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Clipe de panică pentru un
ieșean în magazinul Leroy
Merlin! A căzut secerat după
ce s-a trezit cu un hârleț în cap!
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Deputatul
Cosette Chichirău
se spală pe mâini în
cazul candidatului
neo-nazist la
Senatul României
eveniment

2

Învățătură de actualitate 14 Foame mare printre agenții
minte pentru
imobiliari din Iași! O clientă este
amante! O tânără a terorizată după vânzarea unei locuințe
fost sechestrată în Bogdan Mistreanu, un agent imobiliar
din Iași, este acuzat de o clientă că a
Iași la comanda
încercat să perceapă fraudulos un
unei soții înșelate! comision din vânzarea unui imobil.
expres

16

Clienta a precizat că agentul nu a
ajutat-o și a fost nevoită să cumpere
direct de la dezvoltator. Acum,
agentul are pretenții la comisionul de
1.500 de euro

Candidatura unui personaj cu trecut
extremist aflat pe liste la alegerile
parlamentare 2020 din județul Iași
a provocat un șoc în alianța electorală
pe care acesta o reprezintă

actualitate 9

Caz întortocheat pentru polițiștii din Iași. O
tânără a cerut ajutor spunând că a fost
sechestrată și umilită într-o casă din
Păcurari. Totul a plecat de la o soție înșelată.
La comanda ei, tânăra a fost adusă și...
eveniment 3
Totul despre alegerile
parlamentare 2020! Lista completă
a secțiilor de votare din
județul Iași. 788 de mii
de ieșeni sunt așteptați la urne

Asistentă medicală, prinsă beată
la volan și condamnată la închisoare!
Femeia a fost găsită de polițiști!
O asistentă medicală de la un spital
din Iași a fost pedepsită de judecători.
Astfel, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași au condamnat-o ieri
pe Elena Cristina Buzdugan la 1 an și 6
luni de închisoare, cu suspendare,
pentru conducere cu alcoolemie.
Femeia, obligată de magistrați să
presteze muncă în folosul comunității
într-o altă unitate medicală din Iași
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Scandal monstru `n USR-PLUS Ia[i! Deputatul
Cosette Chichir\u se spal\ pe mâini de
neo-nazistul candidat la Senatul României.
Jum\tate de partid a f\cut scut `n jurul
lui Cristi Berea
Candidatura unui personaj cu
trecut extremist aflat pe liste
la alegerile parlamentare 2020
din jude]ul Ia[i a provocat un
[oc \n alian]a electoral` pe
care acesta o reprezint`. Cristi
Berea reprezint` alian]a USRPLUS Ia[i la Senatul României
pentru alegerile de mâine, 6
decembrie. Acesta a f`cut
parte dintr-o organiza]ie neonazist`, iar acum vrea s`
reprezinte ie[enii la cel mai
\nalt nivel. Culmea, o parte din
alian]` se spal` pe mâini [i nu
vrea s` aud` de Cristi Berea,
\n timp ce al]ii fac scut \n jurul
extremistului
Un candidat la alegerile pentru Camera
Deputa]ilor [i Senatul României din jude]ul Ia[i
a provocat un scandal f`r` precedent. Cristi
Berea, propunerea USR-PLUS Ia[i pentru Parlamentul
României, a f`cut parte din Noua Dreapt`, o
organiza]ie extremist` cu ideologii naziste [i nu
numai. Trecutul lui Cristi Berea a provocat scandal
\ns` [i \n interiorul alian]ei de la Ia[i, dup` ce
unii au ales s` mu[amalize activit`]ile acestuia.
Cristi Berea a fost vicepre[edinte al Noua Dreapt`
\n trecut, organiza]ie care este cunoscut` pentru
simpatiile asupra mi[c`rii legionare din perioada
interbelic`.

Deputatul Cosette Chichir`u
nu vrea s` aud` de Cristi
Berea. Neo-nazistul,
pasat la PLUS
Cristi Berea este propunerea USR-PLUS la
Senatul României pe pozi]ia a doua pe list`. Dup`
ce trecutul s`u neo-nazist a ie[it la iveal`, deputatul
Cosette Chichir`u a fost prima care s-a sp`lat

pe mâini de acesta. Berea vine pe filiera PLUS,
astfel \ncât Cosette Chichir`u nici nu vrea s`
aud` de acesta. Mai mult, deputatul USR a refuzat
s` se pronun]e [i a pasat r`spunderea colegilor
de alian]`. „Cristi Berea este membru PLUS, v`
rog s` solicita]i declara]ii de la PLUS. Mul]umesc”,
a sus]inut Cosette Chichir`u. De[i Cristi Berea
este colegul s`u de alian]`, iar Cosette Chichir`u
se erijeaz` \n mare lider al USR-PLUS, aceasta
caut` s` se ascund` dup` deget pentru a nu da
explica]ii cu privire la candidatura unui extremist
la alegerile parlamentare 2020.

PLUS Ia[i \[i spal` candidatul
cu valen]e extremiste.
Fric]iuni \n alian]a USR-PLUS
Dup` ce Cosette Chichir`u s-a ascuns \n
spatele partidului, cei de la PLUS au ie[it s`-[i
apere omul. Culmea, reprezentan]ii PLUS sus]in
c` Cristi Berea a fost membru la Noua Dreapt`
\n tinere]e [i c` nu este relevant faptul c` a fost
simpatizantul unor extremi[ti. „Candidatul de pe
locul 2 la Senat nu a f`cut parte din nicio
forma]iune politic` \nainte de USR-PLUS, iar
evenimentele la care se face referire se \ntâmplau
pe când candidatul avea 15 ani [i nu avea dreptul
legal s` fac` parte din nicio forma]iune politic`,
fiind minor”, au sus]inut cei de la PLUS Ia[i.
Cu alte cuvinte, filiala PLUS Ia[i nu se dezice
de extremistul pe care l-a pus pe liste la Senatul
României, \n ciuda simpatiilor extremiste pe care
acesta le are. Chiar [i \n condi]iile \n care era
tân`r la vremea respectiv`, Berea nu \[i poate
nega trecutul.

Legionarul extremist de la Ia[i.
Candidatul la Senatul României
a incitat la ur` [i violen]`
Cristi Berea vrea s` \[i nege trecutul. Acesta
a sus]inut c` a fost o gre[eal` a tinere]ii [i c`
a plecat imediat din Noua Dreapt` când a realizat
ideologia forma]iunii. Asta nu \l absolv` de nicio
vin` pe candidatul USR-PLUS la alegerile parlamentare
2020. Cristi Berea a f`cut parte dintr-o forma]iune

urma[` a mi[c`rii de extrem` dreapt` intitulat`
„Mi[carea Legionar`”. Un individ care dirijeaz`
un aparat al drepturilor [i libert`]ilor cet`]ene[ti
este [i sus]in`tor al unei forma]iuni care a incitat
la ur`, violen]` [i exterminarea evreilor. Este dea dreptul strig`tor la cer ca astfel de personaje
s` fie candida]i la Senatul României pentru a
reprezenta cet`]enii din jude]ul Ia[i. Iar ce de
la USR Ia[i s-au delimitat de Berea, \n timp ce
reprezentan]ii PLUS \i caut` scuze ieftine.

Extremistul de la USR-PLUS
Ia[i a stârnit scandal
[i \n Noua Dreapt`. Adev`rul
despre Cristi Berea
Ceea ce s-a \ntâmplat la USR-PLUS a fost
demontat pân` [i de cei care conduc acum Noua
Dreapt`. Ace[tia sus]in c` Berea nu avea 15 ani,
ci 17 când a aderat la organiza]ie [i c` a fost
dat afar`, nu a plecat el. „Cristi Berea a fost
membru al Noii Drepte, dar nu atunci când avea
15 ani, dup` cum \ncearc` s` dezinformeze: a
aderat \n anul 2003, la vârsta de 17 ani. Eu lam cunoscut \n anul 2005, când era student la
Facultatea de Economie [i Administrarea Afacerilor.
Cristi Berea nu a plecat din Noua Dreapt`, ci
a fost exclus printr-o Hot`râre a Consiliului
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Director din anul 2007, \n urma unor ini]iative
personale care nu aveau leg`tur` cu na]ionalismul
[i valorile etice promovate de Noua Dreapt`.
Faptul c` Berea Cristi a aderat la USR demonstreaz`
\nc` o dat` caracterul labil [i personalitatea
multipl` ale acestui om care a balansat de la
na]ionalismul Noii Drepte la neo-marxismul USR,
de la cre[tinismul Noii Drepte la secularismul
[i cre[tinofobia practicate de USR”, a sus]inut
avocatul Tudor Ionescu, pre[edintele Noua Dreapt`.

Scandalagii din USR tac mâlc.
Disputele interne se ]in
lan] \n alian]a de la Ia[i
Disputele interne \nte USR [i PLUS Ia[i sunt
la ordinea zilei. Mai ales dup` ce \n USR a ajuns
[i deputatul zero Marius Bodea, impus candidat
la Consiliul Jude]ean [i apoi pe primul loc la
Senatul României. |n aceste condi]ii nici nu este
de mirare c` deputatul Cosette Chichir`u tace
mâlc [i nu vrea s` spun` ceva despre colegul
s`u din alian]` cu trecut neo-nazist. Chichir`u a
fost \n nenum`rate rânduri \n mijlocul unui
scandal monstru \n interiorul alian]ei, dup` ce
[i-a impus oamenii pe liste, dup` ce a dat afar`
persoane cu state vechi \n partid [i nu numai.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Totul despre alegerile
parlamentare 2020! Lista
complet\ a sec]iilor de
votare din jude]ul Ia[i.
788 de mii de ie[eni
sunt a[tepta]i la urne
Mâine, 6 decembrie
2020, vor avea loc
alegerile parlamentare
pentru desemnarea celor
care vor reprezenta
jude]ul Ia[i \n urm`torii 4
ani \n Parlamentul
României. La nivelul
jude]ului Ia[i vor fi
deschise 759 de sec]ii
de votare, la urne fiind
a[teptate 788.522 de
persoane conform
registrului electoral
Peste 1,6 milioane de buletine de vot
pentru alegerea Camerei Deputa]ilor [i
Senatul României vor fi distribuite ast`zi,
5 decembrie 2020, c`tre sec]iile de votare
din jude]ul Ia[i. Mâine, 6 decembrie 2020,
va avea loc scrutinul electoral pentru alegerile
parlamentare 2020, scrutin la care vor
candida peste 200 de persoane \nscrise pe
listele partidelor politice, dar [i independen]i
\n jude]ul Ia[i. Autorit`]ile locale [i cele
jude]ene au preg`tit \n am`nunt detaliile
despre organizarea votului de duminic`.
La alegerile parlamentare 2020 vor fi
deschise 759 de sec]ii de votare \n jude]ul
Ia[i. |n municipiul Ia[i vor fi deschise 255
de sec]ii. Num`rul sec]iilor de votare este
identic ca cel de la alegerile locale 2020.

Alegerile parlamentare
2020. Iat` ultimele detalii
despre votul electoral
Sec]iile se vor deschide duminic`
diminea]`, 6 decembrie 2020, la ora 7:00,
[i se vor \nchide \n aceea[i zi la ora 21:00.
De[i \n aceast` perioad` s-au impus restric]ii
de circula]ie \ntre orele 23:00 [i 5:00
diminea]a, Comitetul Na]ional pentru Situa]ii
de Urgen]` (CNSU) a propus o derogare
de la regul` \n perioada 6 - 7 decembrie
2020. Este \ns` vorba despre cei implica]i
\n scrutinul electoral. „Se propune permiterea
circula]iei membrilor birourilor electorale,
a personalului tehnic-auxiliar al acestora, a
candida]ilor, a persoanelor acreditate [i a
oric`ror altor persoane implicate în organizarea
alegerilor, precum [i a persoanelor care le
asigur` transportul înspre [i dinspre sediile
sec]iilor de votare, birourile electorale de
circumscrip]ie [i/sau ale oficiilor electorale,
f`r` restric]ii, în toate localit`]ile, în perioada
06.12.2020 ora 23:00 - 07.12.2020, ora 05:00”,
se arat` \n decizia nr.56 a CNSU.

Veste important\ pentru
[oferi! Lista str\zilor
din municipiul Ia[i care
vor fi reabilitate
Municipalitatea ie[ean` a anun]at un nou
pachet de str`zi care vor fi reabilitate \n
perioada urm`toare. Str`zi din mai multe
cartiere ale ora[ului vor intra la proiectare,
urmând ca acestea s` fie scoase la licita]ie
pentru a fi reabilitate de c`tre autoritatea local`
Un set de 14 str`zi din municipiul Ia[i vor fi incluse \n
bugetul municipiului Ia[i pentru anul 2021 pentru a fi reabilitate.
Arterele cuprind mai multe cartiere importante ale municipiului
Ia[i, toate fiind incluse la proiectare. Ulterior, aceste str`zi
vor fi scoase la licita]ie pentru execu]ia lucr`rilor. Autoritatea
local` a municipiului Ia[i a luat \n calcul [i alte obiective de
investi]ii. |n total sunt 7.360 de metri liniari de str`zi care
vor fi ref`cute \n perioada urm`toare de firma contractat` de
autoritatea local`.

Lista str`zilor din Ia[i prinse
\n pachetul de reabilitare! Iat` anun]ul
primarului Mihai Chirica
|n calcul a fost luat` strada Fermei (cuprins` \ntre strada
Vi[an [i comuna Bârnova). Artera este paralel` cu strada
Vi[an. Prim`ria a inclus pe list` [i strada Eugen St`tescu
(\ntre strada Petre Vancea [i Leon Baliff) din zona Bucium
pe o lungime de 430 de metri. Totodat`, municipalitatea a
cuprins [i strada {ipo]el dintre P`curari [i Copou, pe o distan]`
de 750 de metri. Autoritatea local` are \n vedere [i Fundacul
Olari (\ntre Caz`rmilor [i {ipo]el), precum [i strada Mocanului
(zona Copou)- 230 de metri. Prim`ria Ia[i vizeaz` [i strada
Ursulea (aleea Mihail Sadoveanu [i {oseaua {tefan cel Mare
[i Sfânt- 830 de metri). „Am reu[it s` ducem mai departe [i
licita]ia pentru un nou pachet de moderniz`ri de str`zi. Mare
parte din ele sunt venite [i din propunerile cet`]enilor, nu
doar din studiile noastre. S-au depus 10 oferte pentru o
prevedere bugetar` de 833 de mii de lei”, a spus primarul
Mihai Chirica.

Liber pe strad` pentru
aleg`torii din jude]ul Ia[i.
Locuitorii din comuna
Ciurea scap` pentru
o zi de carantin`
De asemenea, ie[enii pot circula pe
strad` [i dup` ora 23:00 pân` la ora 1:00,
pe data de 7 decembrie 2020, f`r` a prezenta
documente doveditoare. Situa]ia este valabil`
[i pentru locuitorii din comuna Ciurea,
localitate aflat` \n prezent \n carantin` din
cauza num`rului mare de infect`ri cu COVID19. „La nivel na]ional se propune ca circula]ia
persoanelor s` fie permis` în perioada
6.12.2020, ora 5:00 – 7.12.2020, ora 01:00,
f`r` restric]ii [i f`r` prezentarea documentelor
doveditoare ale motivului deplas`rii”, se
arat` \n aceea[i hot`râre a CNSU.

Peste 788 de mii de ie[eni
sunt a[tepta]i la urne. Cum
se desf`[oar`
procesul electoral
788.378 de ie[eni au fost trecu]i pe
listele permanente pentru alegerile parlamentare
2020. Dintre ace[tia, 319.907 sunt \n municipiul
Ia[i, iar 38.188 sunt \n municipiul Pa[cani.
|n ora[ul Hârlau sunt 12.137 aleg`tori trecu]i
pe listele permanente, iar \n ora[ul Podu
Iloaiei sunt 8.625 de aleg`tori. De asemenea,
\n ora[ul Târgu Frumos sunt 11.508 persoane
cu drept de vot. „Institu]ia Prefectului –
jude]ul Ia[i a distribuit în aceste zile
materialele de protec]ie sanitar` destinate
desf`[ur`rii în bune condi]ii a procesului
electoral din data de 6 decembrie. Astfel,
prin intermediul prim`riilor, au fost repartizate
celor 759 de sec]ii de votare din jude]ul
Ia[i, din care 255 de sec]ii sunt în municipiul

Ia[i, 300.000 de m`[ti de protec]ie, 110.000
perechi de m`nu[i, precum [i 1.300 litri
dezinfectant. În jude]ul Ia[i sunt înregistrate
788.378 de persoane cu drept de vot”, a
men]ionat prefectul Marian Grigora[.
Jude]ului Ia[i i-au fost alocate 12 locuri
la Camera Deputa]ilor [i 5 la Senatul
României. Este cel mai mare num`r din
]ar` dup` municipiul Bucure[ti. Un deputat
reprezint` 70.000 de locuitori, în timp ce
un senator, 160.000 de locuitori. De specificat
[i faptul c` aleg`torii care de]in un act de
identitate al c`rui termen de valabilitate
este expirat, pot vota în baza acestuia la
alegerile pentru Senat [i Camera Deputa]ilor
din 6 decembrie 2020.

Alegeri \n pandemie.
Cum se va desf`[ura
scrutinul electoral?
Fiecare din cele 759 de sec]ii de votare
pentru alegerile parlamentare 2020 va avea
flacoane cu solu]ie dezinfectant`. To]i
participan]ii la procesul electoral vor purta
masc` de protec]ie pentru a evita infectarea
cu virusul SARS-CoV-2. La intrarea în sec]ia
de vot se va lua temperatura fiec`rei
persoane, iar aleg`torii vor intra [i ie[i pe
un circuit separat. În sec]iile de votare se
va asigura men]inerea unei distan]e fizice
de minimum 1 metru între oameni, iar în
sala unde se voteaz` nu trebuie s` fie
prezen]i, în acela[i timp, mai mult de 5
aleg`tori. De asemenea, fa]` de alegerile
locale, aleg`torii din jude]ul Ia[i pot vota
pe listele suplimentare \n orice sec]ie de
votare din cele 98 de unit`]i administrative,
dac` nu se afl` \n localitatea de domiciliu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Lista complet` a str`zilor
reabilitate de Prim`ria Ia[i
Prim`ria Ia[i a cuprins [i strada Islaz (\ntre strada Bucium
[i strada Atelierului)- 360 de metri. Pe aceast` rut` va fi
desfiin]at` [i linia de tren abandonat` \n zon`. |n calcul a
fost luat` [i strada {tefan Dimitrescu (aleea Tudor Neculai
[i strada Valea Adânc`)- 370 de metri, dar [i strada Prof.
Nicolae Bucur (\ntre Strada {tefan Dimitrescu [i Aleea Valea
Adânc`) - 390 de metri. Ambele str`zi cuprind Cimitirul Buna
Vestire. |n calcul este cuprins` [i Strada Valea Adânc` (\ntre
Aleea Tudor Neculai [i strada Prof. Nicolae Zamfirescu) 1.520 de metri. Prim`ria Ia[i a cuprins \n plan [i strada
Fântânilor (\ntre {oseaua Ciric [i trec`toarea Ciobanului),
strada Ateneului (\ntre strada Dudescu [i strada Rojni]`) 240 de metri, strada Spital Pa[canu (\ntre strada Eternitate
[i strada Zorilor), strada Petru Cujb` (\ntre strada Petru Movil`
[i strada Petru Rare[)- 490 de metri.

Ofert` subevaluat` pentru reabilitarea
str`zilor din municipiul Ia[i
Licita]ia pentru realizarea serviciilor de proiectare a avut
o prevedere bugetar` de 700.000 de lei f`r` TVA (833.000 lei
cu TVA) [i a atras zece oferte. Cu toate acestea, câ[tig`torul
a avut o ofert` mult subevaluat`, de 5 ori mai pu]in decât
suma avansat` de Prim`ria Ia[i. Ofertele au fost depuse de
3B Construction Project SRL, Aduro Impex SRL, Artehnis
SRL, Bomaco SRL, DrumPod Invest SRL, Geo Myke SRL,
Nordic Vision SRL, Sigm Home Project SRL, Topgeosys SRL
[i Trust AVB SRL. „Evaluarea tehnic` [i financiar` a fost
finalizat`, iar contractul va fi semnat cu asocierea 3B Construction
Project SRL - SC Regio Construct Proiect SRL, contra unei
sume de 139.942 lei, f`r` TVA, adica 166.533 lei, cu TVA.
Câ[tig`torul licita]iei va avea obliga]ia, printre altele, s`
întocmeasc` toate documenta]iile, s` ob]in` toate avizele
necesare, s` asigure asisten]a tehnic` pe durata execu]iei
lucr`rilor pân` la recep]ia acestora [i s` analizeze posibilitatea
amenaj`rii de piste pentru bicicli[ti”, a mai spus primarul
Mihai Chirica.
Vlad ROTARU
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Medicii ie[eni trag un semnal de alarm\
pentru pacien]ii infecta]i cu coronavirus,
izola]i la domiciliu. Monitorizarea satura]iei
ar reduce num\rul mare de cazuri grave
care ajung la spital
Tot mai mul]i ie[eni izola]i la domiciliu
dup` ce au fost confirma]i pozitiv cu
COVID-19 ajung \n stare grav` la spital.
Efectele nivelului extrem de sc`zut al
satura]iei este resim]it prea târziu de
c`tre unii pacien]i. Medicii depun eforturi
tot mai mari s` le salveze via]` pacien]ilor
care nu sunt monitoriza]i frecvent la
domiciliu
Medicii ie[eni observ` un fenomen tot mai \ngrijor`tor. |n
sec]iile de Terapie Intensiv` ajung tot mai mul]i tineri care, de[i
nu sufer` de patologii grave, starea lor dup` infectarea cu SARSCoV-2 le pune serios via]a \n pericol. Una dintre explica]iile
medicilor este dat` de faptul c` un simptom al infec]iei cu noul
tip de virus se resimte mult prea târziu. Este vorba despre respira]ie
\ngreunat`, dat` de sc`derea satura]iei. Chiar dac` nivelul normal
al satura]iei este de 95-100 la sut`, tot mai mul]i ajung la spital
cu niveluri anormale. Dup` externare, pacien]ii care au suferit
forme severe fie r`mân cu mari sechele pulmonare, fie resimt
fizic mult mai u[or orice efort, obosesc rapid, au palpita]ii, care
de asemenea necesit` monitorizare. Medicii ie[eni sus]in c` un
control periodic la medicul de familie ar salva multe vie]i. Dac`
ar fi depistate la timp afec]iunile de care pacien]ii nu [tiu c`
sufer`, dar care la o infectare cu noul coronavirus ar avea consecin]e
grave, sec]iile de Terapie Intensiv` ar fi mult mai libere.

Dr. Vlad Hârtie: „Recomand
monitorizarea pacien]ilor infecta]i cu
coronavirus, \n special al satura]iei”
Pacien]ii infecta]i cu coronavirus [i izola]i la domiciliu trebuie
s` fie monitoriza]i frecvent de medicii de familie. Pentru a reduce
riscurile de a ajunge \ntr-o stare grav` [i de a r`mâne cu leziuni
pulmonare, ace[ti pacien]i au nevoie \n special de verificarea
satura]iei. Dr. Vlad Hârtie recomand` ie[enilor care au satura]ie
de 92 la sut` s` se prezinte de urgen]` la spital, chiar dac` nu
resimt fizic efectele satura]iei sc`zute. „Este foarte important`
monitorizarea pacien]ilor care sunt izola]i la domiciliu prin
pulsoximetrie, verificarea frecven]ei cardiace [i a temperaturii. |n
patologia COVID-19 asist`m la un fenomen care se nume[te
hipoxie silen]ioas`, adic` pacien]ii se satureaz`, dar nu simt clinic
acest lucru, adic` nu simt lipsa de aer. |n mod normal, satura]ia
\n oxigen a sângelui arterial este \ntre 95-100 la sut`. Din p`cate,
s-a observat c` pacien]ii se prezint` cu satura]ie mult mai mic`

la spital, ceea ce \nseamn` c` se prezint` tardiv. Au fost [i cazuri
de pacien]i care s-au prezentat cu satura]ie de 60 la sut`, ceea
ce este total anormal, dar chiar [i pân` s` ajung` la acel punct
ei sunt relativ stabili, [i nu au o simptomatologie extraordinar`.
De aceea, eu sus]in monitorizarea satura]iei pacien]ilor confirma]i
pozitiv cu coronavirus, carantina]i la domiciliu [i prezentarea de
urgen]` la spital, atunci când au satura]ie de 92 la sut`”, sus]ine
dr. Vlad Hârtie, medic la sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`,
din cadrul spitalului de Neurochirurgie Ia[i.

Cre[te num`rul pacien]ilor care
ajung la spital cu afec]iuni pulmonare
\n propor]ie de peste 60 la sut`
Tot mai mul]i tineri ajung cu forme severe \n sec]iile de
Terapie Intensiv`. Unii pacien]i ajung la spital cu pl`mânii afecta]i
\n propor]ie de 90 la sut`, iar san[ele de a fi salva]i au fost
inexistente. Dup` externare mul]i au nevoie de oxigeno-terapie
pe parcursul nop]ii, dup` ce r`mân cu sechele pulmonare, \n timp
ce unii pleac` acas` dup` ce [i-au revenit complet. „Dac` \n
prim`var`, var`, primeam pacien]i de vârsta a doua, a treia, acum
am \nceput s` avem pacien]i mult mai tineri. Am avut chiar [i
pacient de 21 de ani. Din fericire, aceste cazuri au avut o evolu]ie
bun`. Media de vârst` r`mâne cea de 60-70 de ani. Pacientul de
21 de ani a avut o patologie oncologic` [i a ajuns la noi cu o
form` moderat-sever`. A ie[it din sec]ia de Terapie Intensiv` pe
un serviciu COVID-19, non-ATI \n urm` cu o s`pt`mân` [i jum`tate.
A ajuns la spital cu o afec]iune pulmonar` \ntre 60-75 la sut`,
dar a r`spuns bine la tratament”, spune medicul ie[ean.

Ieri, 340 de ie[eni au fost
confirma]i pozitiv cu coronavirus
Ieri, medicii ie[eni au anun]at c` 63 de pacien]i \n stare grav`
se lupt` pentru via]a lor. Din nefericire, patru pacien]i de pe
paturile de la ATI au decedat ieri, iar num`rul total de decese
\n jude]ul Ia[i a ajuns la 350. Pe teritoriul jude]ului Ia[i au fost
confirma]i pozitiv cu COVID-19 un num`r de 340 de persoane,

num`rul total de cazuri ajungând la 21.179. La sec]iile de Terapie
Intensiv` din spitalele suport COVID-19 mai erau libere patru
locuri, unul la Spitalul Municipal Pa[cani, un pat la Spitalul de
Recuperare, un pat ATI la Spitalul C.F. Ia[i [i un pat la Spitalul
de Neurochirurgie. Ieri, au fost externate 58 de persoane confirmate
pozitiv cu coronavirus, num`rul total al celor externa]i pe parcursul
celor 9 luni de pandemie fiind de 5.590 de cazuri.

Spitalele suport COVID-19 mai au libere
151 de paturi pentru pacien]i
Ieri, autorit`]ile au raportat un num`r de 170 de paturi libere
\n spitalele suport COVID-19 din Ia[i: 24 de paturi la Spitalul de
Boli Infec]ioase, 13 la Spitalul Spitalul Mobil Le]cani, 30 de paturi
la Spitalul Hârl`u, 12 paturi la Spitalul C.F Ia[i, 8 la Spitalul de
Recuperare, un pat la Spitalul „Sf. Spiridon”, 26 de paturi la
Spitalul Militar [i 57 de paturi la Spitalul C.F. Pa[cani. |n ceea
ce prive[te gradul de ocupare al paturilor, inclusiv al celor din
sec]iile de Terapie Intensiv`, din spitalele suport COVID-19, ieri
mai erau ocupate 542 de paturi, din care 63 sunt paturi ATI.
Dintre cele 67 de paturi ATI destinate pacien]ilor, 63 erau ocupate:
nou` la Spitalul de Boli Infec]ioase, 18 la Spitalul Mobil Le]cani,
[ase la Spitalul de Pneumologie, cinci la Spitalul Municipal Pa[cani,
patru la Spitalul de Recuperare, [ase la Spitalul C.F. Ia[i [i 15
la Spitalul de Neurochirurgie.
Alexandra ABONICESEI
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Lista select\ cu un grup de persoane
din Ia[i! Faptele lor au stârnit un
interes uria[ pe plan interna]ional
Un grup restrâns de persoane din Ia[i au
fost incluse \ntr-o list` select`,
recunoscut` pe plan interna]ional! Astfel,
\n topul primilor 2 la sut` cercet`tori din
întreaga lume, pentru anul 2019, doar 93
de oameni de [tiin]` sunt din România,
din toate domeniile de activitate. Dintre
ace[tia, 19 sunt ie[eni [i provin de la
marile universit`]i de stat sau institute de
cercetare din ora[
O serie de persoane din Ia[i au fost incluse \ntr-o list` select`,
recunoscut` pe plan interna]ional! Concret, \n topul primilor 2 la
sut` cercet`tori din întreaga lume, pentru anul 2019, doar 93 de
oameni de [tiin]` sunt din România, din toate domeniile de
activitate. Dintre ace[tia, 19 sunt ie[eni [i provin de la marile
universit`]i de stat sau institute de cercetare din urbe. Recent,
3 personalit`]i de renume mondial au stabilit topul cu cercet`tori
din întreaga lume. Clasamentul are girul prestigioasei Universit`]i
Stanford din Statele Unite ale Americii (SUA), fiind denumit
„Stanford University’s Top 2% of Scientists Worldwide”. Acest top
cuprinde peste 100.000 de cercet`tori din toate domeniile de
activitate, grupate în 22 de domenii [tiin]ifice [I 176 de subdomenii.

Cercet`torii sunt ierarhiza]i dup`
indicatorii standard de cit`ri
De precizat c` oamenii de [tiin]` [i cercet`torii sunt ierarhiza]i
dup` indicatorii standard de cit`ri [i anume: cit`rile în baza de
date Scopus, rezultatele [tiin]ifice, indicele Hirsch, num`r de coautori precum [i al]i indicatori compu[i. Indicatorii compu[i,
calcula]i matematic sunt un indicator al întregii cariere [tiin]ifice
a fiec`rui cercet`tor. Autorii acestui clasament au folosit datele

la Universitatea Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe Asachi” din Ia[i,
membru titular al Academiei Române. Prof. univ. dr. ing. Maria
Gavrilescu - Facultatea de Inginerie Chimic` [i Protec]ia Mediului
de la TUIA{I [i director al {colii Doctorale a Universit`]ii (CSD).
Prof. univ. dr. habil. ing. Alina Adriana Minea - Facultatea de
{tiin]a [i Ingineria Materialelor - TUIA{I, respectiv director al
Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD). Prof.
univ. dr. Adrian Covic, Facultatea de Medicin` a Universit`]ii de
Medicin` [i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”, respectiv [eful
compartimentului de Transplant Renal al Spitalului „Dr. C. I.
Parhon” Ia[i [i pre[edintele ales al Societ`]ii Române de Nefrologie.
Al`turi de acesta este, tot de la UMF Ia[i \n acest top, [i conf.
univ. dr. Sabina Antonela Antoniu.

înregistrate în baza de date Scopus pân` în data de 6 mai 2020.
Topul primilor 2 la sut` cercet`tori din întreaga lume cuprinde
o list` de 93 de oameni de [tiin]` din România, din toate domeniile
de activitate, dintre care 19 sunt ie[eni.

Cine sunt ie[enii din selectul top
girat de Universitatea Stanford
din Statele Unite ale Americii
Astfel, printre ie[enii afla]i \n valorosul [i exclusivistul top se
afl`: prof. univ. dr. acad. Viorel Barbu (Matematic`), fost rector
al Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, fost
vicepre[edinte al Academiei Române, actual pre[edinte al Academiei
Române - filiala Ia[i, respectiv fost coordonator al Consiliului
Na]ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor [i Certificatelor
Universitare (CNATDCU). Acesta este [i membru \n valoroase
foruri din zona Matematicii, din ]ar` [i str`in`tate. Prof. univ. dr.
ing. Horia-Nicolai Teodorescu, cadru didactic al Facult`]ii de
Electronic`, Telecomunica]ii [i Tehnologia Informa]iei (ETTI) de

Institutul de Chimie Macromolecular`
„Petru Poni” [i Universitatea „Cuza”
au cercet`tori \n topul care are girul
prestigioasei Universit`]i Stanford
De asemenea, \n top se afl` [i urm`torii cercet`tori de la
Institutul de Chimie Macromolecular` „Petru Poni” din Ia[i:
Ecaterina Stela Dragan, Cornelia Vasile, {tefan Oprea, Gheorghe
Roman. De la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) este
[i ea prezent` în topul Stanford prin profesorii Liliana Mito[eriu,
Stan Chiri]`, Gabi Drochioiu [i Dana Ortansa Dorohoi. Detalii
suplimentare se pot ob]ine accesând lucrarea publicat` de c`tre
Ioannidis, Boyack [i Baas (2020): https://journals.plos.org/plosbiology/
article?id=10.1371/journal.pbio.3000918. Aceast` baz` de date a
fost creat` pentru a furniza o analiz` actualizat` pentru cei
interesa]i.
Valentin HU}ANU

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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Clipe de panic\ pentru un ie[ean `n magazinul
Leroy Merlin! A c\zut secerat dup\ ce s-a
trezit cu un hârle] `n cap! Plin de sânge, a
mers la casa de marcat ca s\ cear\ ajutor
Sentin]` inedit`, la Ia[i! Un renumit magazin
a fost pus s` \i achite daune morale unui client.
Totul a izbucnit dup` un accident teribil, care sa petrecut \n unitatea de pe bulevardul Chimiei.
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei au
admis recent, \n parte, cererea f`cut` de Dan
Corduleanu \n contradictoriu cu SC Leroy Merlin
România SRL. „Instan]a admite în parte cererea
formulat` de reclamantul Dan Corduleanu în
contradictoriu cu pârâta Leroy Merlin România.
Oblig` pârâta s` \i pl`teasc` reclamantului suma de
40 de lei, cu titlu de daune materiale, [i a sumei
de 1.000 de lei, cu titlu de daune morale. Oblig`
pârâta s` \i achite reclamantului suma de 2.000 de
lei, reprezentând cheltuieli de judecat`”, au precizat
judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` decizia
nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Dan Corduleanu a
cerut daune morale [i
materiale de la Leroy Merlin
Procesul dintre ie[eanul Dan Corduleanu [i
Leroy Merlin a \nceput pe 22 aprilie 2019.
Reclamantul le-a cerut magistra]ilor din cadrul
Judec`toriei Ia[i s` oblige Leroy Merlin România
la plata unor daune materiale de 752 de lei, dar

[i la achitarea unor daune morale de 10.000 de
lei. „Pe 22 martie 2017, în jurul orei 15:40, m`
aflam în magazinul Leroy Merlin din Ia[i, situat
pe bulevardul Chimiei. Voiam s` cump`r materiale
[i scule, în vederea efectu`rii unei lucr`ri. M-am
deplasat la raionul de Gr`din` din incinta magazinului.
Am analizat uneltele pozi]ionate în partea de jos
a raftului, care aveau unele defecte. Astfel, le-am
pus înapoi, la locul lor, pe raft. |n timp ce inspectam
atent uneltele, am sim]it o lovitur` puternic` în
cap, urmat` de un zgomot puternic. Am constatat
c`, de sus, a c`zut un hârle]. |n momentul
impactului, am sim]it o durere puternic`, în urma
c`reia am c`zut în genunchi [i m-am speriat. Când
am dus mâna la cap, în locul \n care am sim]it
impactul, am observat c` sângeram. Impactul mia cauzat o stare de ame]eal`. Dup` câteva momente,
m-am ridicat [i am mers la zona caselor de marcat,
unde am cerut ajutorul”, a men]ionat Dan Corduleanu
\n fa]a instan]ei de judecat`.

Dus \n toaleta magazinului,
pentru prim-ajutor: „Sângeram
abundent...”
Dan Corduleanu a ad`ugat c` dou` angajate
ale magazinului Leroy Merlin i-au acordat primele

îngrijiri medicale. „Acestea au luat o trus` de
prim-ajutor [i m-au dus în toaleta magazinului,
pentru c` sângeram abundent. Acolo, angajatele
au chemat un alt coleg, care m-a sp`lat [i m-a
bandajat. Apoi am fost întrebat dac` vreau s` fie
chemat` Salvarea. Am refuzat [i am mers singur
la spital. Ini]ial, am mers la Spitalul «Sfântul
Spiridon». De acolo, am fost direc]ionat c`tre
Spitalul de Neurochirurgie”, a subliniat ie[eanul.
Conform acestuia, pe 23 martie 2017, a ob]inut
un certificat medico-legal, în care s-a constatat
existen]a unei pl`gi [i s-a concluzionat c` aceasta
s-a putut produce prin lovire cu un obiect
contondent. Pentru acea plag` au fost necesare
7 - 9 zile de îngrijiri medicale. De asemenea,
medicii au concluzionat [i c` lovitura a determinat
un prejudiciu estetic permanent, constând într-o
cicatrice la nivelul frun]ii. „Societatea pârât` este
persoana responsabil` pentru prejudiciul suferit
de mine. Hârle]ul expus spre vânzare în incinta
magazinului administrat de pârât` este un lucru
ce se afla în paza pârâtei. De asemenea, pârâta
de]inea paza juridic` a lucrului prin prisma faptului
c` exercita controlul [i supravegherea acestuia,
ca prerogative ale calit`]ii de proprietar al obiectului
respectiv”, a mai afirmat reclamantul.

B`rbatul a explicat de ce a
solicitat desp`gubiri totale de
peste 10.000 de lei
Ie[eanul a mai ar`tat c` prejudiciul material
const` în costul certificatului medico-legal, în
valoare de 40 de lei, [i costul de transport, în
valoare de 60 de lei, efectuate la spitale. „La
acestea se adaug` [i pierderea câ[tigului din
munc` aferent` zilelor de îngrijiri medicale,
respectiv suma de 652 de lei (conform salariului
minim la nivelul anului 2017). Cu privire la daunele
morale, având în vedere natura drepturilor înc`lcate,
respectiv drepturile la s`n`tate, integritate fizic`
[i psihic`, repararea prejudiciului în natur` nu
este posibil`, a[adar ar trebui ca pârâta s`-mi
pl`teasc` o desp`gubire egal` cu suferin]a psihic`
resim]it` de mine, prin schimbarea esteticului la
nivelul capului [i prin durerile suferite în momentul
loviturii, dar [i pe parcursul vindec`rii, sum` pe
care o evaluez la 10.000 de lei”, a subliniat Dan
Corduleanu \n fa]a magistra]ilor ie[eni.
Reprezentan]ii companiei Leroy Merlin România
SRL au depus o întâmpinare la dosar, prin care
au cerut respingerea cererii. „Anterior formul`rii

cererii de chemare în judecat`, noi nu am primit
vreo reclama]ie / sesizare din partea ie[eanului.
Produsul în discu]ie a fost a[ezat întotdeauna
(inclusiv în anul 2017) pe supor]i speciali pentru
acest tip de obiect, prin urmare - în siguran]`.
Produse de tipul hârle]ului se g`sesc pe raft la
o în`l]ime accesibil` clien]ilor. Pentru cazurile
(rare) în care un client dore[te s` vad` acela[i
produs, dar situat pe un raft superior, clientul
poate utiliza o scar` sau poate solicita ajutorul
angaja]ilor. Ca urmare a verific`rii sus]inerilor
reclamantului, s-a stabilit c`, pe 22 martie 2017,
un client (al c`rui nume nu-l cunoa[tem) a luat
din raft mai multe hârle]e, le-a studiat [i a ales
în final unul. |ncercând s` pun` în raft celelalte
hârle]e, a lovit un hârle] aflat în partea de sus
a raftului, care, în urma impactului, a alunecat
[i l-a lovit în zona capului. Respectivul client a
luat hârle]ul ales [i a plecat spre casa de marcat
f`r` a spune nimic. Ulterior, el a men]ionat c`
nu vrea ca reprezentan]ii magazinului s`-i dea
primul ajutor ori s` cheme o ambulan]`”, au
men]ionat cei de la Leroy Merlin.
Potrivit acestora, nu exist` vreo obliga]ie de
reparare a prejudiciului, când este cauzat exclusiv
de fapta victimei înse[i. „Noi nu suntem responsabili
pentru prejudiciul suferit de reclamant. Prejudiciul
a fost cauzat ca urmare a modului neatent în
care a ac]ionat reclamantul (în ipoteza c` v`t`marea
s-a produs în incinta magazinului) [i nu a rezultat
din fapta lucrului, în consecin]` nu exist` leg`tura
de cauzalitate între prejudiciu [i o eventual` fapt`
a companiei”, au \ncheiat reprezentan]ii renumitului
magazin de bricolaj din Ia[i.

La ce concluzie au ajuns
judec`torii ie[eni
Magistra]ii au considerat, totu[i, c` Leroy
Merlin a fost responsabil` pentru producerea
teribilului accident. „Referitor la existen]a unei
fapte ilicite, instan]a constat` c` aceast` condi]ie
este îndeplinit` [i const` în omisiunea pârâtei
Leroy Merlin de a lua m`suri pentru asigurarea
produselor a[ezate pe rafturi, astfel ca simpla
atingere a acestora s` nu determine c`derea,
atitudinea pârâtei caracterizându-se prin culp`
drept form` a vinov`]iei. În leg`tur` cu prejudiciul,
instan]a apreciaz` c` aceast` condi]ie este îndeplinit`,
prin fapta ilicit` a pârâtei, reclamantul fiind
prejudiciat...”, au concluzionat judec`torii ie[eni.
Ciprian NEDELCU
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Asistent\ medical\ din Ia[i, prins\ beat\ la
volan [i condamnat\ la `nchisoare! Femeia
a fost g\sit\ de poli]i[ti dup\ un accident!
Alcoolemia i-a l\sat masc\ pe oamenii legii!
O asistent` medical` din Ia[i a fost prins`
beat` la volan! Oamenii legii au r`mas masc` \n
momentul \n care au v`zut ce alcoolemie avea
femeia. Totul a ie[it la iveal` dup` un accident.
|n urma incidentului, asistenta medical` de la
Spitalul „Sfântul Spiridon”, din Ia[i, a fost pedepsit`
de judec`tori.
Astfel, ieri, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i au condamnat-o pe Elena Cristina Buzdugan.
„Instan]a o condamn` pe inculpata Elena Cristina
Buzdugan la pedeapsa de 1 an [i 6 luni de
închisoare, cu suspendare, pentru comiterea
infrac]iunii de conducere pe drumurile publice a
unui autovehicul sub influen]a alcoolului sau a
altor substan]e”, au men]ionat judec`torii ie[eni.

Elena Cristina Buzdugan,
obligat` s` munceasc` gratis
la un spital din Ia[i
Pe lâng` pedeapsa aplicat` asistentei Elena
Cristina Buzdugan, judec`torii au obligat-o pe
aceasta [i s` munceasc` gratis. „Inculpata va
presta o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii,
pe o perioad` de 60 de zile, fie în cadrul Institutului
de Psihiatrie Socola, fie în cadrul Spitalului Clinic

de Recuperare Ia[i”, au ad`ugat magistra]ii.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat` atât de
c`tre asistenta medical`, cât [i de c`tre procurorii
ie[eni.

Prins` beat` la volan
dup` un accident
Procesul Elenei Cristina Buzdugan a \nceput
pe 25 februarie 2020. Atunci, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i au trimiso \n judecat` pe asistenta medical`. Acuza]ia:
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului.
„În cauz` s-a re]inut c`, pe data de 1 iunie 2019,
la ora 17:45, poli]i[tii au fost sesiza]i cu privire
la faptul c` un conduc`tor auto a fost implicat
într-o tamponare ce a avut loc pe bulevardul Tudor
Vladimirescu. Cu ocazia deplas`rii la fa]a locului,
la intersec]ia dintre bulevardul Tudor Vladimirescu
[i Aleea Prof. Gheorghe Alexa, a fost g`sit un
autoturism la volanul c`ruia se afla o femeie”, a
precizat Drago[ Bordianu, prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Conform anchetatorilor, oamenii legii au
identificat [oferi]a \n persoana Cristinei Elena

Buzdugan. „Întrucât emana halen` alcoolic`, aceasta
a fost testat` cu aparatul alcooltest, constatânduse c` avea o concentra]ie de 1,19 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Ulterior, inculpata a fost
dus` la Institutul de Medicin` Legal` Ia[i. Acolo
i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei. Conform buletinului
de analiza toxicologic`, aceasta avea o alcoolemie
de 2,39 g/l alcool pur în sânge la momentul
recoltarii primei probe, respectiv de 2,28 g/l la

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

cea de-a doua prob` recoltat`”, a \ncheiat primprocurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.
Acum, r`mâne de v`zut dac` sentin]a emis`
de prima instan]` va fi sau nu contestat`. |n
eventualitatea \n care se va \ntâmpla acest lucru,
urmeaz` ca judec`torii din cadrul instan]ei superioare
s` stabileasc` ce se va \ntâmpla \n continuare cu
asistenta medical` acuzat` c` a urcat beat` la volan.
Ciprian NEDELCU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
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probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
muncitori necalifica]i. Rel
suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e

gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.

SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.

Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
1100 Euro, contact
PAL/ MDF. Experien]` de
Firm` serioas`, angajeaz`
0770.357607.
produc]ie sau montaj mobilier
croitor/croitoreas` pentru zona
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie Societate comercial` angajeaz`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
un avantaj. (salariu negociabil).
cazare (se poate alege \ntre
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
Oferim carte de munc`. Program
mai multe op]iuni) [i salarii
experien]`, pentru
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
motivante. Cerem seriozitate.
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
monteaz` mobilierul în atelier;
Date de contact:
suplimentare la telefon
monteaz` mobilierul la clien]ii din
0721.791796.
0747270691.
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei- Caut`m coleg` coafez` cu
ANGLIA – angajeaz` operatori
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
3000 lei. Permisul de conducere
depozit f`r` experien]` [i
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
[i orice form` de \nv`]`mânt
[oferi profesionisti C / C<E / D
Dacia. Salonul este situat la
terminat` cu data de 01.01.2013
/ D<E. Obligatoriu: englez`
prezint` un avantaj. Pentru detalii strada principal`. Pentru mai
conversa]ional. Telefon:
multe informa]ii suna]i la num`rul
contacta]i-ne telefonic:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
0787.627.228.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, ART
JUNKIE SRL. Rela]ii la:
0741793014;
decorjunkie@gmail.com.
Agent comercial, studii medii,
experien]` 1 an, SUMMASANA
SRL. Rela]ii la: 0757115646;
octav_filip@yahoo.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent de vânzari, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
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.

Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

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.

Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.

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

Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.

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

Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

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

Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.
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.
Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
Reprezentant comercial, f`r`
timoteipiu@yahoo.it.
studii precizate, experien]` 1 an,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Sofer, studii medii, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,
experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

MEDIU
ASOCIEREA UAT COMUNA
UNGHENI {I UAT COMUNA
GOLAIESTI, jude]ul Ia[i, titular` a
proiectului „|NFIINTARE RE}EA
DISTRIBU}IE GAZE NATURALE
|N COMUNELE UNGHENI {I
GOLAIESTI DIN JUDE}UL IA{I”,
anun]` publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de \ncadrare
de c`tre APM Ia[i: nu se supune
evalu`rii impactului asupra
mediului, \n cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul
„|NFIIN}ARE RE}EA
DISTRIBU}IE GAZE NATURALE
|N COMUNELE UNGHENI {I
GOLAIE{TI DIN JUDE}UL IA{I”,
intravilanul [i extravilanul
localit`]ilor apar]in`toare
comunelor Ungheni [i Golaiesti
din jude]ul Ia[i. Proiectul deciziei
de \ncadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului APM
Ia[i din mun. Ia[i, Calea
Chi[in`ului, nr. 40, \n zilele de
luni-joi \ntre orele 8:00 – 16:30 [i
vineri \ntre orele 8:00 – 14:00,
precum [i la urm`toarea adresa
de internet http//apmis.anpm.ro.
Publicul interesat poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare \n termen
de 10 zile de la data public`rii
prezentului anun].
ASOCIEREA UAT COMUNA
SCHEIA {I UAT COMUNA
MIRONEASA, jude]ul Ia[i, titular`
a proiectului „|NFIIN}ARE RE}EA
DISTRIBU}IE GAZE NATURALE
|N COMUNELE SCHEIA {I
MIRONEASA DIN JUDE}UL
IA{I”, anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de
\ncadrare de c`tre APM Ia[i : nu
se supune evalu`rii impactului
asupra mediului, \n cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul „|NFIIN}ARE
RE}EA DISTRIBU}IE GAZE
NATURALE |N COMUNELE
SCHEIA {I MIRONEASA DIN
JUDE}UL IA{I”, intravilanul [i
extravilanul localit`]ilor
apar]in`toare comunelor Scheia
[i Mironeasa din jude]ul Ia[i.
Proiectul deciziei de \ncadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i din
mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului, nr.
40, \n zilele de luni-joi \ntre orele
8:00 – 16:30 [i vineri \ntre orele
8:00 – 14:00, precum [i la
urmatoarea adresa de internet
http//apmis.anpm.ro. Publicul
interesat poate \nainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de \ncadrare \n termen
de 10 zile de la data public`rii
prezentului anun].
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Niciun caz de grip\
sezonier\ la Ia[i. Pandemia
COVID-19 [i vaccinarea
a sute de mii de ie[eni
`mpiedic\ r\spândirea
virusului gripal
Pandemia COVID-19 a captat toat` aten]ia de la virusul
gripal \n acest an. M`surile de prevenire impuse de autorit`]i
pentru a \mpiedica r`spândirea noului coronavirus au prevenit
\n acest an [i apari]ia cazurilor de grip`. |n sezonul din
octombrie 2019 - mai 2020 au fost declarate 138 de cazuri \n
jude]ul Ia[i. Dintre victimele virusului gripal, 10 persoane au
decedat. Medicii au fost extrem de alarma]i de num`rul crescut
de cazuri. De la debutul sezonului anterior, \n luna octombrie
2019, a fost declarat un caz de grip`, iar pân` \n luna decembrie
a aceluia[i an au fost dou` cazuri. Anul acesta, \n aceea[i
perioad`, reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public` (DSP)
Ia[i nu au raportat vreun caz de grip` sezonier` \n jude]ul
Ia[i. Chiar dac` la cabinetele medicilor de familie au fost
pacien]i suspec]i, doar cazurile confirmate de analizele de
laborator sunt raportate de autorit`]i.
Nep`sarea oamenilor cu privire la efectele grupei de sezon
a fost preschimbat` \ntr-o goan` dup` imunizare. Pandemia de
COVID-19 a schimbat percep]iile popula]iei cu privire la multe
lucruri, dintre care [i cea asupra vaccin`rii. Medicii nu se mai
roag` de pacien]i s` se protezeje [i s` le administreze doza
de vaccin antigripal, pentru prima dat` dup` mul]i ani. Doar
prin campania gratuit` de vaccinare antigripal`, 51.096 de ie[eni
au fost imuniza]i, din septembrire pân` \n prezent. „Pacien]ii
s-au vaccinat. Popula]ia \n general a fost mult mai receptiv`
la ideea de vaccinare antigripal`. Unii au achizi]ionat [i singuri
doze de vaccin antigripal. Sunt ie[eni care sunt proteja]i, mai
ales dac` s-au vaccinat ani la rând sau anul trecut, riscul este
mult mai mic. {i au fost cei care \n acest an epuizau \n câteva
ore dozele de vaccin antigripal din farmacii, dar [i dozele de
la medicii de familie. O alt` explica]ie a lipsei cazurilor \n
acest sezon este dat de circula]ia foarte mare a SARS-CoV-2
care nu a mai l`sat loc circula]iei virusul gripal. A[adar, pe
de o parte, o tent` de receptivitate mult mai mare a popula]iei
pentru vaccinare, iar pe de alt` parte o infectare major` cu
coronavirus, va reduce semnificativ num`rul de cazuri de grip`
de sezon”, spune dr. Carmen Manciuc, medic la Spitalul de
Boli Infec]ioase din Ia[i.
Un num`r mic de cazuri de grip` de sezon este raportat
la nivel mondial. Aproape jum`tate de milion de oameni mureau
anual din cauza virusului gripal. Unii medici sus]in [i faptul
c` num`rul mare al persoanelor infectate cu coronavirus a
sc`zut num`rul cazurilor de grip`. Explica]ia dat` de speciali[ti
este c` o persoan` infectat` cu un virus este mai pu]in probabil
s` fie infectat` de altul în acela[i timp. Pân` acum, la Ia[i,
nu a fost \ntâlnit un pacient pozitiv cu COVID-19 [i cu grip`
de sezon. „Nu a fost pacient cu dubl` infectare. Era foarte
clar c` insuficien]a respiratorie [i toat` simptomatologia ]ine
de infec]ia cu SARS-CoV-2. |n acest sezon, num`rul cazurilor
de grip` va fi mult mai mic datorit` condi]iile men]ionate mai
sus. O s` fie câteva cazuri, dar vor fi de ordinul zecilor, nu
al sutelor. Lumea \[i dore[te foarte mult s` se vaccineze, \[i
dore[te cu orice pre] s` ia stimulente pentru cre[terea imunit`]ii,
cum ar fi vitamina C [i a[a mai departe. Ie[enii formeaz` cozi
enorme la farmacii [i fac foarte multe program`ri la medicii
de familie pentru a primi doza de vaccin antigripal. Din fericire,
medicii au mai primit o nou` tran[` de vaccin care va imuniza
mii de ie[eni, astfel c` \n perioada de vârf num`rul cazurilor
va fi foarte redus”, explic` medicul ie[ean.
Medicii ie[eni sunt preg`ti]i pentru apari]ia cazurilor de
grip` de sezon, dar \ntr-un num`r mult mai mic comparativ
cu perioadele anterioare. Exist` totu[i riscul unei duble infect`ri,
atât cu SARS-CoV-2, cât [i cu grip` de sezon. „|n primul rând,
medica]ia specific` pentru tratarea virusului gripal exist`, \l
avem \n spitale \ntr-un num`r mare [i avem experien]` cu
administrarea lui. Gripa de sezon poate fi una cu o form`
u[oar` sau medie [i atunci prezen]a virusului este doar la
nivelul respectiv. Dar ne gândim mai mult la o coinfec]ie,
adic` [i cu virusul gripal [i cu SARS-CoV-2. {i \n acest caz,
am aplica antidotul pentru virusul gripal fiindc` acesta nu ar
interac]iona cu tratamentele administrate pentru coronavirus.
Noi monitoriz`m interac]iunile medicamentoase, astfel \ncât s`
fim siguri c` nu apar complica]ii”, \ncheie dr. Carmen Manciuc.
Alexandra ABONICESEI
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Foame mare printre agen]ii
imobiliari din Ia[i! O client\
este terorizat\ dup\
vânzarea unei locuin]e.
A fost amenin]at\ pentru
un comision din tranzac]ia
de 50.000 de euro

Bogdan Mistreanu, un
agent imobiliar din Ia[i,
este acuzat de o client` c`
a \ncercat s` perceap`
fraudulos un comision din
vânzarea unui imobil.
Clienta a precizat c`
agentul nu a ajutat-o [i a
fost nevoit` s` cumpere
direct de la dezvoltator.
Acum, agentul are preten]ii
la comisionul de 1.500 de
euro
Unii agen]i imobiliari din Ia[i recurg
la tot felul de combina]ii pentru a câ[tiga
sume importante din intermedierea unor
vânz`ri de locuin]`. O tân`r` din Ia[i sus]ine
c` a fost amenin]at` de agentul imobiliar
Bogdan George Mistreanu, administratorul
agen]iei Bog Imob SRL. Totul s-ar fi \ntâmplat
când tân`ra a vrut s` cumpere o cas` \n
comuna Valea Lupului, cu aproximativ 50.000
de euro. „La finalul lunii octombrie m`
aflam \n situa]ia \n care \mi doream s`
accesez un credit ipotecar «Noua cas`»,
dar \n termen de 4 zile trebuia s` duc
b`ncii un antecontract. Deci, am \nceput
s` vizionez case [i apartamente. Situa]ia
devine complicat` \n momentul \n care sun
un agent imobiliar \n urma unui anun]
postat on-line. |n aceea[i zi am fost cu
agentul imobiliar s` vizionez casa, spunândui cât de urgent` este situa]ia [i c` la finele
zilei de 30.10.2020 aveam nevoie de antecontract.
Am semnat o fi[` de vizionare \n care au
fost completate datele din buletin. }in s`
specific c` agentul nu mi-a dat o copie,
motivând c` acea fi[` este pentru a-[i dovedi
el activitatea \n fa]a agen]iei imobiliare
pentru care lucreaz`, c` dumnealui \nainte

de pandemie nici nu o \ntocmea [i c` \n
urma perioadei pandemice actuale este
obligat s` aib` datele mele \n cazul infect`rii”,
a declarat Cezara Ioana.

Clienta sus]ine c` nu a fost
informat` cu privire la
perceperea unui comision
Cezara Ioana mai spune c` agentul a
abandonat-o \n condi]iile \n care [tia c` era
presat` de timp. Trebuia s` fac` un \mprumut
rapid \n banc` [i avea nevoie de antecontract.
„Nu am discutat comisionul \n momentul
\ntrevederii [i nu am fost \n[tiin]at` de
acest agent cum c` ar practica vreun
comision. |n seara zilei de 27.10.2020 l-am
recontactat pe agent s` ne transmit` un
pre] final al imobilului deoarece doream
anumite modific`ri de finisaj, casa fiind \nc`
\n construc]ie, asta \n cazul \n care nu
eram decis` c` voi achizi]iona acest imobil.
Ne-a confirmat c` o s` vin` a doua zi cu
un pre] final. Pe data de 28.10.2020 acest
agent nu a revenit cu un telefon. Fiind
deja presat` de timp, am c`utat alt anun]
al aceleia[i case, pentru a putea achizi]iona
imobilul. Din \ntâmplare, persoana cu care
am comunicat a doua oar` era chiar
vânz`torul. Am negociat pre]ul, iar \n
diminea]a zilei de 30.10.2020 am semnat
antecontractul. |n seara zilei respective am
fost sunat` de agent, dar nu i-am putut
r`spunde din motive de serviciu”, a mai
spus reclamanta.

Cezara Ioana spune c` a
fost amenin]at`
de agentul imobiliar
Reclamanta su]ine c` agentul a plusat
[i a revendicat un comision de 8 la sut`
din tranzac]ie. „Dup` câteva zile, am reu[it
s` vorbesc cu agentul. Mi-a spus c` trebuie

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

s`-i pl`tesc 3 la sut` comision din vânzarea
locuin]ei. Am \ntrebat [i eu de ce trebuie
s` dau [i i-am cerut o copie dup` fi[a lui,
dar nu mi-a dat nimic. El cerea 1.500 euro
\n condi]iile \n care nu a f`cut nimic. Pe
data de 27.11.2020 m-a sunat, fiind foarte
agresiv. A ]ipat timp de 10 minute c` m`
va da \n judecat`, c` \mi va lua 8 la sut`
[i nu 3 la sut`. Pe mine personal m-a [i
jignit. S-a dus [i la dezvoltator s`-i cear`
o mie de euro. Deocamdat`, am apelat la
un avocat. Am f`cut o plângere [i la Protec]ia
Consumatorului”, a mai spus Cezara Ioana.

Agentul imobiliar Bogdan
Mistreanu neag` acuza]iile
de \n[el`ciune: „Vorbe[te
numai iluzii optice”
Contactat telefonic, Bogdan Mistreanu
a men]ionat alt` variant`, \n care ar fi
victima acestui scandal. „A fost cu mine la
o vizionare [i a semnat o fi[` de vizionare.
Dumneaei poate s` sus]in` ce vrea. Nici
nu discut, voi ajunge \n instan]`. Nu-i este
ru[ine? Dumneaei vorbe[te numai iluzii
optice. Eu am vorbit deja cu avocatul firmei.
I-am spus s` vin` s` stea de vorb`. Voi
ajunge foarte departe. Se rezolv` aceste
situa]ii dac` sunt oameni cu fric` de
Dumnezeu. Este cuvântul meu \mpotriva
cuvântului ei. Dac` ajung \n instan]`, pot
s`-i cer [i 8 la sut`. Poate nu-i mai iau
nimic, poate \i iau numai 1 la sut`”, a
explicat agentul imobiliar. Conform datelor
financiare ale societ`]ii Bog Imob SRL, \n
2019, cifra de afaceri a fost foarte slab`,
de aproximativ 18.000 lei. Firma a \nregistrat
un profit de doar 11.863 lei, datorii de 544
lei, cu „zero” angaja]i. Un caz similar a
fost prezentat \n edi]iile trecute ale cotidianului
BZI, fiind vorba despre Gabriel Ifrim.
Ciprian BOARU
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~nv\]\tur\ de minte pentru amante! O tân\r\ a fost
sechestrat\ `n Ia[i la comanda unei so]ii `n[elate!
Slu]it\ [i umilit\, nu a fost l\sat\ s\ plece pân\
când nu a jurat c\ nu-i mai trebuie b\rba]i `nsura]i
Poli]i[tiii din Ia[i s-au trezit cu \nc` un caz
complicat pe cap. O tân`r` a depus o sesizare prin
care spunea c` a fost r`pit` [i sechestrat` la comanda
unei alte femei. Povestea \ncepe \n urm` cu câteva
zile, când ea ar fi fost dus` \ntr-o cas` din P`cure]
[i umilit`. Ieri-diminea]`, poli]i[tii din cadrul Biroului
de Investiga]ii Criminale (BIC) \mpreun` cu masca]ii
de la Serviciul pentru Ac]iuni Speciale (SIC) au
efectuat 3 perchezi]ii domiciliare \n P`cure] [i Roman
la suspec]ii b`nui]i de comiterea faptei. Oamenii
legii au condus la audieri mai multe persoane [i
le-au ascultat povestea. Surse din cadrul anchetei
au precizat c` tân`ra batjocorit` ar fi avut o rela]ie
cu so]ul femeii anchetate. Cea din urm` ar fi aflat
[i ar fi apelat la cunoscu]i pentru a-i da o lec]ie
amantei.

To]i suspec]ii ar putea
ajunge \n spatele gratiilor
Vineri diminea]a s-a dat alarma \n P`cure]. Zeci
de rromi au stat cu sufletul la gur` pentru c` nu
[tiau ce \i a[teapt`. Poli]i[tii au ac]ionat ca la carte
[i au intrat peste cei b`nui]i. Ac]iunea a ]inut
aproape dou` ore, \ns` ancheta a durat pân` târziu.
Reprezentan]ii Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie
(IPJ) Ia[i au confirmat c` au avut loc descinderi
\n P`cure], \ns` nu au oferit alte detalii pân` la
finalizarea anchetei. P`n` acum ar fi vorba de 3
suspec]i. Dac` vor fi g`si]i vinova]i, to]i ar putea
ajunge \n spatele gratiilor pentru c` infrac]iunile pe
care le-ar fi comis sunt grave.

Bursa bârfelor
S`racul Toni Ho]ac! Arunc` pe
pia]` „bombe mediatice”,
care \n Ia[i se [tiau deja de
dou` s`pt`mâni! E doar prost
sau ni se pare nou`?
|ncepem \n for]` rubricu]a noastr` de ast`zi,
dragi [i stema]i cetitori! Ei bine, sper`m s` nu
v` sup`ra]i pe noi c` iar`[i v` povestim câte ceva
despre Toni Ho]ac, cel poreclit „Curule]”, pseudojurnalist [i redactor-[ef la o fi]uic` de prin Ia[i!
Ho]ac a dovedit \nc` o dat` c` este unul dintre
cei mai pro[ti jurnali[ti din târgul Ie[ilor, vânzând
ieri ca nou` o informa]iune care se [tia prin Ia[i
de acum dou` s`pt`mâni. |n plus, \n \n]elegere
cu Ar`g`zel Pompa, Toni Ho]ac, cel poreclit Curule],
a distribuit ieri un text, cu o poz` servit` pe tav`
de Pompa, cu care ei au crezut c` vor da lovitura
[i va sc`pa [eful pesedist de ancheta prociurorilor
de la DeNeAuuu. Toni [i Ar`g`zel au aruncat pe
pia]` o fumigen` cu o poz` \n cea]` a unui individ
care vezi Doamne ar fi cerut [pag` \n numele
fostului [`f de la Cejeu. Cu aceast` fumigen`
credea Ar`g`zel c` scap` de dosarul de la DeNeAuu,
dar spre ghinionul lui b`ie]ii deja d`duser` drumul
la anchet`, iar Toni Ho]ac s-a f`cut de râs ar`tând
c` r`mâne cel mai prost pseudojurnalist din târgul
Ie[ilor. Totu[i, Curule] nu e prost chiar degeaba,
din moment ce prociurorii au pus mâna [i pe
ne[te pl`]i ilegale f`cute de Ar`g`zel la zearul lui
de la[i! Hopaaa! Dar despre asta mai gr`im \n
edi]iile viitoare!
Oricum, avem o ghicitoare pentru Toni Ho]ac,
cel poreclit Curule]: ce senator crezi tu Toni c`
r`mâne acu[i f`r` imunitate parlamentar`? Hai c`
te l`s`m s` calculezi c` la IQ-ul t`u \]i trebuie
câteva zile s` te prinzi!
{i la final, avem [i o \ntrebare pentru Toni:
nu cumva Ar`g`zel te-a p`c`lit [i ]i-a spus c`
[paga de \mp`r]it de la spetalul de la Le]caia este
doar de 1 milion de epuroi, pe când ea era de
3 meleoane?

De suferit a avut
[i un amant din Ia[i

|n urm` cu câteva luni, [i un amant din Ia[i
a avut de suferit. Atunci, un b`rbat s-a zb`tut \ntre
via]` [i moarte dup` ce a s`rit \n gol de la etajul
3. Totul s-a \ntâmplat pe Bulevardul Poitiers. Un
apel la num`rul unic de urgen]e 112 avea s` anun]e
c` un b`rbat se afla \ntins pe jos, \n fa]a unui bloc,
[i pare c`zut de la \n`l]ime. Imediat un echipaj
SMURD a ajuns la fa]a locului \mpreun` cu poli]i[tii.
B`rbatul \n vârst` de 50 de ani era \n stare grav`,
dar \n via]`. Imediat a fost preluat de echipajul
medical [i a fost transportat la Unitatea de Primire
Urgen]e (UPU) din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”.

A fost transportat \n stare
grav` la spitalul de
Neurochirurgie din Ia[i
Dup` ce a primit primele \ngrijiri medicale,
b`rbatul a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie
pentru investiga]ii unde se afl` [i acum \n stare grav`.
Toat` lumea a crezut c` este vorba despre o tentativ`
de sinucidere, \ns` nu este a[a. B`rbatul de 50 de
ani, a c`rei identitate o vom proteja, se afla \ntr-un
apartament situat la etajul 3 al blocului C8. Domiciliul
b`rbatului este \n Voine[ti, \ns` el se afla la o femeie
\n vârst` de 55 de ani cu care ar fi avut o rela]ie
extraconjugal`. |n timp ce se afla cu femeia, so]ul
acesteia \n vârst` de 61 de ani a ajuns \n apartament
\mpreun` cu fiul s`u \n vârst` de 28 de ani.

Când so]ul \n[elat a intrat \n
camera \n care se afla
amantul, cel din urm`
a s`rit pe geam
Ceea ce s-a \ntâmplat mai departe pare mai
degrab` desprins dintr-un film tragi-comic. Reac]ia
amantului l-a [ocat pân` [i pe so]ul tr`dat \n dragoste.
Dup` un schimb de replici dur, so]ul \n[elat a vrut
s` dea ochi \n ochi cu amantul so]iei. Nu prea a
reu[it pentru c` amantul s-a \ncuiat \n sufragerie.
Atunci, so]ul tr`dat a vrut s` sparg` u[a de la

sufragerie s` intre peste amantul so]iei sale. Nu a
vrut s` fac` o pagub` prea mare [i a cerut ajutorul
fiului s`u, care a adus o mân` de scule. Ambii au
desf`cut yala [i au deschis u[a, \ns` \n momentul
\n care au p`truns \n sufragerie, amantul a s`rit \n
gol pe geam. O alegere proast` având \n vedere
c` apartamentul se afla la etajul 3. R`nile pe care
le-a suferit \n urma c`derii au fost extrem de grave,
iar medicii erau rezerva]i \n ceea ce prive[te [ansele
acestuia de supravie]uire. Totu[i, a avut mare noroc
[i a sc`pat cu via]`.

Drago[ SAVIN

R`zv`nel, atât de insignifiant,
\ncât nici `ia nu l-au
b`gat \n sam`!
Babetele bârfitoare continu` \n for]` edi]ia de
ast`zi cu una nou` despre un mucea, care se consider`
mare profesor, mare istoric, mare pulitician. Gurile
rele spun c`, pe vremea \n care se f`cea c` \nva]`
la liceu [i un pic mai \ncolo, endevidu’ cunoscut
drept R`zv`nel Timofmuc, zis [i „Sp`rg`toru’ de
bomboane agricole”, se d`dea mare extremist [i
legionar. Numai c` b`e]ii din „Noua Lab`” nu l-au
b`gat \n sam`, considerându-l \nc` de pe atunci un
insignifiant. Dup` lupte seculare, totu[i, se pare c`
Timofmuc [i-a g`sit locul \n sânul extremi[tilor de
la usereu, forma]iune care, din câte se pare, preia
pe oricine, indiferent de trecut ori de aptitudini. Acu’,
babetele bârfitoare \l sf`tuiesc pe R`zv`nel, totu[i, s`
renun]e la apuc`turile din tinere]e [i s` pun` mâna
[i s` munceasc`, pentru c`, de tras mâ]a de coad`
[i de spart semin]e prin c`mine e \n stare oricine!

Cuibul [mecherilor
combinatori din Ia[i
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu
o informa]ie despre via]a combinatorilor [i bi[ni]arilor
de prin Ia[i. Mai nou, de când cu covidu]u’, [emecheriile
se fac pe ascuns departe de ochii gaborilor care te
caut` la declara]ie. Babele au aflat c` un cuib din
`sta s-a format prin centrul Ia[ului, pe la un subsol
de lâng` policlinica mare [i imeleul unde se fac
necropsii. Crâ[marii sunt bucuro[i c` `[tia se-mbat`
[i las` lovele multe, chiar dac` nu au [i l`utari la
mas`. Cic` anturajul este destul de pestri], vin [i
doctori, interlopi, dar [i dezvoltatori imobiliari, tot
un fel de interlopi. Babele cam au idee despre ce
se vorbe[te acolo, pentru c` au o p`s`ric` \n interior.
Deocamdat`, comesenii se laud` cu ultimele achizi]ii
\n materie de prostitu]ie, dar u[or, u[or se va afla
[i cum se fac afacerile la negru. Pân` atunci, babele
vor sta lini[tite [i vor aduna cât mai multe informa]ii,
dup` care le vor da pe goarn`. Nu de alta, dat [i
cititorii trebuie s` [tie ce se mai \ntâmpl` prin târgul
`sta amor]it de pandemie.
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