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Un ieșean și-a pozat colegul
în ipostaze indecente!
Fotografiile au ajuns pe
Facebook și la soția celui pozat!
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Surpriză
pe piața muncii.
S-a dublat numărul
angajaților
străini din Iași
economic

6

Numărul angajaților străini din Iași a crescut
surprinzător în ultimii doi ani, fiind înregistrat
un număr dublu de persoane care provin din
Republica Moldova, Ucraina, Vietnam
sau Nepal și lucrează în construcții,
transporturi sau agricultură

actualitate 9
A dat cu
Ieșeanul Vlad Nechita,
mâna ei două
mandatarul Guvernului la Transgaz, trage
carduri bancare cu o nouă țeapă! Nu a onorat contractele
tot cu PIN și câteva de racordare la gaz cu clienții
mii de lei după ce a Patronul fimei Sistem Servicii Tehnic
aflat că soțul ei este (SST) Grup SRL a comis-o din nou. Vlad
Paul Nechita nu a onorat un contract
în stare critică
pentru racordarea unei clădiri la rețeaua

expres

16

de gaz. Banii i-a încasat, dar lucrarea nu a
mai fost finalizată. Reprezentanții firmei
nu mai răspund la apelurile clienților
social

O familie din Iași s-a trezit fără economii
după ce a fost păcălită. Un simplu telefon
primit de la un necunoscut a făcut-o pe o
ieșeancă să scoată din buzunar o sumă de
bani și două carduri bancare

Bătaie pe 20 de milioane de
euro între doi afaceriști
controversați. Detalii din spatele
licitației mamut pentru ultimul
lot din axa rutieră Iași-Suceava
eveniment

2

5

Imagini de senzație surprinse în
localuri celebre! Vedete și personalități
ale orașului, alături de invitați,
au petrecut și băut până dimineața
Povești de senzație surprinse în
localuri celebre din Iași! Aici,
vedete și personalități ale
orașului, alături de invitați, au
dat petreceri de pomină, până
dimineața! Totul se derula într-o
manieră extrem de interesantă
și de incitantă
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Detalii din spatele licita]iei mamut pentru
Prim\riile din Ia[i
investesc 1 milion de
ultimul lot din axa rutier\ Ia[i-Suceava
lei `n iluminatul public
din mediul rural.
Administra]ia Fondului
pentru Mediu a aprobat
noi dosare de finan]are

B\taie pe 20 de milioane
de euro `ntre doi afaceri[ti
controversa]i din Ia[i

Ultimele dou` dosare ale prim`riilor din Ia[i acceptate \n
„Programul Iluminat Public” sunt cele depuse de comunele
Hele[teni [i {cheia. Fiecare dintre cele dou` unit`]i administrativteritoriale va ob]ine 500.000 de lei, 90 la sut` din sum` fiind
pl`tit` de AFM. Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM)
va vira \n conturile beneficiarilor sumele aprobate la plat`
pân` la sfâr[itul acestui an, astfel c` primarii vor putea demara
investi]iile \ncepând cu anul 2021.
Pe site-ul www.afm.ro poate fi consultat` lista cu cele 58
de unit`]i administrativ-teritoriale care vor beneficia de fonduri
pentru modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea
corpurilor de iluminat, având un consum ridicat de energie
electric` cu corpuri de iluminat cu LED, precum [i achizi]ionarea
[i instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit
reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de
investi]ii. Pentru acest program, finan]area se acord` în procent
de maximum 90 la sut` din cheltuielile eligibile [i în limita
sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitan]i.
Astfel, pentru unit`]ile administrativ-teritoriale care au o
popula]ie de pân` la 4.000 de locuitori, se acord` 500.000 de
lei, iar pentru cei care au peste 4.001 locuitori, se acord` un
ajutor financiar de peste un milion de lei.
|n programul Rabla au fost depuse 47 de dosare pentru
68 de autovehicule. |n urma verific`rilor efectuate de speciali[tii
AFM au fost aprobate 17 dosare pentru 20 de autovehicule
(20 de prime de casare a câte 6.500 de lei, 8 ecobonusuri
pentru autovehicule noi cu CO2,96g/km NEDC/GPL/GNC \n
valoare de 1.000 de lei [i 5 ecobonusuri pentru autovehicule
hibrid \n valoare de 2.500 de lei), cu o valoare total` aprobat`
de 150.500 de lei. |n programul Rabla Plus au fost aprobate
14 dosare pentru 16 ecotichete (din care 5 ecotichete \n
valoare de 20.000 de lei pentru achizi]ionarea autovehiculelor
electrice hibrid [i 11 ecotichete \n valoare de 45.000 de lei
pentru achizi]ionarea autovehiculelor pur electrice) cu o valoare
total` aprobat` de 595.000 de lei.
Un alt program pentru care au fost aprobate dosare de
finan]are este Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice
pentru gospod`riile izolate neracordate la re]eaua de distribu]ie
a energiei electrice. |n cadrul acestui program vor beneficia
de finan]are nerambursabil` în procent de 100 la sut` din
valoarea cheltuielilor eligibile, în limita a 25.000 lei inclusiv
TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserve[te o
gospod`rie, un num`r de 56 gospod`rii izolate, situate la cel
pu]in 2 kilometri fa]` de re]eaua na]ional` de distribu]ie a
energiei electrice.
Raluca COSTIN

Unul din cele mai importante proiecte de infrastructur` rutier`
din jude]ul Ia[i continu` s` dea b`t`i de cap autorit`]ilor. Lotul 3
din axa rutier` Ia[i-Suceava cuprinde reabilitarea DJ 281 de la BeIce[ti
– Cepleni]a – DN 28B [i modernizarea DJ 281 de la DN 28B –
Scobin]i – Lespezi (în lungime de peste 40 de kilometri). Procedura
a stârnit interesul a dou` firme de asfalt`ri, Daroconstruct SRL [i
Eky-Sam SRL. Prima \i apar]ine lui Giani Canschi, iar cea de-a doua
lui Ioan Echimov, ambii bine \nfip]i \n pia]a construc]iilor de drumuri.

Consiliul Jude]ean Ia[i va relua procedura
de 20 de milioane de euro. Licita]ia
a fost blocat` \n contesta]ii
Lotul 3 din axa rutier` Ia[i-Suceava a fost atribuit` ini]ial
firmei Eky Sam SRL, apropiat` de fosta conducere a Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i. Licita]ia a fost \ns` contestat` de firma
Daroconstruct SRL la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor
(CNSC). Astfel, s-a decis ca licita]ia s` fie reluat` de c`tre Consiliul
Jude]ean Ia[i. Procedura \ns` a stagnat, iar abia dup` alegerile
locale 2020 [i schimbarea conducerii CJ Ia[i licita]ia a fost repus`
pe tapet. Firmele interesate pot depune oferte, iar comisia de
licita]ii va trebui s` analizeze din nou ofertele depuse de c`tre
cei interesa]i pentru reabilitarea celor 40 de kilometri de drum.

R`zboi \ntre afaceri[tii Giani Canschi [i
Ioan Echimov. Axa rutier` Ia[i-Suceava,
lucrare demarat` cu scandal
Daroconstruct SRL, \n asociere cu Rutador SRL, a contestat
decizia CJ prin care asocierea Eky Sam SRL – Dimex 2000
Company SRL – Big Conf SRL câ[tigase licita]ia. Firma lui Giani
Canschi a contestat modul de atribuire a licita]iei, acesta contestând
faptul c` societatea Eky Sam SRL a fost condamnat` pentru fraud`
cu fonduri europene [i nu avea dreptul s` participe la procedura
respectiv`. CNSC a \ntors decizia luat` de CJ Ia[i, iar totul se
va relua de la zero. Licita]ia pentru lotul 3 din axa rutier` a
stârnit numeroase controverse \nc` de la bun \nceput, miza fiind
una extrem de mare.

Eky Sam SRL, favorizat` de conducerea CJ
Ia[i. Lotul 3 a fost l`sat plin de gropi
S-a ajuns ca Eky Sam SRL s` fie declarat` câ[tig`toare \n
ciuda problemelor penale pe care le are, dup` condamnarea pentru
fraud` cu fonduri europene. Eky Sam a primit lucrarea de la
Maricel Popa, fostul [ef al CJ Ia[i. Popa este apropiat de Ioan
Echimov, acesta primind lucr`ri de peste 30 de milioane de euro
\n ultimii 4 ani de la jude]. Cu toate acestea, licita]ia pentru lotul
3 de la axa rutier` nu a mai ajuns la Eky Sam SRL, procedura

fiind reluat` de la bun \nceput. Disputa \ntre Giani Canschi [i
Ioan Echimov se va relua de la zero, licita]ia urmând a fi gestionat`
din nou de Consiliul Jude]ean Ia[i.

Scandal pe primele dou` loturi din axa
rutier` Ia[i-Suceava. Asfaltare cu probleme
f`cut` de Alpenside SRL
Primele dou` loturi din axa rutier` Ia[i-Suceava au fost atribuite
asocierii Alpenside SRL Bucure[ti-General Trust Arge[. Lucrarea
s-a derulat \ns` \n ritm de melc, cele dou` societ`]i lucrând cu
mare greutate pe ambele loturi. Este vorba despre lotul 1 (DJ
282 limita Ia[i – Rediu – Movileni – Gropni]a – DJ 281D- 29,584
km) [i lotul 2 (DJ 281D de la Coarnele Caprei – Focuri – Gropni]a
[i DJ 281B Coarnele Caprei – Belce[ti DJ 281- 22,001 km).
Valoarea primului lot este de 12,7 milioane euro, iar al doilea lot
are o valoare de 9.1 milioane euro. Actuala conducere a CJ Ia[i
a ar`tat c` situa]ia s-a schimbat radical. „Am verificat personal
stadiul lucr`rilor la axa strategic` Ia[i-Suceava, una dintre cele
mai importante re]ele de infrastructur` din jude]. E nevoie s`
acceler`m ritmul de execu]ie pentru ca pân` \n anul 2021 s`
reu[im modernizarea [i reabilitarea tuturor celor aproximativ 170
de km prin[i \n proiect. Implementarea proiectului va \nsemna
conectarea a 22 de comunit`]i urbane [i rurale din proximitatea
re]elei trans-europene de transport [i cre[terea mobilit`]ii a
aproximativ 138.000 de locuitori ai acestor comunit`]i. O infrastructur`
modernizat` este primul factor al dezvolt`rii, care poate genera
efecte pozitive \n lan], de la atragerea investitorilor [i cre[terea
locurilor de munc`, la stimularea dezvolt`rii economice durabile
[i, astfel, cre[terea calit`]ii vie]ii \n comunit`]ile noastre”, a spus
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU

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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Liceul Teoretic ıDimitrie
Cantemir‰ va fi reabilitat
cu 1,2 milioane de euro!
Au fost depuse 6 oferte

Componen]a comisiilor
de specialitate din
Consiliul Local Ia[i.
Alegerea viceprimarilor
a fost amânat\
Consiliul Local al municipiului Ia[i a stabilit componen]a
celor nou` comisii de specialitate din cadrul deliberativului
institu]iei. |n cadrul unei [edin]e extraordinare care a avut
loc la Palatul Roznovanu, ale[ii forma]iunilor politice cu
reprezentare \n Consiliu au c`zut de acord asupra componen]ei
comisiilor respective. Din cele nou` comisii de specialitate,
[ase au \n componen]` [apte ale[i locali, iar alte trei sunt
formate din nou` consilieri. Iat` cum arat` fiecare comisie
de specialitate din Prim`ria Ia[i.

Lista comisiilor de specialitate
aprobate de Consiliul Local Ia[i

Conest SA, firma lui Viorel
Cozma, vrea s` prind`
contractul de 1,2 milioane
de euro pentru reabilitarea
Liceului Teoretic „Dimitrie
Cantemir”. La licita]ie au
mai fost depuse cinci
oferte. Nu s-a mai
intervenit la consolidarea
imobilului de aproape 60
de ani

cu cadre de fa]ad`, se va reabilita din punct
de vedere structural, conform concluziilor
expertizei tehnice. Dup` aplicarea m`surilor
de consolidare, corpul C1 se va moderniza
la finisajele interioare, exterioare [i al
instala]iilor. Cl`direa se va reabilita higrotermic
(izolare termic` - n.r.) pe toat` anvelopa
(pere]i [i teras`). Dup` finalizarea lucr`rilor
de construc]ii [i instala]ii la interior [i
exterior, se vor reface \n totalitate finisajele
exterioare [i interioare (pardoseli, repara]ii
tencuieli, gleturi, zugr`veli lavabile)”, se
arat` \n caietul de sarcini.

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” a
demarat recent o licita]ie pentru consolidarea
[i reabilitarea unit`]ii de \nv`]`mânt. Valoarea
estimat` a lucr`rilor este de 6.013.390 lei,
f`r` TVA, aproape 1,2 milioane euro. La
procedur` au fost depuse mai multe oferte
din partea Conest SA (condus` de controversatul
afacerist Viorel Cozma), Ungureanu Trans
SRL, Smeogal Construct SRL, Grup Construc]ii
Est SA, Led Techno Fusion SRL, asocierea
Con Ted Company SRL (condus` de omul
de afaceri Cornel Brânz`) - Rimoldo Consulting
Group SRL. Comisia de evaluare va alege
oferta cu pre]ul cel mai mic. Imobilul este
situat pe strada Decebal nr.13, din Ia[i.
Construc]ia are regimul de \n`l]ime Sth+P+2E,
cu o suprafa]` util` de 3.161 metri p`tra]i.
Finan]area este asigurat` de la bugetul
local. „Corpul C1, cu o structur` \n diafragme
din zid`rie confinat` din c`r`mid` [i cuplate

Nu s-au mai f`cut
interven]ii de consolidare
de mai bine de 60 de ani
Conform proiectului, executantul trebuie
s` realizeze lucrarea \n termen de 27 de
luni de la semnarea contractului. Construc]ia
dateaz` din anii ‚60. „Dup` finalizarea
lucr`rilor la structura de rezisten]` [i
instala]ii, se vor reface finisajele interioare
integral, cu excep]ia tâmpl`riei u[ilor, recent
schimbat`. Se repar` tencuielile dislocate,
fisurate, se gletuiesc [i zugr`vesc pere]ii
[i tavanele, cu var lavabil alb. Se dispun
pardoseli din PVC de trafic intens \n toate
spa]iile, inclusiv pe c`ile de evacuare [i
sc`ri. Pardoselile de parchet existente se
desfac, diferen]a de nivel fa]` de pardoselile
holului se acoper` cu polistiren extrudat
de cca 3 cm [i apoi, \n toate spa]iile, se

Nr. 7715/26.11.2020
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de 17.12.2020,
ora 1100, LICITAŢIE (II licitaţie) pentru vânzarea următorului bunuri
imobile, proprietatea debitorulu Mares Acaei Alina Siana:
- apartament cu 3 camere si dependente avand suprafata
construita de 93 mp si suprafata utila de 77 mp , situat in localitatea
Comanesti, str. Republicii, bl. 5, sc. B, et. Parter, ap. 11, jud. Bacau,
inscris in Cartea Funciara nr. 60643-C1-U2 a localitatii Comanesti,

toarn` o [ap` de mortar de minimum 3
cm acoperit` de o [ap` autonivelant`, peste
care se aplic` pardoseala de PVC”, se mai
arat` \n documenta]ia procedurii.

Va fi reabilitat [i
corpul B al Palatului
Copiilor din Ia[i
Totodat`, a fost lansat` [i licita]ia pentru
reabilitarea corpului B al Palatului Copiilor,
cunoscut` [i sub denumirea de Casa Beldiman.
Costurile estimate sunt de 12.401.184 lei,
f`r` TVA, aproximativ 2,5 milioane de euro.
La licita]ie s-au prezentat Conest SA, Iasicon
SA, Tec Telecom SRL [i Construc]ii Unu
SA. Ofertele au intrat \n perioada de evaluare
financiar`. „Prin consolidarea, reabilitarea
[i modernizarea cl`dirii din strada S`ulescu
nr.10 din Ia[i, se repune \n circuitul cultural
[i istoric un imobil cu semnifica]ie \n istoria
local` [i na]ional`. Cl`direa va fi debarasat`
de unele anexe parazite care s-au alipit
corpului ini]ial, iar func]ionalul propus,
reprodus dup` liniile structurii originale,
va reda caracteristicile arhitecturale de
epoc` (neoclasicism cu elemnente gotice).
De asemenea, odat` cu refacerea [arpantei
[i a plasticii arhitecturale a fa]adelor, se
vor reconstitui elementele decorative ini]iale
cu utilizarea preponderent` a materialelor
naturale, conform uzan]ei la data construirii”,
se arat` \n obiectivul procedurii.
Ciprian BOARU

Din comisia de Protec]ia Mediului, Turism [i Agricultur`
fac parte Daniel Juravle, Silviu Apostol, C`lin Scripcariu (PNL),
Raluca Ro[u, Filip H`vârneanu, Andrei Popescu (USR- PLUS),
Ovidiu Laicu (PSD). Comisia va fi prezidat` de Raluca Ro[u,
iar secretar a fost desemnat Silviu Apostol. Din Comisia
Economico-Financiar` fac parte Alin Andrie[, Ciprian Bostan,
Tudor Dornean (PNL), Ionu] Anastasiei, George Ple[u, Iulian
Hu[anu (USR-PLUS), Bogdan Crucianu (PSD). Pre[edinte al
comisiei a fost desemnat Alin Andrie[, iar secretar Ionu]
Anastasiei. Din Comisia Social-Cultural`, |nv`]`mânt [i Culte
fac parte Alin Andrie[, Daniela T`utu, Florentin Ciobotaru
(PNL), George Ple[u, R`zvan Timofciuc (USR-PLUS), Marian
Dalban, Elvira Rotundu (PSD). Pre[edinte al comisiei este
Marian Dalban, iar secretar este R`zvan Timofciuc.

Noi membri \n comisiile de specialitate
din Palatul Roznovanu
Din Comisia de S`n`tate, Familie [i Protec]ie Copii vor
face parte Liliana Pintilie, Bogdan Iliescu, C`lin Scripcaru
(PNL), Camelia Ciornia (PMP), Raluca Ro[u, Diana Finkel[tain
(USR- PLUS), Bogdan Balani[cu (PSD). Pre[edinte al comisiei
este C`lin Scripcaru, iar secretar Camelia Ciornia. Comisia de
Amenajarea Teritoriului [i Urbanism este alc`tuit` din Ciprian
Bostan, Silviu Apostol, Tudor Dornean (PNL), Camelia Ciornia
(PMP), Iulian Nicolau, Ionu] Anastasiei, R`zvan Timofciuc
(USR- PLUS), Ovidiu Laicu, Bogdan Balani[cu (PSD). Pre[edinte
al comisiei este Iulian Nicolau, iar secretar a fost desemnat
Ciprian Bostan. Din Comisia de Munc` [i Protec]ie Social`
vor face parte Liliana Pintilie, Eduard Boz, Daniela T`utu
(PNL), Iulian Hu[anu, Andrei Popescu (USR- PLUS), Elvira
Rotundu, Marian Dalban (PSD). Pre[edinte al comisiei este
Iulian Hu[anu, iar secretar a fost desemnat` Liliana Pintilie.
Vlad ROTARU

nr. Cadastral 210/B;0;11, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei
129.985 lei(exclusiv TVA*)
- teren intravilan în suprafaţă de 2500 mp din acte (suprafata
masurata 3439 mp) si garaj cu o suprafaţă construită la sol de
62 mp , bucatarie de vara in suprafata construita la sol de 21 mp
şi , situate în localitatea Popoiu , com . Palanca , judeţul Bacau,
înscrise în Cartea Funciară nr. 60586 a localitatii Palanca, nr.
Cad 209 , judeţul Bacau, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3
22.132 lei (exclusiv TVA*).
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie
Panu, nr. 26, etaj. 7, cam. 1701, jud. Iaşi.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
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Peste 270 de persoane au donat plasm\
hiperimun\ la CRTS Ia[i. Doar 50 de
pacien]i diagnostica]i cu COVID-19
au primit tratamentul cu plasm\
Num`rul donatorilor de plasm`
hiperimun` care s-au prezentat la
Centrul Regional de Transfuzie
Sanguin` (CRTS) din Ia[i a atins \n 8
luni de la \nceputul recolt`rilor un
num`r de 271 de unit`]i. Dintre
pacien]ii vindeca]i de coronavirus, 149
au donat doar \n luna noiembrie.
Medicii se a[teapt` la o cre[tere a
num`rului donatorilor \n luna
decembrie
|ntr-o singur` lun` num`rul donatorilor de plasm` hiperimun`
a fost dublat. |n luna noiembrie medicii se declarau \ncânta]i de
faptul c` num`rul ie[enilor care au donat plasm` hiperimun` a
fost de 149. O cifr` uria[`, având \n vedere faptul c` timp de
[apte luni abia s-au \nregistrat 122 de donatori, nici jum`tate din
totalul lunii anterioare. De[i au peste 271 de donatori, medicii
au administrat plasm` cu anticorpi pentru un num`r de circa 50
de pacien]i infecta]i cu COVID-19 afla]i \n sec]iile de Terapie
Intensiv`. Din p`cate \ns`, rezultatele nu se ridic` la nivelul
a[tept`rilor. Cadrele medicale de la ATI care au analizat starea
pacien]ilor dup` aplicarea tratamentului cu plasm` hiperimun`
spun c` nu au observat o schimbare miraculoas`.

Zilnic, la CRTS Ia[i se prezint` câte
12 donatori de plasm` hiperimun`
O perioad` lung` de timp, la CRTS Ia[i se prezentau câte 23 donatori de plasm` hiperimun` pe s`pt`mân`. Abia din luna
septembrie num`rul a devenit mult mai mare, iar recent sunt
realizate câte 14 recolt`ri zilnic. „La \nceput adresabilitatea \n
ceea ce prive[te donarea de plasm` a fost foarte mic`. Au fost
nenum`rate telefoane pe care le-am dat cu promisiunea persoanelor
c` vor veni la CRTS, dar ulterior nu s-au prezentat. De o lun`,
dou`, cel mult, adresabilitatea celor care au trecut prin boal` a
crescut extrem de mult, ceea ce este un lucru foarte \mbucur`tor.
|n aceast` lun` am avut \n jur de 12-14 recolt`ri pe zi, pe când
\n primele luni erau \n jur de dou` pe s`pt`mân`”, spune dr.
Lavinia Scripcariu, [efa CRTS Ia[i.

primele ore ale dimine]ii, de pe data de 2 decembrie, s-au prezentat
cinci ie[eni care au donat plasm` hiperimun`. O situa]ie f`r`
precedent, spun cadrele medicale, dup` ce timp de aproape [apte
luni au rugat pacien]ii vindeca]i de coronavirus s` mearg` la
CRTS Ia[i pentru a salva vie]i. „A crescut foarte mult num`rul
donatorilor, ceea ce ne bucur` enorm [i sper`m ca situa]ia s`
fie cel pu]in la fel de bun`. Doar \n aceast` diminea]` (n.r.- 2
decembrie), pân` la ora 11:00, avem deja recoltat`, de la cinci
persoane, plasm` bogat` \n anticorpi, deci pân` la prânz s-ar
putea s` se dubleze num`rul donatorilor. Medicii recomand`
tuturor pacien]ilor externa]i din spital dup` infectarea cu coronavirus
s` vin` s` doneze. De la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i sunt
informa]i despre aceast` posibilitate de a dona plasm` hiperimun`
[i unde pot s` se adreseze \nc` de la \nceput. Restul unit`]ilor
medicale au devenit suport COVID-19 pe parcurs, iar donatorii
au \nceput s` vin` mai târziu din aceste spitale”, a mai explicat
dr. Lavinia Scripcariu.

Medicii nu sunt convin[i
de eficacitatea plasmei
hiperimune \n tratarea
pacien]ilor infecta]i cu coronavirus
Cadrele medicale din Ia[i care au administrat plasm` hiperimun`
bolnavilor de COVID-19 afla]i \n stare grav` \n sec]iile de Terapie
Intensiv` sus]in [i ast`zi c` starea acestora nu prezint` \mbun`t`]iri.
Oricât de mare este dorin]a tuturor de a g`si un tratament
miraculos, nu se poate spune c` solu]ia salvatoare ar fi terapia
cu plasm` hiperimun`.
Pacien]ii afla]i \n stare critic` primesc, conform protocului,
[i acest tip de tratament, \n speran]a c` [ansele de supravie]uire
cresc. „Externarea pacien]ilor din sec]iile de Terapie Intensiv`
nu poate fi legat` direct de tratamentul cu plasm` hiperimun`.
Exist` [i articole \n reviste de specialitate care vorbesc la fel
pe acest subiect. Din punct de vedere logico-[tiin]ific, plasma
hiperimun` ar trebui s` \[i fac` efectul. Fiind un tratament trecut
\n protocol, noi facem \n a[a fel \ncât s` acord`m maximum de
[anse tuturor pacien]ilor”, spune dr. Florin Ro[u, coordonatorul
compartimentului de Terapie Intensiv` de la Spitalul de Boli
Infec]ioase din Ia[i.

Nu orice pacient infectat
cu coronavirus poate primi
tratamentul cu plasm` hiperimun`
Odat` cu recoltarea plasmei hiperimune, aceasta este trimis`
de la CRTS Ia[i la Institutul Na]ional de Hematologie Transfuzional`
pentru controlul biologic al componentelor sanguine. Un pacient
nu poate primi plasm` hiperimun` pân` când medicii nu determin`
caracteristicile de eligibilitate. Practic, \n momentul în care plasma
ajunge în spital, se fac mai întâi test`rile pentru a vedea dac`
pacientul poate primi acest tratament. De asemenea, cadrele
medicale discut` [i cer consim]`mântul unei rude a acestuia.
Bolnavul care prime[te plasm` hiperimun` trebuie s` aib` aceea[i
grup` de sânge [i acela[i RH ca cel al donatorului. „A fost
administrat` plasma hiperimun` pentru aproximativ 50 de pacien]i.
Noi ne dorim s` aib` un efect tot mai mare [i s` observ`m o
\mbun`t`]ire a st`rii pacien]ilor afla]i la ATI dup` administrarea
de plasm` hiperimun`. Dar acest lucru nu a fost dovedit concret.
Ace[ti pacien]i sunt monitoriza]i, foarte atent, din jum`tate \n
jum`tate de or`, pentru a vedea dac` sunt sau nu modific`ri ale
st`rii lor dup` administrare”, a mai ad`ugat medicul ie[ean.
Alexandra ABONICESEI

Donatorii de plasm` hiperimun`
sunt a[tepta]i \n num`r
[i mai mare \n luna decembrie
Medicii sper` ca [i \n luna decembrie num`rul donatorilor
de plasm` hiperimun` s` fie \n cre[tere la CRTS Ia[i. Numai \n
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Imagini de senza]ie surprinse `n localuri
celebre din Ia[i! Aici, vedete [i
personalit\]i ale ora[ului, al\turi de
invita]i, au petrecut [i b\ut pân\ diminea]a
Momente de senza]ie surprinse \ntr-o serie de localuri celebre
din Ia[i! Vedete [i personalit`]i ale ora[ului, al`turi de invita]i,
au dat petreceri de pomin`, pân` diminea]a! Ac]iunea se desf`[ura
\ntr-o manier` extrem de interesant` [i de incitant`. Detaliile
despre aceste evenimente mondene sunt speciale [i aveau un
farmec aparte. Doar un grup select de persoane aveau acces. Cu
siguran]`, aceasta este una dintre cele mai exotice [i inedite
pove[ti ce ]in de trecutul istoric al ora[ului Ia[i! Inclusiv \n zilele
noastre, dar la un alt nivel, toate sunt la mod` [i \nc`rcate de
senza]ional.

Modul \n care petreceau Mihai Eminescu
sau Ion Creang` este unul dintre
episoadele spumoase din
trecutul ora[ului Ia[i
Având \n vedere toate acestea, modul \n care petreceau [i
s`rb`toreau marii Mihai Eminescu [i Ion Creang` este unul dintre
episoadele spumoase din trecutul ora[ului Ia[i. Cei doi, de cele
mai multe ori, „pierdeau” nop]i \n [ir la un p`h`rel, atât la crama
de la Casa Pogor, cât [i la Bolta Rece. Despre acest local, inclusiv
George C`linescu reliefa, chiar \n lucrarea „Via]a lui Mihai
Eminescu”, urm`toarele: „Bolta Rece era o crâ[m` de mahala, \n
Dealul S`r`riei, a[ezat` \n pivni]ele [i hrubele nesfâr[ite [i adânci
ale unor case boiere[ti d`râmate de mult, din care nu mai
r`m`seser` decat boltele subterane. Un grec, Amiras, f`cuse \n
ele depozite mari de vinuri [i pref`cuse ruin`tura \ntr-un loc de
b`utur` devenit curând faimos. Aici, se pare, s-au cunoscut Creang`
[i Eminescu, poetul sfâr[ind repede prin a-l aduce pe povestitor
la {edin]ele Junimii. Chiar Eminescu \[i adusese la Bolta Rece
o can` anume, de sticl` roz riglat`, cu capac de zinc, ca nu
cumva aburul rece al b`uturii s` se piard` \n v`zduh”. Pe de
alt` parte, legendele [i amintirile legate de cei doi corifei ai
scriitorimii din România arat` c`, adesea ie[ind de la Pogor, cei
doi aveau discu]ii aprinse, unele soldate cu amenin]`ri dure. |n
pofida acestora, dup` ce treceau aburii alcoolului [i mahmureala
de rigoare, redeveneau cei mai buni camarazi.

Pe actualul loc unde se afl` {coala
Gimnazial` „Gheorghe Asachi” de pe
Pietonalul {tefan cel Mare era,
pe la \nceputul anului 1800,
faimosul han de la Trei Ierarhi
Pe actualul Pietonal de pe Bulevardul {tefan cel Mare se
ascund alte m`rturii de acest fel. Pe actualul loc unde se afl`
{coala Gimnazial` „Gheorghe Asachi” era, pe la \nceputul anului
1800, faimosul han de la Trei Ierarhi. „Povestea este r`mas` din
vremea când negustorii osmanl\i (turci) cutreierau a[ez`rile [i
drumurile Moldovei, aducând \n hrubele \ntortocheate [i-n ascunzi[ul
haznalelor caravane cu b`c`liile Orientului, [aluri indiene, s`bii
din Damasc [i duceau \napoi piei de samur, ro]i de cear` verde
[i parfumat`, butoaie de carne uscat`, ocale de aur [i argint
scoase din mun]ii Moldovei [i Bistri]ei Aurii. Bol]ile sale joase
de la strad`, \ndeob[te pitarii, bacalii, atr`geau prin 1845 sute de
privitori \n jurul butcelor [i cupeurilor str`lucitoare, \nf`]i[ate de
fabrica lui Anton Beer, instalat` \n ograda hanului, pe Uli]a Mare,
\n inima târgului”, se ar`ta \n descrierea poetic` a localului.

alt` mare afacere cu cârciumi a fost [i cea a fra]ilor Smirnov.
B`c`nia lor de pe Strada L`pu[neanu era foarte popular` (la
finalul secolului XIX [i \nceputul secolului XX). |n timp ei au
dezvoltat, aici, mai multe baruri [i locante. Acestea erau punct
de atrac]ie pentru lumea bun` a ora[ului.

Fostul Hotel Binder, de pe actuala strad`
Vasile Conta, era locul
pentru chiolhanurile junimi[tilor
Fostul Hotel Binder, de pe actuala strad` Vasile Conta,
monument istoric de patrimoniu na]ional, ridicat \n 1851, era locul
unde, conform datelor istorice, \n cea de-a doua jum`tate a
secolului al XIX-lea, se derulau faimoasele „Banchete ale Junimii”.
La ele luau parte Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creang`,
Ion Luca Caragiale [i Ioan Slavici. Mai departe, \n fa]a actualului
parc de lâng` Palatul Culturii se afla zona unde a fost Hotelul
St. Petersburg. „Acesta era stabilimentul de gen cel mai luxos
din Ia[i, la acea vreme. Aici tr`geau mai to]i str`inii [i reprezenta
unul din capetele traseului de promenad` al ie[enilor. |n fa]a
hotelului ]inut de un evreu botezat, dup` N. A. Bogdan [i Eugen
I. P`unel, l-ar fi chemat Conrad Regensburg, cânta, la zile anumite,
fanfara militar`. |n`untru func]iona [i o cofet`rie, unde se serveau
treizeci de feluri de pr`jituri, adunând în fiece duminic` [i la alte
zile mari o mul]ime de grupuri, printre care [i câ]iva boieri pe
la mijlocul secolului al XIX-lea”, se arat` \n datele despre edificiu.

Un alt exemplu \n acest sens este [i „Casa
Chateau aux Fleurs”, imobil aflat pe lista
celor de patrimoniu na]ional

ruin`. Nu exista instala]ie de iluminat, încalzirea era asigurat` cu
sobe [i se impunea înlocuirea stâlpilor de sus]inere putrezi [i a
învelitorii de carton. Lucr`rile de renovare s-au efectuat dup`
planurile arhitectului I. Costinescu, hanul redeschizându-[i por]ile
în vara anului 1971. Dup` evenimentele din decembrie 1989, hanul
a devenit proprietatea SC Turism Moldova SA.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Un alt exemplu \n acest sens este [i „Casa Chateau aux
Fleurs”, imobil aflat pe lista celor de patrimoniu na]ional [i
amplasat \n spatele (din stânga cum se vine dinspre Pia]a Unirii)
a cl`dirilor de pe Cuza Vod`. Aceasta avea o imens` curte
interioar`, cu mese [i copaci planta]i. Datarea acestui imobil ]ine
de secolul al XIX-lea, mai exact din jurul anului 1801. Aici, cu
peste o sut` [i ceva de ani \n urm`, se petreceau secven]e ce-i
aveau \n prim-plan, la nivel neoficial [i petrec`re], pe oamenii
politici valoro[i ai vremii… De men]ionat c` aici se discutau [i
„afaceri politice”, extrem de profitabile [i de interesante pentru
acele vremuri. Cele mai bune vinuri [i lichioruri erau oferite pe
tav` vedetelor ce erau clien]i fideli. Fie c` era vorba despre
scriitori sau negustori, to]i \ncingeau petreceri pe cinste \n aceast`
loca]ie.

Hanul Trei Sarmale este un vestit han
turistic din municipiul Ia[i,
aflat de-a lungul {oselei Bucium

Nu \n ultimul rând, fostul Han Trei Sarmale este un vestit
han turistic din municipiul Ia[i, aflat de-a lungul {oselei Bucium.
Denumirea hanului provine de la faptul c` trec`torii intra]i în han
erau servi]i chiar cu „trei sarmale”. Erau servite aici bucate alese
[i vinuri din Podgoria Bucium, dar [i din alte podgorii. Între
documentele g`site la Biserica Armeneasc` din Ia[i de c`tre
istoricul Nicolae Iorga, se afl` un act de judecat` din perioada
anilor 1675-1680 prin care doi negustori armeni ajun[i în fa]a
preotului-paroh dezb`teau tocmai arend`[ia Hanului „Trei Sarmale”.
În decursul timpului, hanul a trecut în posesia mai multor
Secven]` cu petreceri bahice
proprietari, iar din secolul al XVIII-lea el s-a aflat în st`pânirea
ale urbei la fostul han Bacalu, situat
M`n`stirii Socola. Legea seculariz`rii averilor m`n`stire[ti, elaborat`
chiar \n zona Pia]a Unirii de acum
de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1863, a scos hanul
O alt` secven]` cu petreceri bahice ale urbei pleac` [i de la din st`pânirea M`n`stirii Socola, trecându-l în cea a Prim`riei
fostul han Bacalu, situat chiar \n zona Pia]a Unirii de acum. Hanul Ia[i. Conducerea urbei l-a vândut lui Anton Andriescu prin actul
a purtat [i numele de Otel Viena prin anii aducerii la Ia[i a nr. 522 din 28 octombrie 1892, contra sumei de 2.505 lei. Acesta,
trenului (1870), pe linia Viena - Lemberg - Cern`u]i - Pa[cani. la rândul sau, l-a vândut în august 1919 fra]ilor Teodor C. [i
|n anul 1960 a fost d`râmat pentru a se l`rgi Pia]a Unirii. La Dumitru C. Luca. Fra]ii Luca l-au extins [i modernizat dup` 1930,
mansarda unei cl`diri din curtea hanului locuise poetul Mihai cu plite, lumin` electric`, frig`ri cu motoare, popic`rie [i alei de
Eminescu \n timpul celei de-a doua [ederi la Ia[i (1884-1886). plimbare. În anul 1948, hanul a fost na]ionalizat de c`tre autorit`]ile
Construirea teatrului, cât [i a modernului Hotel Traian, aducea comuniste ale României, iar Dumitru Luca, ultimul proprietar, a
\ns` la s`r`cie pe patronul hanului. De precizat c` la parterul fost condamnat la 6 ani de închisoare.
În anul 1969, cl`direa a fost trecut` în administrarea Oficiului
hanului g`seai Ber`ria Unirii, prin octombrie 1896, unde vioristul
Ghi]` Borteanu [i chitaristul Ionic` Barbu „jeleau” pe muzic`. O Na]ional de Turism (ONT), în acel moment hanul aflându-se în
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Surpriz\ pe pia]a muncii. S-a dublat num\rul
angaja]ilor str\ini din Ia[i. Patronii le ofer\
mas\, cazare, transport gratuit [i salarii
atractive doar pentru a nu pierde afacerile
de milioane de euro
Num`rul angaja]ilor str`ini din
Ia[i a crescut surprinz`tor \n
ultimii doi ani, fiind \nregistrat
un num`r dublu de persoane
care provin din Republica
Moldova, Ucraina, Vietnam sau
Nepal [i lucreaz` \n
construc]ii, transporturi sau
agricultur`
|n anul 2018 au primit drept de munc`, în
jude]ul Ia[i, 234 de angaja]i str`ini, iar \n anul
2020 au fost \nregistrate 486 de persoane din
afara UE care lucreaz` \n firmele din jude]. Ia[ul
este pe locul 4, la nivel na]ional, ca num`r de
angaja]i str`ini, dup` Bucure[ti, Constan]a [i
Ilfov. Cei mai mul]i str`ini care lucreaz` \n Ia[i
sunt din Republica Moldova, Vietnam sau Nepal,
iar majoritatea lucreaz` în construc]ii, agricultur`
sau restaurante. |n Ia[i sunt angajate 200 de
persoane din str`in`tate care lucreaz` \n firmele
de construc]ii care nu au g`sit personal din jude]
sau din jude]ele limitrofe.

Patronii din domeniul
construc]iilor se confrunt` cu
o criz` a for]ei de munc`,
de aceea au adus
angaja]i str`ini \n Ia[i
Una dintre firmele din domeniul construc]iilor
unde lucreaz` de aproximativ 1 an vietnamezi
este Debo SRL. Angaja]ii str`ini au fost adu[i
\n firm` din cauz` c` patronii nu g`seau persoane

calificate, dar nici necalificate. „Avem 10 angaja]i
str`ini, dar ne gândim s` mai aducem. Ei sunt
mult mai serio[i decât ai no[tri. Nu este ceva
personal, nu vrem s` se cread` c` nu \i pl`tim
pe angaja]i corespunz`tor, dar am observat \n
timp c` cet`]enii str`ini care lucreaz` la noi sunt
mai muncitori, mai serio[i. Românii care au venit
la noi [i nu i-am angajat nu [tiu s` fac` foarte
multe, dar au preten]ii tot mai multe \n privin]a
salariului sau a programului. Poate dac` statul
ar reduce taxele [i patronii ar putea pl`ti mai
bine angaja]ii... noi \n continuare avem nevoie
de angaja]i, de aceea vrem s` mai aducem str`ini”,
sus]ine Ionu] Petru, reprezentantul firmei de
construc]ii Debo SRL.

Elena Arhip, manager firm` de
transport: „Sunt oameni
harnici care vin dintr-o
]ar` extracomunitar`
[i [tiu valoarea banilor”
O alt` companie din Ia[i \nfiin]at` \n anul
2016 de investitori germani este A+G Transport
Interna]ional. |n firma care transport` marf` \n
toat` Europa lucreaz` 100 de angaja]i din care
45 sunt ucraineni. Potrivit reprezentan]ilor firmei,
ace[tia sunt angaja]i serio[i care primesc acelea[i
salarii ca cele oferite românilor. Un [ofer profesionist
poate câ[tiga de la 4.000 pân` la 7.500 de lei
lunar. „Sunt oameni harnici care vin dintr-o ]ar`
extracomunitar` [i [tiu valoarea banilor. Fiind
foarte aproape de noi, e mai u[or s` se deplaseze,
s` ob]in` avizele de munc` de la Serviciul de
Imigr`ri pentru c` vizele sunt valabile 6 luni.
Majoritatea sunt [oferi profesioni[ti care au lucrat

la firme lituaniene sau poloneze. Sunt angaja]i
\n firma noastr` din anul 2019, vorbesc foarte
bine limba englez`, salariile sunt la fel cu cele
ale românilor”, spune Elena Arhip, managerul
A+G Transport Interna]ional Ia[i.

|n unele firme de transport din
Ia[i jum`tate din personal \l
reprezint` angaja]ii str`ini, iar
num`rul lor ar putea cre[te
Din cauza lipsei personalului calificat din
acest domeniu, reprezentan]ii firmei au fost nevoi]i
s` caute angaja]i \n alt` ]ar`. „Este o problem`
cu for]a de munc` pe partea de transporturi [i
construc]ii. Poate \n domeniul construc]iilor
patronii \[i pot permite s` aduc` angaja]i necalifica]i,
\ns` noi avem nevoie de [oferi cu atestate
profesionale. Ei primesc permisul de [edere ca
[i cum ar fi cet`]eni români cu drept de munc`.
Noi colabor`m cu o firm` de recrut`ri de personal
din Ucraina, pl`tim tot ce \nseamn` taxe, \ns`
procedura e greoaie. Dac` cineva vrea s` \nceap`
s` lucreze de azi, de exemplu, dureaz` \ntre 4050 de zile definitivarea actelor. Numai eliberarea
avizului de la Serviciul de Imigr`ri dureaz` 30
de zile”, sus]ine Elena Arhip.

Firmele din Ia[i au prosperat
cu ajutorul angaja]ilor
str`ini care au venit
\n ]ar` \n ultimii ani
Potrivit reprezentan]ilor firmei, angaja]ii str`ini
pl`tesc cazarea, transportul [i toate taxele pentru

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

aducerea angaja]ilor \n Ia[i. „Noi caz`m angaja]ii
la hotel, ace[tia lucreaz` [ase s`pt`mâni cu dou`
s`pt`mâni de repaos. Acum, to]i sunt pleca]i \n
curse [i vor reveni \nainte de Cr`ciun. Au curse
\n toat` Europa. Cu pandemia a fost greu, dar
\ncerc`m s` acoperim partea de salarii [i cheltuieli.
Nu putem ob]ine ajutoare de la stat. Fiind vorba
de investitori str`ini, statul nu ne permite s`
ob]inem ajutoare financiare”, mai spune Elena
Arhip. Cifra de afaceri a companiei a fost, \n
anul 2019, \n valoare de 17 milioane de lei, iar
\n anul 2016, când investitorii germani au deschis
o filial` [i la Ia[i, cifra de afaceri era de 3
milioane de lei [i firma avea un num`r mediu
de 97 de angaja]i.

Domeniul agricol este unul
dintre domeniile unde
vor fi mai mul]i angaja]i
str`ini adu[i din Asia,
\ncepând cu anul 2021
Angaja]ii str`ini au fost trimi[i \n [omaj tehnic
de firmele care au \ntrerupt activitatea din cauza
pandemiei de COVID-19. „Procedurile sunt la fel
ca [i la angaja]ii români”, sus]ine Ciprian Necula,
director adjunct al Agen]iei Jude]ene pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i. Criza
for]ei de munc` a determinat angajatorii din Ia[i
din diverse domenii de activitate, inclusiv din
piscicultur`, s` aduc` \n firm` angaja]i str`ini.
Unul dintre cei mai cunoscu]i piscicultori din Ia[i,
Gheorghe Huian, vrea s` aduc` angaja]i str`ini,
din Bangladesh, pentru ca afacerea s` nu falimenteze.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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~nc\ o zi plin\ de controale la
Ia[i. Mii de persoane au fost
verificate de poli]i[ti pentru
a vedea dac\ sunt respectate
m\surile luate `mpotriva
COVID-19
|n fiecare zi oamenii legii
verific` modul \n care sunt
respectate m`surile
impuse de COVID-19. La
activit`]ile desf`[urate au
participat peste 220 de
politi[ti [i poli]i[ti locali [i
au fost verificate 94 de
societ`]i comerciale [i 63
de mijloace de transport
persoane, în total fiind
legitimate peste 2.500 de
persoane
M`surile luate \mpotriva r`spândirii
COVID-19 nu sunt respectate. Poli]i[tii, sub
autoritatea Institu]iei Prefectului, au desf`[urat
noi ac]iuni de verificare în zone aglomerate
[i în mijloacele de transport în comun, cu
privire la respectarea m`surilor impuse în
contextul st`rii de alert`, scopul vizat fiind
prevenirea r`spândirii virusului COVID-19.
La activit`]ile desf`[urate au participat peste
220 de politi[ti [i poli]i[ti locali [i au fost
verificate 94 de societ`]i comerciale [i 63
de mijloace de transport persoane, în total
fiind legitimate peste 2.500 de persoane.
În urma neregulilor constatate pe parcursul
ac]iunilor au fost date 138 de amenzi, în
valoare total` de aproximativ 24.000 de lei,
dintre care 132 pentru nerespectarea m`surilor
de protec]ie individual` (nepurtarea m`[tii
de protec]ie), iar 6 pentru nerespectarea
interdic]iilor privind deplasarea/libera circula]ie.
De exemplu, poli]i[tii Postului de Poli]ie

Tome[ti au prins într-un magazin alimentar
doi b`rba]i care nu respectau normele de
protec]ie individual`, respectiv nu purtau
masca de protec]ie. Ace[tia au fost sanc]iona]i
contraven]ional, conform Legii nr. 55/2020

Controalele vor continua
\n perioada urm`toare
\n tot jude]ul Ia[i
Poli]i[tii au f`cut [i vor mai face controale
\n toate zonele din jude]. Reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i au transmis câteva recomand`ri care
trebuie respectate \n perioada aceasta.
„Recomand`m cet`]enilor s` respecte m`surile
de protec]ie sanitar` [i de distan]are fizic`
pentru a-[i proteja propria s`n`tate [i via]`,
dar [i pentru a-i proteja pe to]i cei din jur.
Reamintim c`, în conformitate cu prevederile
Hot`rârii Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii
de Urgen]` nr.13/31.08.2020, portul m`[tii
de protec]ie este obligatoriu pe raza întregului
jude], inclusiv în spa]iile deschise, sanc]iunea

pentru aceast` abatere fiind cuprins` între
500 [i 2.500 de lei”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie (IPJ)
Ia[i.

|n continuare trebuie
respectate m`surile
de distan]are fizic`
|n urma pandemiei de coronavirus,
cet`]enii trebuie s` respecte mai multe
reguli, printre care [i distan]area fizic`. |n
Ia[i terasele sunt deschise, iar \n unele
cazuri aceste m`suri nu sunt respectate.
De aceea, oamenii legii continu` s` desf`[oare
ac]iuni de control [i \n urm`toarea perioad`.
Cei care sunt prin[i \nc`lcând legea pot
primi sanc]iuni contraven]ionale, iar \n unele
cazuri se poate ajunge pân` la deschiderea
unui dosar penal. Pân` \n acest moment
cele mai bune metode de a evita infectarea
sunt distan]area fizic` [i igiena.
Drago[ SAVIN

Autoturisme de lux
Mercedes furate
din Germania,
confiscate de
poli]i[tii de
frontier` ie[eni
Mai multe autoturisme de lux marca Mercedes
au fost confiscate de poli]i[tii de frontier`
ie[eni de la cet`]eni români [i din Republica
Moldova care au furat ma[inile din Germania
Poli]i[tii de frontier` ie[eni au depistat [i indisponibilizat
\n ultimele zile mai multe autoturisme care au fost furate din
str`in`tate.
La sfâr[itul s`pt`mânii trecute, în Punctul de Trecere a
Frontierei Stânca - ITPF Ia[i, s-a prezentat pentru efectuarea
formalit`]ilor de control necesare trecerii frontierei cet`]eanul
român P.A., în vârst` de 62 de ani, cu domiciliul pe raza
jude]ului Suceava, la volanul unui autoturism marca Mercedes
Benz, an de fabrica]ie 2018, înmatriculat în Germania.
„Existând suspiciuni cu privire la situa]ia juridic` a
autoturismului în cauz`, colegii no[tri au efectuat verific`ri
suplimentare [i au constatat c` autoturismul figureaz` în bazele
de date ca fiind furat, semnalare introdus` de autorit`]ile din
Germania cu doar o zi înainte. În cauz`, poli]i[tii de frontier`
efectueaz` cercet`ri pentru s`vâr[irea infrac]iunii de t`inuire,
iar autoturismul, în valoare de 98.000 de lei, a fost indisponibilizat
în vederea continu`rii cercet`rilor”, au declarat oficialii
Inspectoratului Teritorial al Poli]iei de Frontier` Ia[i.

Cet`]enii moldoveni sunt
cerceta]i pentru t`inuire
De asemenea, la sfâr[itul s`pt`mânii trecute, echipele din
cadrul ITPF Ia[i au efectuat cercet`ri cu privire la un cet`]ean
român care a fost depistat, în trafic, conducând un autoturism
Mercedes neînmatriculat. La sfâr[itul s`pt`mânii trecute, s-a
prezentat pentru efectuarea formalit`]ilor de control cet`]eanul
român S.O., în vârst` de 40 de ani, conducând un autoturism
marca Nissan, înmatriculat în Belgia. „La controlul de frontier`,
existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor
prezentate la control pentru autoturismul în cauz`, colegii no[tri
au efectuat verific`ri suplimentare, în urma c`rora au constatat
c` mijlocul de transport este radiat din circula]ie de autorit`]ile
din Belgia din data de 09.11.2020. În cauz`, poli]i[tii de frontier`
efectueaz` cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de punerea
în circula]ie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul
neînmatriculat, la finalizare urmând a fi dispuse m`surile legale
care se impun”, au mai declarat reprezentan]ii ITPF Ia[i.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Un ie[ean [i-a pozat colegul `n ipostaze
indecente! Fotografiile au ajuns pe
Facebook [i la so]ia celui pozat! Cei doi
lucrau la o renumit\ companie din România!
Proces de pomin`, pe rolul instan]elor din
Ia[i! Un b`rbat a dat \n judecat` una dintre cele
mai renumite firme de mor`rit [i panifica]ie din
România. Vasile Hulude] le-a cerut magistra]ilor
din cadrul Tribunalului Ia[i s` dispun` anularea
deciziei prin intermediul c`reia i-a fost desf`cut
disciplinar contractul de munc`.
Recent, judec`torii ie[eni au admis \n parte
ac]iunea formulat` de b`rbat. „Instan]a admite,
în parte, contesta]ia formulat` de Vasile Hulude]
în contradictoriu cu intimata SC {apte Spice SA.
Anuleaz`, în parte, decizia din 6 septembrie 2018,
emis` de intimat`. Înlocuie[te sanc]iunea disciplinar`
a desfacerii contractului individual de munc` cu
sanc]iunea reducerii salariului de baz` pe o
perioada de 3 luni cu 10 la sut`. Oblig` intimata
s` \i achite contestatorului desp`gubiri egale cu
salariile indexate, majorate [i reactualizate, precum
[i celelalte drepturi de care ar fi beneficiat
contestatorul de la data expir`rii celor 3 luni
sanc]ionatorii. Oblig` intimata s` \i achite
contestatorului suma de 500 de lei, reprezentând
cheltuieli de judecat`”, au precizat judec`torii
ie[eni. Decizia nu este definitiv`.
Procesul intentat de Vasile Hulude] companiei
{apte Spice SA a \nceput pe 9 octombrie 2018.

Prin cererea de chemare în judecat`, b`rbatul a
cerut anularea
Deciziei din 6 septembrie 2018, prin care a
fost aplicat` sanc]iunea disciplinar` a desfacerii
disciplinare a contractului de munc`, începând
cu data de 7 septembrie 2018. De asemenea, el
a solicitat obligarea companiei la plata de desp`gubiri
egale cu salariile indexate, majorate [i reactualizate,
de care ar fi beneficiat salariatul \n cazul \n care
contractul individual de munc` ar fi continuat,
precum [i obligarea firmei la plata cheltuielilor
de judecat`.
„Am calitatea de salariat contractual al firmei
la punctul de lucru situat în municipiul la[i.
Contractul individual de munc` este înregistrat
la ITM la[i de pe 3 iulie 2014 [i are un singur
act adi]ional, înregistrat pe 15 mai 2017. Pe 6
septembrie 2018 mi-a fost aplicat` sanc]iunea
disciplinar` a desfacerii disciplinare a contractului
de munc`, începând cu 7 septembrie 2018.
Motivarea acestei decizii a fost «fotografierea
angajatului V.S. în ipostaze indecente, f`r` pantaloni
[i chilo]i [i trimiterea pozelor, prin intermediul
Facebook, so]iei acestuia”. Consider sanc]iunile
aplicate ca fiind nelegale”, a precizat ie[eanul
Vasile Hulude] \n fa]a judec`torilor.

Ce a mai spus ie[eanul despre
sanc]iunea primit`
Vasile Hulude] a mai sus]inut c`, potrivit
legisla]iei, are dreptul de a contesta sanc]iunea
primit`. Mai mult, el a afirmat c` nicio m`sur`
de acest gen nu poate fi dispus` înainte de
efectuarea unei cercet`ri disciplinare prealabile.
Acesta a spus c`, pe 21 august 2018, a fost
convocat la sediul societ`]ii pentru a doua zi, dar
convocarea respectiv` este lovit` de nulitate. |n
plus, ie[eanul a men]ionat c`, \n actul sanc]ionator,
se vorbe[te despre \nscrisuri ulterioare, fiind
consemnat` doar varianta colegului s`u, V.S.
„Salariatul V.S. constituie un real pericol pentru
colegii de munc` care î[i desf`[oar` activitatea
împreun` cu el, în acela[i schimb, fiind sub
influen]a b`uturilor alcoolice. Despre aceste aspecte
au fost discu]ii îndelungate între mine [i conducerea
unit`]ii, care nu a luat nicio m`sur`, fiindu-i
comunicat doar s` î[i vad` de treaba lui. La
momentul ie[irii din tur`, la vestiar, salariatul
V.S. era cel care se distra de minune, mergând
prin unitate f`r` echipamentul de protec]ie, fiind
cel care s-a dezbr`cat voluntar. Toat` tura se afla
la serviciu [i se amuza de comportamentul acestuia,
dar starea de euforie a fost mult mai puternic`,
salaria]ii, în majoritate, considerând scena un
simplu divertisment. |n momentul intr`rii contestatorului
în vestiar, le-am atras aten]ia colegilor asupra
comportamentului acestuia, dar am fost pus la
punct chiar de personajul principal, omul gol.
Atunci i-am f`cut fotografia acestuia, spunându-i
c` voi da conducerii un referat în care s` cer
sanc]ionarea lui pentru acest tip de comportament.
Ulterior, un alt salariat, F.P., a trimis poza pe
Facebook. Eu nu am nicio contribu]ie la distribuirea
acestui manifest în spa]iul public, astfel încât
sanc]ionarea mea este totalmente netemeinic`”,
a subliniat Vasile Hulude] \n fa]a magistra]ilor.

14 august 2018 s`vâr[ite de F.P. [i Vasile Hulude].
Pe baza referatului a început cercetarea disciplinar`
a salariatului Vasile Hulude]”, au men]ionat cei
de la {apte Spice SA.
Ace[tia au ad`ugat c` a fost \ntocmit` o
comisie pentru cercetare disciplinar`, a fost emis`
o convocare, apoi a fost remis` o rectificare a
convoc`rii. „Contestatorul nu este la prima convocare,
cercetare, \n urma c`reia s-au emis decizii de
sanc]ionare. Vasile Hulude] s-a prezentat la data
convoc`rii, a dat o not` explicativ`, recunoscând
situa]ia evenimentului din 14 august 2018. Ulterior,
acesta a fost sanc]ionat disciplinar prin desfacerea
contractului de munc`”, au afirmat cei de la {apte
Spice SA. Conform acestora, [i F.P. a fost sanc]ionat
disciplinar, prin desfacerea contractului de munc`,
pentru c` l-a dezbr`cat pe colegul V.S. Mai mult,
ei sus]in c`, de fapt, V.S. nu s-a aflat sub influen]a
alcoolului, conform raportului \ntocmit de serviciul
de paz` al unit`]ii. „Ipoteza cu dezbr`carea voluntar`
[i «lui V.S. i-au c`zut pantalonii si chilo]ii din
cauza c` era beat» nu reflect` realitatea din teren,
având \n vedere c` este greu s`-]i cad` involuntar
[i chilo]ii. Acest comportament al contestatorului
Vasile Hulude] este instigator [i batjocoritor”, au
\ncheiat cei de la {apte Spice.

La ce concluzie au ajuns
judec`torii ie[eni

Judec`torii ie[eni au dat publicit`]ii modalitatea
\n care au ajuns la sentin]a prin care au admis
\n parte cererea formulat` de Vasile Hulude], de
meserie ambalator manual la Departamentul de
Produc]ie Siloz.
„Stabilirea sanc]iunii disciplinare nu poate avea
loc în mod arbitrar, ci în func]ie de analiza riguroas`
[i cumulativ` a criteriilor statornicite expres de
lege. Numai o corelare just` a sanc]iunii cu gravitatea
faptei este de natur` s` asigure realizarea rolului
educativ [i preventiv al r`spunderii. Sanc]iunile se
aplic` gradual, în func]ie de fapta comis`, de
Ce au spus reprezentan]ii
renumitei companii {apte Spice eventualele urm`ri, de gradul de vinov`]ie al
salariatului, precum [i de orice date concludente,
Reprezentan]ii companiei {apte Spice SA au eventualele sanc]iuni dispuse anterior. A[a fiind,
cerut respingerea ac]iunii formulat` de ie[eanul gravitatea sanc]iunii trebuie s` fie propor]ional` cu
Vasile Hulude]. „Ne afl`m \n situa]ia unei nelegalit`]i gravitatea abaterii. Instan]a constat` c`, într-adev`r,
prev`zut` de Codul Muncii. Pe 14 august 2018, contestatorul a înc`lcat prevederile Regulamentului
\n intervalul orar 9:00 - 12:00, salariatul V.S. a Intern. În considerarea criteriilor men]ionate, având
fost agresat fizic [i verbal de c`tre colegul F.P., în vedere [i caracterul gradual al sanc]iunilor
care l-a dezbr`cat, iar Vasile Hulude] l-a fotografiat disciplinare prev`zute de Codul Muncii, respectiv
cu telefonul propriu \n ipostaze indecente (f`r` sanc]iunile cu avertisment scris [i reducerea salariului
pantaloni [i chilo]i) [i a transmis pozele prin cu 10 la sut` pe o lun` suferite de contestator,
intermediul Facebook numitei E.S. (so]ia lui V.S.), instan]a re]ine c` aplicarea de c`tre intimat` a
fapt ce l-a pus \ntr-o situa]ie jenant` fa]` de so]ie sanc]iunii constând în desfacerea disciplinar` a
[i colegi. Derularea evenimentelor din 14 august contractului individual de munc` excede gravit`]ii
2018 au fost sesizate c`tre V.S.. Ulterior, managerul faptelor s`vâr[ite”, au afirmat magistra]ii ie[eni.
Ciprian NEDELCU
de siloz a întocmit un referat privind faptele din
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Ie[eanul Vlad Nechita, mandatarul Guvernului
la Transgaz, trage o nou\ ]eap\! Nu a onorat
contractele de racordare la gaz cu clien]ii
Vlad Paul Nechita, patronul societ`]ii Sistem
Servicii Tehnic (SST) Grup SRL, din Ia[i, a
reap`rut \n aten]ia public` cu o nou` ]eap` tras`
clien]ilor. Ioana H. a apelat la serviciile societ`]ii
pentru racordarea la sistemul de gaz a unui imobil
situat \n comuna Rediu, sat Breazu, pe strada
Vulturilor. O parte din lucr`ri a fost achitat`, dar
firma nu a onorat integral contractul. Clien]ii au
fost abandona]i \n toiul iernii. Firma era reprezentat`
de Tiberiu Bogdan, angajatul lui Nechita, pe
vremuri asociat \n firm`. „Eu am semnat contractul
cu SST Grup SRL \n anul 2018 pentru racordarea
la re]eaua de distribu]ie gaze. Noi nu ne-am gr`bit
pentru c` \nc` nu ne puteam muta. Conectarea
trebuia s` se fac` \n trei etape. Am achitat 8.000
de lei pentru primele dou` etape. La a treia etap`,
de[i trebuiau s` realizeze lucr`rile conform
contractului, nu mai sunt de g`sit. Ar fi trebuit
s` le mai dau 1.100 lei pentru ca proiectul s`
fie \ncheiat. Mi-a r`spuns la telefon un domn
Tiberiu, care mi-a transmis c` va veni s` termine
lucrarea. Nu a venit [i nici nu a mai r`spuns la
telefon. Mi-am dat seama c` \n]elegerea semnat`
cu firma nu avea o dat`. Nu au mai r`spuns de
s`pt`mâna trecut`. Pân` \n prim`var` trebuie s`
fie neap`rat gata. Ei trebuiau s` se ocupe de
toate avizele [i documenta]iile pentru realizarea
bran[amentului”, a declarat Ioana H. Femeia a
depus [i o reclama]ie la Comisariatul Jude]ean
pentru Protec]ia Consumatorului (CJPC). Vlad

Nechita nu a putut fi contactat pentru a oferi un
punct de vedere.

Vlad Nechita a pus pe jar mai
mul]i clien]i din Bârnova c`rora
le-a luat banii [i a plecat
|ntr-o edi]ie a cotidianului BZI din prim`vara
anului 2020, Vlad Nechita a fost \n centrul altui
scandal. De data asta, mai mul]i locuitori din
comuna Bârnova, sat Vi[ani, au apelat la serviciile
SST Grup SRL. Afaceristul trebuia s` aduc` re]eaua
de gaz pe strada Sf. Nicolae. Mai bine de 50 de
persoane au pl`tit pentru realizarea lucr`rilor,
suma ajungând la 125.000 de lei. Vlad Nechita a
luat banii, dar lucr`rile nu le-a mai executat la
acel moment. Locuitorii au fost nevoi]i chiar s`[i achizi]ioneze centrale pe lemne, din cauza
lucr`rilor neexecutate. Re]eaua de gaz trebuia s`
aib` o lungime de 1.607 metri. |n acest moment,
situa]ia financiar` a societ`]ii este destul de
neclar`, dup` ce a intrat \n insolven]`. Conform
tabelului preliminar de crean]e, datoria lui Nechita
este de aproape 1 milion de lei, adic` 200.000
de euro. Spre exemplu, Direc]ia General` Regional`
a Finan]elor Publice (DGRFP) Ia[i are de recuperat
suma de 421.980 lei, în timp ce Wiee România
SRL inten]ioneaz` s` recupereze suma de 163.479
lei. Societatea este de]inut` de Gazprom Schweiz
AG, companie de distribu]ie, furnizare [i servicii

de gaze naturale care a fost cump`rat` anul trecut
de c`tre Engie România.

Afaceristul este mandatarul
Guvernului României la
Transgaz
Vlad Nechita este bine \nfipt [i gra]ie rela]iilor
politice. Sus]inut de PNL, afaceristul este de la
\nceputul acestui an mandatarul Guvernului României
\n Adunarea General` a Ac]ionarilor din cadrul
companiei Transgaz SA. „Cu 8.780.464 de voturi
«Pentru», reprezentând 95,5 la sut` din num`rul
de voturi exprimate, cu 353.905 de voturi «Împotriv`»,
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reprezentând 3,8 la sut` din num`rul total de
voturi exprimate [i cu 20.844 de voturi «Ab]inere»,
reprezentând 0,2 la sut` din num`rul total de
voturi exprimate, aprob` actul adi]ional la contractul
de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai
Consiliului de Administra]ie al SNTGN «Transgaz
SA», în forma publicat` pe pagina de internet a
societ`]ii [i împuternicirea reprezentantului
Secretariatului General al Guvernului în AGA, în
persoana domnului NECHITA VLAD - PAUL
pentru a semna, în numele companiei, actele
adi]ionale la contractele de mandat”, se arat` în
raportul Transgaz.
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.
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Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
cuno[tin]e desen tehnic, DEBEO
JOBS SRL. Rela]ii la:
0770606879; 0332/401106;
office@debeojobs.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii/cu
experien]` 1 an, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC

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

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

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

Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
Optometrist, studii superioare,
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` 2 ani, GLANCE
experien]` precizate, DAS SRL.
precizat`, certificat transport
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.

MEDIU
S.C. FOCUS LAND INVEST
S.R.L. titular al —” P.U.Z. –
”Introducere teren în intravilan
pentru parcelare [i construire
locuin]e individuale” în extravilan
Horle[ti, CF 61163, jud. Ia[i
anun]` publicul interesat asupra
deciziei etapei de \ncadrare –
proiectul de plan/program nu are
efecte semnificative asupra
mediului, nu necesit` evaluare de
mediu, urmând a fi supus
procedurii de adoptare f`r` aviz
de mediu. Observa]iile publicului
cu privire la decizia etapei de
\ncadrare se primesc la sediul
APM Iasi– str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, \n zilele de luni-joi (orele
8:00- 16.30) [i vineri(orele 8:0014:00), \n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
SC. M-CHIM SRL. anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul CONSTRUIRE IMOBIL
DE BIROURI, CAZARE {I
APARTAMENTE |N REGIM
HOTELIER, SPA}II
COMERCIALE {I PARCARE
SUBTERANå, Amplasament
propus: mun. Ia[i, strada ELENA
DOAMNA, nr.27-31, [i stradela
ALBA, nr.2, jude]ul IA{I.
Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.

NOTIFICåRI
Cabinetul individual de insolven]`
Agafi]ei Diana, lichidator judiciar
anun]` c` prin Sentin]a civil` nr.
804/19.11.2020 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în dosar nr.
5998/99/2019 s-a dispus
deschiderea procedurii
simplificate a falimentului
\mpotriva debitoarei S.C.
ALCATRANS PERSONAL S.R.L.,
CUI 33274070, RC
J22/967/2014. Cererea de
crean]` suplimentar` se va
depune în doua exemplare la
Tribunalul Ia[i, sub sanc]iunea
dec`derii pân` la data de
04.01.2021. Termene limit`:
04.02.2021 – termen de
depunere tabel suplimentar;
05.03.2021 – termen pentru
solu]ionarea eventualelor
contesta]ii la tabelul suplimentar.
Rela]ii la C.I.I. Agafi]ei (fosta
Lunca) Diana, tel. 0745656761.

SOCIAL

Joi, 3 decembrie

14

Doar 51.096 de ie[eni au fost imuniza]i cu
Vaxigrip [i Influvac `mpotriva gripei de
sezon. Sute de mii de doze de vaccin
antigripal au ajuns la Ia[i `n ultimele dou\
luni de la `nceputul campaniei gratuite
A [asea tran[` de vaccin
antigripal a ajuns la Ia[i.
Ministerul S`n`t`]ii a distribuit
Direc]iei de S`n`tate Public`
(DSP) Ia[i înc` 23.400 de doze
de tip Influvac [i 16.896 de
vaccinuri antigripale Vaxigrip
O nou` tran[` de 40.296 de doze de vaccin
antigripal a \nceput s` fie distribuit` \n jude]ul
Ia[i de ieri, 2 decembrie 2020, pentru a imuniza
categoriile cu risc mare de \mboln`vire. Campania
de vaccinare gratuit` se adreseaz` persoanelor
cu vârsta de peste 65 de ani, cu boli cronice, în
special boli respiratorii [i cardiovasculare, boli
metabolice. De asemenea, sunt viza]i copiii [i
batrânii institu]ionaliza]i, personalul medical, precum
[i gravidele. |n aceste zile vor fi distribuie 16.896
de doze de Vaxigrip c`tre cabinetele medicilor
de familie care sunt destinate imuniz`rii copiilor
cu vârsta cuprins` între 6 luni [i 3 ani. De
asemenea, medicii de familie din Ia[i mai primesc
23.400 de doze de vaccin antigripal Influvac pentru
continuarea imuniz`rii persoanelor cu risc ridicat
de îmboln`vire, c`tre personalul medico-sanitar,
dar [i pentru copii [i batrâni din centrele sociale.

DSP Ia[i a primit \n campania
gratuit` de vaccinare antigripal`
un num`r de 265.638 de doze
de Influvac [i Vaxigrip
DSP Ia[i mai a[teapt` \n luna decembrie o
ultim` tran[` de doze de vaccin antigripal. Prima

tran[` de vaccin antigripal Influvac a fost de 15.600
de doze, iar a doua, de 4.400 de doze de vaccin
antigripal Vaxigrip, destinate imuniz`rii copiilor
cu vârsta cuprins` între 6 luni [i 3 ani, la care
este recomandat` vaccinarea. Cea de-a treia tran[`,
ajuns` la Ia[i pe data de 19 octombrie 2020, a
fost de 23.400 de doze Influvac. Ultimele dou`
tran[e de vaccin antigripal constau în 6.350 de
doze Vaxigrip [i 23.520 de doze Influvac, care au
fost repartizate la mijlocul lunii noiembrie. „La
\nceputul acestei s`pt`mâni a ajuns la Ia[i cea dea [asea tran[` de vaccin antigripal. Este vorba
despre 23.400 de doze de tip Influvac [i 16.896
de vaccinuri antigripale Vaxigrip. Pân` la sfâr[itul
anului o s` mai ajung` o tran[` cu cele dou`
tipuri de vaccinuri. Ca în fiecare an, campania
Ministerului S`n`t`]ii se deruleaz` prin cabinetele
medicilor de familie [i în unit`]ile sanitare cu
paturi. Reamintim c` respectarea regulilor de igien`
reprezint` o regul` esen]ial` pentru prevenirea
îmboln`virilor”, au declarat reprezentan]ii DSP Ia[i.

Mii de pacien]i din categoriile
cu risc ridicat de \mboln`vire
au fost vaccina]i antigripal
De la \nceputul campaniei de vaccinare
antigripal`, conform ultimelor date centralizate
de DSP Ia[i, s-au vaccinat 51.096 de persoane
din jude]. A[adar, din data de 14 septembrie au
fost vaccinate: 18.292 pacien]i cu boli cronice [i
25.657 de persoane cu vârsta de peste 65 de
ani. Dintre cadrele medicale [i alte categorii de
personal auxiliar s-au vaccinat un num`r total
de 5.543 de persoane, iar \n centrele sociale doar
137 de copii [i b`trâni. Au mai fost vaccinate

331 de gravide din Ia[i [i au fost imuniza]i 1.137
de copii de la 6 luni la 3 ani. „Dac` un num`r
de 4 pacien]i care nu [i-au vaccinat copii se
\nregistreaz` \n decursul a 4 ani, ar \nsemna c`
refuz` 4 din 120 de p`rin]i. La noi este un
procent mic de refuz pentru vaccin. Dar, \n
fiecare an, avem un p`rinte care refuz` vaccinul.
Mai mult, este vorba despre indolen]`, pentru
c` nu d`deau prea mult` importan]` gripei. De
când a \nceput pandemia COVID-19, aceste situa]ii
nu se mai \ntâlnesc”, explic` Liviu Oprea,
pre[edintele Colegiului Medicilor din Ia[i.

Pacien]ii vin la medicii de
familie cu vaccinul antigripal
achizi]ionat din surse proprii
Multi pacien]i vin la medicii de familie cu
vaccinul antigripal pe care \l g`sesc cu greu \n
farmaciile din Ia[i. Pentru c` num`rul vaccinurilor

este limitat, iar oamenii \[i doresc s` se protejeze,
medicii au \n unele zile peste 20 de persoane
care solicit` vaccinarea. Dintre ace[tia, doar 23 pacien]i fac parte din categoria cu risc [i sunt
vaccina]i antigripal. „Am mai r`mas cu cel mult
4 vacciuri pentru adul]i [i termin ultima tran[`
primit` pentru pacien]ii pe care \i monitorizez.
A[tept`m s` ajung` o nou` tran[`. Nu mai este
ca \n ceilal]i ani, fiindc` oamenii se vaccineaz`.
Oamenii caut` [i singuri s` achizi]ioneze vaccinul.
Am [ase pacien]i care au venit s`pt`mâna trecut`
cu vaccinul \n mân`. Zilnic se vaccineaz` antigripal
\n jur de doi, trei pacien]i din grupul ]int`. Mai
precis, este vorba de copii [i persoane cu boli
cronice, dar noi recomand`m vaccinarea antigripal`
tuturor. Din fericire, mul]i pacien]i sunt din
categoria celor care vor s` se protejeze [i se
vaccineaz`”, a ad`ugat dr. Liviu Oprea, pre[edintele
Colegiului Medicilor Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

ıGhid al profesorului în utilizarea realit\]ii virtuale în educa]ie‰,
implementat de Liceul Teoretic de Informatic\ ıGrigore Moisil‰ Ia[i
La Ia[i a avut loc lansarea [i
implementarea unui „Ghid al
profesorului în utilizarea realit`]ii
virtuale în educa]ie. Totul a avut
loc la Liceul Teoretic de
Informatic` „Grigore Moisil” (LIIS)
Ia[i [i \n parteneriat cu Funda]ia
EuroEd. Cele dou` entit`]i au
organizat trainingul na]ional pe
tema utiliz`rii noilor tehnologii în
înv`]are bazate pe realitate
virtual` [i augmentat`, desf`[urat
pe Platforma Microsoft Teams, pe
care func]ioneaz` LIIS ONLINE. La
training au participat peste 45 de
cadre didactice de diferite
specialit`]i de la [colile din jude]
Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil”
(LIIS) din Ia[i [i Funda]ia EuroEd au organizat
trainingul na]ional pe tema utiliz`rii noilor tehnologii
în înv`]are bazate pe realitate virtual` [i augmentat`,
desf`[urat pe Platforma Microsoft Teams, pe care
func]ioneaz` LIIS ONLINE. La training vor participa
peste 45 de cadre didactice de diferite specialit`]i
de la [colile din jude]. Liceul Teoretic de Informatic`
„Grigore Moisil” Ia[i î[i propune s` schimbe
abord`ri în educa]ie, s` introduc` noi tehnologii

în înv`]are [i s` exerseze cu elevii înv`]area
imersiv` care îi plaseaz` pe ace[tia într-un mediu
interactiv pentru a experimenta concepte.

Trainingul este organizat în
cadrul unui proiect Erasmus<,
finan]at de Comisia European`
Trainingul este organizat în cadrul proiectului
Erasmus< nr. 2018-1-RO01-KA201-049411, intitulat
„Future schools using the power of Virtual and
Augmented Reality for education and training in
the classroom”, finan]at de Comisia European`
(CE) prin Programul ERASMUS<. Mai multe
informa]ii despre proiect [i resursele educa]ionale
deschise create în cadrul acestuia sunt disponibile
online:
https://www.vr-school.eu/,
https://www.youtube.com/channel/UCRu3bE9I9zu48
Nl1vU982zQ, http://liis.ro/Pages/view/news/702
„Ghidul profesorului în utilizarea realit`]ii
virtuale în educa]ie” a fost creat de c`tre partenerii
de proiect: Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore
Moisil” Ia[i (România), Funda]ia EuroEd, Ia[i
(România), „Make up your business”, Ia[i (România),
Pixel Associazione (Italia), CIPAT (Italia), Instituto
Politécnico de Braganca (Portugalia), Soros
International House, (Lituania), Vilniaus Karoliniskiu

Gymnasium (Lituania).

De la experien]a imersiv` la
educa]ia imersiv`, respectiv
evolu]ia tehnologiei în educa]ie
|n acest context, agenda training-ului a cuprins:
prezentarea proiectului Erasmus< nr. 2018-1-RO01KA201-049411 - prof. dr. Adina
Romanescu (coordonator proiect), Liceul
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” Ia[i;
„Intro: de la experien]a imersiv` la educa]ia
imersiv` - prof. dr. Adina Romanescu; „Evolu]ia
tehnologiei în educa]ie - prof. Maria Rados, Liceul
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” Ia[i;
Realitate virtual` [i realitate augmentat` între
deziderat [i necesitate - prof. Cristina Fulop [i
prof. Daniela Zaharia, Liceul Teoretic de Informatic`
„Grigore Moisil” Ia[i; Proiectarea scenariilor
didactice bazate pe realitate virtual` [i prezentarea
exemplelor de scenarii didactice STEM create
de profesorii din Liceul Teoretic de Informatic`
din Ia[i - prof. dr. Liliana Andrici, prof. L`cr`mioara
Popa, prof. dr. Marius Smirnov; Aptitudinile
digitale - prof. Elza Gheorghiu, Funda]ia EuroEd;
XR, o nou` dimensiune a înv`]`rii experien]iale
- Raluca Munteanu, Make up your business;

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

Realitatea virtual` - beneficii [i echipamente prof. Cristian Timoficiuc, Funda]ia EuroEd [i
evaluarea training-ului.

„Trebuie s` producem inova]ii
în sala de clas` pentru a ne
conecta la societatea
inteligent`”, arat` prof. dr.
Adina Romanescu
La acest nivel, profesorii implica]i consider`
c` unit`]ile de \nv`]`mânt trebuie s` se adapteze
[i s` se transforme având \n vedere contextul
actual, pandemia de COVID-19 [i derularea
cursurilor on-line. „{colile care înva]` vor deveni
cu adev`rat [coli care se transform`. Trebuie s`
producem inova]ii în sala de clas` pentru a ne
conecta la societatea inteligent`. Dac` perspectivele
cadrelor
didactice despre înv`]are se intersecteaz` cu
cele ale elevilor [i reu[im s` conect`m stilurile
de predare ale acestora la stilurile de înv`]are
ale elevilor, atunci acesta poate fi un bun început”,
men]ioneaz` Adina Romanescu, director al Liceului
de Informatic` din Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Premier\ [i punct de atrac]ie
pentru b\rba]i! La USAMV Ia[i
se testeaz\ berea cu ghimbir
Studen]ii Universit`]ii de {tiin]e Agricole
[i Medicin` Veterinar` „Ion Ionescu de la
Brad” din Ia[i testeaz` re]eta berii cu
ghimbir în atelierul propriu de
microproduc]ie. Tinerii de la specializ`rile
ce apar]in de ingineria produselor
alimentare, de la Facultatea de
Agricultur`, au participat deja la întreg
fluxul tehnologic al primei [arje de bere în
care a fost ad`ugat ghimbir natural, întreg
demersul având în exclusivitate scop
didactic
Punct de atrac]ie [i de interes pentru majoritatea b`rba]ilor!
|n premier`, la Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i se testeaz`
re]eta berii cu ghimbir în atelierul propriu de microproduc]ie.
A[adar, studen]ii de la specializ`rile ce apar]in de ingineria
produselor alimentare, de la Facultatea de Agricultur`, au participat
deja la întreg fluxul tehnologic al primei [arje de bere în care
a fost ad`ugat ghimbir natural, întreg demersul având în exclusivitate
scop didactic. Este o ini]iativ` special` a institu]iei de \nv`]`mânt.
A[adar, pe parcursul test`rilor finale sunt apreciate calitatea
spumei, timpul de spargere a acesteia, culoarea, aroma, prezen]a
bioxidului de carbon. „Studen]ii de la specializ`rile «Tehnologia
prelucr`rii produselor agricole», Protec]ia consumatorului [i a
mediului, Exploatarea ma[inilor [i instala]iilor pentru agricultur`
[i industria alimentar` au participat, pe faze de lucru, la realizarea
primei tran[e de bere cu ghimbir din atelierul nostru de
microproduc]ie. Am parcurs toate etapele, inclusiv analiza senzorial`,
iar reac]iile au fost mult peste a[tept`rile noastre”, a transmis
ing. dr. Vasile Dobre, responsabil în cadrul atelierului de
microproduc]ie bere al USAMV Ia[i. În cadrul test`rilor finale
sunt apreciate calitatea spumei, timpul de spargere a acesteia,
culoarea, aroma, prezen]a bioxidului de carbon, iar studen]ii care
au participat la testare, inclusiv la degustare în cadrul laboratoarelor
de analiz` senzorial`, sunt încânta]i de produsul ob]inut.

Studen]ii au fost impresiona]i c`
au putut observa fluxul tehnologic, de la
\nceput [i pân` la produsul finit
Studen]ii de la USAMV Ia[i au fost profund impresiona]i de
faptul c` au fost implica]i \n fluxul tehnologic pân` la produsul

finit. „În primul rând, a[ putea spune c` este printre cele mai
frumoase [i interesante aspecte ale studen]iei mele, acesta al
test`rii [i al aprecierii produselor noastre. În ceea ce prive[te
berea noastr` cu ghimbir, pe care am degustat-o în practic`, a[
putea spune c` mi-a pl`cut, îns` mai degrab` pot spune c` sunt
fidel` berii clasice, nu celei cu arome. Este foarte interesant s`
vezi cum se fabric` berea, s` vezi tot fluxul tehnologic pân` la
produsul finit, suntem foarte noroco[i c` avem parte de astfel de
experien]e la facultatea noastr`”, a spus Iulia Sincu, student` în
anul II la Facultatea de Agricultur`, specializarea Tehnologia
prelucr`rii produselor agricole.

Centru pentru valorificarea microproduc]iei
agricole [i veterinare, respectiv
de produse tradi]ionale, la USAMV Ia[i
De completat c` USAMV Ia[i va deschide [i un Centru pentru
valorificarea microproduc]iei agricole [i veterinare, respectiv de
produse tradi]ionale. Astfel, de la magazinul alimentar cu produse
proprii vor putea fi achizi]ionate diverse alimente ce provin din
fermele Universit`]ii, din atelierele de micro-produc]ie. În urma
activit`]ilor desf`[urate în fermele [i atelierele de micro-produc]ie
ale facult`]ilor de Agricultur`, Horticultur`, Zootehnie [i Medicina
Veterinar`, studen]ii [i cadrele didactice ob]in diverse produse,
cum ar fi preparate din carne, lactate, produse de panifica]ie,
legume, fructe, vin, dar [i r`saduri, puie]i sau vi]`-de-vie. Toate
aceste produse tradi]ionale „made by USAMV Ia[i” vor fi
comercializate la acest magazin alimentar care va fi deschis chiar
în campusul Universit`]ii de Agronomie Ia[i, din Dealul Copoului.
Valentin HU}ANU

~n aceste zile, Ia[ul
este gazda celei de-a
XIV-a edi]ii a Festivalului
de Teatru ıAurel Luca‰,
eveniment organizat de
Casa de Cultur] a
Studen]ilor Ia[i prin
Teatrul Studen]esc
ıLudic‰
De mâine, 3 decembrie, [i pân` duminic`, 6 decembrie
2020, la Ia[i se deruleaz` cea de-a XIV-a edi]ie a Festivalului
de Teatru „Aurel Luca”, eveniment organizat de Casa de Cultur`
a Studen]ilor Ia[i (CCS), prin Teatrul Studen]esc „Ludic”.
Sprijinul este oferit de Prim`ria Municipiului Ia[i (PMI) [i al
Ministerului Tineretului [i Sportului (MTS). „Edi]ia din acest
an a manifest`rii festivalului se va desf`[ura sub auspiciul
anivers`rii a 42 de ani de la înfiin]area Teatrului «Ludic», al
c`rui ini]iator a fost Aurel Luca”, a consemnat Bogdan Crucianu,
directorul Casei de Cultur` a Studen]ilor Ia[i.
Festivalul propune abord`ri diferite ale fenomenului teatral,
de la mont`ri clasice, la puneri în scen` curajoase, de la
teatrul absurdului la teatru-dans, toate reunite sub semnul
calit`]ii [i al pasiunii pentru teatru. „Spectacolele poart` mesaje
puternice [i transmit emo]ie, creionând un portret al fenomenului
teatral tân`r, un fenomen viu, aflat în continu` schimbare”,
a precizat Andrei Ciobanu, coordonatorul festivalului. Edi]ia
de anul acesta se va desf`[ura online, reprezenta]iile artistice
ale trupelor invitate din ]ar` vor fi transmise pe paginile de
Facebook ale Casei de Cultur` a Studen]ilor din Ia[i [i Teatrul
Ludic. În cadrul evenimentul din acest an nu vor lipsi
spectacolele pentru cei mici, workshop-uri, dar [i spectacole
ale Teatrului Studen]esc „Ludic”.

Programul Festivalului de Teatru
„Aurel Luca”, eveniment organizat de
Casa de Cultur` a Studen]ilor Ia[i
prin Teatrul Studen]esc „Ludic”
Astfel, programul Festivalului de Teatru „Aurel Luca”
cuprinde: joi, 3 decembrie, ora 20:00, Teatrul Ludic, Ia[i „Insula femeilor”, dup` Valeriu Butulescu, regia Andrei Ciobanu,
vineri, 4 decembrie, ora 11:00, „O poveste descâlcit`” - spectacol
pentru cei mici. Vineri, 4 decembrie, ora 18:00, workshop Tehnici [i exerci]ii de respira]ie, dic]ie [i improviza]ie în
pandemie - Andrei Ciobanu, vineri, 4 decembrie, ora 20:00,
„Bacteria H”, Bra[ov - Auto. Parc` nu î]i mai e ru[ine cu
tatuajele tale”, de George Lucian Ciobanu, regia George Lucian
Ciobanu. Sâmb`t`, 5 decembrie, ora 11:00, „O întâmplare
fericit` - spectacol pentru cei mici, sâmb`t`, 5 decembrie, ora
18:00, Trupa Teatrul Liber „Imago”, Cluj-Napoca - „Via Animae
sau Calea unui nou-n`scut”, regia Maria-Alexandra R`dulescu,
M`d`lin Balint, sâmb`t`, 5 decembrie, ora 20:00, Teatrul
Studen]esc „Thespis”, Timi[oara - „M`icu]a Maria Ignatius
explic` totul”, de Cristopher Durang, regia Salahhé. Duminic`,
6 decembrie, ora 11:00, „Din lumea lui Minnie Mouse” spectacol pentru cei mici, duminic`, 6 decembrie, ora 18:00,
Teatrul Studen]esc „Moft”, Ploie[ti - „My Darling Eliza”,
adaptare dup` „Pygmalion”, de George Bernard Show, regia
Antoaneta Trifu, duminic`, 6 decembrie, ora 20:00, „Microbis
Dance Company”, Sibiu - „Ultima îmbuc`tur` din... dragoste”,
de Hugo Wolff, regia Hugo Wolff.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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A dat cu mâna ei dou\ carduri bancare cu
tot cu PIN [i câteva mii de lei dup\ ce a
aflat c\ so]ul ei este `n stare critic\,
infectat cu COVID-19

O familie din Ia[i s-a trezit f`r`
economii dup` ce a fost p`c`lit`.
Un simplu telefon primit de la un
necunoscut a f`cut-o pe o
ie[eanc` s` scoat` din buzunar
o sum` de bani [i dou` carduri
bancare. A fost p`c`lit` prin
„Metoda COVID-19”, metod` ce
pare s` fi detronat „Metoda
accidentul”

O familie din Ia[i s-a trezit peste noapte f`r`
carduri [i far` banii economisi]i ani la rând dup`
ce a fost p`c`lit`. Povestea \ncepe \n urm` cu câteva
zile \n comuna ie[ean` Tome[ti. O femeie \n vârst`
de 60 de ani a fost contactat` telefonic de un
necunoscut care i-a spus c` so]ul ei a ajuns la
spital \n stare foarte grav` [i a fost depistat pozitiv
cu COVID-19. Individul care s-a dat drept medic ia cerut 30.000 de lei pentru a procura un aparat
de oxigen f`r` de care via]a so]ului femeii nu ar
mai fi putut continua. Femeia, disperat`, a acceptat
s` se \ntâlneasc` cu infractorul chiar lâng` blocul
ei, la Tome[ti. I-a dat acestuia câteva sute de lei
[i dou` carduri bancare la care a ata[at codul PIN.
Individul s-a f`cut nev`zut \n scurt timp. Mul]umit`
c` a f`cut un pas important pentru salvarea so]ului
ei, a a[teptat ve[ti bune. Vestea bun` a venit, \ns`
[i cea rea i-a urmat. So]ul femeii era s`n`tos tun,
\ns` bugetul familiei s-a \mpu]inat considerabil. Drept
urmare, cei doi so]i [i-au dat seama c` au fost
p`c`li]i [i au mers la poli]ie.

Au mai fost \nregistrate
cazuri similare la Ia[i
Metoda „COVID-19” pare s` fie o nou` ]eap`
care prinde contur la Ia[i. Infractorii s-au gândit

Bursa bârfelor
Ups! Probleme \n paradis.
Trage de timp s` scape de
curtea de conturele!
Babele bârfitoare \ncep rubrica de azi cu o
povestioar` scurt` despre Beatrisica cea Urât`,
sau Rânceda, cum i se mai spune. Dup` cum
poate a]i aflat, a fost infectat` cu covidel. Doamne
feri’! Nu dorim r`ul la nimeni. Totu[i, ceva tot
tre s` spunem despre ea. La enstetu]ia pe care
o conduce sunt probleme mari, iar curtea de
conturi a cerut ni[te explica]ii. Totul s-a potrivit
m`nu[` pentru Beatrisica, având \n vedere perioada
asta. Tot amân` \ntâlnirea cu cei de la curte [i
\ntre timp s-a apucat de ascuns documente. Babele
au aflat c` vreo dou` s`ge]ele de-ale ei au pitit
bine documentele, \ns` vor avea multe de tras.
Rânceda va da vina pe ei \n secunda doi \n dorin]a
de a sc`pa basma curat`. Mai vedem ce va fi,
dar un lucru e clar, lucrurile nu vor prinde o
form` prea frumoas`. P.S. Cic` de când s-a trezit
cu Covidelul pe ea, [i-a cam schimbat comportamentul.
E cam isteric` a[a [i, cic`, [i \n cas` sta cu masc`
[i m`nu[i, iar la serviciu nu se mai atinge de
nimic!

Pu[c`relu’ [i-a tras
ma[in` de lux nou`. Din
ce bani oare? E s`rac lipit...
|n continuarea rubricu]ei de azi, babele v`
mai povestesc câte ceva despre Pu[c`relu, sau

c` \n aceast` perioad`, \n pandemie, pot ob]ine
ni[te bani f`r` s` fac` prea mult efort. La \nceputul
lunii trecute, agen]ii din cadrul Sec]iei IV de Poli]ie
Ia[i au fost sesiza]i de c`tre o femeie de 74 de
ani despre faptul c` a fost contactat` pe telefonul
fix de o persoan` necunoscut`, care a pretins c`
este medic [i care i-a transmis c` fiul s`u este
internat în spital, fiind grav bolnav [i având nevoie
de un aparat de ventila]ie. În acest sens, necunoscutul
i-a solicitat 20.000 lei necesari pentru achizi]ionarea
rapid` a unui astfel de aparat. Femeia i-a transmis
apelantului c` nu de]ine aceast` sum` de bani, iar
acesta a încheiat conversa]ia. În cauz`, poli]i[tii
efectueaz` cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii
de tentativ` de în[el`ciune, în vederea identific`rii
autorului [i tragerii acestora la r`spundere penal`.
Poli]i[tii v` recomand` s` nu da]i sume de bani
necunoscu]ilor, indiferent de pretextul prezentat, [i
s` suna]i la poli]ie dac` ave]i suspiciunea c` sunte]i
victima unei în[el`ciuni.

Metoda „COVID-19” a detronat
metoda „accidentul”
De cele mai multe ori, oamenii sunt foarte
creduli [i întotdeauna va exista cineva preg`tit s`
profite de naivitatea unor semeni. Astfel, autorii
apeleaz` telefonic poten]ialele victime, c`rora le
comunic` faptul c` un membru al familiei acestora
a suferit sau a provocat un accident rutier [i, sub
falsa identitate, (de exemplu: pretind ca sunt avoca]i
sau chiar membri ai familiei) solicit` diferite sume
de bani necesare acoperirii pagubelor cauzate de
accident (costuri de spitalizare, daune materiale
etc.). Pentru reu[ita infrac]ional`, mai este doar un
pas pentru ca victima s` depun` sumele de bani
solicitate într-un cont pe numele unei persoane
men]ionate de autori. „Este normal ca orice p`rinte
s`-[i ajute copilul aflat în nevoie. Îns`, înainte de
a efectua orice demers în acest sens, este bine s`

verifica]i informa]iile primite. În prezentul tip de
în[el`ciune, infractorii se bazeaz` în primul rând
pe puternica reac]ie emo]ional` pe care vestea dat`
o produce, [i anume starea de [oc [i teama. Acestea
sunt elementele pe care mizeaz` r`uf`c`torii, [tiind
c` majoritatea oamenilor ac]ioneaz` precipitat în
asemenea situa]ii”, au transmis poli]i[tii. Autorii
acestui tip de în[el`ciune cunosc foarte multe
elemente personale ale posibilelor victime (profesia,
apelative utilizate de membrii familiei, programul
de lucru etc.), astfel încât câ[tig` încrederea victimei
[i o conving pe aceasta c` cele relatate sunt reale.

De ce trebuie s` se
fereasc` ie[enii
Având în vedere aspectele prezentate, poli]i[tii
recomand` cet`]enilor s` nu trimit` sume de bani

unor persoane necunoscute, s` se adreseze [i s`
sesizeze cea mai apropiat` unitate de poli]ie sau
s` apeleze num`rul unic de urgen]` 112 ori de câte
ori au suspiciuni cu privire la faptul c` ar putea fi
urm`toarea victim` a unei infrac]iuni de în[el`ciune,
prin care se încearc` inducerea în eroare prin aceste
„pove[ti” cu caracter emo]ionant. „Pentru a evita
s` deveni]i victima unei infrac]iuni de în[el`ciune,
este bine s` analiza]i cu aten]ie informa]iile primite
[i s` v` pune]i câteva întreb`ri elementare referitoare
la veridicitatea lor. Este adev`rat c`, din diferite
motive, cum ar fi: traume fizice sau emo]ionale,
vocea «rudei», «fiului», «fiicei» care sun` pentru a
solicita sprijin v` poate p`rea schimbat`, îns` nu
ezita]i s` cere]i am`nunte referitoare la situa]ia
prezentat`”, au mai precizat poli]i[tii.

Drago[ SAVIN

Relu]u Fenecheiu]u. Dup` ce a ciordit cât a putut
de peste tot, a venit vremea s` dea banii \napoi
la stat, dar surpriz`! N-are ce mai da. Se d` lovit,
\ns`, de fapt, doarme pe bani. Recent s-a auzit
prin Târg c` Relu]u [i-a tras un bemweu seria 7
de-]i vine s` plângi dup` el. Desigur, probabil c`
nu-i pe numele lui, s` par` tot s`rac. Deh, cam
a[a se \ntâmpl` lucrurile \n Românica noastr`.
Furi, faci pu[c`rie, e[ti infractor, dar banul e ban.
Ce s` mai zic` babetele, s`-]i fie de bine Pu[c`relule!
La mai mult. Ups! Am scapat porumbelu! Ultima
dat` când ]i-au urat babele asta ai stat câ]iva ani
dup` gratii la r`coare!

Iaca se laud` c` d` [p`gi
peste tot ca s` nu p`]easc`
nimic. A[a s` fie oare?
La final de rubricu]`, babele v` mai zic dou`
vorbe despre un nene pe nume Floricel Buhai,
patronache pe la Hinterprans. Peste tot se laud`
c` are pile la mili]ie [i prin alte p`r]i [i spune
c` lui n-are ce s`-i fac` vreodat` cineva. Face
evaziune fiscal` [i bani la negru gârl`, dar nimeni
nu se apropie de el. Ce-i drept, umblau ni[te
zvonuri conform c`rora cotiza lunar pe la diferi]i
[`fu]i de enstitu]ii publice, dar babele nu [tiu ce
s` zic`. Oricum, mai povestim despre el [i \n
edi]iunile viitoare. Pân` una-alta, babele mai trag
cu urechea [i mai arunc` un ochi peste ce face
Floricel [i mai vorbim... Era s` uit`m. Interesant
ar fi de v`zut [i ni[te hârtii din alea care se
depun pe la Finansuri. Sunt surprize mari de tot
[i acolo.
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