a fost mai redus
\n lunile septembrie-octombrie, dar \ncepând cu luna noiembrie
s-a observat o cre[tere a cererilor pentru ob]inerea [omajului
tehnic. Valoarea pl`]ilor f`cute \n anul 2020 este de 125 de
milioane de lei. Indemniza]ia de [omaj tehnic reprezint` 75 la
sut` din salariul de baz`.
Patronii din Ia[i care angajeaz` tineri români sau persoanele
care au peste 50 de ani, disponibilizate în ultimele 6 luni,
primesc subven]ii de la stat. Suma acordat` de stat pentru a
ajuta angajatorii din Ia[i este de 50 la sut` din salariul brut
al angajatului, pân` la 2.500 de lei. Patronii trebuie s` încadreze
în munc` tinerii cu vârsta cuprins` între 16 [i 29 ani [i
persoanele cu vârsta de peste 50 ani, ale c`ror raporturi de
munc` au încetat în perioada st`rii de urgen]`/alert` din motive
neimputabile lor. Obiectivul acestui ajutor financiar este protejarea
angaja]ilor prin acordarea unor m`suri de sprijin suplimentare
angajatorilor, iar durata m`surii este de 12 luni, mecanismul
de plat` fiind prin decontare.
Ie[enii care vor s` se angajeze ca electricieni, mecanici
sau sudori au la dispozi]ie sute de locuri de munc` vacante
în urm`toarea perioad`. Potrivit AJOFM Ia[i, în domeniile
industrie, construc]ie, confec]ii sau servicii, cei interesa]i au
la dispozi]ie 708 locuri de munc`, mai multe fa]` de luna
precedent`. Angajatorii din Ia[i pun la dispozi]ia [omerilor sau
celor care vor s` î[i schimbe locul de munc` 333 de joburi
în construc]ii, unul dintre domeniile unde a sc`zut num`rul
de locuri de munc` vacante. |n industrie a crescut num`rul
de posturi vacante, fiind disponibile 53 de posturi.
Raluca COSTIN
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Blocaj `n afacerile imobiliare
ale lui Ionel Budeanu!
Patronul firmei Coseli a
primit interdic]ie s\
construiasc\ `n CUG. Afacerea
era de milioane de euro
Ionel Budeanu, nepotul lui
Ioan Budeanu, fondatorul
Coseli SA, nu a primit avizul
de la Comisia de Monumente
pentru un proiect de locuin]e
colective \n zona Selgros
Proiectele imobiliare ale afaceristului Ionel
Budeanu au fost blocate \nc` de anul trecut,
când dezvoltatorul imobiliar avea nevoie de
un aviz de la Comisia Zonal` a Monumentelor
Istorice pentru construirea unui ansamblu
de locuin]e colective. Conform Planului
Urbanistic Zonal (PUZ), patronul Coseli SA
inten]ioneaz` s` construiasc` 4 blocuri cu
regimul D<P<10E<Eth, pe strada Poitiers
nr.10, chiar lâng` Selgros, pe o suprafa]` de
5.292 metri p`tra]i. Proiectul a fost ini]iat
prin Styl Imobil Company, unde Ionel Budeanu
are calitatea de unic asociat. S`pt`mâna
trecut`, Ionel Budeanu a mai f`cut o \ncercare,
dar [i de data asta Comisia a emis un aviz
nefavorabil. La finalul anului trecut, arhitec]ii
din Comisie au motivat avizul negativ prin
faptul c` noile construc]ii vor obtura panorma
spre m`n`stirea Cet`]uia. |ns`, \n zon` sunt
[i probleme legate de traficul auto. Proiectul
presupune [i amenajarea unui num`r de 300
de locuri de parcare. La orele de vârf, zona
este deja blocat` de num`rul mare de ma[ini.
La un coeficient de utilizare a terenului 4,
rezult` o suprafa]` desf`[urat` a cl`dirilor
de 21.168 metri p`tra]i. |n zon`, un metru
p`trat construit se vinde [i cu 1.000 de euro.
Astfel, rezult` c` afacerea are o valoare de
aproximativ 20 de milioane de euro.

A f`cut un schimb de
terenuri scandalos cu
Prim`ria Ia[i
Recent, dezvoltatorul Ionel Budeanu,
nepotul lui Ioan Budeanu, fostul patron al
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firmei Coseli SA, a finalizat pe strada Ciurchi
101 F al doilea bloc de locuin]e colective.
A[adar, a construit un bloc cu 5 etaje,
urmând s` fie scos la vânzare [i al doilea
bloc, cu 6 etaje. Cele dou` imobile au fost
ridicate \n ultimii doi ani, \ntr-o zon` foarte
aglomerat` din cartier. Blocurile lui Ionel
Budeanu se afl` la câ]iva metri de celelalte
imobile construite. Muncitorii au defri[at
[i o suprafa]` de teren destinat` spa]iilor
verzi pentru amenajarea unei parc`ri.
Afaceristul Ionel Budeanu nu ar fi putut
construi dac` nu ar fi fost ajutat de Prim`ria
Ia[i. La \nceputul anului 2018, dezvoltatorul,
prin societatea Styl Imobil Company SRL,
a ob]inut o autoriza]ie de construire pentru
primul bloc, cel cu 5 etaje. |ns`, erau ceva
probleme cu locurile de parcare. Prim`ria
renun]` la 523 de metri p`tra]i pe strada
Ciurchi, lâng` blocul lui Ionel Budeanu, [i
prime[te la schimb aceea[i suprafa]` de
teren pe strada Han T`tar, ce se afla \n
proprietatea afaceristului. Acest schimb este
g`unos pentru comunitate. Nimeni nu [tia
la acea vreme c` terenul reprezenta o oaz`
de verdea]` pentru locuitorii de pe strad`.
|n total, Prim`ria Ia[i a f`cut cadou 3
parcele, suficiente pentru ca blocurile lui

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.

Ionel Budeanu s` se \ncadreze \n indicatorii
urbanistici.

Comisia a aprobat centrul
medical vizavi de Institutul
Regional de Oncologie
Comisia Zonal` a analizat [i solicitarea
societ`]ii Help Flux SRL, condus` de Bogdan
Iona[cu. Pe strada Lasc`r Catargi nr.48, pe
o suprafa]` de aproape 2.000 de metri
p`tra]i, afaceristul inten]ioneaz` s` construiasc`
un centru medical. Comisia a emis aviz
favorabil. Terenul, cu tot cu PUZ, a fost
cump`rat de la fostul consilier local PSD,
Gabriel Surdu, contra sumei de 1,2 milioane
de euro. Ini]ial, Gabriel Surdu voia s`
construiasc` un bloc de locuin]e colective,
dar a renun]at la idee dup` ce vecinii din
zon` s-au opus. Revenind la Bogdan Iona[cu,
\n cursul acestui an, a ini]iat un PUZ pentru
construirea unui centru medical cu regimul
de \n`l]ime S<P<10. Aplasamentul de 1.259
de metri p`tra]i este situat pe strada Ion
Creang` nr.16-18, chiar lâng` Spitalul de
Neurochirurgie. Proiectul a primit aviz
favorabil de la Comisia de Urbanism.
Ciprian BOARU

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Ea este cea mai tân\r\ femeie fermier din
Ia[i. A dezvoltat o afacere de succes cu
produse apicole ecologice cu fonduri
europene `n valoare de peste 50.000 de euro
Oana Iliescu este cea mai
tân`r` femeie fermier din Ia[i
care a ob]inut fonduri
europene pentru a dezvolta o
afacere de succes \n comuna
Bârnova, localitatea natal`.
Iubirea pentru apicultur` i-a
fost insuflat` de p`rin]i, care
au crescut albine pentru
producerea mierii pentru
consum propriu. La numai 26
de ani, tân`ra antreprenoare a
depus un proiect pentru
accesarea fondurilor
nerambursabile necesare
dezvolt`rii unei afaceri apicole
care a fost \n scurt timp
aprobat
Povestea afacerii cu produse apicole ecologice
a tinerei antreprenoare \ncepe \n anul 2015, când
a ob]inut fonduri europene \n valoare de 37.000
de euro, bani pe care i-a investit \n ferma apicol`
din comuna Bârnova. Suma accesat` de la Agen]ia
pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) a
fost utilizat` pentru cre[terea num`rului de stupi.
Tân`ra avea experien]` \n accesarea fondurilor
nerambursabile \ntrucât a muncit câ]iva ani în
calitate de consultant pentru accesarea sumelor
de la Uniunea European`. |n prezent, \n „Stupina
Bio Taina Vie”, mica afacere de familie a so]ilor
Iliescu, sunt 220 de stupi.

Oana Iliescu, cea mai tân`r`
femeie fermier din Ia[i, a
investit fonduri europene
\ntr-o afacere de succes
Primul pas pe care l-a f`cut Oana Iliescu
dup` ce a accesat fondurile europene [i a avut
o produc]ie mai mare de miere, odat` cu cre[terea
num`rului de stupi, a fost ob]inerea certificatului

de produc`tor ecologic. Pentru a avea o pozi]ie
sigur` de comerciant de produse naturale, f`r`
chimicale, pe o pia]` a produselor apicole unde
multe dintre acestea sunt contraf`cute, Oana a
ob]inut [i aceast` recunoa[tere a muncii sale [i
a so]ului s`u. „Mierea noastr` este 100 la sut`
natural`, certificat` bio. Chiar dac` a fost miere
mai pu]in` anul acesta, nu ne plângem de clien]i
pentru c` avem pia]` suficient`. Noi facem
agricultur` de subzisten]`”, sus]ine Oana Iliescu.

„Stupina Bio Taina Vie” este un
exemplu de bune practici
pentru cei care vor s`
acceseze fonduri europene
Printre regulile pe care trebuie s` le respecte
fermierii care au atestate ecologice sunt interzicerea
utiliz`rii de fertilizante [i pesticide sintetice,
stimulatori de cre[tere, hormoni, antibiotice,
organisme modificate genetic sau derivate ale
acestora. Dup` ce un fermier a fost certificat
ecologic, acesta trebuie s` men]in` certificatul,
va fi controlat de firmele de inspec]ie pentru al avea \n continuare. Aceasta este partea cea mai
dificil` pentru un produc`tor ecologic. Potrivit
reprezentan]ilor AFIR, afacerea Oanei Iliescu este
un exemplu de bun` practic`. „Este una dintre
tinerele beneficiare de fonduri europene din Ia[i
care a reu[it s` dezvolte o afacere de succes”,
sus]ine Eugen }ic`u, director la Oficiul Jude]ean
pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (OJFIR).

Proiectul derulat cu fonduri
europene de c`tre
tân`ra din Ia[i a fost
premiat [i la Bruxelles
Planurile de dezvoltare a afacerii [i a
recunoa[terii produselor de calitate de la Bârnova
ale Oanei Iliescu nu s-au oprit la primul proiect
derulat cu fonduri europene. Astfel, prin intermediul
GAL-ului Colinele Ia[ilor, a accesat noi fonduri
europene \n cadrul proiectului „Diversificarea
activit`]ii unui apicultor, «Stupina Bio Taina Vie»

cu servicii foto/video [i activit`]i recreative pe
biciclete Jooyridez”. Pasiunea pentru apicultur`,
istorie, explorare [i aventur` \n natur`, transformat`
\n afacere de Oana [i Drago[ Iliescu, a fost
remarcat` inclusiv la Bruxelles, afacerea fiind
premiat` pentru caracterul inovator.

Comuna Bârnova este
recunoscut` pentru tinerii
fermierii care fac agricultur`
ecologic` [i au atras fonduri
europene importante
Cei doi tineri sunt un exemplu pentru
comunitate [i prin faptul c` au reunit zeci de
produc`tori bio \ntr-o asocia]ie. Ace[tia au coagulat
\n jurul lor [i al]i produc`tori locali, majoritatea
apicultori, din comuna Bârnova. „Noi facem
agricultur` ecologic` [i de aceea am vrut s`
ar`t`m ce \nseamn` acest lucru. De aceea a fost
\nfiin]at un cluster care s` reuneasc` toate
produsele naturale ob]inute din genera]ie \n
genera]ie de localnici din comuna Bârnova”,
sus]ine Oana Iliescu. Clusterul BioNEst a fost
\nfiin]at \n urm` cu aproximativ 2 ani. „O bun`
parte din apicultorii din Bârnova sunt deja bio,
iar conversia dureaz` doar 1 an. La modul general,

cultura bio va fi foarte bine primit` de localnici
[i mai ales de reziden]ii comunei Bârnova, ceea
ce ne poate diferen]ia clar în peisajul metropolitan”,
sus]ine C`t`lin Maxim, apicultor [i manager
fondator al clusterului BioNEst.

Tinerii fermieri din Ia[i au
investit în afacerile din
mediul rural fonduri
europene în valoare de
5,7 milioane de euro
Potrivit informa]iilor furnizate de AFIR Ia[i,
institu]ia a încheiat cu tinerii fermieri 58 de
contracte de finan]are în valoare de aproximativ
5,7 milioane de euro, inclusiv pentru proiecte
preluate prin procedura de tranzi]ie din programarea
2007-2013. Potrivit speciali[tilor, sectorul vegetal
se afl` în topul solicit`rilor de finan]are depuse
online de tinerii fermieri. Cel mai tân`r fermier
din Ia[i a ob]inut 40.000 de euro, fonduri
europene, când avea numai 18 ani. Fermierul
are o mic` afacere cu legume \n comuna Andrie[eni
[i chiar de la primul an de la lansarea afacerii
a reu[it s` vând` toat` produc]ia.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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De cascadorii râsului! A postat pe
Facebook o poz\ cu sora lui de a r\mas
toat\ lumea cu gura c\scat\! Când a v\zut
postarea, femeia a mers direct la instan]\!
Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Hârl`u au admis
cererea formulat` de o femeie
[i l-au obligat pe fratele
acesteia s` \i achite
desp`gubiri. Mihai Aign`toae a
fost pus de judec`tori s` \i
pl`teasc` surorii sale suma de
4.000 de lei, drept daune
morale. Scandalul a izbucnit
de la o postare f`cut` pe
re]eaua de socializare
Facebook
Un b`rbat din jude]ul Ia[i a fost obligat recent
s` \i pl`teasc` daune morale propriei surori! |ntreg
scandalul a izbucnit de la o postare f`cut` pe
Facebook!
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Hârl`u au admis \n parte cererea formulat` de
Aurica Simionescu. „Instan]a admite în parte
ac]iunea formulat` de reclamant`, în contradictoriu
cu pârâtul. |l oblig` pe pârâtul Mihai Aign`toae
la plata c`tre reclamanta Aurica Simionescu a

sumei de 4.000 de lei, cu titlul de daune morale.
|l oblig` pe pârât la plata c`tre reclamant` a
sumei de 120,78 lei, cu titlul de cheltuieli de
judecat`”, au men]ionat judec`torii. Sentin]a nu
este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

R`zboi \ntre fra]i, din cauza
unor post`ri pe Facebook: a
cerut daune de 40.000 de lei!
Procesul dintre fra]i a \nceput pe 6 decembrie
2019. Prin ac]iunea înregistrat` pe rolul instan]ei,
Aurica Simionescu l-a chemat în judecat` pe Mihai
Aign`toae, solicitând obligarea acestuia s`-i achite
suma de 40.000 de lei cu titlul de daune morale,
având în vedere prejudiciul moral [i de imagine
pe care i l-ar fi produs. „Pârâtul este fratele meu
[i, de mai mul]i ani, are o atitudine denigratoare
la adresa mea [i a celorlal]i fra]i. |n repetate
rânduri, acesta a f`cut aprecieri cu tent` calomnioas`
la adresa mea, aducându-mi acuze grave [i insulte,
în mod public, prin diverse cereri [i memorii
depuse la Judec`torie, în ac]iunile civile ini]iate
împotriva mea [i a fra]ilor no[tri. Am încercat
s` nu r`spund acestor provoc`ri, îns` comportamentul
reprobabil a culminat în noiembrie 2019, când

acesta a postat pe re]eaua de socializare Facebook
o fotografie de-a mea, înso]it` de un comentariu
în care m` acuz` de moartea mamei mele,
numindu-m` „asasin`”. Totodat`, m-a etichetat ca
fiind o femeie „libertin`”, sugerând c` a[ avea o
conduit` imoral`. Aceast` postare a fost v`zut`
de un num`r mare de rude [i cunoscu]i, care
m-au [i aten]ionat”, a afirmat femeia \n instan]`.

„A vrut s` \i dau bani, dar nu
am fost de acord...”
Ie[eanca a ad`ugat c` maniera în care a
procedat fratele ei a pus-o în situa]ii umilitoare,
dat` fiind expunerea public` [i faptul c` a devenit
subiect de discu]ii printre cunoscu]i.
„Prin contractul de vânzare-cump`rare din
1997, mama noastr` i-a vândut pârâtului întreaga
avere, urmând ca acesta s` se ocupe de între]inerea
sa, cu toate cele necesare traiului pe toat` durata
vie]ii [i s` se ocupe [i de cheltuielile de
înmormântare. Dar, printr-o ac]iune civil`, pârâtul
ne-a ac]ionat în judecat`, pe mine [i pe ceilal]i
fra]i, cerându-ne pensie de între]inere pentru
mama lor, ac]iune ce a fost respins`. De[i am
vrut s` o vizitez pe mama [i s` o ajut cu diverse
activit`]i, pârâtul nu mi-a permis, acesta dorind
doar s` îi dau lui personal sume de bani, fapt
cu care nu am fost de acord, context în care
pârâtul a trecut la calomnierea noastr` în spa]iul
public, comportamentul vizându-i [i pe fra]ii no[tri”,
a ad`ugat reclamanta.
Aceasta a sus]inut c` disconfortul creat prin
postarea fratelui s`u i-a adus o suferin]` psihic`
profund`, din moment ce nimic din conduita ei
nu a fost de natur` s` genereze aceste incidente.
„Tr`iesc într-o comunitate restrâns`, iar acest fapt
accentueaz` impactul negativ pe care îl au mesajele
scrise de pârât [i asociate cu fotografia mea. Prin
conduita sa, pârâtul mi-a adus o serioas` atingere
dreptului meu la demnitate personal`. Modul în
care s-a exprimat el la adresa mea a dep`[it, în
mod reprobabil, limitele exerci]iului libert`]ii de
exprimare”, a mai sus]inut ie[eanca.

fac` r`u, din cauza invidiei, urii [i r`ut`]ii pe
care o are asupra mea. Asta, ca o „mul]umire”
pentru faptul c` am salvat-o de la moarte prin
înfometare, pe ea [i fiica ei, care nu aveau nici
ce mânca acas`. |n cererea de chemare în judecat`
sunt men]ionate doar invective, calomnii [i minciuni
la adresa mea. Reclamanta nu a [tiut s` fac`
nimic altceva în via]a ei, l`sând în urm` doar
suferin]`, dezn`dejde [i pustiire. Nu în]eleg la ce
postare face referire reclamanta, deoarece nu am
cuno[tin]` de acea postare [i nu am v`zut-o nici
la dosar. Referitor la dosarul în care am cerut
ajutor în numele mamei mele, nu era vorba despre
o pensie de între]inere”, a afirmat \n instan]`
Mihai Aign`toae. Ie[eanul a cerut s` [tie în ce
mod [i cum a suferit sora lui din cauza sus]inerilor
din ac]iunea de chemare în judecat` [i prin ce
poate demonstra acest lucru.

La ce concluzie au
ajuns judec`torii

Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u au
admis \n parte cererea formulat` de femeie.
Judec`torii au constatat c`, \ntre cei doi fra]i,
exist` o rela]ie de du[m`nie, confirmat` [i de
martorii audia]i, manifestat` mai ales dup` decesul
mamei acestora, ca urmare a faptului c` b`rbatul
consider` c` reclamanta nu i-ar fi acordat ajutorul
[i respectul necesar acesteia.
„De[i pârâtul nu a recunoscut c` el este cel
care a f`cut postarea, în prezenta cauz` s-a f`cut
dovada. De altfel, pârâtul nu a infirmat faptul c`
respectivul cont de pe re]eaua Facebook îi apar]ine,
dar [i c`, de pe contul s`u, a fost distribuit`
fotografia reclamantei. Prin cererea de chemare
în judecat`, reclamanta a apreciat ca fiind jignitoare
aprecierile la adresa sa, respectiv c` ar fi asasina
mamei sale [i c` ar fi libertin`, adic` ar avea o
conduit` imoral`. În prezenta cauz`, instan]a re]ine
c`, pe fondul st`rii conflictuale existente între
p`r]i, pârâtul a distribuit pe contul s`u de Facebook
o fotografie ce o reprezenta pe reclamant` (postat`,
ini]ial, de ea îns`[i, pe contul ei), ad`ugându-i
un titlu (o stare) din care ar rezulta ca aceasta
[i-ar fi omorât mama, precum [i c` ar avea o
Ce a spus ie[eanul dat \n
conduit` imoral`. Respectiva postare a fost afi[at`
judecat` de propria sor`:
în spa]iul public, fiind vizibil` tuturor vizitatorilor
„Vrea doar s` \mi fac` r`u!”
paginii pârâtului, astfel c` a fost v`zut` [i de
Mihai Aign`toae a formulat o întâmpinare, cuno[tin]ele reclamantei, care au anun]at-o pe
aceasta cerând respingerea ac]iunii, ca neîntemeiat`, aceasta. În consecin]`, instan]a constat` caracterul
nefondat` [i lipsit` de un temei legal. „Reclamanta ilicit al faptei imputate pârâtului, care a afi[at pe
urm`re[te îmbog`]irea rapid`, f`r` un just temei. 23 noiembrie 2019 un mesaj public pe pagina sa
Nu s-a f`cut nicio dovad` a culpabilit`]ii mele. de Facebook, având caracter denigrator la adresa
Nici la dosar nu se afl` o astfel de prob`, care reclamantei”, au \ncheiat judec`torii.
Ciprian NEDELCU
s` m` incrimineze. Sora mea vrea doar s` îmi
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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La aproape 50 de ani, a primit vestea c\ va
deveni m\mic\! Medicii care nu-i mai d\deau
nicio [ans\ au r\mas [oca]i
Minunile se \ntâmpl`, dar nu când
vrem noi. Cam a[a s-ar traduce povestea
unei paciente internate la Clinica de
Hematologie de la Spitalul „Sf. Spiridon”
din Ia[i. La vârsta de 46 de ani a r`mas
\ns`rcinat`, dup` ce timp de zeci de
ani medicii i-au spus c` nu va putea
avea niciodat` un copil. Povestea trist`
a femeii \ncepe la vârsta de 7 ani, când
a fost victima unui accident rutier. |n
urma incidentului, femeia a suferit arsuri
pe 85 la sut` din suprafa]a corpului.
Pentru c` \n momentul accidentului iau fost afectate [i organele interne,
medicii i-au spus c` nu va putea s`
aib` niciodat` copii. La vârsta de 18
ani s-a c`s`torit cu b`rbatul visurilor
ei. A dat na[tere primului s`u copil,
iar medicii au r`mas [oca]i. La scurt
timp \ns`, via]a avea s` o loveasc` din
nou, de aceast` dat` poate [i mai tare.
Când avea 23 de ani, b`rbatul pe care
\l iubea cel mai mult pe lume a murit.
Femeia a r`mas s`-[i creasc` singur`
copilul. La scurt timp, a cunoscut un
alt b`rbat, cel care \i este [i ast`zi so].
Timp de 23 de ani s-a chinuit s` r`mân`
\n`rcinat`, dar nu a reu[it s` devin`
mam` pentru a doua oar`.

Dup` ce a fost ars` pe
85 la sut` din suprafa]a
corpului, medicii au
crezut c` nu va
supravie]ui
Pacienta de 46 de ani a dorit s`[i protejeze identitatea, a[a c` vom
folosi doar ini]ialele numelui s`u. H.V
reprezint` un caz medical cu care
medicii de la Clinica de Hematologie
de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i nu
s-au mai \ntâlnit. Când niciun specialist
nu-i mai d`dea vreo speran]` c` va
deveni mam`, femeia a aflat c` a r`mas
\ns`rcinat`. Vestea a venit ca un tr`znet
atât pentru ea, cât [i pentru so]ul ei.
Cine s-ar mai fi a[teptat ca dup` 23
de ani de \ncerc`ri s` devii mam` la
aproape 50 de ani. „Pacienta \n vârst`
de 46 de ani a suferit \n copil`rie, \n
urma unui accident, arsuri pe 85 la
sut` din suprafa]a corpului. S-a recuperat
\n timp, r`mânând cu ni[te cicatrici
post-arsur`, cele mai vizibile fiind \n
zona abdomenului. La momentul respectiv,
nu i s-au dat [anse de supravie]uire.
Totodat`, doctorii i-au spus c` nu are
[anse s` fac` copii [i asta pentru c`

arsurile i-au afectat [i organele interne.
La 19 ani r`mâne \ns`rcinat` pe cale
natural` [i na[te un copil s`n`tos. La
vârsta de 23 de ani, so]ul ei moare.
Se rec`s`tore[te [i timp de de 23 de
ani \ncearc` s` r`mân` \ns`rcinat` [i
nu reu[e[te”, spune dr. Oana B`dulescu,
[efa Clinicii de Hematologie de la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i.

„|n prezent, pacienta
urmeaz` un tratament
anticoagulant [i
lucrurile merg foarte
bine”, spun medicii
care o \ngrijesc
|n anul 2012, via]a avea s` o \ncerce
din nou pe H. S-a prezentat de urgen]`
la spital, când a sesizat c` piciorul ei
stâng nu mai putea fi mi[cat. A fost
diagnosticat` cu o boal` extrem de
grav`, o boal` pe care dac` nu ar fi
descoperit-o la timp, i-ar fi putut crea
complica]ii majore. „|n anul 2012, pacienta
a f`cut un episod de tromboz` venoas`
profund` la nivelul membrului inferior
stâng [i a fost tratat` \n urma unei
interven]ii chirurgicale. La 46 de ani

femeia r`mâne \ns`rcinat` pe cale
natural`. Pentru c` a avut aceast`
tromboz` venoas` \n antecedente, dup`
ce s-a prezentat la medicul ginecolog,
i s-a recomandat s` fac` [i profilul de
trombofilie. Dup` realizarea analizelor
specifice, medicii au constatat c` are
o form` moderat-sever` de trombofilie
[i este trimis` la Clinica de Hematologie.
|n prezent, pacienta urmeaz` un tratament
anticoagulant [i lucrurile merg foarte
bine”, mai spune medicul ie[ean.
H. este \ns`rcinat` \n 31 de s`pt`mâni,
iar \n prezent este internat` la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Ia[i pentru tratament
anticoagulant. Medicii care o \ngrijesc
au r`mas extrem de impresiona]i de

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

povestea femeii. „La Clinica de Hematologie
nu am avut pân` acum astfel de cazuri,
este un miracol [i pentru noi ceea ce
i s-a \ntâmplat pacientei. Din fericire,
pacienta este foarte bine, iar sarcina
decurge perfect. Urmeaz` tratament
anticuogulant, iar mai apoi va fi externat`.
Este un caz special pentru c` pacienta
reu[e[te s` r`mân` \ns`rcinat` dup`
23 de ani la o vârst` \naintat`. Ea se
investigase ginecologic [i nu avea
probleme medicale. Poate c` trombofilia
depistat` abia pe timpul celei de-a doua
sarcini ar fi putut s`-i determine un
grad de sterilitate”, \ncheie dr. Oana
B`dulescu.
Bianca CIUBOTARIU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
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MIC A PUB LIC ITATE
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.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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]`
Optometrist, studii superioare,
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` 2 ani, GLANCE
experien]` precizate, DAS SRL.
precizat`, certificat transport
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

PIERDERI
Pierdut legitima]ie de transport [i
carnet de student pe numele
MALANCIUC LYSA BIANCA,
emis de facultatea FEEA,
Universitatea Alexandru I.Cuza
din Ia[i. Se declar` nule.

LICITA}II
Subscrisa, SpeconS.R.L, cu
sediul \n Ia[i, [os.Ia[i- Tome[ti,
nr.57C, jud.Ia[i, având
J22/553/1991, CUI 1965247,
prin lichidator judiciar S.C.P.
CASA DE INSOLVEN}A
HOMORANU IPURL cu sediul în
loc. Lunca Cet`]uii, str. Drept`]ii,
nr. 4, bl. 6, ap.1, com. Ciurea,
jud. Ia[i, scoate la vânzare, prin
[edin]e de licita]ie public`
urm`toarele bunuri: -Autoturism
DACIA SD/KSDAF/LOGAN, IS08-DYY - 2.190 lei, Autoutilitar`
FIAT 244/ CSMGG/DUCATO 2.3
JTD, IS-06-LZA - 8.530 lei;
Autoturism DACIA LSDAA, IS06-RET-1.360 lei, Autoturism
DAEWOO UF75Z1/TACUMA, IS06-MKD -190 lei, Autoutilitar`
DACIA D4F767/DOUBLE CAB
1,9 4X4, IS-07-GWF – 185 lei,
alte mijloacele fixe [i obiecte de
inventar - 19.185 lei. Se vor
organiza 5 sedin]e de licita]ie
public` la pre]ul de 100% din
pre]ul de evaluare la urm`toarele
date: 15.12.2020 ora 14:00,
05.01.2021 ora 14:00,
26.01.2021 ora
14:00,16.02.2021 ora 14:00,
09.03.2021 ora 14:00. {edin]ele
de licita]ie public` se vor ]ine la
sediul lichidatorului judiciar.
Regulamentul de vânzare [i
caietul de sarcini pot fi procurate
de la sediul lichidatorului judiciar.
Rela]ii suplimentare la telefon:
0741532937.
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O nou\ premier\, on-line, la Teatrul Na]ional
ıVasile Alecsandri‰ din Ia[i. Este vorba
despre proiectul ıLecturi³ [i crea]ia ıCochilii‰
de Radu Popescu, în regia lui Ionu] Cornil\
Teatrul Na]ional Ia[i
propune publicului o
nou` premier` în cadrul
proiectului Lecturi³:
„Cochilii” de Radu
Popescu, în regia lui
Ionu] Cornil`.
Spectacolul-lectur` va fi
transmis on-line, pe
Scena 5 (pagina de
Facebook a Na]ionalului
ie[ean), pe 30 noiembrie
2020, de la ora 19:00. În
distribu]ia
spectacolului, actorii:
Horia Verive[, M`lina
Laz`r, Petronela
Grigorescu, Cosmin
Maxim, Ada Lupu,
Dumitru N`stru[nicu
Teatrul Na]ional (TNI) „Vasile
Alecsandri” din Ia[i propune publicului
o nou` premier` în cadrul proiectului
Lecturi³: „Cochilii” de Radu Popescu,
în regia lui Ionu] Cornil`. Spectacolullectur` va fi transmis on-line, pe Scena
5 (pagina de Facebook a Na]ionalului
ie[ean), pe 30 noiembrie 2020, de la
ora 19:00. Din distribu]ia spectacolului
fac parte actorii: Horia Verive[, M`lina
Laz`r, Petronela Grigorescu, Cosmin
Maxim, Ada Lupu, Dumitru N`stru[nicu.

Proiectul Lecturi³ este
realizat de Teatrul
Na]ional Ia[i în
parteneriat cu Muzeul
Na]ional al Literaturii
Române Ia[i [i
„Alecart”
Proiectul Lecturi³ este realizat de
Teatrul Na]ional Ia[i în parteneriat cu
Muzeul Na]ional al Literaturii Române
(MNLR) Ia[i [i „Alecart”. El a fost
ini]iat din dorin]a de a promova
dramaturgi români contemporani din
România [i din Republica Moldova, de
a face cunoscute publicului piesele lor
de teatru prin montarea unor spectacolelectur`. Ionu] Cornil`, regizorul
spectacolului, despre experien]a oferit`
de acest proiect: „Este pentru prima
dat` când cochetez cu ideea de a privi
un text din punct de vedere regizoral
[i, oricât a[ încerca, actorul din mine
iese la suprafa]`. Sunt atras în primul
rând de texte \n care m-a[ vedea jucând
[i «Cochilii», piesa lui Radu Popescu,
este un astfel de text. «Cochilii» este
o pies` cu [i despre oameni. Oameni
din culturi [i cu backgrounduri diferite,
afla]i într-un cadru idilic care stârne[te
pofte. Indiferent de col]ul de lume din
care ne tragem, indiferent de preg`tirea
pe care o avem, de educa]ie sau de
regimul în care ne-am n`scut, nu suntem
în fond decât fiare s`lbatice gata oricând
de orice pentru a ne satisface nevoile
[i pentru a supravie]ui. Restul nu e
decât cochilie”, arat` Ionu] Cornil`.

Dramaturgul Radu
Popescu s-a n`scut în
1976, la Gala]i. O pies`
pe care a scris-o la 17
ani a fost nominalizat`
în 1995 la concursul
„Piesa Anului”,
organizat de c`tre
UNITER
Dramaturgul Radu Popescu s-a
n`scut în 1976, la Gala]i. O pies` pe
care a scris-o la 17 ani a fost nominalizat`

în 1995, la concursul „Piesa Anului”,
organizat de c`tre Uniunea Teatral`
din România (UNITER). A absolvit
Regie Teatru în 2007 [i Masterul de
Scriere Dramatic` în 2009, la Universitatea
Na]ional` de Art` Teatral` [i
Cinematrografic` (UNATC) „I.L. Caragiale”
din Bucure[ti. În perioada 2004-2006,
la recomandarea regizoarei C`t`lina
Buzoianu, i-au fost montate la Teatrul
Radiofonic trei texte: „Aix Nebunul”,
„Picnic” („Picnic la marginea fumului”)
- o pies` bazat` pe întâmpl`ri reale

din R`zboiul din Cecenia [i piesa pentru
copii „Papucii lui Abu Cassem” dup`
o poveste oriental`.
În 2017 a reprezentat România în
cadrul Programului european de promovare
a dramaturgiei contemporane „Fabula
Mundi”, cu textele „Testament” („Ultima
dorin]`”) [i „Cl`tite” („Norocos de la
na[tere”). În urm`torii trei ani, particip`
în cadrul acestui program la proiecte
importante de teatru la Torino, Milano
[i Viena, atât în calitate de dramaturg,
dar [i ca regizor de teatru. Printre
textele premiate: „S-a furat mireasa!”
- Marele Premiu de Dramaturgie „Yorick”
(2013), „Cadranul Plus Plus” - câ[tig`tor
al Marelui Premiu la Concursul Na]ional
de Dramaturgie „Valentin Nicolau”,
„Yorick” (2015), „C`su]a” - Locul I la
Concursul de Comedie Româneasc`,
FestCO (2016), „Cl`tite” - câ[tig`tor al
competi]iei na]ionale a European Pop
Drama [i nominalizare la Concursul
Na]ional de Monodram`, Bac`u (2016),
„Cercurile Încrederii” - câ[tig`tor al
Concursului Na]ional de Dramaturgie,
Timi[oara (2017), „Zloata” (Viitorul
Pre[edinte al României) - câ[tig`tor al
Concursului
de
Dramaturgie
„DramAUTOR”, edi]ia a 4-a, organizat
de Teatrul „Tomcsa Sandor” din Odorheiu
Secuiesc [i Teatrul „Szigligeti” din
Oradea, „Cu drona” - câ[tig`tor al
Concursul de Dramaturgie - Teatru
Scurt din Oradea (2018).
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Ie[enii infecta]i cu COVID-19 izola]i la domiciliu pl`tesc sute
de lei pentru tratament! CAS nu deconteaz` toate
medicamentele prescrise de medicii de familie
Mii de ie[eni izola]i la
domiciliu dup` ce au fost
infecta]i cu COVID-19 pl`tesc
sute de lei pentru tratament.
Casa de Asigur`ri de S`n`tate
(CAS) nu deconteaz` toate
medicamentele prescrise de
medicii de familie. Pacien]ii cu
coronavirus neasigura]i \[i
pl`tesc singuri chiar [i
antibioticele
|n ultimele luni, mii de ie[eni cu forme
u[oare ale infec]iei cu coronavirus au fost
monitoriza]i la domiciliu de c`tre medicul de
familie. Pacien]ii care nu s-au internat \ntr-o
unitate spitaliceasc` au fost nevoi]i s` scoat` sute
de lei din buzunar pentru a-[i putea pl`ti
medicamentele prescrise de medici. CAS deconteaz`
doar o parte din aceste tratamente. Bolnavii
neasigura]i sunt nevoi]i s`-[i achizi]ioneze singuri
chiar [i antibioticele. Pentru c` sufer` de forme
u[oare ale bolii, ace[ti pacien]i primesc medicamenta]ie

simptomatic`, printre care se num`r` vitamina
C, D, zinc, paracetamol, dar [i antibiotice. |n
general, medicii de familie prescriu pacien]ilor
cu coronavirus care au febr` [i se afl` \n izolare
la domiciliu paracetamol. |n cazul \n care febra
dureaz` mai multe zile, se prescrie antibiotic,
iar dac` starea pacientului se \nr`ut`]e[te, acesta
este trimis c`tre spital.

Vitamine, paracetamol [i
antibiotic, bon de plat` de sute
de lei
Mii de ie[eni asimptomatici sau cu forme
u[oare ale infec]iei cu coronavirus \[i pl`tesc
singuri tratamentul. Medicii de familie le monitorizeaz`
starea de s`n`tate pe perioada izol`rii [i de cele
mai multe ori le prescriu medicamente care nu
sunt decontate de CAS. Nu pentru c` a[a \[i
doresc, ci pentru c` acesta este protocolul stabilit
la nivel na]ional. „La formele u[oare de coronavirus
se recomand` paracetamol [i vitamine. Aceste
medicamente nu se compenseaz`. Dac` pacientului
\i dai paracetamol, febra \i va sc`dea pe moment.
Dac` episoadele de febr` se repet` timp de 45 zile, noi trimitem pacientul s` fie evaluat la

spital. Dac` medicii decid, el se poate interna.
|n ceea ce prive[te antibioticele, o parte dintre
ele se decompenseaz`. La antibiotic se compenseaz`
ni[te pre]uri de referin]`, la unele se compenseaz`
50 la sut`, la altele 90 la sut`. Sistemul de
ofertare este f`cut la cel mai ieftin produs de
pe pia]`. Farmaciile mai adaug` [i adaos comercial.
Sistemul de compensare le ofer` teoretic 50-90
la sut`. Nu este \ns` un standard. La ace[ti
pacien]i prescriem, \n general, medicamentele
obi[nuite pentru o viroz`. |n orice moment se
poate schimba schema de tratament, dac` starea
pacientului cere acest lucru”, spune dr. Liviu
Oprea, pre[edintele Colegiului Medicilor din Ia[i.

Pacien]ii infecta]i cu
coronavirus, neasigura]i
medical, \[i pl`tesc singuri
\ntreg tratamentul
Ie[enii care au ne[ansa de a se infecta cu
COVID-19 [i nu sunt asigura]i medical suport`
costurile tratamentului integral. Pentru ace[tia
nu se deconteaz` de la CAS niciun ban. Singurele
servicii la care beneficiaz` de gratuitate pacien]ii
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cu COVID-19 monitoriza]i la domiciliu de c`tre
medicul de familie [i pentru care nu sunt asigura]i
sunt transportul cu ambulan]a [i testarea PCR.
Totodat`, mai multe farmacii din Ia[i distribuie
acas` pacien]ilor medicamentele prescrise de
c`tre medicul de familie. Pacientul trebuie doar
s` fac` o solicitare. „Ca drepturi ale pacientului
infectat cu COVID-19, nesigurat medical, sunt
drepturile incluse \n pachetul de baz`. Aici
discut`m despre serviciile de laborator, radiologie,
\ngrijiri la domiciliu, transport sanitar neasistat
(n.r.-ambulan]a). Ace[ti pacien]i nu beneficiaz`
de tratament decontat dac` sunt monitoriza]i la
domiciliu de c`tre medicul de familie. Barierele
de prescriere a medicamentelor pe perioada
pandemiei de COVID-19 s-au eliminat. Medicii
prescriu medicamenta]ie \n baza protocoalelor
date de INSP. Re]eta se d` pe baza unei consulta]ii
la distan]`, f`cut` de c`tre medicul de familie
[i poate fi trimis` pacientului prin intermediul
online sau prin intermediul apar]in`torilor. Totodat`,
\n aceast` perioad`, mai multe farmacii fac servicii
de livrare la domiciliu. Solu]ii sunt”, spun
reprezentan]ii CAS Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU
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România, salt impresionant
în clasamentul FIFA, dup\
meciurile din noiembrie.
Anun]ul oficial, amânat

Echipele din Premier
League î[i pot chema
fanii la stadion. Vezi
care sunt echipele din
Anglia care nu vor avea
voie cu suporteri la meci
Pe 2 decembrie este ultima zi de izolare în Anglia, iar
dup` aceast` zi majoritatea echipelor din Premier League, dar
[i din ligile inferioare, pot avea fani pe stadion.
În Anglia, echipele vor avea voie s` cheme fanii înapoi
pe stadioane. Cluburile vor putea avea un num`r mic de
spectatori pe stadioane, dar vor fi [i cluburi care nu vor putea
s` aib` suporterii aproape. De pe data de 2 decembrie, dup`
ce se va termina perioada de izolare, cluburile le vor permite
câtorva mii de fani s` su]in` echipele preferate, chiar de pe
stadion.

Echipele care pot chema fanii la meciuri

Na]ionala României a reu[it un salt de
[apte locuri [i se afl` pe pozi]ia a 37-a în
clasamentul Federa]iei Interna]ionale de
Fotbal (FIFA) dat publicit`]ii joi, astfel c`
se va afla în a doua urn` valoric` pentru
tragerea la sor]i a grupelor preliminare
europene pentru Cupa Mondial` din 2022,
potrivit site-ului FRF.
FRF a revenit cu precizarea c` actualizarea
clasamentului FIFA va fi f`cut` vineri, dup`
ce „a fost publicat` pe site-ul forului mondial
pentru câteva minute”.
România, locul 37 în clasamentul FIFA
[i urna a doua în preliminariile CM 2022.

Anun]ul oficial,
amânat cu o zi
„Ulterior, FIFA a revenit [i a comunicat
asocia]iilor na]ionale c` actualizarea se va
face, de fapt, mâine, amânare pricinuit` de
decesul lui Diego Armando Maradona.
Din dorin]a de a informa cât mai prompt
[i corect iubitorii fotbalului, echipa FRF.ro
a elaborat [i promovat pe canalele oficiale
de comunicare materialele ce reflect` noua
ierarhie publicat` temporar pe site-ul oficial

FIFA. Acestea vor fi prezentate mâine, dup`
decizia FIFA de a relua publicarea”.

România, cel mai mare
salt în noiembrie,
al`turi de Ungaria
Progresul reprezentativei României vine
dup` rezultatele înregistrate în noiembrie,
5-3 cu Belarus în meci amical, 3-0 cu
Norvegia la „masa verde” [i 1-1 cu Irlanda
de Nord, în deplasare, ultimele dou` în
Liga Na]iunilor.
România [i Ungaria sunt reprezentativele
europene cu cea mai mare evolu]ie fa]` de
luna trecut` - salt de [apte pozi]ii.
România se afl` în primele 20 de echipe
ale Europei [i va fi în urna a doua valoric`
la tragerea la sor]i pentru Mondialul din
Qatar, ceremonie programat` în data de 7
decembrie.
Cele 55 de reprezentative europene vor
fi împ`r]ite în [ase urne valorice, primele
cinci de câte 10 echipe, ultima de 5 echipe.
Vor fi stabilite, prin tragere la sor]i, 10
grupe de câte 5 [i 6 echipe. Câ[tig`toarele

celor 10 grupe se vor califica la CM 2022,
ocupantele locurilor secunde vor intra întro serie de dou` baraje pentru a stabili
ultimele trei echipe europene calificate.
Urnele pentru tragerea la sor]i a grupelor
preliminare CM 2022:
Urna 1: Belgia, Fran]a, Anglia, Portugalia,
Spania, Italia, Croa]ia, Danemarca, Germania,
Olanda;
Urna 2: Elve]ia, ]ara Galilor, Polonia,
Suedia, Austria, Ucraina, Serbia, Turcia,
Slovacia, România;
Urna 3: Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia,
Norvegia, Irlanda de Nord, Islanda, Sco]ia,
Grecia, Finlanda;
Urna 4: Bosnia-Her]egovina, Slovenia,
Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania,
Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, Luxemburg;
Urna 5: Armenia, Cipru, Insulele Feroe,
Azerbaidjan, Estonia, Kosovo, Kazahstan,
Lituania, Letonia, Andorra;
Urna 6: Malta, Moldova, Liechtenstein,
Gibraltar, San Marino.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

S-a realizat deja lista cu echipele care vor putea aduce
fani la stadion, fiecare are un anumit num`r în func]ie de
volumul arenei. Num`rul de fani pe care un club îl poate
avea la meci a fost stabilit pe niveluri: nivelul 1 cu maximum
4.000 de fani, nivelul 2 cu 2.000 de fani [i nivelul 3, unde
echipele nu vor avea voie s` aib` suporteri la meci.
Mai jos, vezi lista echipelor din Premier League care pot
avea fani la meci:
Echipele cu 2000 de fani: Arsenal, Brighton, Chelsea,
Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Southampton,
Tottenham, West Ham United.
Echipele care nu au voie cu fani pe stadion: Aston Villa,
Burnley, Leeds United, Leicester City, Manchester City,
Manchester United, Newcastle United, Sheffield United, West
Bromwich Albion, Wolverhampton.
Listele se vor actualiza la fiecare dou` s`pt`mâni, iar
echipa din Premier League care va g`zdui pentru prima dat`
fanii pe arene de la inaugurarea acestei reguli va fi Arsenal
pe 3 decembrie, în meciul din Europa League de pe Emirates
împotriva celor de la Rapid Vienna.

Ce face Simona Halep
în pauza pe care
[i-a luat-o de la tenis?
Într-o postare de pe Twitter, juc`toarea românc` le-a ar`tat
fanilor modul prin care se relaxeaz` în vacan]a for]at` pe care a
luat-o din cauza pandemiei
Pauza for]at` de pandemie a fost un prilej bun pentru Simona
Halep de a se relaxa la munte... pe biciclet`. Juc`toarea noastr`
de tenis abia a ie[it din carantin`, aceasta fiind testat` pozivit cu
COVID-19 în urm` cu pu]in timp. Simona a profitat de ocazie [i
a postat pe contul ei de Twitter imagini de la munte cu ea pe
biciclet`.
În ce prive[te noul sezon competi]ional din 2021, [ansele ca
Australian Open s` aib` loc [i ca Simona Halep s` fie prezent`
în competi]ie sunt foarte mari. Înc` nu se cunosc datele oficiale
pentru Australian Open, turneul care ar fi trebuit s` se dispune
în a doua jum`tate a lunii ianuarie ar putea fi amânat pentru
februarie sau chiar martie.
„Singura neclaritate este cum se vor desf`[ura aceste 14 zile
de carantin`. Dac` se duce 14 zile [i nu se antreneaz`, efectiv
se duce degeaba. Dac` vor exista posibilit`]i, probabil va fi o
variant` plauzibil` în care vor merge”, a fost declara]ia oferit` de
antrenorul Simonei, Artemon Apostu-Efremov.
Continuarea pe www.bzi.ro
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T\t\l care i-a f\cut cinste fiului minor cu
dou\ prostituate a fost ridicat de masca]i
asear\! Nici pu[tiul nu a sc\pat de c\tu[e!
Individul care a sechestrat
dou` prostituate al`turi de fiul
s`u [i doi prieteni a fost ridicat
de masca]i. Odat` cu el, [i
celelalte trei persoane
implicate au fost \nc`tu[ate

T`t`l care a sechestrat dou` prostituate \ntr-un
apartament a fost ridicat de masca]i al`turi de fiul
s`u [i doi prieteni. Asear`, poli]i[tii din cadrul Biroului
de Investiga]ii Criminale (BIC) \mpreun` cu masca]ii
de la Serviciul de Ac]iuni Speciale i-au ridicat pe cei
patru indivizi implica]i \n sechestrarea celor dou`
prostituate. |n urm` cu aproape trei s`pt`mâni, un
b`rbat \n vârst` de 41 de ani, pe nume Mihai C., sa gândit s`-i fac` o surpriz` fiului s`u Alexandru C.
\n vârst` de 15 ani [i a invitat acas` dou` prostituate.
Povestea \ncepe luni seara, pe când b`rbatul era \n
apartament cu fiul s`u [i doi prieteni. Cei patru [iau pus \n gând s` se distreze [i au c`utat atent pe
Publi24 cele mai frumoase escorte. Au contactat-o pe
una dintre acestea [i i-au cerut s` vin` la o adres`
din P`curari \mpreun` cu o prieten` de-a sa. Cele
dou` fete au ajuns la locul indicat [i s-au \n]eles cu
b`rba]ii s` \ntre]in` rela]ii sexuale timp de dou` ore.
La un moment dat lucrurile au degenerat, iar fetele
nu au mai fost l`sate s` plece. De precizat este faptul
c` cele dou` tinere, de loc din Gala]i, veniser` la
Ia[i cu o alt` tân`r` [i au \nchiriat un apartament \n
centru pentru a se prostitua. V`zând c` timpul trece,
iar cele dou` tinere nu mai ajung la apartamentul
din centru, prietena lor a sunat la Gala]i, la sora
uneia dintre ele. Cea din urm` a sunat la poli]ie [i

Bursa bârfelor

Futerman [i
combina]iile sale.
|[i bate joc de angaja]i
s` fac` avere!
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi [i v`
spun câteva vorbe despre ce se mai \ntâmpl` prin
imperiul condus de Futerman. Iac` pe la afacerile
de]inute de el se spune c` angaja]ii sunt tare
chinui]i. Cic` a[a ar fi, dar babele nu vor s`-[i
dea cu p`rerea. Totu[i, se aude c` Futerman, \n
aceast` perioad`, la Harcadia [i la ce mai \nvârte
el, a impus o regul` de neam prost. Fiecare angajat
prime[te o masc` pe zi, [i aia cu semn`tur`. Deh,
ce s` spunem acum... S` tot mergi la spitalele lui
private. V` da]i seama cam cum st` treaba pe
acolo? Ce siguran]` s` ai tu când un angajat poart`
aceea[i masc` o zi \ntreag` peste tot. Lucrurile
sunt grave, dar pe Futerman \l doare la basc`.
Dup` cum v-am mai spus, el afirm` mereu c`
totul are un pre] [i c` pentru suma potrivit`
oricine \nchide ochii. S` [ti]i c` aici are dreptate.
De fiecare dat` când a avut probleme, le-a \nchis
gura unora cu ceva b`nu]i [i a continuat s`-[i
fac` de cap...

a cerut ajutor. Imediat oamenii legii au \nceput
verific`rile [i au luat leg`tura cu tân`ra care r`m`sese
\n apartamentul din zona central`. Aceasta le-a spus
poli]i[tilor c` au venit din Gala]i s`-[i vând` trupul
pe bani la Ia[i. Ea le-a mai spus oamenilor legii c`
cele dou` prietene ale sale nu r`spund la telefon.

Poli]i[tii au aflat povestea
[i au intervenit \n for]`
Poli]i[tii au intervenit \n for]`. „Poli]i[tii Biroului
de Investiga]ii Criminale Ia[i efectueaz` cercet`ri
într-un dosar penal întocmit sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunilor de lipsire de libertate în mod ilegal
[i viol. Doi b`rbati [i un tân`r, to]i din municipiul
Ia[i, b`nui]i de comiterea faptelor, au fost condu[i
la cercet`ri. În noaptea de 9 noiembrie a.c., în jurul
orei 23:00, poli]i[tii au fost sesiza]i prin apel unic
de urgen]` 112 de c`tre o persoan` din jude]ul
Gala]i, despre faptul c` sora sa, care se afla pe
raza municipiului Ia[i cu dou` prietene, nu mai
r`spunde la telefon. Poli]i[tii au demarat cu operativitate
verific`rile [i investiga]iile, stabilind c` în aceea[i
sear` dou` dintre cele trei tinere, dup` ce ar fi dat
anun] la mica publicitate privind oferirea de servicii
sexuale, ar fi fost contactate de un b`rbat, pentru
a merge la o loca]ie de pe raza municipiului Iasi.
Ulterior, acestea nu au mai r`spuns la apeluri”, au
precizat reprentan]ii IPJ Ia[i. Ulterior a fost depistat
[i cel de-al patrulea b`rbat implicat \n poveste.

B`rba]ii [i prostituatele
au ajuns la audieri

apartamentul din P`curari. |n mesaj aceasta a precizat
zona \n care se afl`, far` a oferi prea multe detalii.
De asemenea, tân`ra a rugat-o s` nu o sune, probabil
de fric`. Poli]i[tii au \mpânzit zona [i au b`tut din
u[` \n u[` pân` au ajuns la apartamentul \n care
se aflau fetele. Când au b`tut la u[a respectiv`,
una dintre fete a strigat „Ajutor”. „Una dintre tinere,
în timp ce s-ar fi aflat în imobilul de pe raza
municipiului Iasi, ar fi reu[it s` trimit` un sms
prietenei sale, prin care o informa c` este într-un
apartament, la ultimul etaj al unui bloc, în apropierea
unui magazin, f`r` s` cunoasc` cu exactitate adresa.
Imediat, poli]i[tii au trecut la verificarea zonei
indicate, identificând apartamentul în care se aflau

|n timp ce ea era audiat` de poli]i[ti, a primit
un mesaj de la una dintre fetele care se aflau \n

Din]i[or e turn`tor!
Din]i[or e turn`tor!
Voi \l [ti]i pe Din]i[or?
|n continuarea rubricu]ei de azi babetele v`
mai povestesc câteva chestiuni despre Costic`
Din]i[or, marele [i coloratul transportator din Târg.
Dup` ceva vreme, cam mult` ce-i drept, ceilal]i
transportatori s-au prins c` Din]i[or este turn`tor
pe ici, pe colo. Babele s-au crucit când au auzit
ce face Din]i[or, mai ales c` el este unul dintre
transportatorii cu cele mai multe belele pe cap.
El a prins o [mecherie pe care o fac mai mul]i,
dar el a dus-o la extrem cumva. Face bani grei
pe bilete decontate fictiv de la pensionari [i alte
categorii care au reduceri. Crec` el \i toarn` pe
al]ii pentru a p`rea c` nu are leg`tur` cu aceste
combina]ii. Poate b`ie]ii buni ar trebui s` arunce
o privire mai atent` asupra activit`]ii lui Din]i[or,
nu de alta, dar lucrurile scap` parc` de sub control.
Oare merge tot cu [pag` [i la el?

Ce o fi p`]it domnu
doctor? Lucrurile
nu miros a bine!
La final de rubricu]` babele v` mai anun]`
c` la fabrica de doftori din Târg va ie[i un scandal
monstru c` Veorel Scripc` [i-a tras al`turi mai
multe neamuri. Fie c` vorbim de fini, veri[ori [i
ce or mai fi, to]i sunt lâng` el. Pe la col]uri se
zvone[te c` Veorel \[i preg`te[te un adev`rat clan.
Nu [tim pentru ce anume, dar b`nuim. Cert e c`
[i oamenii care au fost lâng` el v`d c` a cam
luat-o pe ar`tur` [i \l las` \n pace. Nu-i frumos
ce se \ntâmpl` [i nu-i frumos c` fabrica de doctori
este tras` \n jos de un asemnea personaj. Lucrurile
nu par s` se a[eze prea curând, având \n vedere
ascensiunea ciudat` a reftorului. Babele o s` mai
arunce din când \n când câte o privire peste ce
se \ntâmpl` [i o s` v` mai povesteasc`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

fetele. Ini]ial, b`rba]ii au refuzat s` le deschid` u[a
poli]i[tilor, dar când li s-a comunicat c` se va folosi
for]a pentru p`trundere, s-au conformat solicit`rii.
Cele dou` tinere erau speriate, dar au fost lini[tite
de poli]i[ti care le-au transmis c` sunt în siguran]`.
În baza probatoriului administrat în cauz`, la data
de 26 noiembrie a.c., b`rbatul cercetat pentru viol
[i cei trei b`rba]i cerceta]i pentru s`vâr[irea
infrac]iunilor de lipsire de libertate [i viol au fost
re]inu]i de poli]i[ti pentru 24 de ore „, au mai
precizat poli]i[tii. Dac` vor fi g`si]i vinova]i, vor
avea de dat explica]ii \n fa]a legii.

Lucian SAVA

