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Ieșenii s-au împrumutat mai mult la
bănci în plină pandemie de COVID-19

Cu creditele primite au cumpărat
locuințe de 6,3 miliarde de euro
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Tranzacție
spectaculoasă în
Copou cu moștenitorii
domnitorului
Al.I.Cuza!
actualitate 8

Vânzare importantă în Copou, chiar în spatele
USAMV Iași. Un teren de 3,5 hectare este scos
la vânzare, proprietate ce poate fi folosită
pentru edificarea unui proiect imobiliar.
Vânzătorii sunt moștenitori ai familiei
domnitorului Al.I.Cuza

social
4
A rămas
O studentă din Iași a inventat
fără permis de
un cont de Facebook pentru a-și
conducere pentru
putea spune din umbră povestea
viteză, a fost prins Știți ce e rușinea? Da, e sentimentul greu
apasă de multe ori pe umerii
din nou la volan, iar care
oamenilor. Irina este o tânără studentă
miercuri seara a
din Iași, care are o poveste de viață greu
de crezut. A crescut alături de 10 frați și a
nenorocit un puști
trăit aproape de pe o zi pe alta. Chiar

actualitate 7

dacă nu a avut mai nimic vreodată, a trăit
mereu cu un singur gând: să se dezvolte,
să crească, să poată să se întrețină...
expres

Un tânăr fără permis de conducere a
nenorocit un puști de 13 ani care voia să
traverseze strada. Șoferul care l-a lovit
nu mai avea drept de conducere după
ce a fost prins cu viteză
eveniment 3
Un avocat ieșean, candidat
independent la alegerile de
duminică! Ciprian Mitoșeriu:
„Vreau să le ofer ieșenilor o
reprezentare reală în Parlament!”
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Dezvăluiri incitante despre un
hotel de lux, aflat în zona centru din Iași!
Mansarda devenise un loc renumit
Un hotel de lux, aflat în zona centru
din Iași și la baza celebrului Copou,
a fost construit pe terenul situat pe
strada Elisabeta nr. 8, zona Râpa
Galbenă din oraș. Hotelul Bejan este
o construcție istorică, ridicat la
1897 de inginerul Grigore Bejan pe
proprietatea sa. Incitant este că
mansarda imobilului devenise un
loc renumit pentru prostituție
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{ans\ pentru spitalul
mobil de la Le]cani.
Prostia Euronest poate
fi reparat\ pentru
recuperarea celor
13,4 milioane de euro
Spitalul mobil Le]cani poate prinde finan]are european`.
Dup` o linie ratat` de la bun \nceput de fosta conducere a
Consiliului Jude]ean Ia[i [i a Asocia]iei pentru Dezvoltare
Intercomunitar` (ADI) Euronest pentru decontarea fondurilor,
situa]ia pare c` s-a schimbat. Marcel Bolo[, ministrul Fondurilor
Europene, a sus]inut c` s-a deschis o linie de finan]are \n
acest sens [i pentru care se pot aplica cereri pân` \n prim`vara
lui 2021. Asta dup` ce pentru unitatea medical` a aplicat ADI
Euronest, for neeligibil \n acest sens. „Fondurile s-au consumat,
apelul fiind \nchis pe 30 septembrie. Au fost peste 50 de
milioane de euro. De ast`zi \ns`, consiliile jude]ene pot s`
depun` noi cereri de finan]are pentru a ob]ine finan]are pentru
spitalele modulare. Dac` vor s`-[i extind` sec]iile de terapie
intensiv`, pot face acest lucru \n cadrul spitalelor mobile”, a
spus Marcel Bolo[, ministrul Fondurilor Europene.

CJ Ia[i vrea s`-[i recupereze investi]ia
\n spitalul mobil de la Le]cani
Actuala conducere a Consiliului Jude]ean Ia[i a ar`tat c`
spitalul mobil de la Le]cani ar urma s` se dezvolte \n perioada
urm`toare. Pentru asta ar trebui \ns` un nou set de fonduri,
iar decontarea din banii Uniunii Europene ar scuti bugetul
CJ de o cheltuial` \n plus. „Pentru spitalul de la Le]cani am
avut discu]ii la Ministerul Fondurilor Europene. |n urma vizitei
ministrului Nelu T`taru, a discu]iilor cu cei de la Direc]ia de
S`n`tate Public` [i cu managerii spitalelor ie[ene, am stabilit
o dezvoltare pe infrastructura medical`. Pentru decontarea
fondurilor europene ar trebui s` r`spund` cei de la Euronest,
beneficiarul unit`]ii medicale”, a men]ionat Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.
|n mandatul anterior, ADI Euronest a f`cut cererea de
finan]are european`, \ns` aceasta nu a fost considerat` a fi
eligibil`. Singurii care puteau depune cerere pe aceast` linie
erau consiliile jude]ene [i inspectoratele pentru situa]ii de
urgen]`, dar [i Ministerul Ap`r`rii Na]ionale (MApN). Cum
spitalul mobil de la Le]cani este unul de tip ROL 3, de tip
containere de logistic` medical`, doar aceste institu]ii puteau
ob]ine finan]are european`. Maricel Popa, fostul [ef al CJ Ia[i,
a ini]iat un proiect de hot`râre prin care a schimbat denumirea
spitalului, \ntr-o \ncercare de a prinde banii europeni. Documenta]ia
a fost depus` în data de 8.09.2020 cu denumirea de „sec]ia
exterioar` Spital mobil/ modular din containere de logistic`
medical` (250 paturi) pentru diagnostic [i tratament pentru
combaterea r`spândirii COVID-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.
Denumirea a fost \ns` schimbat` mult prea târziu pentru a mai
beneficia de finan]are european`. Titulatura ini]ial` de spital
mobil pentru tratarea pacien]ilor de COVID-19 de la Le]cani,
cu care a insistat Maricel Popa, a pus cruce finan]`rii europene.
Vlad ROTARU
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Scandal mocnit pe zeci de
milioane de euro `n jude]ul
Ia[i. Revolt\ uluitoare a
muncitorilor de pe traseul
axei rutiere Ia[i-Suceava
M`rturie [ocant` a unor persoane
apropiate de unul din cele mai importante
proiecte de infrastructur` din jude]ul Ia[i.
Una din firmele care lucreaz` la
reabilitarea drumurilor jude]ene incluse \n
axa rutier` Ia[i-Suceava este acuzat` de
faptul c` nu-[i mai pl`te[te oamenii. O
persoan` care lucreaz` la acest proiect a
reclamat faptul c`, de mai multe luni,
societatea respectiv` nu [i-a onorat
obliga]iile salariale
Situa]ie f`r` precedent \n jude]ul Ia[i. Un proiect derulat cu
fonduri europene de Consiliul Jude]ean Ia[i se afl` \n mijlocul
unui scandal monstru. Societatea Alpenside SRL Bucure[ti, cea
care a câ[tigat procedura derulat` de CJ pentru axa rutier` Ia[iSuceava, este contestat` tocmai din interior. Unii angaja]i s-au
declarat nemul]umi]i de situa]ia intern` a firmei, dup` ce aceasta
nu [i-ar mai fi onorat obliga]iile fa]` de ei.

Contract uria[ din banii lua]i de la CJ Ia[i.
Lucrarea \nainteaz` \n ritm de melc
Contractul de reabilitare a primelor dou` loturi din axa rutier`
Ia[i-Suceava a fost atribuit firmei Alpenside SRL din Bucure[ti.
Firma a b`tut palma cu cei de la Consiliul Jude]ean Ia[i pentru
21,8 milioane de euro, sum` care include ambele loturi contractate.
Este vorba despre lotul 1 pe DJ 282 limit` Ia[i – Rediu – Movileni
– Gropni]a – DJ 281D (29,584 km). Lotul doi prevede lucr`ri pe
DJ 281D de la Coarnele Caprei – Focuri – Gropni]a [i DJ 281B
Coarnele Caprei – Belce[ti (DJ 281), în lungime de 22,001 km.
|ns` de la semnarea contractului lucr`rile au \naintat extrem de
greu, firma neavând suficiente utilaje pe traseu pentru a face fa]`
proiectului.

M`rturia unui angajat al firmei care a prins
potul \n jude]ul Ia[i. Reac]ia Alpenside SRL
Cu toate c` au prins milioane de euro din fondurile europene
destinate acestui proiect, cei de la Alpenside SRL au fost acuza]i
c` nu [i-au pl`tit angaja]ii. Unul dintre ace[tia chiar a cerut
explica]ii, sugerând c` [efii au dat vina pe CJ Ia[i pentru lipsa
banilor. „Lucrez la firma Alpenside SRL, care se ocup` de Axa
Rutier` Strategic` Ia[i-Suceava. Nu suntem pl`ti]i de mai bine de
dou` luni. Au motivat faptul c` cei de la Consiliul Jude]ean Ia[i

nu au pl`tit”, a spus o persoan` angajat` a Alpenside SRL [i care
lucreaz` la acest proiect de reabilitare a infrastructurii din jude]ul
Ia[i. Pe de alt` pate, cei de la Alpenside SRL au sus]inut c`
informa]ia este fals`. „Informa]ia transmis` este fals`. Salariile sau primit la timp. Programul a ajuns la 40 la sut` din stadiul de
execu]ie, iar noi vom respecta contractul”, au transmis cei de la
Alpenside SRL.
Conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i nu a r`spuns apelurilor
telefonice ale redactorilor BZI pentru a comenta situa]ia.

Epopee f`r` sfâr[it pe axa rutier`
Ia[i-Suceava. Lucrare
cu probleme pe toate loturile
Axa rutier` Ia[i-Suceava reprezint` un drum lung de 170 de
kilometri pân` în municipiul din jude]ul vecin. Cea mai mare
parte a lucr`rilor, pe 92 de kilometri, se vor derula pe jude]ul
Ia[i. Contractul pe jude]ul Ia[i a fost împ`r]it pe 3 loturi. Dou`
dintre acestea au fost atribuite asocierii Alpenside SRL- General
Trust Arge[, în timp ce al treilea se afl` \n evaluare. Ini]ial, acesta
a fost atribuit asocierii Alpenside SRL- SC WFA Impex SRL, \ns`
a fost contestat [i repus în analiz`. Ulterior, a fost atribuit asocierii
Eky Sam SRL - Dimex 2000 Company SRL - Big Conf SRL. {i
aceasta a fost contestat` \ns` de c`tre asocierea Daroconstruct
SRL- Rutador SRL, astfel \ncât lotul 3 va fi reluat de la bun
\nceput. Este vorba despre 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), pentru 20 de
milioane de euro.
Vlad ROTARU
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Un avocat ie[ean, candidat independent la
alegerile de duminic\! Ciprian Mito[eriu:
ıVreau s\ le ofer ie[enilor o reprezentare
real\ în Parlament!‰
Un membru al Baroului Ia[i a decis s` candideze independent
la alegerile parlamentare care vor avea loc duminic`, 6 decembrie
2020. Avocatul Ciprian Olimpiu Mito[eriu a explicat de ce vrea
s` fie parlamentar: „Vreau s` le ofer ie[enilor o reprezentare
real` în Parlament!”
Un avocat din Ia[i, Ciprian Olimpiu Mito[eriu, candideaz`
independent la alegerile parlamentare de duminic`! Acesta a
explicat, \ntr-un interviu acordat cotidianului „BZI”, care sunt
principalele ]eluri pe care dore[te s` le ating`, dac` va ajunge
\n Parlamentul României.
Reporter: De-a lungul timpului, membri ai Baroului Ia[i au
candidat pentru func]ii publice, \n speran]a c` vor aduce plusvaloare societ`]ii române[ti. Care sunt ]elurile pe care vi le
impune]i, ce spera]i s` aduce]i \n primul rând pentru ie[eni, dac`
ve]i fi ales?
Ciprian Olimpiu Mito[eriu: Ceea ce-mi doresc eu s` le ofer
locuitorilor Jude]ului Ia[i este, în primul rând, o reprezentare
real` în Parlament! A început s` fie din ce în ce mai evident
pentru noi, to]i, faptul c` pariul pe un partid politic este unul
pierz`tor. Cel pu]in pentru noi, ie[enii... O reprezentare real` este
cea realizat` de un parlamentar pentru care este mai important
interesul Jude]ului Ia[i [i al locuitorilor acestuia, decât ordinele
primite de la conducerea central` a partidului, aflat` la sute de
kilometri distan]` de Ia[i, [i de realitatea din jude]ul nostru, de
multe ori datoare clientelei politice, dar [i decât interesele sale
personale.
Reporter: Care crede]i c` sunt priorit`]ile zonei, \n contextul
socio-politico-economic actual?
Ciprian Olimpiu Mito[eriu: Infrastructura rutier` a Regiunii
de Nord-Est a României, cu accent pe Autostrada A8, UngheniIa[i-Târgu Mure[. Voi fi avocatul Autostr`zii A8 în Parlament! De
asemenea, infrastructura sanitar` a Ia[ului: accelerarea construirii
Spitalului Regional de Urgen]e [i modernizarea tuturor unit`]ilor
sanitare existente. |n plus, \ncurajarea activit`]ilor sportive la nivel
de mas`. Din p`cate, România este o ]ar` în care nu se mai face

sport, iar asta este cauza unei multitudini de probleme de s`n`tate,
ceea ce se repercuteaz` în mod negativ, inclusiv asupra sistemului
sanitar, care este supraaglomerat. Având în vedere c` atât statul,
ca administrator al sistemului sanitar, cât [i angajatorii, ca [i
beneficiari ai activit`]ii noastre, au de suferit din cauza inciden]ei
ridicate a unei game variate de afec]iuni cauzate de lipsa de
mi[care, consider c` o modalitate util` de a încuraja asfel de
activit`]i ar fi plata unei p`r]i din salariu sub form` de tichete
de sport [i scutirea de la impozitare a contravalorii acestora, la
fel ca în cazul tichetelor de mas` [i al celor de vacan]`.
De asemenea \mi doresc modificarea Legii electorale, în sensul
elimin`rii discrimin`rilor [i al garant`rii unei reprezentativit`]i
reale a Parlamentului, dar [i în sensul elimin`rii actualului sistem,
bazat pe liste, în favoarea votului uninominal. Asta atât în ceea
ce prive[te alegerile parlamentare, cât [i alegerile locale. Mai
mult, \mi doresc introducerea institu]iei r`spunderii politicienilor
pentru angajamentele asumate în cadrul campaniilor electorale,
precum [i respectarea voin]ei poporului român, exprimat` prin
referendum, respectiv reducerea num`rului parlamentarilor la
maximum 300. |mi mai doresc alegerea primarilor în dou` tururi
de scrutin, pentru a garanta reprezentativitatea acestora. Avem în
]ar`, în acest moment, primari vota]i de 30 la sut` dintre cei
care s-au prezentat la urne. Dac` ar fi s` privim [i prezen]a la
urne, probabil c` procentul aproape s-ar înjum`t`]i. Cam acestea
ar trebui s` fie obiectivele fiec`rui parlamentar onest votat în
Ia[i, indiferent de zona ideologic` din care provine.
Reporter: Ce [anse crede]i c` ave]i \n postura de candidat
independent la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie 2020?
Ciprian Olimpiu Mito[eriu: În general, se pleac` de la premiza
c` un independent nu are [anse s` fie votat de un num`r suficient
de mare de aleg`tori. Dar pot spune c` [ansele mele sunt direct
propor]ionale cu gradul de con[tientizare a lipsei de responsabilitate
direct` pentru activitatea parlamentar` pe care îl presupune votul
pe liste de partid.
Reporter: Ce ar putea aduce nou un ie[ean, de meserie avocat,
\n Parlamentul României?

Reporter: |n eventualitatea \n care ve]i ajunge parlamentar,
preconiza]i c` ve]i avea proiecte care s` duc` la o schimbare \n
bine a legisla]iei? Care ar fi acestea?
Ciprian Olimpiu Mito[eriu: Primul proiect pe care îl voi
promova dup` ce voi deveni deputat va fi legat de r`spunderea
politicienilor pentru „oferta” electoral` sau pentru minciunile pe
care le auzim în fiecare campanie. Nu m` refer neap`rat la o
r`spundere penal`, ci mai degrab` la punerea lor în imposibilitatea
de a mai candida pentru o anumit` perioad`, în condi]iile în care
nu î[i îndeplinesc angajamentele luate în campania electoral`.
În Dreptul civil [i comercial, oferta urmat` de acceptare d`
na[tere unei conven]ii. Nerespectarea unei conven]ii atrage
r`spunderea celui care î[i încalc` obligatiile. Asta se întâmpl` în
cazul oric`ruia dintre noi, mai pu]in în cazul politicianului. Cred
c` ar fi benefic` o minim` responsabilizare din perspectiva aceasta.

GABRIEL CALOIAN
Morcovid
În perioada 4 decembrie 2020 / 28 ianuarie 2021 Galeria
de artă DANA găzduiește expoziția „Morcovid” semnată de către
graficianul GABRIEL CALOIAN.
Absolvent al Facultăţii de Arte din Iaşi, Gabriel Caloian este
acel artist ce nu face din proiectele personale cărţi de vizită ce
probează potenţa artistică, dar care prin nenumărate intervenţii
în expoziţii de grup sau colective, te învăţă să îl reperezi cu uşurinţă
în raport cu întregul tematic, prin lucida amprentă disonantă pe
care o trasează în raport cu experienţele contemporane ale speciei.
„Morcovid”, o expoziţie ce se conjugă cu lucrări create în jurul
obsesiilor sanitare, imperioase şi omniprezente în ultimele luni,
gravitează nu atât în jurul stării de spaimă sau de neputinţă, ci
pare a irupe în termenii carnavalescului lui Bahton, traduşi în
spiritul ludic-acid a lui Gabriel Caloian. Spectacolul social la care
asistăm, cu toţi hibrizii-personaj, caută să-şi manifeste existenţa
nu prin subminarea mecanismelor puterii, ci prin exploatarea
propriei încorsetări şi frici, un post-Babel în care “dansul supravieţuirii”
este destinat doar „de-conchistadorilor” „absimptomatici”.
Fiinţe şi obiecte, instrumente şi fragmente de corp, hibrizi
şi aureole, roboţi şi peşti, colivii şi semne, roţi şi gheare, zimţi,
dinţi, voievozi şi astronauţi, şenile, multe cozi şi umbre. Printre
acestea, artistul nu pune întrebări, nici nu observă pasiv, ci
întoarce suprafeţele galvanizate pentru a reflecta, în oglindă,
propria sa irealitate imediată. Realul de aparenţă, fantasticul
de substanţă, par a nu defini în întregime lumea cuprinsă în
distopica Țară a Minunilor povestită, adesea doar în tuş, de
Gabriel Caloian. (Maria Bilașvschi, critic de artă).

Ciprian Olimpiu Mito[eriu: S` le lu`m pe rând! Un ie[ean
neînregimentat politic ar putea fi vocea intereselor reale ale
Jude]ului Ia[i în Parlament, ar putea spune liber de la tribun`
ceea ce al]i parlamentari nu au voie s` spun` din motive de
disciplin` de partid, ar putea face propuneri [i vota exclusiv în
favoarea intereselor particulare ale acestui jude], interese gestionate
de persoane f`r` nicio leg`tur` cu zona noastr`, cu jude]ul nostru.
Un avocat cu o experien]` profesional` de peste 20 de ani
poate aduce tocmai aceast` experien]`, abilitatea exersat` de a
analiza legi sau propuneri legislative, de a identifica lacune sau
defecte [i de a formula solu]ii. Un exemplu în acest sens este
Legea nr. 291/2018, Legea Autostr`zii Ia[i - Târgu Mure[, denumit`
pompos „Autostrada Marii Uniri”, o lege f`r` nicio finalitate
practic`. De[i spune ce trebuie s` se fac`, nu prevede nicio
sanc]iune dac` Executivul nu-[i îndepline[te sarcinile. E ca [i
cum ai interzice dep`[irea pe linie continu`, dar nu ai stabili [i
o sanc]iune pentru înc`lcarea regulii.

Reporter: Ave]i \n plan [i vreun proiect care s` duc` la
\mbun`t`]irea Codurilor, având \n vedere c` activa]i ca avocat?
Care ar fi principalele modific`ri ce ar ajuta bunul mers al
sistemului juridic?
Ciprian Olimpiu Mito[eriu: Din punctul meu de vedere,
activitatea de revizuire a legisla]iei, în primul rând a celei penale,
trebuie s` porneasc` de la punerea acesteia în acord cu tratatele
la care România este parte, dar în primul rând cu Legea
Fundamental`: Constitu]ia!

Expoziția va fi deschisă publicului începând de vineri, 4
decembrie, ora 12.00 și cu respectarea tuturor prevederilor care
se impun în starea de alertă.
Curatori: Smaranda Bostan, Maria Bilașevschi.

Reporter: Ce mesaje a]i primit din partea colegilor din cadrul
Baroului Ia[i referitor la candidatur`?
Ciprian Olimpiu Mito[eriu: Cei mai mul]i dintre cei care au
reac]ionat fa]` de candidatura mea au f`cut-o într-o manier`
pozitiv`. M`rturisesc, m-a m`gulit s` aud de la unii colegi, dar
[i de la persoane care m` cunosc din alte medii remarci de
genul: „Meri]i s` ajungi acolo [i merit`m s` fim reprezenta]i de
oameni ca tine!” Acum, sper s` îmi dea Dumnezeu puterea de
a face tot ce mi-am propus [i de a nu dezam`gi!
Ciprian NEDELCU
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O student\ din Ia[i a inventat un cont de
Facebook pentru a-[i putea spune din umbr\
povestea. Nimeni nu [tie ce
dram\ ascunde chipul ei angelic
{ti]i ce e ru[inea? Da, e sentimentul greu
care apas` de multe ori pe umerii
oamenilor. Irina este o tân`r` student`
din Ia[i, care are o poveste de via]` greu
de crezut. A crescut al`turi de 10 fra]i [i a
tr`it aproape de pe o zi pe alta. Chiar
dac` nu a avut mai nimic vreodat`, a tr`it
mereu cu un singur gând: s` se dezvolte,
s` creasc`, s` poat` s` se \ntre]in` [i s`[i ajute familia. A ajuns la facultate [i este
una dintre cele mai bune studente, dar
poate [i una dintre cele mai chinuite.
Vorbeam de ru[ine. Ei bine, Irinei \i este
ru[ine s` cear`, chiar dac` asta este
singura ei posibilitate \n acest moment
Irina C`r`u[u este numele pe care [i l-a \nsu[it pentru ca
identitatea ei s` r`mân` protejat`. Se teme de reac]ia oamenilor
care cu siguran]` o vor judeca. Este student` \n ultimul an la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i [i pentru prima dat`
a ajuns s` cear` ajutorul oamenilor. Tân`ra de 23 de ani provine
dintr-o familie numeroas`, dar cu venituri modeste din Ia[i. Din
cauz` c` p`rin]ii nu au avut posibilitatea s` o sus]in` financiar
pentru a-[i continua studiile, a fost nevoit` s` \[i caute un loc
de munc` \nc` de la 14 ani. Irina este singura dintre cei 11 copii
ai familiei care a reu[it s` fie admis` la o facultate. Ie[eanca a
povestit c` p`rin]ii ei nici nu aveau posibilitatea de a o sus]ine
\n [coal` [i nici nu au fost interesa]i de ceea ce a reu[it s`
ob]in` pe cont propriu. Nici pân` ast`zi nu a reu[it s` discute
cu ei despre toate obstacolele [i via]a pe care a avut-o de când
a ajuns la liceu.

Centrul de plasament i-a oferit singura
[ans` de a-[i continua liceul
Irina a g`sit o familie din Ia[i unde a putut lucra pe post de
bon`, la vârsta de 14 ani. Cu ajutorul celor doi so]i a reu[it s`
se \nscrie la liceu. Din cauza problemelor familiale, la scurt timp
\ns`, tân`ra a fost integrat` la un centru de plasament, la sfatul
familiei unde lucra ca bon`. P`rin]ii nu au vrut s` o ia \napoi
acas`, fiind nevoit` s` r`mân` 4 ani \n centru. |n acea perioad`
s-a obi[nuit deja cu gândul c` este pe cont propriu [i c` doar
de ea depinde viitorul pe care \l va avea. A[a c` ie[eanca a
\nv`]at [i a reu[it s` ob]in` media 8.75 la exemenele de Bacalaureat.
„A fost greu s` m` obin[nuiesc cu gândul c` sunt la un centru
de plasament. Dar a fost o perioad` lini[tit`, am mers la [coal`,
aveam un loc unde s` stau [i mâncare asigurat`. A fost bine.
Am [tiut c` poate a[a am mai multe [anse s` \nv`] [i s` termin

un liceu. Mi-am dorit enorm de mult s` nu renun] la studii orice
ar fi. }in leg`tura cu p`rin]ii mei, dar o fac doar pentru fra]ii
mai mici, pentru c` nu a[ avea cum altfel s` comunic cu ei. {tiu
cum e acolo, prin ce am trecut eu [i [tiu cum le este [i lor, nu
pot s` uit acest lucru. Cum \mi r`mâne ceva cu care s` pot s`
\i ajut, m` duc la ei”, a povestit Irina, tân`ra din Ia[i.

De 23 de ani, Irina nu a avut cu cine
s` \mp`rt`[easc` bucuriile [i grijile
Dup` ce a p`r`sit centrul de plasament, la vârsta de 18 ani,
tân`ra s-a angajat part-time. Doar astfel a reu[it s` pl`teasc` o
chirie [i s` urmeze cursurile de la facultatea mult visat`. S-a bucurat
singur` de reu[itele ei [i a trecut peste orice greutate, dar acum
se teme de faptul c` va ajunge \n strad`. Cu bursa [i jobul parttime s-a \ntre]inut aproape trei ani, dar cum finalul semestrului se
apropie, Irina nu [tie dac` va putea s` \[i mai permit` s` pl`teasc`
chiria [i s` \[i finalizeze cu bine studiile. „Lucrez \nc` din clasa a
IX-a. Am lucrat la un restaurant din mall pân` am terminat clasa
a XII-A [i inclusiv perioada \n care am avut exemenele de Bacalaureat.
La facultate am lucrat la un birou notarial, pe un contract de
practicant [i acum lucrez la un magazin de haine unicat din Ia[i.
580 de lei este bursa de care am beneficiat \n cei aproape trei ani
de studiu, \ns` la facultatea mea nu se mai acord` burs` [i pentru
studen]ii din anul terminal \n al doilea semestru. M` \ntre]in lunar
cu 1.200 de lei, care constau \n cumularea salariului [i a bursei
par]iale de studiu. Peste 600 de lei se duc pe chirie [i pe facturile
din fiecare lun`”, a mai spus studenta.

Irina C.:”Dorin]a mea cea mai
mare a fost s` studiez”
Tân`ra nu a primit sprijin [i nici \ncuraj`ri de la p`rin]i. Nu
i-a condamnat pentru c` nu i-au fost al`turi [i, dup` tot ce a
\ndurat, \nc` \[i dore[te s` \i ajute ori de câte ori are ocazia. {ia dat singur` imbolduri de a continua chiar [i \n momentele
grele, cu gândul c` astfel va avea o via]` mai bun`, iar viitorii
ei copii nu vor trece prin acelea[i experien]e. „Dorin]a mea cea
mai mare a fost s` studiez. Vedeam cum mama [i tata nu se
descurc` cu noi [i din cauza asta ei s-au refugiat \n alcool. Faptul
c` ei nu au f`cut o [coal` nu i-a ajutat deloc. P`rin]ilor mei nu
le p`sa cum [i ce am reu[it eu s` fac cu via]a mea, nici pân`

ast`zi nu cred c` [tiu cum m` descurc. Eu am vrut altceva de
la via]a mea. {i m-am gândit c` dac` am un liceu [i o facultate
absolvit`, o s` am un job mai bine pl`tit [i alte [anse de viitor”,
e explicat ie[eanca.

Speran]a la un viitor mai bun a motivat-o
s` treac` peste orice obstacol
Prejudec`]ile colegilor din liceu care au pus-o mereu la col]
pentru c` provenea dintr-o familie cu dificult`]i financiare au
determinat-o pe tân`r` s` nu \[i divulge identitatea, cum v`
spuneam mai sus. A reu[it s` \[i ascund` greut`]ile \n fa]a colegilor
[i profesorilor din facultate tocmai pentru a evita acelea[i experien]e.
„|n liceu, pentru c` to]i colegii cuno[teau situa]ia mea de acas`,
de fiecare dat` când se \ntampla ceva, când lipsea ceva din clas`,
eram ar`tat` cu degetul chiar dac` nu aveam nicio vin`. La
facultate nu mi-am dorit s` se afle ceva, a[a c` to]i colegii cred
c` am o familie normal` [i c` nu sunt diferit` fa]` de ei. Nu
vreau s` am parte de persoane care s` ma judece pentru situa]ia
mea [i \n facultate. Am apelat la oamenii cu suflet pentru c`,
sincer, sunt disperat` la gândul zilei de mâine. Nu \mi doresc
decât s` m` pot descurca pân` termin facultatea [i sunt sigur`
c` dup` absolvire voi putea ajunge s` tr`iesc pe for]e proprii”,
a fost rug`mintea tinerei. Persoanele care doresc s` o ajute, o
pot face printr-o dona]ie \n contul bancar de la ING RO09INGB0000999907546476. Cei care vor s` o ajute, o pot
contacta pe Facebook [i vor afla identitatea ei real`. Reporterii
BZI au contactat-o [i au efectuat inclusiv un apel video pentru a
vedea dac` povestea spus` de „Irina C`r`u[u” este real`.
Alexandra ABONICESEI
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Universitatea ıAlexandru Ioan Cuza‰ din
Ia[i va inova în educa]ie [i cercetare al\turi
de alte [ase institu]ii `n
crearea unui Campus European
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i va contribui la crearea unui Campus
European prin proiectul EC2U. Astfel, \n
s`pt`mâna 23-27 noiembrie 2020 s-a
lansat Proiectul Alian]ei Universitare
EC2U, prin care prima universitate
modern` a României va contribui la
interesantul proiect intitulat generic
„European Campus of City-Universities”
O nou` reu[it` pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i pentru un proces de inovare \n educa]ie! Astfel,
prima universitate modern` a României va contribui la interesantul
proiect intitulat generic „European Campus of City-Universities”
(EC2U). Acesta este titlul proiectului prin care UAIC va inova în
educa]ie [i cercetare al`turi de alte [ase universit`]i membre ale
Grupului Coimbra. Este vorba despre importantele institu]ii de
\nv`]`mânt superior din: din Jena (Germania), Pavia (Italia),
Poitiers (Fran]a, coordonator de proiect), Salamanca (Spania),
Turku (Finlanda) [i Coimbra (Portugalia).

Consiliul Rectorilor, Comitetul Executiv [i
Grupurile de lucru ale EC2U au prezentat
în detaliu activit`]ile [i obiectivele
proiectului în contextul pandemiei COVID-19
|n acest context, pe parcursul s`pt`mânii 23-27 noiembrie
2020, Consiliul Rectorilor, Comitetul Executiv [i Grupurile de
lucru ale EC2U au prezentat în detaliu activit`]ile [i obiectivele
proiectului în contextul pandemiei COVID-19. Cu mici excep]ii,
cele mai multe evenimente [i ac]iuni vor putea fi realizate conform

program`rii, chiar dac` interac]iunea va avea loc on-line. Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i va coordona activit`]i de inovare
în educa]ie prin crearea, în colaborare cu universit`]ile partenere,
a unui nou program de master interdisciplinar - Lifelong wellbeing and Healthy Ageing - [i a unui Institut Virtual de Cercetare
în domeniul celui de-al treilea obiectiv al Agendei 2030 a Na]iunilor
Unite: Good Health and Well-Being.

Alian]a EC2U va crea un campus
universitar de dimensiune european`,
ilustrând valorile europene [i contribuind la
formarea unui ecosistem inteligent al
înv`]`mântului superior printr-un model
nou de educa]ie de calitate
Noul program de studii va fi supus acredit`rii Agen]iei Române
de Asigurare a Calit`]ii în Înv`]`mântul Superior (ARACIS), \nscris`
în Registrul European pentru Asigurarea Calit`]ii în Înv`]`mântul
Superior (EQAR). Totul în perioada imediat urm`toare [i va fi
inclus în oferta academic` a universit`]ilor partenere pentru anul
academic 2021-2022. Alte activit`]i care vor fi realizate în cadrul
proiectului includ participarea la crearea a înc` dou` institute
virtuale de cercetare - în domeniile calit`]ii educa]iei [i a dezvolt`rii
sustenabile a ora[elor -, comunicarea rezultatelor [tiin]ifice c`tre
comunitate, organizarea de conferin]e, [coli de var`, evenimente
culturale [i sportive comune, crearea unei platforme virtuale
comune, precum [i activit`]i care reunesc studen]i, comunit`]i,
reprezentan]i ai mediului economic, autorit`]i locale [i na]ionale
din cele [apte ora[e implicate. Alian]a EC2U va crea, astfel, un
campus universitar de dimensiune european`, ilustrând valorile
europene [i contribuind la formarea unui ecosistem inteligent al
înv`]`mântului superior printr-un model nou de educa]ie de calitate
într-o societate civic` incluziv`.

Alian]a reprezint`, astfel, o comunitate de
180.000 de studen]i, profesori [i
cercet`tori, în comunit`]i locale de peste
1.600.000 de cet`]eni
Proiectul aprobat este rezultatul eforturilor comune începute
în 2017, care au dus la înfiin]area Alian]ei EC2U, format` din
universit`]i angajate atât în comunitatea academic` interna]ional`,
cât [i în comunit`]i locale din Nordul, Sudul, Estul [i Vestul
Uniunii Europene (UE). Alian]a reprezint`, astfel, o comunitate
de 180.000 de studen]i, profesori [i cercet`tori, în comunit`]i
locale de peste 1.600.000 de cet`]eni. Acest consor]iu multi-cultural
[i plurilingv î[i propune dezvoltarea unui spa]iu academic inovator
care s` permit` schimburi intense între cele [ase universit`]i [i
între ora[ele acestora, contribuind la realizarea unei Europe mai
unite [i mai puternice.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Silviu Macovei, candidat PSD Ia[i la Camera
Deputa]ilor: Este absolut necesar s\ avem un Pact
pentru S\n\tate! (P)
Pandemia de COVID 19 a scos la iveală toate disfuncționalitățile
sistemului românesc de sănătate, de la subdimensionarea
personalului medical și până la circuite septice inexistente sau
disfuncționalități în aprovizionare.
Este adevărat că nu am fost pregătiți pentru această epidemie
globală. În același timp însă, România condusă de liberali a pierdut
mai bine de 6 luni în care ar fi putut să se pregătească mai eficient.
Dar nu s-a întâmplat așa.
Din aceste motive este absolut necesar să avem un PACT
PENTRU SĂNĂTATE care să fie agreat, negociat, semnat și respectat
de absolut toate partidele politice din țara noastră, INDIFERENT
DE ALTERNANȚA LA GUVERNARE!
PSD a conceput Pactul pentru Sănătate, un document propus
spre dezbatere publică și, evident, perfectibil. Însă, nu mai avem
timp de pierdut, deja este prea târziu.
Iată câteva din prevederile esențiale ale Pactului pentru
Sănătate propus de PSD:
- DEPOLITIZAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE: chiar dacă
înțelegem motivele pentru care unele funcții de management din
sănătate au nevoie de sprijin politic, pandemia a arătat că este o
abordare complet greșită care trebuie abandonată. De aceea,
managerii trebuie angajați exclusiv prin concurs, pe baza unor
competențe precise și cuantificabile transparent.
- DEBIROCRATIZAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE: sunt mult
prea multe circuite ale „hârtiilor” ceea ce face extrem de greoi
procesul de decizie și verificare. Mai mult, trebuie să renunțăm
la a ne „acoperi” cu hârtii și să definim clar responsabilitățile
fiecăruia în sistem.
- UN PARTENERIAT „LOIAL” între autoritățile locale și cele
centrale în privința investițiilor și gestionării spitalelor din România:
este poate cel mai dificil punct fiindcă relația între diferitele

niveluri de autorități a însemnat mult timp doar pasarea responsabilității
de la unii la alții. Este nevoie de colaborare coerentă în administrarea
unităților medicale, pentru finanțarea lor și pentru managementul
resurselor umane.
Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Iasi - Executat de Societatea
S.C. XYZ STREAM S.R.L.- CUI mandatar financiar coordonator 11200020 -Tiraj 1500 ex
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Aten]ie de unde achizi]iona]i carnea de porc pentru masa de Cr\ciun

Direc]ia Sanitar-Veterinar\ impune reguli
stricte pentru sacrificarea purceilor
Cresc`torii din Ia[i care
sacrific` purceii [i vor s`
comercializeze carnea de porc
pentru masa de Cr`ciun
trebuie s` respecte o serie de
reguli impuse de Direc]ia
Sanitar Veterinar` [i pentru
Siguran]a Alimentelor. Astfel,
t`ierea porcului nu va mai fi ca
\n ceilal]i ani din cauza
regulilor impuse privind
limitarea r`spândirii noului
coronavirus [i a pestei
porcine. Ia[ul este unul din
jude]ele care a \nregistrat o
cre[tere a num`rului de focare
de pest` porcin` \n anul 2020
Sacrificarea tradi]ional` a porcului de Cr`ciun
de c`tre gospodarii din Ia[i trebuie s` respecte
o serie de reguli sanitar-veterinare, pe lâng` cele
care sunt impuse de legisla]ia privind r`spândirea
COVID-19. Porcii care pot fi sacrifica]i în gospod`rie
trebuie s` fie porci la care s-a f`cut identificarea
[i înregistrarea, respectiv porci crotalia]i. Pentru
a preveni îmboln`virea popula]iei consumatoare
de carne [i preparate derivate, proprietarul are
obliga]ia s` solicite medicului veterinar examinarea
clinic` a porcului viu, iar dup` sacrificare, examinarea
c`rnii, în special pentru diagnosticul trichinelozei.

Cei care vor s` achizi]ioneze
carne de porc pentru masa de
Cr`ciun trebuie s` fie aten]i s`
nu se \mboln`veasc`
|n cazul în care proprietarul de animale constat`,
înainte de sacrificare, apari]ia unor modific`ri a
st`rii de s`n`tate a animalului (inapeten]`, febr`,
pielea se înro[e[te, apoi devine cianotic`, arcuire
a spatelui, mers greoi, vom` cu sânge, diaree cu

sânge etc.) dup` sacrificarea animalului, existen]a
unor modific`ri ale organelor interne [i anume:
splina mult m`rit` de culoare ro[ie sau neagr`,
ficat mult m`rit, numeroase hemoragii, acumul`ri
de lichide în cavit`]i, acesta trebuie s` anun]e
imediat medicul veterinar de liber` practic` împuternicit.

Cresc`torii din Ia[i care nu
respect` legisla]ia sanitar
veterinar` risc` amenzi
drastice [i confiscarea
purceilor
Este interzis` comercializarea c`rnii de porc
de c`tre ie[eni dac` aceasta nu a fost supus`
examenului pentru detectarea Trichinella spp.
Carnea provenit` de la porcinele infestate cu
Trichinella spp. se declar` improprie consumului
uman [i se elimin` în conformitate cu legisla]ia
sanitar` veterinar` în vigoare. De asemenea,
ie[enii prin[i c` nu respect` legisla]ia risc` amenzi
drastice [i confiscarea purceilor. |n urm`toarea
perioad` medicii sanitar veterinari din Ia[i vor
efectua controale atât \n pie]e, cât [i \n re]elelele
de supermarketuri [i hypermarketuri sau m`cel`rii.

A crescut num`rul focarelor de
pest` porcin` din jude]ul Ia[i
\n perioada octombrienoiembrie 2020
|n jude]ul Ia[i sunt active 28 de focare de
pest` porcin` african`, cele mai multe fiind
\nregistrate \n ultimele dou` luni. Pesta porcin`
african` (PPA) a fost depistat` [i la porcii mistre]i,
fiind incinera]i 78 de porci mistre]i g`si]i mor]i
în ultima perioad` [i al]i zeci de porci din
gospod`riile ie[enilor. Printre m`surile dispuse
de speciali[tii din Ia[i în combaterea r`spândirii
pestei porcine sunt efectuarea inspec]iilor sau a
patrul`rilor zilnice de c`tre gestionarii fondurilor
cinegetice pentru depistarea de porci mistre]i
mor]i sau bolnavi.
Raluca COSTIN

Firmele din Ia[i din HoReCa, comer] sau
industrie au `nceput concedierile din
cauza pierderilor financiare `nregistrate
`n anul 2020. Rata [omajului a r\mas
constant\ `n ultimele trei luni
Firmele din Ia[i resimt primele efecte ale
pandemiei de COVID-19 dup` ultimele restric]ii
luate de autorit`]i [i \ncep concedierile. Astfel,
\n ultima lun` au fost disponibilizate aproape
40 de persoane, iar num`rul lor ar putea cre[te
\n urm`toarea perioad`. De asemenea, rata
[omajului a fost constant` \n ultimele trei luni,
fiind \nregistrat` \n luna august 2020 o rat` a
[omajului de 3,05 la sut`, 3,06 la sut` \n
septembrie 2020 [i 3,04 la sut` \n luna octombrie
2020. Potrivit speciali[tilor din cadrul Agen]iei
Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc`
(AJOFM) Ia[i, patronii mai pot solicita ajutoarele
de la stat.

Firmele din Ia[i din HoReCa,
comer] sau industrie, afectate
de pandemia de COVID-19, au
\nceput disponibiliz`rile, dup`
noile restric]ii impuse de stat
Ciprian Necula, director adjunct \n cadrul
AJOFM Ia[i, sus]ine c` noile concedieri au fost
f`cute \n domeniile afectate chiar de la debutul
pandemiei de COVID-19. „Nu au fost anun]ate
disponibiliz`ri colective [i au fost \nregistrate
doar concedieri individuale. Num`rul [omerilor

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.

indemniza]i \n luna septembrie 2020 a fost de
1.933, iar \n octombrie 2020, 1.968. Sunt concedieri
individuale \n majoritatea domeniilor, respectiv
hoteluri [i restaurante, baruri, cafenele, confec]ie,
industrii, servicii”, sus]ine Ciprian Necula, director
adjunct \n cadrul AJOFM Ia[i.

AJOFM Ia[i a pl`tit peste 125
de milioane de lei drept [omaj
tehnic angajatorilor din Ia[i
care nu au mai avut activitate
din cauza pandemiei
Angajatorii din Ia[i care au solicitat [omaj
tehnic pentru angaja]ii care lucreaz` în diverse
domenii de activitate au primit între 913 lei de
persoan` [i 5.000 de lei, diferen]a de la 2.350
de lei pân` la 5.000 de lei fiind asigurat` de
angajator. Angajatorii din Ia[i care au cerut
indemniza]ia de sprijin pentru perioada în care
nu au avut activitate sunt din domeniile HoReCa,
comer], auto, industrie sau construc]ii.
Patronii din Ia[i au primit peste 65 de
milioane de lei de la AJOFM pentru c` au
reangajat persoanele trimise \n [omaj tehnic

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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A r\mas f\r\ permis de
conducere pentru vitez\, a
fost prins din nou la volan,
iar miercuri seara a nenorocit
un pu[ti dup\ ce l-a izbit
`n plin!
Un tân`r f`r` permis de
conducere a nenorocit un
pu[ti de 13 ani care voia s`
traverseze strada. {oferul
care l-a lovit nu mai avea
drept de conducere dup`
ce a fost prins cu vitez`. |n
urm` cu câteva s`pt`mâni,
a fost prins \n trafic la
volan, iar atunci poli]i[tii
au deschis pe numele s`u
un dosar penal
Un tân`r teribilist a accidentat un pu[ti
care voia s` treac` strada. Miercuri seara,
Mih`i]` Dolhan \n vârst` de 25 de ani sa urcat la volan de[i nu avea drept de
conducere. La o trecere de pietoni din zona
Bucium a izbit \n plin un pu[ti care se
angajase \n traversarea str`zii. Dup` impact,
Mih`i]` a luat-o la fug`, l`sând ma[ina cu
cheile \n contact [i victima \ntins` pe
carosabil. Martorii au sunat imediat la 112
[i au anun]at accidentul. Un echipaj medical
a ajuns \n zon`, la fel [i poli]i[tii rutieri.
|n timp ce oamenii legii f`ceau verific`ri,
tân`rul care a fugit de la fa]a locului a
sunat la 112 [i a anun]at c` a fugit, dar
vrea s` se \ntoarc`. A ajuns la locul
accidentului, a fost testat de poli]i[ti cu
aparatul alcooltest, \ns` rezultatul a fost
negativ. El le-a spus poli]i[tilor c` avea
ma[ina l`sat` \ntr-o sta]ie Peco [i a vrut
s` o duc` acas`, \n comuna Bârnova, pentru
a o scoate la vânzare.

A fost prins f`r` permis
la volan, \n urm`
cu câteva s`pt`mâni

comiterii aceluia[i gen de fapt`. Cercet`rile
continu`.

Poli]i[tii l-au recunoscut pe tân`r pentru
c` \n urm` cu câteva s`pt`mâni l-au prins
\n comuna Tome[ti, la volan. Atunci, pe
numele s`u a fost deschis un dosar penal.
Miercuri, pe numele s`u a mai fost deschis
un dosar penal, de aceast` dat` pentru
v`t`mare corporal` din culp` [i conducere
f`r` permis. Tân`rul risc` s` ajung` chiar
\n spatele graiilor dac` va fi g`sit vinovat.
|n tot acest timp, pu[tiul care a fost r`nit
se afla internat \n spital pentru investiga]ii.
Mih`i]` Dolcan nu a fost singurul care sa ales cu dosar penal. |n aceea[i zi, în
jurul orei 18:00, poli]i[tii Sec]iei 5 Poli]ie
Ia[i au oprit pentru control un tân`r de 21
ani, care conducea un auto pe raza mun.
Ia[i. În urma verific`rilor în bazele de date,
poli]i[tii au constatat c` b`rbatul nu figureaz`
cu permis de conducere. În cauz` s-a
întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de conducerea unui vehicul f`r`
a de]ine permis de conducere. De asemenea,
poli]i[tii au constatat c` tân`rul este cercetat
într-un alt dosar penal, întocmit sub aspectul

|ntr-o singur` zi s-au
deschis dosare penale pe
band` rulant` pe numele
mai multor b`rba]i care au
condus f`r` permis
Cu câteva ore \nainte, în jurul orei 10:30,
poli]i[tii Postului de Poli]ie Dolhe[ti au oprit
pentru control un tân`r de 24 ani care
conducea un auto pe raza comunei Dolhe[ti.
În urma verific`rilor în bazele de date,
poli]i[tii au constatat c` b`rbatul nu figureaz`
cu permis de conducere. În cauz` s-a întocmit
dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii
de conducerea unui vehicul f`r` a de]ine
permis de conducere. {i poli]i[tii Postului
de Poli]ie Butea au oprit pentru control un
b`rbat de 33 ani care conducea un auto pe
raza comunei Butea. În urma verific`rilor
în bazele de date, poli]i[tii au constatat c`
b`rbatul nu figureaz` cu permis de conducere.
În cauz` s-a întocmit dosar penal sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea unui
vehicul f`r` a de]ine permis de conducere.
Drago[ SAVIN

Poluare masiv\
provocat\ de ie[enii
care dau foc gunoaielor
`n zonele din
apropierea ora[ului
La nivelul ora[ului Ia[i, o mare parte din poluare este
provocat` de persoanele care incinereaz` de[eurile \n spa]iul
public, de[i acest lucru este ilegal. |n aceast` perioad` a anului,
numeroase persoane se debaraseaz` de de[eurile provenite din
renovarea cl`dirilor sau treburile gospod`re[ti, iar pentru a
evita plata unui operator de salubritate specializat, ace[tia aleg
s` incinereze de[eurile.
„Poli]i[tii locali din cadrul Biroului Protec]ia Mediului au
întocmit proces-verbal de constatare a contraven]iei, conform
HCL Ia[i num`rul 54 din 2020 pentru reglementarea normelor
privind gospod`rirea [i instaurarea unui climat de ordine [i
cur`]enie în municipiul Ia[i, stabilind drept sanc]iune numitului
T.I., care a fost depistat pe [oseaua Ia[i-Tome[ti, în incinta
SC Colect Metal SA, în timp ce incinera un recipient cu
capacitate mare în care erau de[euri [i produse petroliere, iar
prin fumul produs producea dinsconfort cet`]enilor din zon`”,
au declarat oficialii Poli]iei Locale Ia[i.
Cele mai multe sesiz`ri vin din partea ie[enilor care locuiesc
pe dealul Galata, acolo unde cet`]enii aleg s` incinereze
de[eurile. „Poli]i[tii locali din cadrul Biroului Protec]ia Mediului
au întocmit unei persoane proces-verbal de constatare a
contraven]iei, conform HCL Ia[i num`rul 54 din 2020 pentru
reglementarea normelor privind gospod`rirea [i instaurarea
unui climat de ordine [i cur`]enie în municipiul Ia[i, întrucât
incinera diverse de[euri rezultate din activit`]ile din gospod`rie,
pe [oseaua Voine[ti”, au mai declarat oficialii Poli]iei Locale
Ia[i. De precizat faptul c` astfel de ac]iuni vor fi realizate \n
mod tot mai frecvent \n a[a fel \ncât poluarea provocat` de
popula]ie s` fie diminuat` cât mai mult.

Ie[enii \i reclam` din ce \n ce mai des pe
vecinii care polueaz` mediul \nconjur`tor
De specificat faptul c` majoritatea ac]iunilor sunt realizate
\n urma reclama]iilor f`cute de ie[eni cu privire la poluarea
provocat` prin depozit`rile necontrolate de de[euri [i incinerarea
acestora \n spa]iile publice. Asta duce atât la disconfortul
locuitorilor din zon`, dar mai ales la poluarea mediului \nconjur`tor.
Numeroase sanc]iuni sunt aplicate inclusiv constructorilor.
„Poli]i[tii locali din cadrul Biroului Protec]ia Mediului au
întocmit unei persoane proces-verbal de constatare a contraven]iei,
conform H.C.L. Ia[i nr. 54/2020 pentru reglementarea normelor
privind gospod`rirea [i instaurarea unui climat de ordine [i
cur`]enie în municipiul Ia[i, întrucât nu a luat m`sura etan[`rii
corespunz`toare a autobetonierei cu care se deplasa, \mpr`[tiind
[i murd`rind cu ciment carosabilul”, au mai precizat oficialii
Poli]iei Locale Ia[i.
Vlad ALEXA

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Terenul din Gr\dina Botanic\ se vinde cu
10 milioane de euro. Se anun]\ un proiect
imobiliar de propor]ii
Una dintre cele mai spectaculoase
tranzac]ii din Ia[i a fost anun]at` recent
de agen]iile imobiliare. A fost scos la
vânzare un teren \n suprafa]` de 35.000
de metri p`tra]i, amplasat chiar \n inima
Gr`dinii Botanice, \n spatele Universit`]ii
de {tiinte Agricole [i Medicin` Veterinar`
„Ion Ionescu de la Brad”. Proprietarii
terenului de pe strada Dumbrava Ro[ie
nr.39, dispus paralel cu Aleea Sadoveanu,
sunt Elena Ecaterina Popescu, Florica
Popescu [i Mihaela Cludia Mazalu.
Pre]ul terenului este de 9.975.000 euro,
ceea ce \nseamn` 285 euro/metrul
p`trat. „Amplasamentul este ideal pentru
investi]ii, construc]ii reziden]iale, datorit`
pozi]iei unice pe care o are. Terenul
are o vedere panoramic` asupra Gr`dinii
Botanice, care se întinde pe o suprafa]`
de 85 ha. Aflat în zona Parcului Copou,
foarte aproape de Stadionul «Emil
Alexandrescu» [i Universitatea «Al. I.
Cuza», proiectul care va fi dezvoltat va
avea un randament maxim la vânzarea
apartamentelor. În zon`, pre]ul pe metru
p`trat se vinde cu minimum 2.000 euro
suprafa]a util`. Se poate ini]ia PUZ
pentru construire locuin]e colective,

conform PUG Ia[i, certificatul de urbanism
fiind în curs de eliberare. În apropierea
amplasamentului se afl` mijloace de
transport în comun, [coli, gr`dini]e,
supermarketuri, iar timpul parcurs pân`
în centrul ora[ului este de circa 15-20
de minute”, se arat` \n prezentarea
propriet`]ii. Cump`r`torii au posibilitatea
s` achite proprietatea \n rate.

Terenul din Gr`dina
Botanic` va fi folosit
pentru construirea unui
cartier exclusivist cu
pre]uri piperate
|n acest moment, terenul nu este
vandabil pentru c` sunt probleme cu
c`ile de acces. Exist` informa]ii c`
USAMV Ia[i a primit o cerere din
partea proprietarilor pentru edificarea
unei c`i de acces, dar solicitarea a fost
respins`. |n acest moment, accesul pe
terenul familiei Popescu se face prin
parcarea universit`]ii. A mai r`mas o
variant` [i prin Gr`dina Botanic`, unde
proprietar este Universitatea „Al.I. Cuza”.
Reprezentan]ii agen]iei Palace Imobiliare

spun c` terenul nu va fi vândut f`r`
c`i de acces. „|n total sunt vreo [ase
proprietari, mo[tenitori din partea so]iei
lui Cuza. To]i vor s` vând`. Avem
intabulare, nu sunt probleme cu terenul.
|n ceea ce prive[te accesul, o cas` de
avocatur` se ocup` de rezolvarea acestei
probleme. Terenul are o poart`, asta
arat` c` beneficia de acces. Se dore[te
ca terenul s` aib` dou` c`i de acces
prin vale [i deal. S-au f`cut demersuri
pentru eliberarea unui certificat de
urbanism. Prim`ria Ia[i a luat cuno[tin]`
despre acest proiect. R`mâne de v`zut
ce indicatori urbanistici vor fi aproba]i.
Acolo s-ar putea construi case, cu
maximum dou` etaje. Pre]urile vor fi
exclusiviste, ce dep`[esc 500.000 euro.
Sunt persoane interesate. De la Ia[i nu
am primit niciun r`spuns. Sunt oameni
de afaceri interesa]i din alte localit`]i
[i chiar din Republica Moldova”, a
precizat agentul imobiliar Cristian Ciornia.
Universitatea „Al.I Cuza” a contestat
la un moment dat punerea \n posesie
a unei suprafe]e de 1,75 hectare \n
Gr`dina Botanic`. Familia Popescu sa ap`rat \n instan]` [i a câ[tigat procesul

\n 2018. „Cu privire la faptul c` terenul
în litigiu ar fi un spa]iu verde, arat`
c` r`spunsul oficial a fost unul negativ,
terenul nefiind inclus în spa]iile verzi
din cadrul Gr`dinii Botanice Ia[i. Expertiza
în silvicultur` administrat` în cauz` a
demonstrat c` pe acest teren nu se
afl` vreo specie de plant` protejat` de
lege, motive pentru care [i expertul
horticol a constatat c` nu se pune
problema situ`rii terenului în litigiu în
parcul dendrologic, fiind situat în
exteriorul parcului [i separat de acesta.
Expertul a ar`tat c` terenul în litigiu
nu este cuprins în specifica]iile topocadastrale ale Ordinului 4988/1999 [i

c` excede perimetrului indicat în acest
ordin, iar faptul c` recurenta (Universitatean.r.) a încercat intabularea suprafe]ei
de teren în cartea funciar` [i nu a
reu[it, înt`re[te aceast` concluzie. Ca
o concluzie, terenul în litigiu nu face
parte din Gr`dina Botanic`, delimitat`
în drept de Hot`rârea nr. 8/1996 a
Consiliului Jude]ean Ia[i [i, în fapt, de
amenaj`rile de pe cele 73 ha ce constituie
Gr`dina Botanic`”, se arat` \n hot`rârea
irevocabil` a Cur]ii de Apel Bac`u.
Mo[tenitorii au ar`tat instan]ei un
contract de vânzare-cump`rare semnat
\n anul 1905.
Ciprian BOARU

Procurorii anticorup]ie vizeaz\ mai multe
spitale COVID-19 care au cump\rat teste
PCR! Tranzac]ii efectuate la suprapre]!
Anchetatorii anticorup]ie au descins ieridiminea]` \n 22 de imobile din 3 jude]e, printre
care [i Ia[ul. Procurorii [i poli]i[tii au demarat
ancheta \ntr-un dosar ce vizeaz` achizi]iile f`cute
de spitalele COVID-19 în perioada pandemiei.
Potrivit unor surse, unit`]ile medicale verificate
sunt Spitalul Clinic de Neurologie [i Psihiatrie
Bra[ov, Spitalul de Boli Infec]ioase Bra[ov [i
Spitalul Municipal Odorhei.
La Ia[i, oamenii legii au efectuat o singur`
perchezi]ie, la o persoan` care are domiciliul \n
municipiu. „La Ia[i este vizat` o singur` persoan`
fizic`, la care este efectuat` o perchezi]ie. |n acest
moment, mai multe informa]ii nu pot fi f`cute
publice în acest moment”, au precizat ieri reprezentan]ii
Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie (DNA).

Surse: ancheta vizeaz`
tranzac]ii f`cute la suprapre]
pentru teste PCR
Procurorii DNA au mai men]ionat c` au
desf`[urat perchezi]ii în spitalele COVID-19 din
jude]ul Bra[ov. |n dosar exist` suspiciuni de
corup]ie comise începând cu luna decembrie 2019
[i pân` în prezent, potrivit reprezentan]ilor DNA.
La perchezi]ii au participat [i reprezentan]i ai
Direc]iei Generale Anticorup]ie.
„În cursul zilei de 3 decembrie 2020, ca
urmare a ob]inerii autoriz`rilor legale de la instan]a
competent`, sunt efectuate perchezi]ii domiciliare
în 22 de locuri situate \n jude]ele Ia[i, Bra[ov [i
Harghita. Dintre locurile vizate, patru sunt institu]ii
publice, celelalte reprezentând domiciliile unor
persoane fizice [i sediile unor societ`]i comerciale.
În cauz`, procurorii beneficiaz` de sprijin de
specialitate din partea Direc]ie Generale Anticorup]ie
(DGA) [i a Brig`zii Speciale de Interven]ie a
Jandarmeriei. Raportat la actele procedurale
efectuate în prezenta cauz`, preciz`m c`, atunci
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce

când împrejur`rile vor permite, vom fi în m`sur`
s` oferim detalii suplimentare”, au men]ionat ieri
anchetatorii anticorup]ie. Din câte se pare, sunt
monitorizate achizi]iile de teste PCR, necesare
pentru a determina dac` o persoan` are sau nu
are noul coronavirus.

Posibile scurgeri de informa]ii
la o institu]ie
Perchezi]iile din Bra[ov au fost efectuate [i
la o institu]ie subordonat` Inspectoratului General
al Poli]iei, unde anchetatorii DNA [i DGA b`nuiesc
c` au existat scurgeri de informa]ii la Biroul de
Opera]iuni Speciale. Surse judiciare au afirmat
ieri c` viza]i sunt [eful institu]iei respective,
precum [i un ofi]er. Alte perchezi]ii au mai fost
f`cute la Spitalul din Miercurea Ciuc, dar [i la
domiciliul managerului.
Acelea[i surse au spus c` sunt verificate
contractele de achizi]ii publice \n timpul pandemiei
cu noul coronavirus, printre cei viza]i aflându-se
[i un consilier de la Prim`ria S`cele, care ar fi
un apropiat al managerului Spitalului din Miercurea
Ciuc [i ar fi avut interese \n unele contracte de
achizi]ii. Din primele informa]ii rezult` c` prejudiciul
estimat \n acest caz se ridic` la câteva sute de
mii de euro.

{p`gi, trafic de influen]` [i
abuz \n serviciu
Procurorii anticorup]ie din cadrul Serviciului
Teritorial Bra[ov au mai precizat ieri c` desf`[oar`
cercet`ri penale in rem în leg`tur` cu presupusa
comitere, de c`tre mai mul]i func]ionari publici,
a infrac]iunilor de luare de mit`, dare de mit`,
trafic de influen]`, cump`rare de influen]` [i abuz
în serviciu cu ob]inere de foloase necuvenite, dar
[i alte infrac]iuni asimilate celor de corup]ie.
Ciprian NEDELCU
se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Ie[enii s-au `mprumutat mai mult la b\nci `n
plin\ pandemie de COVID-19. Cu creditele primite
au cump\rat locuin]e de 6,3 miliarde de euro
Valoarea creditelor f`cute de ie[eni,
dar [i de companii, \n lei [i valut`, este
de 10,6 miliarde de lei \n perioada
ianuarie-septembrie 2020, în cre[tere cu
4,5 la sut` comparativ cu aceea[i perioad`
a anului 2019. Din aceast` sum`, cei
mai mul]i bani au fost \mprumuta]i de
ie[eni pentru achizi]ia de locuin]e. |ntre
jude]ele Constan]a [i Ia[i, \n ceea ce
prive[te nivelul de creditare pentru
popula]ie [i companii dintre cele dou`
jude]e, exist` o diferen]` de 14 milioane
de lei. Din perspectiva depozitelor, Ia[ul
se afl` pe locul 7 la nivel na]ional.

Valoarea creditelor
f`cute de ie[eni la
b`nci a crescut \n
primele 9 luni din anul
2020, comparativ cu
anul precedent
Ie[enii s-au \mprumutat la b`nci \n
anul 2020 pentru achizi]ia sau construc]ia
unor locuin]e, \n plin` pandemie de
COVID-19. Cea mai mare pondere a
\mprumuturilor f`cute de ie[eni a fost
pentru achizi]ia sau construc]ia de
locuin]e. |n urm` cu 3 luni, Ia[ul se
afla pe locul 5 la nivel na]ional \n ceea

ce prive[te volumul creditelor acordate
popula]iei, iar acum a ajuns pe locul
6, dup` Constan]a. Locuitorii din jude]ul
Ia[i s-au împrumutat mai mult pentru
achizi]ia/ construc]ia de locuin]e (64
la sut` din totalul creditelor acordate),
urmând tendin]a înregistrat` la nivel
na]ional (58,09 la sut` din totalul
creditelor acordate).

Ie[enii au f`cut cele
mai multe \mprumuturi
la b`nci \n perioada
mai-iulie 2020,
solicitând creditele
pentru achizi]ia unor
locuin]e
La sfâr[itul lunii iulie 2020, ponderea
împrumuturilor acordate popula]iei din
Ia[i în totalul creditelor acordate sectorului
privat r`mâne dominant`, respectiv 59,67
la sut`, în defavoarea creditelor acordate
societ`]ilor nefinanciare, 40,28 la sut`.
Chiar dac` în primele 7 luni efectele
pandemiei s-au reflectat asupra economiei,
volumul total al creditelor în jude]ul
Ia[i a înregistrat o cre[tere cu 1,7
miliarde lei, reprezentând 1,63 la sut`,
comparativ cu decembrie 2019, tendin]`

similar` cu cea înregistrat` la nivel
na]ional (cre[tere cu 5,5 miliarde lei
reprezentând 2,06 la sut`). Leul a r`mas
moneda preferat` pentru creditele
acordate, atât în jude]ul Ia[i, cât [i la
nivel na]ional (63,51 la sut` \n Ia[i [i
67,70 la sut` la nivel na]ional), tendin]a
fiind de cre[tere u[oar`, comparativ cu
decembrie 2019.

Potrivit studiului
realizat de BNR,
valoarea creditelor la
b`nci va cre[te \n
urm`toarea perioad`
Conform sondajului privind creditarea
companiilor nefinanciare [i a popula]iei
efectuat de BNR pentru trimestrul II
2020, a[tept`rile institu]iilor de credit
pentru perioada imediat urm`toare sunt
de men]inere relativ constant` a
standardelor de creditare pentru
împrumuturile destinate popula]iei pentru
achizi]ia de locuin]e [i terenuri, aceasta
în condi]iile în care, urmare a evolu]iei
pandemiei COVID-19, standardele de
creditare s-au în`sprit atât în cazul
împrumuturilor imobiliare, cât [i în cel
al creditelor de consum.

Potrivit speciali[tilor \n economie,
volumul creditelor acordate la Ia[i a
crescut \n anul 2020, \n plin` pandemie
de COVID-19, dup` ce au fost lansate
programele prin care companiile primesc
ajutoare financiare, dar [i dup` lansarea
noului program „Prima Cas`”, redenumit
„Noua Cas`”. „Au fost lansate cele dou`
programe guvernamentale, cel pentru
companii [i pentru tinerii care vor s`[i ia o locuin]`, [i asta a determinat
o cre[tere a creditelor acordate de
b`nci. Asta ar fi o explica]ie. |n plus,

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

\n zona Ia[ului, \n perioada aceasta a
pandemiei, sectorul construc]iilor a
crescut. Pre]urile practicate \n Ia[i sunt
specifice marilor ora[e. Astfel, \n zonele
exclusiviste, pre]ul pe metrul p`trat
ajunge [i la 1.800 de euro, \n timp de
\n zonele limitrofe acesta este de la
1.000 la 1.200 de euro. Pentru o locuin]`,
un client pl`te[te \ntre 70-80.000 de
euro, are nevoie [i de avans, deci are
nevoie [i de un credit”, sus]ine economist
Dan Chirle[an.
Raluca COSTIN
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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.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez`, german`,
spaniola, italian` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis
categ.B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
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,
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EVOZPARTY SRL. Rela]ii la:
0728324000.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
Asistent 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.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Controlor calitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher, f`r`
studii/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.

Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
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.
Femeie de serviciu, scoala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA DE
PROPRIETARI 339 TR I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.
Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.

Economist, studii superioare,
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` 1 an, BMS HOLDING
experien]` min.3 ani,
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
GREENFIBER INTERNATIONAL
0756648921;
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
bmsholdingenterprise@gmail.co
office@greenfiber.ro.
m.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Inginer CCIA, studii superioare,
experien]` 5 ani, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
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:
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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,
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[ 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.

Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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.

Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

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.

Montator subansamble, studii
medii, experien]` 6 luni, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.

Operator CNC, studii medii/cu
experien]` 2 ani, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.

Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.

Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@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.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
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.

Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.
Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
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.

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.

men]ionat – f`r` evaluarea
impactului asupra mediului [i f`r`
evaluare adecvat`. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Ia[i din
Str. Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i,
în zilele de L-V, între orele 8-14,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet: apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Ia[i.

MEDIU
S.C. SUN RESIDENCES.R.L.
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Construire ansamblu
reziden]ial conform PUZ aprobat
prin HCL nr.
169/30.04.2020”propus a se
amplasa în municipiul Ia[i, str.
Sergent Grigore Ioan, nr. 7,
jude]ul Ia[i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Ia[i, din municipiul
Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 43,
jude]ul Ia[i [i la sediul S.C. SUN
RESIDENCE S.R.L. din satul
Butea, Str. Alexandru Ioan Cuza,
nr. 103, comuna Butea, jude]ul
Ia[i, în zilele de luni-joi, între orele
8-16:30 [i vineri, orele 8-14.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la APM Ia[i.
Comuna Popricani, jud. Ia[i,
titular al proiectului „Înfiin]are
distribu]ie de gaze naturale în
comuna Popricani, jude]ul la[i”,
propus a fi amplasat în satele:
Rediu Mitropoliei-intravilan,
Popricani, ]ipile[ti, Vulturi,
Vân`tori, Moime[ti, Cuza Vod`,
Cârlig, Cotu Morii, extravilan,
comuna Popricani, jude]ul Ia[i,
anunt` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre APM Ia[i, în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul mai sus
men]ionat – f`r` evaluarea
impactului asupra mediului [i f`r`
evaluare adecvat`. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul APM Ia[i din
Str. Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i,
în zilele de L-V, între orele 8-14,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet: apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anuntului pe pagina de internet a
APM Ia[i.

Comuna Victoria, jud. Ia[i, titular
al proiectului „„Înfiin]are
distribu]ie de gaze naturale în
comuna Victoria, jude]ul la[i”,
propus a fi amplasat în satele:
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
Victoria, Stânca, Luceni, Sculeni,
experien]` precizate, IASIDOR
Referent de specialitate financiar
Icuseni, Fr`suleni, [endreni,
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
contabilitate, studii medii, f`r`
comuna Victoria, jude]ul Ia[i,
0757029849;
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
intravilan [i extravilan, anun]`
iasidor_construct@yahoo.com.
PERSOANELOR CU HANDICAP
publicul interesat asupra lu`rii
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
deciziei etapei de încadrare de
0770760331;
experien]` precizat`, PIUTIM
c`tre APM Ia[i, în cadrul
aphr.office@gmail.com.
EDYL SRL. Rela]ii la:
procedurii de evaluare a
0747222678;
Reprezentant comercial, f`r`
impactului asupra mediului,
timoteipiu@yahoo.it.
studii precizate, experien]` 1 an,
pentru proiectul mai sus
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

CONCURSURI
Universitatea Na]ional` de Arte
“George Enescu” din Ia[i
organizeaz` concurs în vederea
ocup`rii a trei posturilor vacante
cu norm` întreag`, pe perioad`
nedeterminat` a func]iilor
contractuale de execu]ie vacante
de: Laborant-Croitorie, Laborant
–Acordor piane [i Regizor scena,
în data de 29.12.2020;
Depunerea dosarelor: pân` pe
data de 18.12.2020 la
Compartimentul Resurse Umane,
din str. Cuza Vod` nr. 29, Ia[i,
între orele 10-12. Rela]ii pe
www.arteiasi.ro, la avizierul
Universit`]ii din str. Cuza Vod`
nr. 29 Ia[i sau la num`rul
0232.261.842.”

CONVOCåRI
În temeiul Legii nr.1 /2005 privind
organizarea [i func]ionarea
coopera]iei meste[ug`re[ti [i a
Actului constitutiv propriu,
Pre[edintele-administrator unic al
SCM de grad
1”SOUNDCHECKMUSIC”
convoac` ADUNAREA
GENERALå ORDINARå a
membrilor cooperatori, pentru
data de 18.12.2020 ora 10 la
sediul din mun.Ia[i, str.Golia
nr.12 jud.Ia[i avînd urm`toarea O
R D I N E DE ZI: 1.Constatarea
\ncet`rii calita]ii de membru
cooperator ca urmare a
decesului pentru un membru
cooperator decedat [i
redistribuirea par]ilor sociale.
2.Aprobarea primirii unui nou
membru cooperator ca urmare a
solicit`rii acestuia. 3.Aprobarea
realegerii cenzorilor pentru un
nou mandat de 3 ani \n perioada
18.12.2020-17.12.2023.
4.Diverse. 5.Mandatarea unei
persoane fizice cu \ndeplinirea
demersurilor legale la ORC Ia[i.
În cazul în care nu se întrune[te
cvorumul statutar, Adunarea
General` Ordinar` se reconvoac`
pentru data de 18.12.2020, ora
10.30, aceea[i loca]ie.

CONDOLEAN}E

U

Colectivul de cadre
didactice al {colii Gim.
„Alexandru cel Bun” Ia[i
este al`turi de doamna prof. dr.
Radu Diana în aceste clipe de
adânc` durere pricinuite de
decesul tatalui. Sincere
condolean]e!
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~n lista premiilor oferite de Academia
Român\ pentru anul 2018 sunt laurea]i
valoro[i universitari, istorici,
cercet\tori [i profesori din Ia[i
Academia Român` a organizat,
s`pt`mâna aceasta, ceremonia de
acordare a premiilor institu]iei pentru
anul 2018. |n acest context, pe lista
select` a premian]ilor se afl` valoro[i
universitari, istorici, cercet`tori [i
profesori din Ia[i. Este vorba despre
conf. univ. dr. Dumitru Boghian, prof. dr.
Sergiu Constantin Enea, cercet`tor
[tiin]ific dr. Marius Chelcu, conf. univ.
dr. Ionu] Minea (Premiul „George
Bari]iu”), prof. univ. dr. Liviu Pilat
(Premiul „Mihail Kog`lniceanu”) [i
Mircea Platon, redactor-[ef al revistei
„Convorbiri literare”, pentru cooperarea
fructuoas` cu Academia Român`

Pe lista Premiilor Academia Român`, pentru anul 2018
(ceremonia a avut loc on-line s`pt`mâna aceasta) se afl` valoro[i
universitari, istorici, cercet`tori [i profesori din Ia[i. Este vorba
despre conf. univ. dr. Dumitru Boghian, prof. dr. Sergiu Constantin
Enea, cercet`tor [tiin]ific dr. Marius Chelcu, conf. univ. dr. Ionu]
Minea (Premiul „George Bari]iu”), prof. univ. dr. Liviu Pilat
(Premiul „Mihail Kog`lniceanu”) [i Mircea Platon, redactor-[ef al
revistei „Convorbiri literare”, pentru cooperarea fructuoas` cu
Academia Român`.

Demers multilateral, de identificare,
precizare [i etalare a locului [i rolului
istoric al unei localit`]i prin realizarea unei
monografii geografico-istorice a ora[ului
Târgu Frumos
Astfel, Academia Român` a oferit premiul „George Bari]iu”
pentru lucrarea „Monografia ora[ului Târgu Frumos”. Aici, autori

sunt: conf. univ. dr. Dumitru Boghian, arheolog [i cadru didactic
la Universitatea „{tefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. Sergiu
Constantin Enea, arheolog (a ob]inut doctoratul de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i), cercet`tor [tiin]ific dr. Marius
Chelcu, Departamentul de Istorie medieval` a Institutului de
Istorie „A.D. Xenopol” din Ia[i, conf. univ. dr. Ionu] Minea,
Facultatea de Geografie [i Geologie de la Universitatea „Cuza”.
Aici, colaboratori sunt: Ion Alexa-Anghelu[, Dan Fripis, Manuel
St`nescu.
De precizat c` premian]ii au realizat un demers multilateral,
de identificare, precizare [i etalare a locului [i rolului istoric al
unei localit`]i, cu comunit`]ile ei umane, în cadrul istoriei na]ionale.
Acesta se înscrie \n ac]iunea de realizare a unei monografii
geografico-istorice a ora[ului Târgu Frumos, care împline[te în
2018 venerabila vârst` de 570 de ani de la atestarea sa documentar`,
la 5 octombrie 1448, [i o jum`tate de veac de la reatestarea sa
ca localitate urban` (1968). }inând cont de toate încerc`rile
monografice anterioare, fiecare cu importan]a sa în cunoa[terea,
în]elegerea [i reconstituirea evolu]iei istorice a localit`]ii, devenite,
la rândul lor, surse documentare, autorii noii monografii a ora[ului
Târgu Frumos [i-au propus s` ofere un produs [tiin]ific care s`
cuprind`, integrat, geografia micro-regiunii [i istoria acesteia din
preistorie [i pân` la sfâr[itul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial
(1945).

Autorii Dumitru Boghian,
Sergiu-Constantin Enea
[i colaboratorii acestora
au oferit acestei a[ez`ri
urbane rodul bogat al muncii lor
De reamintit c` 2018 a fost un an cu dubl` semnifica]ie pentru
echipa de autori ai Monografiei.
A fost, pe de o parte, anul anivers`rii a 570 de ani de atestare
documentar` a localit`]ii Târgu Frumos [i a 50 de ani de reatestare
a ora[ului Târgu Frumo[, [i, pe de alt` parte, a fost anul \n care
autorii Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea [i colaboratorii
acestora au oferit acestei a[ez`ri urbane rodul bogat al muncii
lor. „Monografia ora[ului Târgu Frumos” este un univers scriptic,
comprimat \n cele 677 de pagini ale c`r]ii, care exploreaz` impactul
activit`]ilor antropice asupra arealului geografic abordat, dintr-o
pluriperspectiv` interdisciplinar`, debutând cu configurarea geografic`
a locului [i continuandu-[i firul narativ prin abunden]a de informa]ii
pe care le furnizeaz` specificul cercet`rilor [tiin]ifice din domeniul
istoriei [i al [tiin]elor conexe acesteia, arheologie, paleografie,
arhivistic`, demografie istoric`.

Premiul a fost acordat la propunerea
Sec]iei de {tiin]e Istorice [i Arheologice,
validat` de Prezidiul Academiei Române
De reamintit c`, la propunerea Sec]iei de {tiin]e Istorice [i
Arheologice, validat` de Prezidiul Academiei Române, a fost acordat
premiul „George Bari]iu” lucr`rii „Monografia ora[ului Târgu Frumos”,
publicat` la prestigioasa editur` a Universit`]ii „Alexandru Ioan
Cuza” Ia[i. „Volumul de 677 pagini este rezultatul muncii unui
colectiv de autori [i colaboratori de la diverse institu]ii: Dumitru
Boghian, conf. univ. dr. abilitat (Facultatea de Istorie [i Geografie,
Universitatea «{tefan cel Mare», Suceava), Sergiu-Constantin Enea
(prof. dr. Liceul Teoretic «Ion Neculce», Târgu Frumos), Marius
Chelcu (dr. C.S. II, Institutul de Istorie «A.D. Xenopol» Ia[i), Ionu]
Minea (conf. univ. dr. Facultatea de Geografie [i Geologie, Universitatea
«Alexandru Ioan Cuza», Ia[i). Trebuie s` amintim c` la elaborarea
volumului au mai contribuit [i prof. Ion Alexa-Anghelu[ (Liceul
Teoretic «Ion Neculce», Târgu Frumos), prof. Dan Fripis (Liceul
Tehnologic «Petru Rare[», Târgu Frumos) [i dr. Manuel St`nescu
(Institutul pentru Studii Politice de Ap`rare [i Istorie Militar`,
Bucure[ti). Monografia a fost lansat` pe 5 octombrie 2018, într-un
cadru festiv, cu ocazia împlinirii a 570 de ani de la atestarea
documentar` a Târgului Frumos, iar fondurile pentru elaborare [i
publicare în condi]ii grafice excep]ionale au fost asigurate de
Prim`ria ora[ului Târgu Frumos”, au precizat autorii.

Au fost premia]i [i prof. univ. dr. Liviu Pilat
(Premiul „Mihail Kog`lniceanu”) [i
Mircea Platon, redactor-[ef al revistei
„Convorbiri literare”, pentru cooperarea
fructuoas` cu Academia Român`
Al`turi de ace[tia au fost laurea]i [i: prof. univ. dr. Liviu Pilat,
valoros istoric [i cercet`tor \n Departamenul de Istorie medieval`
a românilor [i universal` din cadrul Facult`]ii de Istorie a
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i (Premiul „Mihail
Kog`lniceanu”) pentru lucrarea „The Ottoman Threat and Crusading
on the Eastern Border of Christendom during the 15th”, unde
co-autor este [i cercet`torul [tiin]ific gradul I Ovidiu Cristea,
directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei
Române. |n final,
Diploma „Meritul Academic” a fost acordat` Institutului de
Informatic` Teoretic` din Ia[i, cu prilejul împlinirii a 30 de ani
de la înfiin]are [i Diploma „Distinc]ia Cultural`” intelectualului [i
scriitorului ie[ean Mircea Platon, redactor-[ef al revistei „Convorbiri
Literare”, pentru cooperarea fructuoas` cu Academia Român`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Ovidiu Mihalache revine dup\ dou\ luni de absen]\!

Poli Ia[i vrea s\ dea o nou\
lovitur\ în fa]a CFR Cluj
La exact o s`pt`mân` dup` succesul ob]inut în Gruia, în 16imile Cupei, Poli Ia[i va da piept din nou cu campioana CFR Cluj,
duminic` sear`, de aceast` dat` în Copou, în etapa a 12-a a Ligii
I. Antrenorul Daniel Pancu nu va conta pe mai multe piese de baz`
în acest meci. Stoperul Cosmin Fr`sinescu î[i va isp`[i a doua etap`
de suspendare dup` ce a fost eliminat direct în meciul cu FC Arge[,
în timp ce extremele Platini [i Vanzo vor sta dup` ce au încasat,
tot în partida cu arge[enii, al patrulea cartona[ galben. Va reveni
în schimb la echipa ie[ean` experimentatul funda[ central Ovidiu
Mihalache, dup` cele [ase etape de suspendare primite ca urmare
a faultului care i-a provocat o accidentare grav` lui Elvir Koljic.
Mihalache nu a mai jucat de dou` luni, mai exact de pe 2
octombrie, de la acel meci nefericit din B`nie pierdut de Poli cu
0-1 [i soldat cu accidentarea lui Koljic. De atunci, funda[ul central
al Ia[ului a absentat la partidele cu Sepsi (scor 1-4), Astra (0-4),
Viitorul (0-3 la masa verde), FC Voluntari (0-4), FC Arge[ (1-1) –
în campionat [i CFR Cluj (1-0) – în Cupa României. Ini]ial, Mihalache
fusese suspendat 8 etape, dar Comisia de Apel a admis recursul
juc`torului [i i-a redus sanc]iunea la 6 meciuri. Revenirea stoperului
de 36 de ani vine cum nu se poate mai bine pentru antrenorul
Daniel Pancu, în condi]iile în care Cosmin Fr`sinescu este suspendat.
În plus, noul venit Manuel Angiulli a comis-o în mai multe rânduri
în meciul de Cup` cu CFR, interven]iile cel pu]in stângace ale
belgianului nefiind îns` sanc]ionate de arbitri cu penalty.

Ie[enii ]intesc o nou` victorie
Victoria de pe terenul campioanei le-a ref`cut moralul albalba[trilor, serios [ifonat dup` cele [ase meciuri f`r` victorie (5

e[ecuri consecutive [i o remiz`), iar elevii lui Daniel Pancu sper`
s` continue pe aceea[i linie în acest final de an. Ie[enii au prins
curaj [i se gândesc la un nou rezultat bun în compania CFR-ului,
mai cu seam` c` vor evolua în Copou. „Ne dorim s` ar`t`m c`
nu a fost întâmpl`toare victoria din cup` împotriva campioanei.
Am juc`tori de caracter, suntem un grup frumos care muncim
bine [i care credem cu to]ii într-un proiect de viitor. {i chiar
dac` suferim acum, am toat` încrederea c` printre fulgii de nea
va ap`rea [i soarele în dealul Copoului”, a declarat pre[edintele
executiv al Ia[ului, Ciprian Paraschiv.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Edi Iord\nescu, noul antrenor al CFR Cluj!
Când [i pe ce perioad\ se va semna contractul
Edi Iord`nescu, 42 de ani, va fi noul antrenor al campioanei
României! Ardelenii s-au oprit la Iord`nescu jr., singurul cu care
pre[edintele Marian Copilu a negociat dup` plecarea lui Dan
Petrescu.
Adrian Mutu s-a aflat [i el în vederile patronului Nelu]u Varga,
dar totul a picat luni noapte. A[a cum pl`nuiau cei de al CFR
Cluj, la patru zile distan]` de momentul desp`r]irii de Dan Petrescu,
echipa a b`tut palma cu noul antrenor, iar în]elegerea va fi pentru
un an [i jum`tate, cu op]iune pentru înc` unul. Anun]ul oficial,
dac` nu apare ceva total neprev`zut, urmeaz` s` fie f`cut vineri,
într-o conferin]` de pres`.
Edi Iord`nescu a ajuns miercuri în Cluj [i s-a întâlnit cu cei
din conducerea clubului, cu care de principiu s-a în]eles relativ

repede. Mai pu]in legat de salariu, subiect care nici nu a fost
abordat pân` ast`zi, când au fost probleme. Obiectivele noului
antrenor sunt acelea[i pe care le avea [i Petrescu, anume câ[tigarea
campionatului [i calificarea în grupele unei cupe europene.

Al doilea mandat al lui
Edi Iord`nescu la CFR Cluj
Edi Iord`nescu a mai preg`tit pe CFR Cluj în vara anului
2018, îns` mandatul s`u a durat dou` luni. A câ[tigat Supercupa
României 1-0 cu Universitatea Craiova chiar în B`nie, îns` a
pierdut meciul de la Cluj cu Malmo, dup` o gre[eal` mare a lui
Arlauskis, iar Varga a decis s`-l dea afar`. Dup` CFR Cluj, Edi
Iord`nescu a antrenat pe Gaz Metan Media[.

Dosar executare silita nr. 1168/2016
AFISATA AZI, 03.12.2020
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul Tufeanu Vasile Bogdan, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str.
A.Panu nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, in conformitate
cu dispozitiile 838 alin. 1 C.proc.civ., aducem la cunostinta
generala ca, in data de 06.01.2021, orele 09:00, va avea loc la
sediul B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, cu sediul in Iasi, str. A.Panu
nr. 21, bloc 7 Noiembrie, parter, jud. Iasi, vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in Vaslui, Str. Cuza-Voda, bl. 184,
sc. A, et. 4, ap. 2, Judetul Vaslui, compus din apartament cu
3 camere si dependinte in s.c. de 62.89 mp, s.u. de 50.98 mp
(din care suprafata balcon 3.08 mp) si teren in cota indiviza de
13,53 mp , inscris in C.F. nr. 72175-C1-U3 - IASI (NR. CF. VECHI:
6415) - Vaslui, nr. cadastral 435/1;21 , imobil evaluat la pretul
de , proprietatea Arsene Anca Elena si Arsene Dan Sergiui,
pentru recuperarea creantei din titlul executoriu reprezentat
de Contract de Credit nr. HL23826/05.06.2008, modificat si
completat prin Actul Aditional nr. 1/14.09.2010, Actul Aditional
nr. 2/12.10.2011, Actul Aditional nr. 3/25.10.2012, Actul Aditional
nr. 4/20.11.2013, Actul Aditional nr. 5/02.03.2015, Contract de
Ipoteca autentificat sub nr. 1659 din 05.06.2008, datorat
creditoarei EUROBANK S.A. reprezentata si cu sediul procesual
ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la S.C.A.
„Mituca si Asociatii” cu sediul in Bucuresti - 023976, Str. Plantelor,
nr. 60, Sector 2, de catre debitorii ARSENE Anca Elena si
ARSENE Dan - Sergiu ambii cu domiciliul in Vaslui, Str. CuzaVoda, bl. 184, sc. A, et. 4, ap. 2, Judetul Vasluila care se adauga
cheltuielile de executare.
Pretul de la care porneste licitatia este de 135.450,00 Lei.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data
sa prezinte oferta de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 844 C.proc.civ., ofertantii trebuie
sa consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, in
contul RO83BREL0002000687820101 deschis la LIBRA BANK
suc. Iasi, al B.E.J.A. Tufeanu si Dominte, o garantie de participare
de cel putin 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Termenul-limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei,
cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul
de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua
licitatiei.
Executor Judecatoresc,
Tufeanu Vasile Bogdan
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Dezv\luiri incitante despre un hotel de lux,
aflat `n zona centru din Ia[i! Mansarda
devenise un loc renumit pentru prostitu]ie
Un hotel de lux, aflat \n zona
centru din Ia[i [i la baza
celebrului Copou, a fost
construit pe terenul situat pe
strada Elisabeta nr. 8, zona
Râpa Galben` din ora[. Hotelul
Bejan este o construc]ie
istoric`, ridicat la 1897 de
inginerul Grigore Bejan pe
proprietatea sa. Incitant este
c` mansarda imobilului
devenise un loc renumit pentru
prostitu]ie. Cl`direa, cu parter,
teras` acoperit`, dou` etaje [i
mansard` [i cu arhitectur`
modern`, este orientat` cu
fa]ada principal` c`tre Sud,
având o frumoas` priveli[te

Detalii spectaculoase despre un hotel de lux,
aflat \n zona centru din Ia[i! Este vorba despre
Hotelul Bejan, o construc]ie istoric` care a existat
în acuala zon` Râpa Galben`. Imobilul a fost contruit
în 1897 de inginerul Grigore Bejan pe un teren al
c`rui proprietar era, teren situat pe strada Elisabeta
nr. 8. Hotelul era situat la poalele dealului Copou,
fiind amplasat într-o zon` favorabil` c`l`torilor:
aproape de Gara Mare, pe axul drumului spre Copou
sau centrul urbei sau Pia]a Unirii. „Hotelul Bejan
provine din fostele hoteluri de lux ale Ia[ului. Dar,
în timp, a luat o alt` destina]ie, cu toate c` oficial,
\n acte, figura c` ofer` cazarea nefamili[tilor. Din
câte cunosc de la cei care au prins bine respectivele
timpuri, Hotelul Bejan a ajuns un loc în care, la
ultimul etaj, era înlesnit` prostitu]ia. Era un loc
care \ndemna la promiscuitate [i care, din fericire,

Bursa bârfelor
Se strânge la]ul cu spetalu’
mobil! Doi enspectori de la
antifraud` i-au f`cut o vizit`!
Babetele bârfitoare \ncep edi]ia de azi \n for]`,
cu una nou` despre Alinu]a Pompa, [`fa de la
firmuli]a Eurovest. Gurile rele spun c` madamei
i-au cam intrat morcovul, iepurele [i vân`torul \n
partea \n care nu bate soarele. Asta, dup` ce doi
enspectori de la hantifraud` i-au f`cut o vizit`
scurt`, dar concis`. Cic`, \n timpul vizitei, enspectora[ii
au \ntrebat-o câteva lucru[oare pe madama Pompa,
lucru[oare legate de spetalu’ mobil de la Ple]cani.
Acelea[i guri rele spun c` Alinu]a s-a f`cut alb`
ca varu’ la f`]uc`, a cam dat din col] \n col] [i
a respirat normal abia dup` ce enspectorii au
plecat. Ceea ce nu [tie Alinu]a ([i au aflat babetele
bârfitoare!) e c` treaba e cam groas`, iar cei doi
b`ie]i sunt chiti]i s` revin` [i s` afle exact cum
st` treaba cu spetalu’ mobil, existând suspiciuni
c` lucrurile nu sunt chiar albe pe acolo. |n orice
caz, babetele v` vor ]ine la curent cu desf`[urarea
evenimentelor \n edi]iile urm`toare.

Un alt morcov, pentru un [`f
de enstetu]iune public` din
târg! Doi dintre suptalterni fac
joc de glezne!
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre un alt [`f de enstetu]iune, c`ruia i-a
intrat ditamai morcovul, pre numele s`u Ionic`
Nistoric`. Zice-se c` [`fului de la Direc]iunea de
Anim`luri \i cam tremur` budig`ii pe el, pe motiv

dup` 1947, a disp`rut”, rememora regretatul anticar
[i iubitor al Ia[ului, buchinistul Dumitru Grum`zescu.

Hotelul Bejan a func]ionat
pân` la cutremurul din
noiembrie 1940 când, din
cauza importantelor avarii
suferite, a fost demolat
Cl`direa, cu parter, teras` acoperit`, dou` etaje
[i mansard` avea o arhitectur` modern`. Fostul
Hotel Bejan era orientat cu fa]ada principal` c`tre
Sud, având o frumoas` priveli[te c`tre Esplanada
Elisabeta, finalizat` în anul 1900, Gara Ia[i [i parcul
care se g`sea în partea dreapt` a fostului Bulevard
Ferdinand care lega [i f`cea jonc]iunea \ntre Râpa
Galben` cu Pia]a G`rii. Terenul pe care era situat
hotelul corespunde acum cu zona situat` în dreptul
aripii stângi a Esplanadei, par]ial ocupat de c`minul
Akademos al Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i. Hotelul Bejan a func]ionat pân` la cutremurul
din noiembrie 1940 când, din cauza importantelor
avarii suferite, a fost demolat.

Grigore Bejan a fost unul din
liderii locali ai na]ionalismului
de Dreapta, apropiat al
cunoscutui profesor A.C. Cuza
de la Universitatea din Ia[i
Interesant este de men]ionat c` Grigore Bejan
a fost unul din liderii locali ai na]ionalismului de
Dreapta, apropiat al marelui profesor A.C. Cuza.
Numeroase întruniri ale studen]ilor ie[eni, membri
ai Asocia]iei Studen]ilor Cre[tini, s-au desf`[urat în
sala Hotelului Bejan, acesta fiind un timp „sediul
neoficial” al organiza]iei. Ulterior, în 1924, Grigore
Bejan cedeaz` asocia]iei un teren situat în apropiere,
pe care ace[tia vor construi C`minul Cultural Cre[tin.
Pe de alt` parte, de reliefat c` \nainte de amenajare,
Râpa Galben` era un loc instabil unde se întâlneau

izvoarele care coborau de pe Copou în drumul lor
spre Bahlui, iar umiditatea f`cea ca alunec`rile de
teren s` fie obi[nuite.

În momentul construc]iei,
Esplanada Elisabeta oferea
o frumoas` priveli[te spre
Turnul V`mii [i impun`toarea
cl`dire a G`rii Mari
În octombrie 1904 s-a constatat c` marele edificiu
rezista cu greu presiunii dealului [i ap`ruser`
cr`p`turi. Stabilitatea terenului a fost realizat` în
1922, când Regionala C.F.R. Ia[i cerea terenul

gr`dinii p`r`site de la picioarele Esplanadei, pentru
construirea unui cartier modern, cu [coal`, bibliotec`,
sala de conferin]e inaugurându-se în 1925 - C`minul
Cultural C.F.R. Râpa Galben`, care avea s` devin`
un Ateneu al zonei. De asemenea, c`l`torii care se
opreau în Ia[i puteau ajunge la cunoscutele hoteluri
din zon`: Hotelul Bejan, la doi pa[i de Esplanad`,
dar [i Hotelul Binder sau Hôtel d’Angleterre, respectiv
Jockey Club. Astfel, povestea Hotelului Bejan este
un episod inedit din istoria interesant` a Ia[ului,
care merit` a fi evocat` pentru actualele genera]ii.
Se arat` c` urbea era cosmopolit`, plin` de mondenit`]i
[i o tumultoas` via]` de noapte.

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

c` urmeaz` a fi f`cute ni[te renov`ri pren enstetu]iune.
Gurile rele spun c` lui Nistoric` i se cam preg`te[te
b`g`jelul la u[`, pe motiv c` ar fi f`cut ne[te
combina]iuni tot cu firme care se ocup` cu renov`ri.
{i cic` trafteriile ar fi fost f`cute prin intermediul
a doi dintre suptalternii s`i! Acuma, du[manii lui
Ionic` stau cu ochii pe renov`ri ca pe butelie,
a[teptând s` se fac` alte combina]iuni, pentru a
g`si \nc` un motiv pentru care s`-l zboare din
enstetu]iune. Oricum, babetele bârfitoare nu-i plâng
de mil`, c`, la câte trafterii au fost f`cute, nu
cred c` Nistoric` o s` moar` de foame!

Au tremurat chilo]ii pe D`npu]
când a auzit de perchezi]ii
La final, babetele bârfitoare v` prezint` una
care, dac` nu ar fi amuzant`, ar fi trist` r`u de
t`t! Ieri, b`e]ii cu ochi alba[tri au f`cut vreo dou`
duzini de perchezi]ii prin Românica, pentru a
descoperi nereguli la cump`r`turi f`cute de spetale
\n vreme de Guvid-19. Când a auzit c` „masca]ii”
s-au pus pe treab` \nainte de Revelion, unui nene,
mare biznisman pren târg, pre numele lui D`npu]
Futerman, au cam \nceput s`-i tremure chilo]ii.
Gurile rele spun c` D`npu] nu doar c` a stat cu
sufletul la gur`, dar cic` nu [tia cum s` mai scape
de anumite docomente [i acte, \n cazul \n care
b`e]ii veseli aveau de gând s` \i fac` vreo vizit`.
D`npu] cic` s-ar mai fi lini[tit spre sar`, când a
constatat c` nu el ar fi fost vizat de b`e]ii cu
ochi alba[tri \n t`t` treaba! Acu’, babetele bârfitoare
\l sf`tuiesc pe D`npu] s` nu se lini[teasc` prea
tare, pen’c` b`e]ii sunt pu[i pe treab`, iar ac]iunea
de ieri reprezint` doar \nceputul! Urmeaz` unele
controale pe la diverse enstetu]iuni de pren târg,
iar unii nu [tiu acu’ pe unde s` scoat` c`me[a!
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