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Angajații
care lucrează în
multinaționale și
fac telemuncă se
mută în
apartamente cu 3-4
camere, din
apropierea orașului
actualitate 14

actualitate 14
Locul din
Răsturnare de situație!
Iași unde de Ziua
O eroare umană a făcut ca depozitul
Națională a României Romstal din Iași să se facă scrum!
se strâng toți
Incediul de la depozitul Romstal
Iași a izbucnit din cauza unei
politicienii-motiv de din
erori umane. Specialiștii au
scandal între
stabilit că totul a pornit de la
supraîncălzirea unui dispozitiv
conducătorii țării!
electric. Surse din cadrul anchetei
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au precizat că un polizor unghiular
uitat în priză de un angajat ar fi
luat foc, iar de acolo a pornit totul

Mâine, 1 Decembrie, este sărbătorită Ziua
Națională a României! Inedit este că exact
locul din Iași în care se strâng toți politicienii
pentru a ține discursuri și a face propagandă
a fost un motiv de scandal uriaș între
conducătorii țării!
4
social
Studenții de la UMF
au convins 250 de ieșeni să se
înscrie în Registrul Național
al Donatorilor Voluntari
de Celule Stem!

eveniment
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În numai două luni, tinerii care
și-au pierdut casa într-un incendiu
și-au văzut visul cu ochii!
Familia Ioniță și-a văzut visul cu
ochii. În numai două luni au
reușit să-și reclădească casa
mistuită de flăcări. Nimic nu ar fi
fost posibil fără ajutorul zecilor
de ieșeni care au pus mână de la
mână și i-au ajutat. În câteva
săptămâni, Irina și Răzvan,
împreună cu cei trei copii ai lor,
se vor putea muta în căsuța lor
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S\rb\toare `n Biserica
Ortodox\. Sf. Ap.
Andrei, ocrotitorul
României. Minivacan]\
pentru români
S`rb`toare uria[` \n Biserica Ortodox` Român`. Cre[tiniiortodoc[i \l s`rb`toesc \n aceast` zi pe Sf. Apostol Andrei,
considerat a fi cel dintâi apostol chemat de Mântuitorul Iisus.
Pentru români, s`rb`toarea este cu atât mai important`, cu
cât Sf. Andrei este considerat a fi [i ocrotitorul \ntregii Românii.
Andrei a fost ucenicul lui Ioan Botez`torul, când, la o vreme
dup` botezul lui Iisus, l-a urmat pe Mântuitor, devenind astfel
primul apostol. Pentru credin]a sa, Sf. Andrei a murit ca
martir, r`stignit pe o cruce \n form` de X. În secolul15, Papa
Pius al II-lea a mutat relicvele Sfântului Andrei în catedrala
Sfântul Petru de la Roma. În anul 1964, capul Sfântului Andrei
a fost înapoiat bisericii din Patras. De atunci, Sfântul este
considerat patronul mai multor state [i ora[e din \ntreaga
lume. Sf. Apostol Andrei este patron al Sco]iei, al României,
al Spaniei, al Siciliei, al Greciei [i al Rusiei.

Sf. Apostol Andrei. Zi plin`
de tradi]ii \n toat` ]ara
De asemenea, Sf. Apostol Andrei este patronul ora[elor
Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge
sau Patras. Aceast` s`rb`toare este [i una plin` de tradi]ii.
De Sf. Andrei sau Sântandrei, cum i se mai spune s`rb`torii,
românii f`ceau petreceri de pomin`, asem`n`toare cu Revelionul.
Pentru a fi feri]i de ac]iunea malefic` a moroilor [i
strigoilor, tinerii camuflau [i ungeau cu mujdei de usturoi
ferestrele [i u[ile casei unde se desf`[ura petrecerea \nainte
de l`satul serii. De altfel, petrecerea se numea, local, Noaptea
Strigoilor. Ziua Sfântului se mai cheam` [i ziua lupului. |nc`
din vremea dacilor se credea c` în ziua de 30 noiembrie,
lupul devine mai sprinten, î[i poate îndoi gâtul ]eap`n [i nimic
nu scap` dinaintea lui. Ziua se serbeaz` prin nelucru în cas`,
ca s` nu strice lupii vitele. Primejdia nu este numai pentru
vite, ci [i pentru oamenii care îndr`znesc s` plece la drum.
Tot din cauza lupilor nu se m`tur` toat` ziua, nu se d`
gunoiul afar`, nu se rânesc grajdurile, nu se piapt`n`, nu se
fac zgârieturi, nu se face poman` [i nu se d` nimic cu
împrumut. Dac` st`pânii casei nu muncesc, lupul nu se poate
apropia. Totu[i, când soarta scrie altfel, primejdia nu se poate
îndep`rta, c`ci peste cele hot`râte de Sf. Andrei, nimeni nu
poate trece. În acea noapte vorbesc toate animalele, dar cine
le ascult` ce spun, moare. |n plus, la miezul nop]ii de Sf.
Andrei se deschid cerurile.

S`rb`toare pentru milioane de români.
|n aceast` zi, câteva milioane de români ce poart` numele
de Andrei sau Andreea [i derivate din aceste nume \[i serbeaz`
onomastica. Biserica Ortodox` Român` cinste[te 700.000 de
români \n aceast` zi, oameni care î[i s`rb`toresc ziua de
nume.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Prognoza meteo în Ia[i în
s\pt\mâna 30 noiembrie - 6
decembrie 2020. Iat\ cum va
fi vremea de Ziua Na]ional\
a României
Meteorologii Administra]iei Na]ionale de
Meteorologie au emis prognoza meteo în
Ia[i pentru s`pt`mâna 30 noiembrie - 6
decembrie 2020. Vremea va fi \n general
\nchis`, cu [anse de precipita]ii, dar [i cu
perioade de vânt puternic. S`pt`mâna
luat` \n calcul la debutul lunii decembrie
2020 va cuprinde mai multe evenimente
importante pentru români
Prognoza meteo în Ia[i în s`pt`mâna 30 noiembrie - 6 decembrie
2020 va aduce o vreme cu temperaturi care vor oscila, dar [i cu
[anse de precipita]ii. De Ziua Na]ional` a României, ie[enii vor
avea parte de o vreme \nchis`, cu [anse reduse de precipita]ii.
Conform meteorologilor de la Ia[i, pe parcursul acestei s`pt`mâni,
vremea va fi \n continu` schimbare.

Prognoza meteo în Ia[i în s`pt`mâna 30
noiembrie - 6 decembrie 2020
Ast`zi, 30 noiembrie 2020, la Ia[i vremea va fi \n general
\nchis`, cu [anse reduse de precipita]ii. Cerul va fi mai mult
acoperit, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce umiditatea
aerului va fi ridicat`. Spre sear`, vântul va continua s` sufle
puternic, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi ridicate. Mâine,
1 Decembrie 2020, de Ziua Na]ional` a României, vremea la Ia[i
va fi \n general \nchis`. Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre
o minim` de minus 2 grade Celsius [i o maxim` de 2 grade
Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla slab pân`
la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
reduse. Spre sear`, vântul va continua s` sufe slab, \n timp ce
[ansele de precipita]ii vor fi destul de reduse.

Vreme \nchis` spre mijlocul s`pt`mânii.
Iat` ce anu anun]at meteorologii ANM
Miercuri, 2 decembrie 2020, vremea la Ia[i va fi \n general
\nchis`. Cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla slab pân`
la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o minim` de 0
grade Celsius [i o maxim` de 2 grade Celsius. Spre sear` vremea
se va men]ine \nchis`, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi
destul de reduse, iar vântul va sufla slab pân` la moderat, conform
ANM. Joi, 3 decembrie 2020, vremea va fi \n general \nchis`, cu
temperaturi u[or mai ridicate fa]` de zilele precedente. Se vor

\nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de 2 grade Celsius [i
o maxim` de 4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit,
vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de
precipita]ii vor fi sc`zute.

Prognoza meteo spre finalul s`pt`mânii.
Precipita]ii \n jude]ul Ia[i
Vineri, 4 decembrie 2020, vremea la Ia[i va fi ceva mai bun`,
cu [anse sc`zute de precipita]ii. Temperatura aerului va fi cuprins`
\ntre o minim` de 9 grade Celsius [i o maxim` de 10 grade
Celsius. Vântul poate sufla \n rafale, \n timp ce [ansele de
precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Spre sear` \ns` pot ap`rea
precipita]ii, \n timp ce vântul va sufla ceva mai slab.
Sâmb`t`, 5 decembrie 2020, ie[enii vor avea parte de o vreme
\nchis`, cu [anse ridicate de precipita]ii [i vânt puternic. Temperatura
aerului va fi cuprins` \ntre o minim` de 6 grade Celsius [i o
maxim` de 12 grade Celsius. Vântul va sufla \n rafale, \n timp
ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de ridicate pe tot parcursul
zilei. Spre sear`, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp
ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de ridicate.
Duminic`, 6 decembrie 2020, de s`rb`toarea Sf. Nicolae, la
Ia[i vremea va fi \n general \nchis`, cu temperaturi cuprinse \ntre
o minim` de 9 grade Celsius [i o maxim` de 10 grade Celsius.
Cerul va fi acoperit, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp
ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
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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~n numai dou\ luni, tinerii care [i-au pierdut
casa `ntr-un incendiu [i-au v\zut visul cu
ochii! Dup\ articolul din BZI, zeci de ie[eni
i-au ajutat s\-[i reconstruiasc\ c\minul
mistuit de fl\c\ri!
Familia Ioni]` [i-a v`zut visul cu ochii. |n
numai dou` luni au reu[it s`-[i
recl`deasc` casa mistuit` de fl`c`ri.
Nimic nu ar fi fost posibil f`r` ajutorul
zecilor de ie[eni care au pus mân` de la
mân` [i i-au ajutat. |n câteva s`pt`mâni,
Irina [i R`zvan, \mpreun` cu cei trei copii
ai lor, se vor putea muta \n c`su]a lor
Dup` dou` luni de munc` asidu`, cu lacrimi \n ochi, cu
speran]` [i ajutor din partea oamenilor, Irina [i R`zvan [i-au
recl`dit c`su]a mistuit` de fl`c`ri. |n data de 7 octombrie, redactorii
BZI au prezentat cazul celor doi tineri care au adunat ban cu
ban timp de 10 ani ca s`-[i construiasc` casa visurilor, dar \n
trei ore au pierdut totul. Un incendiu provocat de un fir de
electricitate le-a ars casa \mpreun` cu toate bunurile pentru care
au muncit din greu. |n acel moment, cei doi tineri, oripila]i de
toate cele \ntâmplate, nu au sperat c` se vor mai muta prea
curând \n cuibu[orul lor. Din fericire \ns`, zeci de oameni s-au
mobilizat [i i-au ajutat s`-[i recl`deasc` casa. Unii au trimis bani,
al]ii au donat materiale de construc]ie, tabl` pentru acoperi[,
geamuri [i u[i, iar al]ii au donat haine. Bucuria lor este greu de
descris.

R`zvan: „Nu ne-am a[teptat nicio secund`
c` vom avea parte de atât de mult ajutor
din partea oamenilor”
Dar din dar se face Rai, iar Raiul pentru ace[ti tineri a
\nsemnat c`minul lor, c`su]a la care au muncit din greu timp de
10 ani. |n ultimele dou` luni, Irina [i R`zvan Ioni]`, \mpreun` cu
cei trei copii ai lor, au fost parte a unui miracol. Dup` ce c`su]a
lor a luat foc, zeci de oameni din ]ar`, dar [i str`in`tate i-au
ajutat s`-[i recl`deasc` casa. Nimeni nu s-a a[teptat c` \n doar
dou` luni casa lor va ar`ta ca \nainte de incendiu. Casa lor din
satul Scopo[eni, comuna Horle[ti din Jude]ul Ia[i arat` acum

aproape ca \nainte de incendiu. „Nu avem cuvinte suficiente pentru
a putea mul]umi tuturor celor care ne-au ajutat s` ne reconstruim
casa. Nu ne-am a[tepat nicio secund` c` vom avea parte de atât
de mult ajutor din partea oamenilor. Au fost dou` luni grele,
dou` luni \n care am muncit de diminea]` pân` seara, pentru a
putea fi siguri c` cei trei copii ai no[tri se vor putea bucura de
c`minul lor cât mai curând. Am r`mas extrem de surprin[i s`
vedem cum aproape \n fiecare zi primeam bani pe card, primeam
materiale de construc]ie, haine [i alimente”, spune R`zvan Ioni]`.

Irina: „Dup` ce ne-a ars casa, ne-am gândit
c` nu o vom putea lua de la cap`t”
Irina [i R`zvan au muncit 10 ani \n Spania pentru a-[i construi
casa. Nu [i-au permis vacan]e de lux [i au adunat ban cu ban
ca s`-i trimit` \n ]ar` pentru construirea c`minului lor. Iat` c`
munca lor de 10 ani a fost acoperit` de ajutorul oamenilor cu
suflet mare care s-au oferit s`-i ajute. „Dup` ce ne-a ars casa,
ne-am gândit c` nu o vom putea lua de la cap`t. {tiind cât de
mult am fost nevoi]i s` muncim ca s` o construim, ne-am gândit
c` nu vom mai reu[i vreodat` s` ne mut`m din nou \n ea. Ne
uitam la c`su]a noastr` ars` [i puteam doar s` plângem. La scurt
timp dup` ce BZI a f`cut public` povestea noastr`, am \nceput
s` primim telefoane de la oameni care voiau s` ne ajute, dar [i

bani pe card. Totodat`, veneau oameni la noi la poart` [i ne
aduceau haine, alimente, materiale. Foarte mul]i apropia]i au fost
al`turi de noi [i ne spuneau: «Las` c` va fi bine», dar noi [tiam
c` singuri nu vom putea face fa]`”, spune Irina Ioni]`.

Alex, Mikel [i Asir abia a[teapt` s`
adoarm` \n c`minul lor mult iubit
„Am pierdut totul, totul! Niciodat` nu vom mai avea ceea ce
am avut!”, spune Irina redactorilor BZI \n urm` cu dou` luni de
zile, la scurt timp dup` ce i-a ars casa. Ast`zi \ns`, nu-[i \ncape
\n piele de bucurie. A fost pe [antier \n fiecare or` a zilei [i a
v`zut cu ochii ei ce \nseamn` ajutorul primit din partea oamenilor.
Copiii lor abia a[teapt` s` se mute \n c`su]a lor mult iubit`. Din
noaptea \n care casa le-a luat foc, familia Ioni]` locuie[te \ntr-o
od`i]` oferit` de un vecin. „Copila[ii no[tri abia a[teapt` s` se
mute \napoi \n cas`. V` da]i seama c` s-au \nv`]at s` aib` spa]iul
lor, s` se bucure de c`minul lor. Am primit din str`in`tate, de
la oameni care ne-au aflat povestea, pachete cu h`inu]e pentru
copii. Fiul nostru cel mare \nva]` de acas`. Pentru c` nu am
avut bani de tablet` sau de telefon, profesoara lui \i trimite
s`pt`mânal temele. Ne-om a[eza noi cu toate”, mai spune Irina.

Zeci de mii de lei au intrat \n contul familiei
Ioni]`. Banii au fost trimi[i de oameni pe
care nu i-au \ntâlnit niciodat`
|n cele dou` luni de zile de la incendiul care a transformat
\n scrum casa familiei Ioni]`, zeci de oameni s-au oferit s`-i ajute.
Redactorii BZI au f`cut o pagin` de facebook prin intermediul
c`reia oamenii cu suflet mare au aflat detaliile contului bancar
al familiei Ioni]` [i au putut s` doneze bani. Al]ii au cerut adresa
locuin]ei lor pentru a le trimite diverse materiale de construc]ii.
„Am primit tabl` de la Caretta pentru acoperi[, de la Prim`ria
comunei Horle[ti am primit nisip, saci de materiale de construc]ii.
De la oameni am primit pe card 27.000 de lei [i astfel am putut
cump`ra gresie, faian]` [i parchet. De la fra]ii Cogeanu, dou`
persoane din comuna noastr` care de]in o firm` de tâmpl`rie,
am primit trei u[i pentru exterior [i [apte geamuri. Ne-au ajutat
enorm [i asta pentru c` acestea au pre]urile extrem de ridicate.
Mâna de lucru a fost foarte scump` [i pentru asta am cheltuit
foarte mul]i bani. Acum mai avem de pus gresia, parchetul [i
faian]a [i s` mai facem finisaje \n interior”, adaug` Ionu].

Visul familiei Ioni]` nu ar fi putut deveni
realitate f`r` ajutorul vostru!
Familia Ioni]` mai are nevoie de mobil` pentru a se putea
muta \n c`su]a lor. Oamenii cu suflet mare sunt \n continuare
\ncuraja]i s` doneze pentru Irina, R`zvan [i cei trei copii ai lor.
Familia Ioni]` locuie[te în sat Scopo[eni, comuna Horle[ti din
Jude]ul Ia[i, pe strada Crângul Mieilor nr. 14. Num`r de telefon:
0763.841.991, contul bancar: RO21BRDE240SV50712112400, cu
numele R`zvan Iulian Ioni]`. |mpreun` am demonstrat c` [i
oamenii pot face miracole. Familia Ioni]` v` mul]ume[te din tot
sufletul pentru tot ajutorul de care a]i dat dovad` pân` acum.
Bianca CIUBOTARIU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SOCIAL

Sâmb`t`, 28 noiembrie

4

Studen]ii de la UMF au convins 250 de
ie[eni s\ se `nscrie `n Registrul Na]ional al
Donatorilor Voluntari de Celule Stem!
Ace[ti oameni s-au oferit s\ salveze via]a
pacien]ilor cu leucemie
Zilele trecute, 40 de studen]i ai UMF Ia[i
au demarat o campanie de informare \n
rândul ie[enilor pentru donarea de celule
stem. Pe toat` durata programului de la
Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
(CRTS) Ia[i, voluntarii au discutat cu
donatorii de sânge despre ce presupune
donarea de celule stem. Tinerii au reu[it
s` conving` zilnic zeci de ie[eni s` se
\ncrie \n Registrul Na]ional al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem
|n perioada 9-27 noiembrie 2020, 40 de studen]i de la
Universitatea de Medicin` [i Farmacie au discutat cu zeci de
ie[eni care se aflau \n Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
(CRTS) Ia[i despre donarea de celule stem. La nivelul jude]ului
Ia[i, o astfel de campanie era extrem de necesar` dup` ce Institutul
Regional de Oncologie (IRO) Ia[i duce de luni la rând o mare
lips` de donatori de celule stem. De aici a pornit [i ini]iativa
studen]ilor de la UMF pentru acest proiect. |n sprijinul voluntarilor
au venit [i reprezentan]ii IRO Ia[i [i Laboratorul de Imunologie
din cadrul Spitalului Jude]ean de Urgen]e „Sfântul Spiridon” Ia[i.
Proiectul „Doneaz` celule stem!” a avut ca scop adunarea unui
num`r cât mai mare de persoane înscrise în Registrul Na]ional
al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

O campanie cu rezultate \mbucur`toare a
fost \ncheiat` de c`tre Societatea
Studen]ilor Medicini[ti Ia[i
Ini]iativa Societ`]ii Studen]ilor Medicini[ti Ia[i a avut parte
de rezultate foarte bune, dup` ce \n doar cinci zile circa 250 de
ie[eni s-au \nscris \n Registrul Na]ional al Donatorilor Voluntari
de Celule Stem. De pe 9 noiembrie, campania a \nceput cu accent
pe promovare, cu ajutorul medicilor, dar [i al arti[tilor ie[eni.
„Avem un centru pentru donarea celulelor stem foarte dotat [i
cu personal foarte bine preg`tit, dar, din p`cate, nu sunt donatori.
Ie[enii nu neap`rat c` nu vor s` doneze, cei mai mul]i nu [tiu
c` o pot face. |ncerc`m s` \i inform`m c` dac` pot dona sânge,
pot dona [i celule stem. Iar dac` tot au dorit s` ajute semenii
la nevoie [i s` doneze cei 450 de mililitri de sânge, s` mai fac`
un pas [i s` se \nscrie \n Registrul Na]ional al Donatorilor Voluntari
de Celule Stem. Toat` lumea a fost extrem de deschis` la
conversa]ie. Oamenii au \n]eles premisa [i au fost foarte \ncânta]i

de ideea c` pot contribui [i pentru a ajuta pacien]ii care sufer`
de boli ale sângelui [i nu numai. Sper`m s` convingem din ce
\n ce mai multe persoane s` salveze vie]i. Am \mp`r]it [i afi[e,
[i pliante \n c`su]ele po[tale. Chiar e nevoie de donatori \n
municipiul Ia[i, miza fiind foarte mare”, spune Alexandra Strugariu,
vicepre[edinta Societ`]ii Studen]ilor Medicini[ti Ia[i.

Studen]ii voluntari de la UMF Ia[i \[i doresc
ca tot mai multe persoane s` vin` \n
sprijinul sistemului sanitar
Timp de o s`pt`mân`, \n perioada 23-27 noiembrie 2020,
donatorii de sânge care se aflau la CRTS Ia[i au fost \ntâmpina]i
de câte doi voluntari. |n timpul programului centrului, cei 40 de
studen]i implica]i s-au organizat ca, \ncepând cu ora 07:30, câte
o echip` de doi voluntari s` discute cu donatorii de sânge despre
importan]a don`rii de celule stem. Astfel, de luni pân` vineri,
pentru o or` [i jum`tate, circa 15 donatori de sânge erau informa]i
despre cum pot salva [i alte vie]i. Pân` la \ncheierea programului
CRTS Ia[i, zilnic, \n jur de 35-50 de ie[eni se \nscriau \n Registrul
Na]ional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. „Societatea
Studen]ilor Medicin[ti, \n]elegând importan]a don`rii de celule
stem, am \ncercat s` facem mai mult de o dat` pe an o campanie
de informare prin care s` convingem lumea s` se \nscrie \n
Registrul Na]ional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem. Am
colaborat cu IRO Ia[i, dar [i cu alte unit`]i medicale ie[ene. Neam dorit ca ie[enii care nu studiaz` medicina s` cunoasc` m`car
aspectele de baz`, astfel \ncât s` \n]eleag` mai bine sistemul
medical, prevenind unele boli. Depinde [i de noi ca persoane s`
\n]elegem ce trebuie s` facem ca s` putem ajuta medicii”, a mai
explicat Alexandra Strugariu.

Ie[enii donatori de sânge pot salva [i alte
vie]i prin donarea de celule stem
Foarte multe vie]i, pentru a fi salvate, depind de transfuzii
de sânge sau de alte tipuri. Din nefericire, de multe ori spitalele
nu au stocurile necesare. |n cazul ie[enilor, mul]i abia au aflat

\n ce const` donarea de celule stem, iar voluntarii de la UMF
Ia[i au r`mas surprin[i de interesul foarte mare al persoanelor.
Odat` informa]i, circa 30 la sut` dintre donatorii prezen]i la CRTS
Ia[i decideau pe loc s` se \ncrie \n Registrul Na]ional al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem. De aceea, tinerii doresc s` reia activiatea
campaniei de informare cel târziu \n luna martie 2021. Pot dona
celule stem persoanele s`n`toase cu vârste cuprinse între 18 [i
60 de ani, care sunt înscrise în baza de date a donatorilor voluntari
de celule stem hematopoietice a Registrului Na]ional al Donatorilor
Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. La înscriere, persoana
trebuie s` aib` vârsta cuprins` între 18 [i 45 de ani. La adult,
celulele stem hematopoietice se recolteaz` din sânge periferic sau
din m`duva osoas`. Registrul pune la dispozi]ie donatorului \nscris
un medic specialist care discut` despre fiecare modalitate de
donare în parte, pentru a lua decizia cea mai bun`. Procedura
pentru prelevarea de celule stem se face ambulator [i are o durat`
de 6-8 ore în decursul a 1-2 zile. De me]ionat [i faptul c`, donarea
de celule stem hematopoietice este voluntar`, anonim` [i neremunerat`
[i nu înlocuie[te donarea de sânge.
Alexandra ABONICESEI
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Locul din Ia[i unde de Ziua
Na]ional\ a României se strâng to]i
politicienii- motiv de scandal \ntre
conduc\torii ]\rii! Totul se leag\
de statuia domnitorului Alexandru
Ioan Cuza din Pia]a Unirii
Mâine, 1 Decembrie, este s`rb`torit`
Ziua Na]ional` a României! Inedit este
c` exact locul din Ia[i \n care se
strâng to]i politicienii pentru a ]ine
discursuri [i a face propagand` a fost
un motiv de scandal uria[ \ntre
conduc`torii ]`rii! Statuia domnitorului
Alexandru Ioan Cuza din Pia]a Unirii
este \n prim-planul unor evenimente
inedite. Totul face referin]` la
momentul inaugur`rii statuii marelui
domnitor (\n anul 1912). |nainte de
toate acestea, ani buni au fost
polemici extrem de dure \ntre
principalii politicieni ai acelor vremuri
Inedit [i amuzant! Chiar locul din Ia[i \n care se strâng to]i
politicienii pentru a ]ine discursuri [i a face propagand` (de Ziua
Na]ional` a României, statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza
din Pia]a Unirii, a fost \n prim-planul unor evenimente inedite!
Totul a plecat din momentul inaugur`rii statuii marelui domnitor
(\n anul 1912). |nainte de toate acestea, ani buni au fost polemici
extrem de dure \ntre principalii politicieni ai acelor vremuri. „Dup`
nenum`rate polemici, începute în 1903, inaugurarea statuii lui
Alexandru Ioan Cuza din Ia[i avea loc pe 27 mai 1912. Cu mult
înaintea acestui eveniment, românii chibi]au, unii prevestind absen]a
Regelui Carol I, al]ii crezând în ea mai mult de dragul polemicii”,
arat`, \ntr-o evocare documentar`, cercet`tor [tiin]ific I dr. Andi
Mihalache, Departamentul de Istorie a culturii din cadrul Institutul
de Istorie „A.D. Xenopol”.

Statuia domnitorului Cuza, o fil` de istorie
contemporan` extrem de incitant`
petrecut` \n fosta capital` a Moldovei

al Partidului Na]ional Liberal (PNL), D.A. Sturdza. De ce se
amânase atât de mult inaugurarea statuii? Fuseser` multe pricini
obiective, financiare [i tehnice. Mult mai fascinan]i p`reau îns`
adversarii din umbr` ai fostului domnitor. Din acest punct de
vedere, întâiul suspect al ]`rii era liberalul D.A. Sturdza. „Ziarele
se întrecuser` în ironii [i caricaturi care dezv`luiau opiniei publice
motivul vechii ranchiuni, [tiut de mult` vreme. Astfel, într-o
scrisoare din noiembrie 1902, G.T. Kirileanu, bibliotecar regal,
d`dea clarific`rile necesare: «Cei ce cunosc de-aproape via]a lui
Cuza spun c` Sturdza îi era secretar [i divulgând unui ziar str`in
o scrisoare secret` a lui Napoleon, de care nu [tiau decât Cuza
[i secretarul s`u, Cuza i-a tras dou` palme [i, dându-l afar`, i-a
dat [i-un genunchi în cur. De atunci ura lui Sturdza împotriva
lui Cuza». Resentimentele i-au r`mas îns` intacte chiar [i dup`
ce ajungea [eful Partidului Na]ional Liberal, prim-ministru [i
pre[edinte al Academiei”, mai detaliaz` cercet`tor [tiin]ific I dr.
Andi Mihalache.

Pia]a Unirii din Ia[i, locul marilor
petreceri [i manifesta]ii din ora[

Mai departe, de evocat c` dup` inaugurarea statului domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, \ntreaga zon` aflat` \n apropiere de Pia]a
Unirii a devenit una de maxim interes [i loc de derulare a unor
mari petreceri. |n apropiere, la mijlocul Str`zii L`pu[neanu de
ast`zi, se g`sea [i faimoasa ber`rie Bragadiru ce avea [i o gr`din`
umbroas` în fa]`. Localul avea ca vecin, mai în vale, vechiul Hotel
Traian. Suita de locante cu saloane mari [i adânci, ca ni[te
hangare, [i cu batalioane de mese afar`, putea înghi]i toat` suflarea
marilor nun]i, a manifesta]iilor revendicative sau a serb`rilor
na]ionale organizate în pia]` urmate de o halb` de alinare a
necazurilor sau de o hor` bucuroas` cu coada printre mese [i
fruntea în jurul statuii lui Cuza Vod` dezvelit` în anul 1912. „De
asemenea, aici au s`rb`torit ie[enii [i ziua de 8 noiembrie 1918,
închinat` marelui voievod Mihai Viteazul [i au tr`it pe aceea de
Paradoxal, unul dintre principalii
la 1 decembrie 1918, a Unirii provinciilor str`bune cu Patria
Mam`. Tot în Pia]a Unirii au plâns [i au protestat împotriva
actori ai \ntregii pove[ti legate
ruperii din trupul ]`rii a Bucovinei de Nord, a Basarabiei [i a
de statuia lui Cuza a fost
unei p`r]i din Ardeal [i din Dobrogea, în zilele cumplitului an
chiar un lider marcant al Partidului
1940”, incheie nostalgic [i regretatul Ion Mitican \ntr-o rememorare
Na]ional Liberal, D.A. Sturdza
a acestui spa]iu.
Valentin HU}ANU
Ca o ciud`]enie, unul dintre principalii actori ai \ntregului
valentin.hutanu@bzi.ro
incident legat de statuia lui Cuza a fost chiar un lider marcant
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Astfel, tocmai statuia domnitorului Cuza este o fil` de istorie
contemporan` extrem de incitant` petrecut` \n fosta capital` a
Moldovei. La inaugurarea statuii din Pia]a Unirii, m`surile de
securitate excep]ionale (o sut` de agen]i de poli]ie îmbr`ca]i civil,
plus al]i o sut` deghiza]i în ]`rani) dovedeau temerile organizatorilor
de incidente ori interven]ii cu semnifica]ii antiregale, anticentraliste
sau ofensatoare fa]` de puterile vecine. „În orice caz, unii au vrut
s` m`reasc` neap`rat miza inaugur`rii de la Ia[i, sus]inând c`
evenimentul ar fi fost un memento nepl`cut pentru monarhul
însu[i, obligat s` se întoarc` într-un loc de care nu îl legau
amintiri prea frumoase”, mai reliefeaz` Andi Mihalache, istoric [i
cercet`tor [tiin]ific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”.
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Alert\ pentru locuitorii Ia[ului. Comunele din
zona metropolitan\ se `nchid una câte una.
Ie[enii vor ie[i din ora[ numai cu declara]ie
Comuna ie[ean` Ciurea a
intrat de duminic`, 29
noiembrie 2020, \n carantin`
total` pentru urm`toarele 14
zile. Inciden]a de 8.28 la mia
de locuitori a f`cut ca
localitatea aflat` la marginea
municipiului Ia[i s` fie prima \n
care se aplic` restric]ii de
deplasare. For]ele de ordine au
instituit filtre \n zona
carantinat`, iar locuitorii au
nevoie de declara]ie de proprie
r`spundere pentru a ie[i din
case. Mai multe comune din
jurul municipiului se afl` la un
pas de carantin` total` din
cauza num`rului mare de
infect`ri cu COVID-19

Municipiul Ia[i risc` s` se \nchid` total \n
perioada urm`toare. Din cauza num`rului mare
de infect`ri cu coronavirus, cele mai mari comune
din jurul ora[ului risc` s` se \nchid`. Deja, comuna
Ciurea a intrat \n carantin` total` pentru urm`toarele
dou` s`pt`mâni, decizie care ar urma s` se aplice

[i pentru alte mari localit`]i din jurul municipiului
Ia[i. Vizate sunt comunele Miroslava, Le]cani,
Rediu [i Valea Lupului, unde num`rul de infect`ri
este \n continu` cre[tere. Iar asta face ca [i
municipiul Ia[i s` fie aproape blocat, mii de
locuitori din zonele limitrofe fiind aproape \n
imposibilitatea de a ajunge la serviciu [i nu numai.
Decizia final` va fi luat` de Comitetul Jude]ean
pentru Situa]ii de Urgen]` (CJSU) Ia[i.

Comuna Le]cani, la un pas de
\nchidere. Primarul vrea
m`suri \n satele din localitate
Inciden]a \n comuna Le]cani a ajuns la 6.60
de infect`ri la mia de locuitori. Comuna cu peste
8.000 de locuitori a \nregistrat o cre[tere constant`
a cazurilor de COVID-19 \n ultima perioad`.
Num`rul mare de infect`ri a f`cut ca [i autoritatea
local` s` cear` luarea unor m`suri urgente. „Dac`
o s` emit` ceva Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii
de Urgen]` pe aceast` spe]`, sigur c` o s` ne
conform`m. Dac` se impune carantina \n anumite
zone din comun`, atunci vom lua [i noi m`surile
care se impun. Oamenii au luat act de ceea ce
am spus [i \ncep s` respecte m`surile. Avem
\ns` la Cogeasca mai mul]i rebeli, acolo fiind
inciden]a cea mai mare. Probabil c` acest sat va
fi [i primul izolat”, a spus Stelian Turcu, primarul
comunei Le]cani

Explozie de cazuri \n comuna
Miroslava. Cea mai are comun`
din jude], aproape de carantin`
Comuna Miroslava, cu peste 23 de mii de
locuitori, a ajuns la o rat` de infectare de 7.60
la mia de locuitori. Comuna de la marginea
municipiului Ia[i este foarte aproape de Ciurea
la acest capitol. Autorit`]ile jude]ene au ar`tat c`
au luat \n calcul o monitorizare mai ampl` a
acestor zone expuse. „Inciden]ele cele mai mari
la nivelul jude]ului sunt pe zona metropolitan`,
respectiv Miroslava, Valea Lupului, Rediu [i Le]cani.
Noi monitoriz`m situa]ia, au fost suplimentate
for]ele de ordine pentru controale pe aceste zone.
A fost intensificat` colaborarea cu autorit`]ile
publice locale. Dac` va fi nevoie, vom extinde
zonele carantinate”, a spus prefectul Marian
Grigora[.
Dan Ni]`, primarul comunei Miroslava, a
afirmat recent c` situa]ia \n localitate a explodat
[i din cauza celor care vin din municipiu \n
carantin` sau izolare, ceea ce a f`cut ca inciden]a
s` creasc` \n localitate.

M`suri sporite \n comuna
Rediu dup` cre[terea
cazurilor de COVID-19
|n comuna Rediu inciden]a cazurilor de COVID19 a ajuns la 5.60 la mia de locuitori. Comuna
cu 8.000 de suflete se afl` lipit` de municipiu,
ambele intr`ri din Breazu [i P`curari urmând a
fi monitorizate atent de autorit`]i. „Pentru a evita
agravarea situa]iei [i cre[terea num`rului de
bolnavi, îi rug`m pe cet`]enii comunei s` poarte
masc` [i s` p`streze distan]a. Evita]i vizitele [i
spa]iile aglomerate în perioada urm`toare. Dac`
vom respecta cu to]ii m`surile de protec]ie,
pericolul infect`rii va sc`dea [i vom putea reveni
la obiceiurile de dinainte de pandemie”, a spus
Ciprian Grosu, primarul comunei Rediu.

situa]ia de a fi carantina]i, a[a cum se întâmpl`
în alte comune ie[ene, de exemplu”, a precizat
Liviu Dulgheru, primarul comunei Valea Lupului.

Comuna Ciurea a intrat \n
carantin`. 14 zile de chin
pentru locuitorii comunei
De ieri, 29 noiembrie 2020, mai multe zone
din comuna Ciurea au intrat \n carantin` pentru
urm`toarele 14 zile. Zona carantinat` este cuprins`
între sta]ia CF Ciurea, strada Olarilor, Nord –
Zanea, strada Arca[ului, Est – Zanea, strada Pinului
(DC spre Hlincea), Est – Ciurea, DJ 248 D spre
Todirel, limita Ciurea - Picioru Lupului, Vest –
Ciurea, DS spre Dumbrava, Sud – Lunca Cet`]uii,
intersec]ie DJ 248 C cu strada Barierei. „În
contextul instituirii zonei de carantin`, la fa]a
locului ac]ioneaz` echipaje mixte de jandarmi [i
poli]i[ti, pentru realizarea filtrelor la intrarea/ie[irea
din zona delimitat`, asigurarea ordinii publice [i
respectarea m`surilor stabilite, a men]ionat prefectul
Marian Grigora[. Locuitorii comunei vor putea
merge la vot la finalul s`pt`mânii viitoare pentru
a-[i exprima op]iunile la alegerile parlamentare
2020. De asemenea, nu este afectat transportul
public CTP pe ruta 41, cap`tul de traseu fiind
\n afara zonei carantinate.

Lista restric]iilor pentru
locuitorii afecta]i de
carantin` din jude]ul Ia[i

Carantina impus` locuitorilor din zona
metropolitan` Ia[i presupune [i o serie de restric]ii.
Se interzice organizarea oric`ror tipuri de evenimente
în spa]ii deschise sau închise, publice sau private.
|n plus, restaurantele [i cafenelele (inclusiv terasele)
se vor închide. Totodat`, operatorii economici din
domeniul jocurilor de noroc î[i vor suspenda
activitatea, iar structurile de primire turistic`
(pensiuni, hoteluri) vor fi închise. |n cele 14 zile
de carantin` nu se pot organiza spectacole,
concerte, iar slujbele religioase pentru cununie,
Apel al primarului din Valea
botez sau înmormântare se vor face cu maximum
Lupului pentru evitatea
16 persoane. Accesul persoanelor în biserici pentru
carantinei \n comuna
rug`ciune individual` se va face respectând m`surile
de lâng` Ia[i
sanitare [i distan]` de 2 metri. Slujbele religioase
O situa]ie similar` este [i la Valea Lupului, în aer liber se vor desfa`[ura cu men]inerea
localitate tranzitat` de DE 583, principala poart` distan]ei de 1,5 metri între persoane. Purtarea
de intrare \n municipiul Ia[i. Inciden]a cazurilor m`[tii de protec]ie este obligatorie în spa]iile
de COVID-19 a ajuns la 7.83 la mia de locuitorii, deschise [i închise pentru toate persoanele care
iar comuna risc` s` fie carantinat`. „Am încredere au împlinit vârsta de 5 ani. „Deplasarea în afara
în responsabilitatea fiec`ruia dintre noi. Avem locuin]ei [i în afara perimetrului supus carantinei
deja un prag al îmboln`virilor aproape de limit` va putea fi f`cut` doar pentru motive justificate.
[i numai de noi depinde evolu]ia pe mai departe. Deplas`rile se vor face în baza unei adeverin]e
Apelul meu este respectarea normelor! A[a cum de la angajator sau a legitima]iei de serviciu,
al]ii au dovedit c` pot fi responsabili, sunt ferm respectiv în baza declara]iei generate automat pe
convins c` [i locuitorii din Valea Lupului pot fi telefon sau tip`rit`”, a mai precizat prefectul
un exemplu! Aceasta este singura solu]ie pentru jude]ului Ia[i.
Vlad ROTARU
ca pe viitor s` ne fie bine [i s` nu ajungem în
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Proprietarii din blocul lui {tefan Popescu au
fost l\sa]i cu ochii-n soare! Constructorul a
f\cut lucr\ri de mântuial\
Clien]ii dezvoltatorului {tefan
Popescu sunt nemul]umi]i de
calitatea apartamentelor
scoase la vânzare. Infiltra]iile
au afectat apartamentele de la
nivelurile inferioare.
Autorit`]ile au cerut s` se fac`
repara]iile necesare dup` ce
firma de construc]ii a fost
amendat`

Proprietarii din blocul de pe Aleea Strugurilor,
nr.76, din Ia[i, construit de dezvoltatorul {tefan
Popescu, sunt \n continuare nemul]umi]i de calitatea
lucr`rilor. |n edi]iile trecute ale cotidianului BZI
a fost relatat` pe larg situa]ia blocului din zona
CUG. Astfel, mai mul]i proprietari au acuzat c`
blocul cu 3 etaje este afectat de infiltra]ii, dar [i
c` unele lucr`ri nu au fost finalizate. Cei mai
afecta]i erau proprietarii de la demisolul cl`dirii.
Din cauza pantei, apa se scurgea \n incinta
apartamentului prin tâmpl`ria de la geam. „La
finalul lunii octombrie 2020 trebuiau s` remedieze
tot. Am f`cut o nou` sesizare la Inspectorat pentru
c` la mine nu s-a rezolvat situa]ia. Suntem \n luna
noiembrie, iar eu trebuie s` stau \ntr-un apartament
nou, unde faian]a cade de pe pere]i. Ploile au

afectat pere]ii. Nici u[ile nu se mai \nchid cum
trebuie. Eu nu m` las pân` nu se va reface. Dac`
se verific` mai atent, se poate observa c` hidroizola]ia
este f`cut` \n b`taie de joc”, a declarat D`nu]
Mois`, ie[ean care a cump`rat un apartament de
la dezvoltatorul {tefan Popescu.

Inspectorii consider` c` o
parte dintre deficien]e au fost
remediate
Dup` ultima sesizare a lui D`nu] Mois`,
inspectorii de la Inspectoratul Jude]ean \n Construc]ii
(IJC) au precizat c` nu au putut verifica interiorul
apartamentului. „|n urma a dou` apeluri telefonice
[i a vizitei la domiciliu, nu s-a reu[it contactarea
dumneavoastr` (D`nu] Mois` - n.r.) pentru
verificarea celor semnalate [i \n interiorul
apartamentului pentru a corela dac` degrad`rile
reclamate sunt \n concordan]` cu eventualele
neconformit`]i la exteriorul apartamentului. Se
men]ioneaz` c` la exterior, \n imediata proximitate,
\n zona aferent` apartamentului dumneavoastr`,
nu s-au constatat indicii care s` sugereze eventuale
infiltra]ii, zona de circa 1 metru l`]ime din fa]a
apartamentului fiind chiar uscat`, existând [i o
rigol` colectoare aferent`”, se arat` \n r`spunsul
Inspectoratului Jude]ean de Construc]ii (IJC) Ia[i,
dup` controlul din 17.11.2020. Lucr`rile au fost
executate de societatea Wark Trust Com SRL,

contractat` de c`tre afaceristul {tefan Popescu.
Firma de construc]ii a fost amendat` cu 50.000
lei, \n urma sesiz`rilor f`cute de proprietari.

{tefan Popescu deruleaz` mai
multe proiecte imobiliare \n
municipiul Ia[i
Dezvoltatorul are \n acest moment mai multe
proiecte imobiliare. Unul dintre ele face referire
la cartierul Scala Residence din zona Bucium.
Afacerile imobiliare sunt derulate prin intermediul
societ`]ii STP Business Construct SRL. Totodat`,
afaceristul vrea s` investeasc` [i \n zona Moara
de Vânt. Recent, a depus un Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) la Prim`ria Ia[i, pentru construirea

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

unui imobil cu regimul de \n`l]ime D<P<3E.
Terenul de 1.110 metri p`tra]i este situat la mai
pu]in de 1 kilometru de restaurantul Little Texas.
Conform PUZ, procentul de ocupare a terenului
(POT) este de 35 la sut`, iar coeficientul de
ocupare a terenului este de 1.26. Astfel, suprafa]a
desf`[urat` a imobilului va fi de 1.386 metri
p`tra]i. Terenul a fost achizi]ionat pe data de
30.07.2020. Conform PUZ, blocul ar urma s`
beneficieze de un num`r de 24 locuri de parcare,
dispuse la demisolul cl`dirii, dar [i pe suprafa]a
terenului. |n documenta]ie nu sunt precizate detalii
exacte despre dispunerea parc`rilor. PUZ-ul urmeaz`
s` fie supus votului \n cadrul uneii viitoare [edin]e
a Comisiei de Urbanism.
Ciprian BOARU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
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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.

13

PUBLICITATE

Luni, 30 noiembrie

MIC A PUB LIC ITATE
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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R\sturnare de situa]ie! O eroare uman\ a
f\cut ca depozitul Romstal din Ia[i s\ se fac\
scrum! Surse: ıUn polizor unghiular uitat
`n priz\ de un angajat, cauza incendiului!‰
Incediul de la depozitul
Romstal din Ia[i a izbucnit din
cauza unei erori umane.
Speciali[tii au stabilit c` totul
a pornit de la supra\nc`lzirea
unui dispozitiv electric. Surse
din cadrul anchetei au precizat
c` un polizor unghiular uitat \n
priz` de un angajat ar fi luat
foc, iar de acolo a pornit totul
Incendiul de la depozitul Romstal din Ia[i a
pornit din cauza unei erori umane. Reporterii
BZI au aflat c` un polizor unghiular uitat \n priz`
ar fi luat foc, iar de la el ar fi pornit totul.
„Cauza incendiului a fost efectul termic al curentului
electric prin supra\nc`lzirea unui conductor electric.
Firma respectiv` a avut autoriza]ie de securitate
la incendiu, ceea ce \nseamn` c` a avut toat`
documenta]ia depus`. Nu au depus momentan o
alt` documenta]ie pentru a reface zona afectat`
de incendiu”, au spus reprezentan]ii ISU Ia[i.
Trebuie precizat faptul c` imobilul era asigurat.
La \nceputul lunii iulie, incendiul de la Romstal
a ap`rut parc` de nic`ieri. Dup` ce a trecut de
miezul nop]ii, un apel la num`rul unic de urgen]e
avea s` anun]e c` sediul Romstal este cuprins
de fl`c`ri.

Incendiul a panicat mii de
ie[eni
Imediat pompierii din Ia[i au intervenit la
fa]a locului [i au \nceput lupta cu fl`c`rile. „Pe
3 iulie, în jurul orei 1:30, Inspectoratul pentru
Situa]ii de Urgen]` a jude]ului Ia[i a fost solicitat

s` intervin` la un incendiu situat în municipiul
Ia[i. La locul interveni]iei s-au deplasat 4 autospeciale
de stingere cu ap`, 4 autospeciale pentru transport
ap`, o autoplatform`, un autovehicul terapie
intensiv`, un transport de victime multiple. În
total am disclocat la fa]a locului un num`r de
50 de pompieri. Din cauza degaj`rii mari de fum
s-a luat decizia de a transmite prin sistemul de
avertizare RO-ALERT un mesaj c`tre popula]ie.
Din cauza faptului c` incendiul a afectat alte
dou` cl`diri, s-a luat decizi de a evacua popula]ia
din zon`. Incendiul a fost lichidat în jurul orei
4. Nicio persoan` nu a fost r`nit`. Cauza producerii
incendiului este în curs de stabilire”, au precizat
atunci reprezentan]ii ISU Ia[i.

Incendiul a fost observat
când lucrurile sc`paser`
de sub control
Locuitorii din zon` au observat cum a \nceput
incendiul. „A început din partea aceea, de la
restaurant, [i s-a extins. St`team pe balcon [i
am v`zut flac`r` [i am anun]at b`ie]ii de la
sp`l`torie. Apoi am venit s` \i ajut s` scoat`
covoarele. Avea flac`r` foarte mare, a[a e necazul”,
a spus unul dintre martori. Ciudat este faptul c`
alarma sediului a pornit, \ns` agen]ii de paz` nu
au observat focul. Firma de paz` a fost ini]ial
anun]at` prin sistemul de securitate c` ar putea
fi o problem` la depozit.
Cei de acolo au venit s` verifice, îns` nu au
v`zut nimic ie[it din comun. Au revenit dup`
alte 10 minute, când au mai primit un semal de
alarm`. Atunci au g`sit depozitul \n fl`c`ri. Cel
mai probabil, potrivit unor surse, focul ardea
deja la interior de cel pu]in dou` ore pân` s`
poat` fi v`zut de afar`. Depozitul cu materiale

sanitare [i termice care a ars ca o tor]` se afla
chiar \n apropierea Spitalului de Recuperare din
Ia[i. Pagubele sunt greu de estimat, mai ales c`
incendiul s-a extins [i la alte cl`diri din apropiere.

Mister \n cazul fabricii Timtex
Company SRL din Ia[i
La sfâr[itul lunii mai 2020, un alt incendiu
puternic a distrus totul \n cale. Atunci, focul a
izbucnit la Timtex Company SRL, o fabric` de
[osete. Nici pân` în acest moment nu au reu[it
anchetatorii s` stabileasc` de la ce a pornit totul,
iar locuitorii din zon` vorbesc în continuare
despre o posibil` manevr`. Societatea Comercial`
Timtex Company SRL, cu punctul de lucru în
Ia[i, producea [osete [i ciorapi din bumbac 100%
sau amestec cu poliamid`, [osete [i ciorapi

elasticiza]i cu elastan, precum [i din alte tipuri
de fire (lân`, microfibr` etc.).
Aceste materiale au \ntre]inut focul p`n` când
din toat` fabrica nu a mai r`mas nimic. Timtex
Company SRL era o societate cu obiect de
activitate „fabricarea prin tricotare sau cro[etare
a ciorapilor [i articolelor de galanterie”, cu sediul
social în stradela Vântu, nr.3. Societatea este
controlat` de omul de afaceri D`nu] Timofti, care
are calitatea de administrator [i unic asociat. În
2018, cifra de afaceri a firmei a fost de 608.203
lei, profit de 182.813 lei, datorii de 638.363 lei,
cu 25 de angaja]i. Firma a fost înfiin]at` în 1994.
Având în vedere toate acestea, reprezentan]ii
Inspectoratului Teritorial de Munc` (ITM) Ia[i
au declan[at propria anchet`.
Drago[ SAVIN

Zona metropolitan\ din Ia[i se transform\ complet. Angaja]ii care lucreaz\
`n multina]ionale [i fac telemunc\ se mut\ `n apartamente cu 3-4 camere,
din apropierea ora[ului, pentru care pl\tesc [i 100.000 de euro
Dup` ce tot mai mul]i
angaja]i din
multina]ionale fac
telemunc`, ace[tia au
decis s` se mute \n
zona metropolitan` din
Ia[i, \n blocurile noi, \n
apartamente cu 3-4
camere. Clien]ii au
optat pentru
apartamentele
spa]ioase, unde pot s`
\[i amenajeze un birou
[i pot munci lini[ti]i de
acas`. Speciali[tii din
imobiliare spun c`
tendin]a este de
cre[tere a cererii din
partea unor astfel de
clien]i care vor neap`rat
apartamente cât mai
spa]ioase

Dac` \n perioada verii ie[enii se
mutau \n casele din mediul rural, fiind
speria]i de pandemia de COVID-19,
acum ace[tia aleg apartamentele din
zona metropolitan`. Clien]ii cei mai
fideli sunt angaja]ii care lucreaz` \n
multina]ionale [i fac telemunc`. Ace[tia
vor locuin]e spa]ioase, cu 3-4 camere,
unde \[i pot amenaja un birou pentru
a munci lini[ti]i de acas`. Ace[tia pl`tesc
\ntre 80.000 [i 100.000 de euro pentru
apartamentele din blocurile noi din
Valea Lupului, Miroslava, Breazu sau
Rediu. Speciali[tii spun c` cererea a
crescut \n ultimele 3 luni cu 15-20 la
sut`.

Agen]ii imobiliari spun
despre clien]ii care
aleg apartamentele din
zona metropolitan` din
Ia[i c` vor locuin]e
spa]ioase
Angaja]ii din multina]ionale vor s`
se mute cât mai rapid \n noile locuin]e,
de aceea se decid u[or \n privin]a

apartamentelor. „Acum iau un specialist
cu ei care s` le arate cele mai bune
apartamente pentru c` vor ca lucrurile
s` se desf`[oare cât mai repede. Cel
mai mult \i intereseaz` ca apartamentele
s` fie spa]ioase. |ntreab` [i de finisaje,
ce facilit`]i au \n zon`, \ns` cel mai
mult sunt interesa]i de spa]iu. Majoritatea
dintre clien]i este cea format` din
cupluri unde ambii lucreaz` de acas`.
Unii au copii, al]ii se gândesc s` \[i
m`reasc` familia”, sus]ine Laura Li[man,
agent imobiliar.

Cererea pentru
achizi]ia caselor din
mediul rural s-a redus,
\ns` a crescut cea
pentru apartamentele
cu 3-4 camere
Dac` \n vara acestui an cererea
era mare pentru achizi]ia de case din
mediul rural, aceasta s-a mai diminuat
[i a fost \nlocuit` cu cea pentru
apartamentele mari. Potrivit speciali[tilor
\n imobiliare, \n aceast` perioad` cele

mai multe vizion`ri sunt la apartamentele
cu 3-4 camere. „Am avut [i situa]ii
când clien]ii au fost influen]a]i de rude,
prieteni, care s-au mutat \n apartamentele
mari, le-a pl`cut [i au cump`rat [i ei.
Pentru c` nu este aceea[i situa]ie ca
la achizi]ionarea unei case [i chiar
dac` nu au avut infrastrucur` rutier`,
transport public \n comun, clien]ii care
vor apartamente au folosit ma[ina
personal`”, spune Cristian Iona[cu,
agent imobiliar din Ia[i.

Clien]ii din Ia[i
pl`tesc \ntre 80.000 [i
100.000 de euro
pentru noile locuin]e
achizi]ionate \n
comunele din zona
metropolitan`
Clien]ii care vor locuin]e noi \n
aceast` perioad` trebuie s` a[tepte cel
pu]in 6 luni pentru a se muta \n noile
complexe reziden]iale. Aceea[i durat`
de a[teptate este [i \n cazul caselor.

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

„Se mut` \n loca]ii spa]ioase, la case,
\n apartamente noi, din zona metropolitan`.
Pre]ul mediu este de 1.000 de euro,
metrul p`trat, \n blocurile noi, la
apartamentele cu 3-4 camere, cu o
suprafa]` de 80-100 de metri p`tra]i.
Exist` cerere [i pentru aceast` zon`
de case noi din zona metropolitan`”,
sus]ine Ana-Maria Ro[ca, agent imobiliar.

Au crescut pre]urile la
casele vândute \n Ia[i,
\n zona metropolitan`,
din cauza pandemiei de
COVID-19
Datorit` cererii mari pentru achizi]ia
de case din mediul rural din cauza
pandemiei de COVID-19, au crescut [i
pre]urile la casele din Ia[i. Ie[enii au
ales varianta mut`rii la ]ar`, chiar dac`
scot mai mul]i bani din buzunar pentru
locuin]a mult visat`, fiind vorba [i de
10.000 de euro \n plus pentru o cas`,
\n unele situa]ii.
Raluca COSTIN
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Scandal cu poze deocheate, `n Ia[i! Prin[i
`n flagrant de procurorii DIICOT!
Doi indivizi, acuza]i de pornografie infantil\!
Doi indivizi vor fi nevoi]i s` dea
explica]ii \n instan]`, dup` ce
au fost acuza]i de comiterea
infrac]iunii de pornografie
infantil`. La finele s`pt`mânii
trecute, procurorii din cadrul
Direc]iei de Investigare a
Infrac]iunilor de Criminalitate
Organizat` [i Terorism
(DIICOT) Ia[i i-au trimis \n
judecat` pe Marius Ionel Ezaru
[i pe Silviu Ionu] Tudorescu,
sub aceea[i acuza]ie. Cei doi
au fost prin[i \n urma unor
perchezi]ii efectuate de
poli]i[tii de la BCCO
Scandal cu poze deocheate, \n Ia[i! Dup` ce
au fost prin[i \n flagrant de anchetatori, doi indivizi
vor fi obliga]i s` ofere explica]ii \n instan]`.
Astfel, la finele s`pt`mânii trecute, procurorii
din cadrul Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor
de Criminalitate Organizat` [i Terorism (DIICOT)
Ia[i i-au trimis \n judecat` pe Marius Ionel Ezaru
[i pe Silviu Ionu] Tudorescu. Cei doi au fost trimi[i
\n fa]a magistra]ilor \n dou` dosare distincte, dar
cu aceea[i acuza]ie: pornografie infantil`.

Bursa bârfelor

Madama care î[i arat` col]ii!
Se vede treaba c` se apropie
de ciolan!
Babetele bârfitoare încep în for]` edi]ia de ast`zi,
cu una nou` despre eterna madam` a pulitichiei de
Bahlui, cunoscut` drept Closet Pipir`u. Madama care
pare c` se pricepe a t`ti celea, de la S`n`tate [i
Guvid-19, la înv`]`mânt [i mafia permiselor, d` în
stânga [i-n dreapta, pe unde poate, [i-[i scoate col]ii,
încercând s` conving` ie[enii s` o voteze, pentru a
mai roade un ciolan gras pentru urm`torii ani[ori.
Mai nou, madama a postat pe feisbuci o p`rere cu
privire la ne[te perchezi]ii f`cute recent la Suceava.
Numai c` Pipir`u a cam dat-o cu mucii în fasole,
sus]inând c` o mafie a permiselor nu ar fi fost
posibil` f`r` o mafie politic`: ce pare s` fi „uitat”
Closet e c`, în ultimii ani, [i mneaei a f`cut parte
din clasa pulitic` din ]`ri[oara asta, iar, în afar` de
dat din gur` [i de f`cut live-uri, madama nu pare
s` fi adus ceva plus-valoare... Sigur, Closet sper` ca
ie[enii s` pun` botul la vr`jeala ei ieftin`, ca s` se
poat` da în spectacol [i în urm`torii ani[ori, \ncasând
o leaf` frumoas` de la stat!

Cum fac unii parale
prostind proprietarii
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre o jecm`nie pe fa]` pe care o face

Marius Ionel Ezaru [i Silviu
Ionu] Tudorescu, acuza]i de
pornografie infantil`
Acum, urmeaz` ca Tribunalul Ia[i s` stabileasc`
un prim termen al celor dou` dosare penale. Ulterior,
magistra]ii ie[eni vor asculta ce au de spus Marius
Ionel Ezaru [i pe Silviu Ionu] Tudorescu, precum
[i procurorii DIICOT, pentru a putea lua o decizie
\n aceste cazuri. Marius Ionel Ezaru [i Silviu Ionu]
Tudorescu au intrat \n vizorul poli]i[tilor din cadrul
Brig`zii de Combatere a Criminalit`]ii Organizate
\n urm` cu câteva luni. La acea dat`, oamenii legii
au fost sesiza]i cu privire la faptul c` cei doi indivizi
au solicitat [i primit prin mijloace electronice poze
deocheate cu minore. Dup` sesizare, oamenii legii
au efectuat perchezi]ii, constatând c` informa]iile
primite se confirm`.

Cei doi suspec]i, du[i la audieri
|n urma acestor perchezi]ii, procurorii DIICOT
Ia[i i-au adus la audieri pe Marius Ionel Ezaru [i
pe Silviu Ionu] Tudorescu. Anchetatorii au constatat
c` faptele comise de cei doi ie[eni se subscriu
infrac]iunii de pornografie infantil`. Astfel, dup`
desf`[urarea anchetei, cei doi indivizi au fost trimi[i
\n judecat` sub aceast` acuza]ie.
Acum, urmeaz` ca judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i s` stabileasc` ce se va \ntâmpla
\n continuare cu tinerii acuza]i de comiterea acestei
infrac]iuni.

Tot mai multe acuza]ii
similare, \n jude]ul Ia[i
|n ultimii ani, \n jude]ul Ia[i au fost constatate
tot mai multe infrac]iuni similare. Astfel, zeci de
ie[eni au fost cerceta]i, audia]i, re]inu]i, trimi[i \n
judecat` [i chiar condamna]i pentru comiterea
infrac]iunii de pornografie infantil`. |n general,
procurorii DIICOT Ia[i au fost sesiza]i cu privire
la aceste fapte de c`tre p`rin]ii victimelor.
De exemplu, la mijlocul lunii iulie a acestui
an, oamenii legii au efectuat perchezi]ii într-un
dosar de pornografie infantil`. |n urma anchetei,
4 indivizi au ajuns dup` gratii. „Instan]a admite
propunerea formulat` de DIICOT. Dispune arestarea
preventiv` pentru 30 de zile a inculpa]ilor Ionu]
R`zvan Odoba[a, cercetat pentru viol în form`

firma lui Tetelu Sinecsu, pe la o cl`dire de pren
târg, ridicat` de firmuli]a Ia[i-cu-con. Gurile rele
spun c` poprietarii care au cump`rat apartamente
\n imobilele respective sunt ]epui]i de câteva ori
pe an chiar de firma lui Tetelu. Astfel, jmecherii
bu[esc lifturile periodic, apoi, chipurile, ca s` le
„repare”, le cer proprietarilor o c`ru]` de bani.
Dac` treaba asta s-ar fi petrecut o singur` dat`,
probabil c` nimeni nu ar fi avut nimic de comentat.
Numai c` problemu]a asta apare periodic, asta
denotând l`comia unora când vine vorba despre
parale nemuncite. Acu’, babetele \i sf`tuiesc pe
proprietari s` nu mai pl`teasc` nimic [i s` fac`
ne[te plângeri frumu[ele pe la enstetu]iunile
abilitate. E adev`rat c` unele enstetu]ii se mi[c`
un pic mai greu [i e dificil s` stai f`r` lift pentru
o perioad` mai \ndelungat`, dar m`car poate e
tras pân` la urm` Tetelu de urechiu[e [i e pus
la plat` pentru m`g`ria aiasta!

Plânsete [i jale mare pe capul
lui Cretian Adormi]ei!
El se a[tepta ca jocurile
s` fie f`cute!
La final, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre un fost [`f de cej`u [i ex-menestru, Cretian
Adormi]ei, zis [i „Mi[u”. Când a aflat c` a fost
condamnat, ini]ial Cretian a fost [ocat, pen’c`,
nah, [tiindu-se cu nevast` giudec`toare, endevidu’
probabil c` a sperat c` scap` basma curat`. Mai
apoi, dup` ce [i-a dat sama c` treaba e groas`,
Adormi]ei a \nceput s` se miorl`ie pe feisbuci
(unde-l mai bag` \n sam` unii) c` giusti]ia e
moart`, c` el n-a mâncat nici usturoi, nici gura
nu-i miroase, c` câr, c` mâr. Pe de alt` parte,
gurile rele sus]in c`, pentru alte m`g`rii, mai
mari, nu l-ar fi tras nimeni de urechiu[e pe musiu’
Cretian. Mai mult, unii spun c` Adormi]ei ar fi
f`cut câteva meleoane bune cât a fost el [`f pe
la cej`u, de pe ici, de pe colo... |ns` unii, mai
sceptici, spun c` sentin]a asta, de trimitere la
bul`u a lui Cretian, e doar frec]ie la un picior de
lemn, c` cic`, \n apel, e aranjat` t`t` treaba, s`
scape m`car cu o suspendare, dac` nu cu o
achitare ]`p`noas`!
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

continuat`, pornografie infantil` în form` continuat`
[i [antaj în form` continuat`, D`nu] Valentin
Moro[anu, cercetat pentru viol în form` continuat`,
Vasile Mihai Rusu, cercetat pentru viol în forma
continuat`, pornografie infantil` în form` continuat`
[i [antaj în form` continuat`, Iulian Florentin SanduDuca, cercetat pentru viol în form` continuat` [i
pornografie infantil`. Dispune emiterea de îndat`
a mandatelor de arestare preventiv` pe numele
inculpa]ilor”, au precizat atunci magistra]ii. Potrivit
anchetatorilor, indivizii ar fi între]inut rela]ii sexuale
cu mai multe tinere, unele fiind minore, iar unele
dintre acestea ar fi fost f`r` consim]`mântul fetelor.
Mai mult, oamenii legii au sus]inut c` rela]iile
sexuale ar fi fost înregistrate video, iar filmele ar
fi fost distribuite între persoanele cercetate.
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