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Dezvoltatorul Constantin
Machedon, în plin scandal cu
proprietarii din cartierul
Astoria, din comuna Ciurea!
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Bombă în
dosarul unui
controversat
afacerist din Iași!
eveniment

2

Decizie incredibilă a judecătorilor ieșeni, în
dosarul unui controversat afacerist!
Magistrații din cadrul Curții de Apel Iași au
admis ieri apelul formulat de Marian
Mărunțelu. Astfel, după ce a fost condamnat
pentru conducere fără permis, dosarul
afaceristului se va întoarce la Judecătoria

Clădire
celebră, în valoare
de 3 milioane de
euro, motiv de
gâlceavă în
instanțele din Iași!
expres

16

Moștenitorii familiei princiare Sturdza au dat
recent în judecată Comisia Națională pentru
Compensarea Imobilelor. Dimitrie, Gheorghe
și Ioan Eric Sturdza le solicită magistraților
din cadrul Tribunalului Iași să oblige
Comisia să le achite despăgubiri
4
social
Ieșenii incluși în cea
de-a doua etapă de vaccinare
anti-COVID-19 se pot programa
de acasă. Înscrierea se face
pe platforma online

actualitate 9

Bătaie pentru posturile scoase la
concurs la IPJ Iași. Concurență uriașă de 30
de persoane pe loc pentru Poliția Animalelor
Bătaie pentru posturile scoase la
concurs de Inspectoratul de
Poliție Județean (IPJ) Iași.
Aproape 30 de persoane
concurează pentru un singur loc
la Poliția Animalelor. La Iași au
fost scoase la concurs 6 posturi
și s-au înscris 175 de persoane,
concurența fiind uriașă
actualitate 8

Faimoasă nuntă la Paris, plecată
din lumea mondenă a orașului Iași!
În prim-plan este o femeie celebră
Nuntă celebră, plecată din lumea
mondenă a orașului Iași! Aceasta
este legată de o tânără de o
frumusețe răpitoare, având un soț
extrem de bogat și cu o poveste de
viață extrem de incitantă! Femeia a
reușit, acum mai bine de un secol,
să atragă atenția a mii de bărbați.
Ea a servit ca model pentru
realizarea uneia dintre cele...
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Topul ma[inilor de care
trebuie s\ sc\pa]i
obligatoriu! Mii de
[oferi din Ia[i vor primi
o lovitur\ uria[\
din partea Prim\riei
Municipiul Ia[i se confrunt` cu o situa]ie excep]ional` \n
ultimii ani. Zeci de mii de [oferi din Ia[i contribuie f`r` s`
[tie la poluarea sistematic` a ora[ului prin autoturismele pe
care le au \n proprietate. Municipalitatea a lansat un plan de
calitate a aerului pentru Ia[i, plan care ar urma s` fie pus \n
aplicare pân` \n anul 2024. O astfel de decizie a fost luat` \n
calcul de [efii prim`riei \n urm` cu circa 3 ani. Cu toate acestea,
\n lista problemelor pe care autoritatea local` trebuie s` le
rezolve se afl` [i cea a num`rului uria[ de autoturisme cu
norm` de poluare ridicat`. Lista autoturismelor din Ia[i cuprinde
o serie de m`rci fabricate chiar [i cu zeci de ani \n urm` [i
care au ajuns o piatr` de moar` pentru autoritatea local`.
|n prezent, \n municipiul Ia[i sunt peste 125 de mii de
autoturisme de toate categoriile. Pe lâng` acestea, mai pot fi
luate \n calcul [i alte câteva mii care nu sunt \nmatriculate \n
Ia[i, dar care circul` zilnic pe str`zile din municipiu. O bun`
parte din aceste autoturime au norme de poluare sub Euro
4, ceea ce face ca poluarea din ora[ s` fie extrem de ridicat`.
Conform raportului f`cut de Prim`ria Ia[i, parcul auto din ce
\n ce mai mare contribuie din plin la poluarea sistematic` a
aerului. |n Ia[i sunt, de exemplu, circa 30 de mii de autoturisme
cu o vechime de aproape 20 de ani. Acestea au o norm` de
poluare ridicat`. De exemplu, \n Ia[i sunt peste 11 mii de
ma[ini cu norm` Non-Euro. „Se poate constata c`, la nivelul
jude]ului Ia[i, parcul auto cre[te de la an la an, lucru deloc
îmbucur`tor. Mai mult, analizând clasele de combustibil, se
constat` o cre[tere a motoriz`rilor Diesel, care este mai poluant
decât motorizarea pe benzin`. Din p`cate, se poate constata
[i o îmb`trânire a parcului auto prin cre[terea de la an la an
a num`rului de ma[ini mai vechi de 20 de ani, cu norme de
poluare inferioare. Parcul auto al municipiului Ia[i are un
num`r foarte mare de ma[ini cu norm` de poluare inferioar`
Non-Euro, Euro 1, 2 [i 3. Acest fapt demonstreaz` înc` o dat`
c` traficul auto este cel care creeaz` cele mai mari probleme
legate de poluare la nivelul aglomer`rii urbane Ia[i”, se arat`
\n raportul emis de Prim`ria Ia[i
|n lista autoturismelor din Ia[i apar [i alte 7.100 de ma[ini
cu norm` Euro-1, dar [i 11.700 cu norm` de poluare Euro-2.
|n aceast` list` apar [i alte 34.100 de ma[ini cu norm` Euro3 [i 37.000 de autoturisme cu norm` Euro-4. |n lista respectiv`
apar [i 15.200 ma[ini cu norm` Euro-5 [i circa 7.800 de
autoturisme cu norm` Euro-6. „Dup` cum s-a putut constata,
în municipiul Ia[i traficul auto este principalul motiv al polu`rii.
Se poate constata [i un lucru îmbucur`tor, faptul c` de la an
la an num`rul de autovehicule de tip hibrid [i electric este
în cre[tere. Primele ma[ini cu motorizare hibrid` au fost
înregistrate în municipiul Ia[i începând cu anul 2014, iar primele
ma[ini electrice au fost înregistrate în 2017”, se mai arat` \n
raportul municipalit`]ii ie[ene.
Vlad ROTARU
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Salariul mediu a crescut
`n jude]ul Ia[i `n ultima
parte din 2020! Un
ie[ean a ridicat 3.305 de
lei pe lun\
Veste uria[` pentru
salaria]ii ie[eni. |n ultima
parte din anul 2020,
salariul mediu net a
crescut \n jude]ul Ia[i,
conform raport`rilor
oficiale. Cifra este \n
u[oar` cre[tere fa]` de
perioada similar` a anului
precedent, dar [i fa]` de
lunile cuprinse de
pandemia COVID-19 \n
2020
Raport surprinz`tor al celor de la Direc]ia
Jude]ean` de Statistic` (DJS) Ia[i pentru
ultima parte din 2020. Conform documentelor
oficiale, efectivul de salaria]i din jude]ul
Ia[i la data de 30 noiembrie 2020 a fost
de 176.500 de persoane. Conform celor de
la DJS Ia[i, num`rul de salaria]i a fost în
sc`dere cu 1.007 persoane fa]` de luna
noiembrie 2019. Procentual, raportul arat`
o sc`dere cu 0,6 la sut` fa]` de anul
precedent. Cu toate acestea, se \nregistreaz`
o cre[tere cu 64 de persoane fa]` de luna
octombrie 2020. Raportul cuprinde \ns` o
situa]ie aparte \n ceea ce prive[te salariul
mediu net pe luna noiembrie 2020 \n Ia[i.

Salariul mediu net \n Ia[i.
Cre[tere u[oar`
pentru salaria]ii ie[eni

noiembrie 2020, câ[tigul salarial mediu
nominal brut în jude]ul Ia[i a fost de 5.361
de lei. Cifra este cu 2,6 la sut` mai mare
fa]` de luna noiembrie 2019. Salariul mediu
net este de 3.305 lei. Aceast` cifr` este cu
3,6 la sut` mai mare fa]` de luna noiembrie
2019. Comparativ cu luna anterioar`, respectiv
octombrie 2020, s-a înregistrat o cre[tere
atât a câ[tigului net cu 0,9 la sut` [i a
celui brut cu 0,7 la sut`. Fa]` de media
pe ]ar`, câ[tigul salarial mediu net din
jude]ul Ia[i, realizat în luna noiembrie 2020,
a fost mai mic cu 3,1 la sut`”, se arat` \n
raportul DJS Ia[i.

Cine sunt cei mai bine
pl`ti]i salaria]i
din jude]ul Ia[i?

Conform DJS Ia[i, ie[enii au câ[tigat
3.305 lei pe lun` ca salariu mediu net \n
jude]ul Ia[i. Câ[tigul salarial pe noiembie
2020 a fost u[or mai ridicat fa]` de luna
asem`n`toare din 2019, dar [i pe alte luni
din anul anterior raport`rii DJS. „În luna

Pe grupe de activit`]i, evolu]ia câ[tigului
salarial mediu nominal net în luna noiembrie
2020, comparativ cu noiembrie 2019, respectiv
octombrie 2020, arat` o serie de modific`ri.
Raportul include chiar [i administra]ia public`
local` din jude]. |n sectorul agricultur`,

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

silvicultur` [i pescuit, salariul mediu net a
sc`zut cu 1,9 procente \n noiembrie 2020
fa]` de luna octombrie a anului trecut. |n
sectorul industriilor [i construc]iilor situa]ia
este u[or mai bun`. Cei care lucreaz` \n
aceste domenii de activitate au câ[tigat cu
1 procent mai mult la salariu pe luna
noiembrie 2020 fa]` de luna octombrie a
anului trecut. De asemenea, angaja]ii din
sectorul serviciilor au câ[tigat cu 0,9 la
sut` mai mult pe noiembrie 2020 fa]` de
octombrie 2020. „Indicele câ[tigului salarial
real pentru luna noiembrie 2020 fa]` de
luna noiembrie 2019, calculat ca raport între
indicele câ[tigului salarial nominal net [i
indicele pre]urilor de consum, în jude]ul
Ia[i a fost de 101,4 la sut`. Asta \nseamn`
c` puterea de cump`rare a salariului a
crescut cu 1,4 la sut`”, se arat` \n raportul
Direc]iei. Pe parcursul anului 2020, ie[enii
au câ[tigat cel mai bine \n perioada iunie
- iulie raportat la indicele pre]ului de consum.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Bomb\ `n dosarul unui controversat afacerist
din Ia[i! Dup\ ce a fost condamnat pentru
conducere f\r\ permis, dosarul lui Marian
M\run]elu se \ntoarce la prima instan]\!
Decizie incredibil` a judec`torilor ie[eni,
\n dosarul unui controversat afacerist!
Magistra]ii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i
au admis ieri apelul formulat de Marian
M`run]elu. Astfel, dup` ce a fost
condamnat pentru conducere f`r` permis,
dosarul afaceristului se va \ntoarce la
Judec`toria Ia[i
Bomb` \n dosarul unui controversat afacerist din Ia[i! Dup`
ce a fost condamnat pentru conducere f`r` permis, dosarul se
\ntoarce la prima instan]`! Astfel, ieri, judec`torii din cadrul Cur]ii
de Apel Ia[i au admis apelul f`cut de Marian M`run]elu. „Instan]a
admite apelul declarat de inculpatul Marian M`run]elu împotriva
sentin]ei penale din 13 decembrie 2019, pronun]at` de Judec`toria
Ia[i. Desfiin]eaz` integral sentin]a penal` apelat`. Trimite cauza
spre rejudecare la Judec`toria Ia[i. Rejudecarea cauzei va fi reluat`
din etapa cercet`rii judec`tore[ti. Definitiv`”, au men]ionat ieri
magistra]ii ie[eni.
Acum, urmeaz` ca dosarul penal s` fie trimis \napoi la
Judec`toria Ia[i, pentru reluarea cauzei. Ini]ial, controversatul
afacerist Marian M`run]elu fusese condamnat de prima instan]`
la 2 ani de \nchisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui
vehicul f`r` permis. Ulterior, afaceristul a contestat hot`rârea.

Marian M`run]elu, acuzat de procurorii
ie[eni c` a [ofat f`r` carnet
Procesul afaceristului ie[ean Marian M`run]elu (63 de ani) a
\nceput \n urm` cu mai bine de un an. La acea dat`, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i l-au trimis \n
judecat` pe afacerist. Acuza]ia adus` de anchetatori \n acest caz:
conducere f`r` permis. „Pe 14 mai 2017, inculpatul a condus
autoturismul marca BMW \n municipiul Ia[i, având suspendat`
exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile
publice. De asemenea, pe 10 octombrie 2017, el a condus un
autoturism pe bulevardul Nicolae Iorga, din municipiul Ia[i, având
suspendat` exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice. Mai mult, pe 3 august 2018, acesta a condus
un autoturism tot pe bulevardul Nicolae Iorga, având suspendat`

Publica]ie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Paul şi Tati
SRL, Iaşi, Str.Bucium, nr.23, jud.Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică:
Imobil situat în Iaşi, şoseaua Bucium, nr 23, jud Iaşi compus
din:
— teren intravilan categoria “curţi - construcţii”, număr
cadastral 3704/1/3 înscris în cartea funciară nr 131126 (CF hârtie
17639/Iaşi ) în suprafaţă de 3.300,26 mp pe care se află:
—construcţie - spaţiu comercial P suprafaţă estimată 1.132,08
mp , E1 suprafaţă estimată 431,34 mp, E2 suprafaţă estimată
431,34 mp,
— depozit: anexă 1, suprafaţă estimată 312 mp şi anexă 2,
suprafaţă estimată 286 mp ,
— platformă betonată 2.332,64 mp,
— gard 266 ml
Terenul este intabulat. Construcția este finalizată, însă nu
este intabulată. Se va asigura drept de trecere conform Sentintei
civile pronuntate de Tribunalul Iasi.
Preţ: 4.089.350 lei.
Licitaţiile vor avea loc la data de 25.01.2021, 08.02.2021
și 22.02.2021 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi putând participa
orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va

procurorul, [tiind c` aveam dreptul de a circula pe drumurile
publice, am plecat c`tre municipiul Boto[ani la volanul autoturismului
marca BMW. |n ora[ul {tef`ne[ti, am fost oprit de un echipaj
de Poli]ie, care m-a sanc]ionat. Ulterior, poli]i[tii s-au sesizat cu
privire la infrac]iunea amintit`, fapt` pentru care s-a dispus
renun]area la urm`rirea penal`”, a sus]inut controversatul afacerist
ie[ean.
Acesta a ad`ugat c`, pe 14 mai 2017, având în vedere c`
sufer` de o afec]iune care necesit` tratament constant, a decis
s` mearg` cu autoturismul marca BMW la o farmacie, pentru a[i procura medicamentul. Cu aceast` ocazie, a fost sanc]ionat
pentru oprire interzis`, \ntrucât a oprit în fa]a farmaciei. Legat
de oprirea \n trafic din 10 octombrie 2017, Marian M`run]elu a
precizat c` nu-[i mai aduce aminte ce s-a \ntâmplat.
Ciprian NEDELCU

exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile
publice”, au afirmat anchetatorii ie[eni.
Ace[tia au ad`ugat c`, \n momentul \n care a fost tras pe
dreapta de echipajele de Poli]ie, acestea au constatat, la o verificare
\n baza de date, c` Marian M`run]elu figura cu permisul de
conducere \n stare „Cu restric]ii – Suspendat”. Oamenii legii au
mai sus]inut c` permisul afaceristului ar fi fost suspendat dup`
o alt` oprire \n trafic [i o constatare a uei nereguli.

Ce a declarat afaceristul ie[ean la audieri
În cursul cercet`rii judec`tore[ti din acest dosar, afaceristul
s-a prevalat de dreptul la t`cere. |n schimb, \nainte de aceasta,
Marian M`run]elu le-a declarat anchetatorilor c`, \n anul 2015, a
mers \n audien]` la Parchet, pentru c` era cercetat \ntr-o cauz`
privind regimul circula]iei, ca urmare a faptului c` i-a fost re]inut
permisul. „Am intrat \n audien]` la procurorul de serviciu, care
mi-a spus c`, pentru fapta s`vâr[it`, am primit clasare, urmând
s` primesc comunicarea scris` la adresa de domiciliu, prin po[t`.
|n anul 2014 am fost cercetat pentru o infrac]iune tot la regimul
circula]iei [i mi s-a dat clasare pe 2 decembrie 2015. Dup` discu]ia
avut` cu procurorul, pe 7 octombrie 2015 am primit un telefon
de la o persoan` din Boto[ani. Fiind vorba despre o urgen]`, \n
urma discu]iei telefonice [i ca urmare a discu]iilor avute cu

conţine:
- cerere de participare la licitaţie;
- dovada achitării caietului de sarcini - 500 lei;
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie – 1.000 lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei.
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează:actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Taxele se vor achita în contul nr. RO87 BRDE 380S V322 1716
3800, cont deschis pe numele debitoarei SC PAUL SI TATI SRL
la BRD Vaslui
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte
de data desfăşurării licitaţiei, ora 15.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care
va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului. Oricine
pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va
adresa lichidatorului judiciar cu trei zile înainte de data desfăşurării
licitaţiei.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL

Publica]ie de vânzare
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Paul şi Tati
SRL, Iaşi, Str.Bucium, nr.23, jud.Iaşi, în temeiul Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică
următoarele active imobile:
Lot 1 – teren extravilan, categorie curţi-construcţii, supafaţă
300mp, nr cadastral 5800, CF 39252, situat în Iaşi, zona Bucium.
Lot 2 –imobil înscris în CF 39252 situat în Iaşi, zona Bucium
compus din teren extravilan, categorie curţi-construcţii,
suprafaţă 650mp (reali măsuraţi 649,61mp), nr cadastral 5799
şi construcţie, nr cadastral 5799- C1 compusă din: parter cu
a.u 119,66mp, et 1 cu a.u. 119,78mp, mansardă cu a.u. 119,46mp.
Faţă de extrasul de carte funciară există modificări ce nu
sunt înregistrate. La inspecţie s-a constatat că cladirea are
regim de înălţime S (demisol s.u.21,00mp)+P+1E+M. Proprietatea
dispune de energie electrică, gaz, apă din puţ forat cu hidrofor
şi fosa aflată pe proprietatea vecină. Clădirea nu este finalizată.
Gradul de finalizare este de 79%.
Preţ: 486.000 lei.
Licitaţiile vor avea loc la data de 22.01.2021, 05.02.2021,
19.02.2021, 05.03.2021 orele 12.00, la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud
Iaşi putând participa orice persoană fizică sau juridică care va
depune o ofertă ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie;
- dovada achitării caietului de sarcini - 500 lei;
- dovada achitării taxei de participare la licitaţie – 1.000
lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire
al licitaţiei;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează :actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul nr. RO87 BRDE 380S V322
1716 3800, cont deschis pe numele debitoarei SC Paul şi Tati
SRL la BRD Vaslui.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str
Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte de
data desfăşurării licitaţiei, ora 15.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce
la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului,
care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare
se va adresa lichidatorului judiciar cu trei zile înainte de data
desfăşurării licitaţiei.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL
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Ie[enii inclu[i `n cea de-a doua etap\ de
vaccinare anti-COVID-19 se pot programa de
acas\. ~nscrierea pe platforma online `i va
direc]iona c\tre cel mai apropiat punct de
administrare a serului
|ncepând cu 18 ianuarie, ora 08:00, \n 19 puncte de vaccinare
anti-COVID-19 se va \ncepe imunizarea persoanelor incluse \n etapa
a doua. Platforma na]ional` de programare pentru vaccinarea
împotriva noului coronavirus este disponibil` de ieri, la ora 15:00.
Reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i au preg`tit
17 puncte de vaccinare \n jude]ul Ia[i, cu precizarea c` cele 23
de centre din unit`]ile medicale continu` activitatea. Odat` cu etapa
a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 se \ncepe [i
administrarea celei de-a doua doze pentru cadrele medicale. Totu[i,
persoanele au posibilitatea ca dup` prima doz` s` refuze rapelul.
Chiar dac` dup` administrarea primei doze de vaccin Pfizer au
fost persoane confimate pozitiv cu coronavirus, au fost doar forme
u[oare ale infec]iei. Prima doz` de vaccin anti-COVID-19 a oferit
un titru suficient de anticorpi care s` \mpiedice agravarea bolii.

|n etapa a doua se vaccineaz` persoanele
cu vârsta peste 65 ani, persoanele cu boli
cronice [i angaja]ii din institu]iile statului
Pe 15 ianuarie 2021 s-a dat startul \nscrierii pe platforma
na]ional` de programare pentru vaccinarea împotriva coronavirus
\n rândul persoanelor incluse \n etapa a doua. Este vorba despre
popula]ia din categoriile de risc, cu vârsta de peste 65 de ani
sau care sufer` de afec]iuni cronice, dar [i angaja]i din institu]iile
statului. „Exist` posibilitatea \nscrierii directe. Pot de asemenea
s` solicite medicului de familie s` realizeze \nscrierea sau pot
apela la call-center. Informa]ii de genul: nume [i prenume, Cod
Numeric Personal [i alte informa]ii de identificare. Totodat` se
afl` dac` au peste 65 de ani, dac` nu intr` \n discu]ie bolile
cronice de care sufer` sau locul de munc`, pentru c` \n aceast`
etap` intr` [i o serie \ntreag` de profesii. La nivelul jude]ului
Ia[i exist` un num`r de 19 fluxuri/puncte de vaccinare care vor
putea fi accesate pe platforma STS unde se vor putea planifica
pentru vaccinare doritorii. Un centru de vaccinare poate avea
unul, dou` sau mai multe puncte/fluxuri de vaccinare. Prin crearea
mai multor puncte am \ncercat s` acoperim cel mai bine zonele
\n care [i catagrafia, dar [i informa]iile primite de la medicii de
familie au ar`tat c` este un num`r mult mai mare de persoane
care doresc s` se vaccineze. Astfel, avem o serie de puncte de
vaccinare \n municipiul Ia[i, dar [i \n localit`]i din jude]ul Ia[i,
iar oamenii se pot programa la cel mai apropiat centru”, spune
conf. dr. Lucian Indrei, inspector-[ef DSP.

spa]ii trebuie s` fie aprovizionate cu ap`, s` aib` posibilitatea
organiz`rii unui flux \n punctul de vaccinare respectiv, asigurarea
unor suprafe]e \ntr-un punct de vaccinare, asigurarea unui circuit.
Este nevoie s` se asigure aceste elemente deoarece o persoan`
care dore[te s` se vaccineze când ajunge \n acest centru este
preluat` de o echip` medical`, se face un triaj, o evaluare a st`rii
de s`n`tate, apoi i se administreaz` vaccinul [i dup` trebuie s`
a[tepte un interval de 15 minute pentru a fi evaluat` starea de
s`n`tate. Pân` acum au fost \nregistrate reac]ii adverse, dar foarte
u[oare: o durere mai mare la locul de injectare, st`ri de ame]eal`,
hipertensiune”, adaug` inspectorul-[ef al DSP Ia[i.

Dr. Lucian Indrei, Inspector-[ef DSP Ia[i:
„Unii se tem mai mult
de vaccin decât de virus”
|n jude]ul Ia[i, din data de 18 ianuarie 2021, se va desf`[ura
\n paralel activitatea \n centrele de vaccinare pentru etapa a doua,
dar [i \n centrele de vaccinare pentru persoanele din prima etap`.
Cu sprijinul medicilor de familie [i a autorit`]ile locale, reprezentan]ii
DSP Ia[i sper` ca \n câteva luni s` se finalizeze [i imunizarea
persoanelor incluse \n etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19.
„Aceast` pandemie i-a f`cut \n mod nefiresc pe unii s` se team`
mai mult de vaccin decât de virus. Implicarea colegilor din
medicina de familie \n mediul rural este de apreciat. Urmeaz` s`
deschidem alte centre de vaccinare \n mediul rural, iar cu sprijinul
medicilor de familie, al asisten]ilor comunitari [i al autorit`]ilor
publice locale sper`m ca popula]ia s` fie informat`, ca s` poat`
decide \n cuno[tin]` de cauz` dac` se vaccineaz` sau nu. Atât
timp cât \nscrierea pentru vaccinare este voluntar`, nu este
obligatoriu s` se \nscrie acum. Au existat colegi din domeniul
sanitar care din diverse motive nu s-au putut vaccina [i pot s`
se vaccineze \n etapa a doua. Concret, ei r`mân eligibili pentru
vaccinare, nimeni nu spune c` nu se pot vaccina de acum \ncolo.
Din data de 27 decembrie 2020 pân` la jum`tatea lunii ianuarie
s-au vaccinat persoanele din prima etap`, dar centrele de faza
unu nu se \nchid, pentru c` \ncepe rapelul [i se face tot \n
unitatea \n care s-a f`cut [i prima doz`”, explic` medicul ie[ean.

Programul zilnic al centrelor de vaccinare
fixe va fi de la 8:00 la 20:00, acoperit de
personalul medical \n dou` ture
Fiecare centru de vaccinare anti-COVID-19 care asigur`
imunizarea \n cea de-a doua etap` va fi deschis zilnic de la ora
8:00 pâna la ora 20:00. Personalul medical pentru punctele de
vaccinare existente pân` \n prezent a fost stabilit. Echipele vor
fi schimbate de cel pu]in dou` ori pe zi. „Este asigurat personalul
medical pentru desf`[urarea activit`]ii medicale \n toate punctele
de vaccinare. Acest proces de vaccinare se desf`[oar` timp de
12 ore din 24, deci vorbim de minimum dou` ture pe zi. Num`rul
dozelor de vaccin repartizate jude]ului Ia[i este de 1.200 de doze
zilnic, cu precizarea c` doar pentru persoanele nou vaccinate, nu
pentru cele care intr` la rapel. A[tept`m confirmarea de la Spitalul
Militar din Ia[i pentru distribu]ia dozelor de vaccin, care se va
face ori \n seara anterioar` \nceperii tran[elor de vaccinare, deci
duminic` seara, ori pentru cele apropiate chiar [i luni la prima
or`. Echipele mobile sunt [i ele preg`tite chiar \n acest moment,
func]ioneaz` pe lâng` centrele de faz` doi, fixe, [i asigur` vaccinare
pentru persoanele care nu se pot deplasa. |n toate centrele vor
fi asigurate toate m`surile de distan]are, de igien`, personalul va
purta echipament de protec]ie, persoanele care vin s` se vaccineze
vor purta masc`”, \ncheie conf. dr. Lucian Indrei.
Alexandra ABONICESEI

Num`rul centrelor de vaccinare depinde de
sprijinul autorit`]ilor publice locale
G`sirea spa]iilor conforme cu normele \n vigoare pentru a
organiza un centru de vaccinare anti-COVID-19 nu este tocmai o
procedur` u[oar`. Aceste loca]ii trebuie s` fie dotate corespunz`tor
[i s` aib` o suprafa]` suficient de mare pentru ca fiecare etap`
s` se poat` face \n condi]ii normale. „Vom activa mai multe centre
\n perioada urm`toare, \n func]ie de disponibilitatea autorit`]ilor
publice locale de punere la dispozi]ie a spa]iilor [i cu dotarea
lor, fiind vorba despre echipamente informatice [i mobilier. Aceste
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Peste 70 la sut\ dintre ie[enii de
peste 65 de ani cu boli cronice au
fost diagostica]i cu coronavirus la
Spitalul ıSf. Spiridon‰. Pacien]ii
au ajuns `n stare grav\ la UPU
Ia[i f\r\ s\ b\nuiasc\ motivul
|n fiecare zi, la UPU de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i ajunge un bolnav
COVID-19 \n stare grav`. Frica de a nu
ajunge \n sec]ia de Terapie Intensiv` a
spitalelor le pune via]a \n pericol. Medicii
unit`]ii sper` ca vaccinul s` reduc`
num`rul infect`rilor [i totodat` cel al
deceselor cauzate de boala COVID-19
Timp de 10 luni, medicii Unit`]ii de Primiri Urgen]e (UPU)
din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” din Ia[i au avut sute de
pacien]i confirma]i pozitiv cu coronavirus \n stare grav`. Dintre
ace[tia, circa 70 la sut` au f`cut parte din categoria persoanelor
cu vârst` de peste 65 de ani [i cu boli cronice. Tot \n cazul
acestor bolnavi s-au \nregistrat [i formele cele mai grave [i
num`rul cel mai mare de decese. Zilnic, un bolnav COVID-19
ajunge \n stare grav` la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din
Ia[i. Ieri, \n jude]ul Ia[i erau ocupate 392 de paturi \n spitalele
suport-COVID-19, din care 45 la ATI. Prof. dr. Diana Cimpoe[u
sper` ca ie[enii cu vârste de peste 65 de ani [i/sau cu boli
cronice, inclu[i \n cea de-a doua etap` de vaccinare anti-COVID19, s` se \nscrie pentru a primi noul ser.

Pacien]ii ajung la UPU cu insuficien]`
respiratorie sever` [i fac stop cardiorespirator
Ieri, \n jude]ul Ia[i, un pacient confirmat pozitiv cu coronavirus
a decedat pe patul de Terapie Intensiv`. Zilnic, cel pu]in un
pacient COVID-19 ajunge \n stare grav` la UPU Ia[i. „|n fiecare
zi, ajunge la UPU câte un pacient \n stare grav` din cauza infec]iei
cu coronavirus. Ace[tia au insuficien]` respiratorie sever`, fac
stop cardio-respirator, fiind incon[tien]i [i interna]i de urgen]`.
Majoritatea ajung \n aceast` stare grav` din cauz` c` nu doresc
s` vin` la timp la spital, s` fac` analize [i s` ia tratamentul. Nu
vor s` stea \n spital, s` fie intuba]i, dar ie[enii trebuie s` \n]eleag`
c` pentru a face acest lucru trebuie s` se prezinte la spital la
timp. Faptul c` ne temem nu ne ajut` cu nimic, ba dimpotriv`,
nu face decât s` ne fie [i mai r`u. Multe persoane peste 80 de
ani consider` c` dac` au stat \n cas` nu s-au putut infecta cu
coronavirus. Dar nu este a[a. R`spândirea nu este chiar a[a u[or
controlat` fiindc` [i din locuin]` ei au contact cu persoane care
vin din exterior. Ace[ti pacien]i [i familiile lor trebuie s` \n]eleag`
faptul c` infec]ia cu coronavirus nu se manifest` la fel la orice
persoan`. Nu la toat` lumea sunt simptome de febr`, tuse... am
observat c` la aceast` categorie de persoane infec]ia cu coronavirus
\i face mai letargici, apatici [i nu se poate pune aceast` stare
doar \n seama vârstei \naintate. Ace[tia mai pot tr`i \nc` 10 ani
sau mai mult dac` infec]ia este tratat` din timp”, spune prof. dr.
Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i.

bolnavilor cronici [i cu vârsta de peste 65 de ani. „Este foarte
important s` se vaccineze anti-COVID-19 bolnavii cronici. Am
observat \n aceste luni, de la debutul pandemiei, c` ace[ti pacien]i,
respectiv cei vârstnici [i cu boli cronice, au ajuns cu forme grave
ale infec]iei \n propor]ie de trei sferturi din totalul pacien]ilor
prezen]i. Tot \n cazul lor s-a observat [i o rat` mai mare a
mortalit`]ii. Primul pacient pe care l-am internat, dar [i ultimul
pacient care a decedat din cauza acestei infec]ii au f`cut parte
din acest` categorie. |n luna martie 2020, primul pacient pe care
l-am avut internat \n Spitalul de Boli Infec]ioase dup` ce s-a
infectat cu coronavirus avea vârsta de 75 de ani [i avea diabet,
a f`cut o form` grav` [i a decedat, aproape de sfâr[itul acelei
luni. Ultimul pacient COVID-19 care a ajuns la noi a fost din
zona Bivolari, \n vârst` de 80 de ani, cu afec]iuni cronice, care
a fost g`sit de echipajul SMURD \n stop cardio-respirator [i care
nu a r`spuns manevrelor de resuscitare. Avem speran]` [i \ncrederea
c` aceste persoane vor face mult mai rar boala dac` se vor
vaccina anti-COVID-19”, sus]ine prof. dr. Diana Cimpoe[u.

Ieri, \n jude]ul Ia[i au fost 138 de cazuri noi
confirmate cu coronavirus

La nivelul jude]ului Ia[i s-a observat de câteva zile o sc`dere
a num`rului de pacien]i infecta]i cu coronavirus care sunt interna]i
\n sec]iile spitalelor suport-COVID-19. |n data de 15 ianuarie 2020,
atunci când medicii se a[teptau s` fie atins un vârf al num`rului
de cazuri pozitive ca urmare a activit`]ii ie[enilor \n perioada
s`rb`torilor de iarn`, au fost raportate 138 de persoane confirmate
pozitiv. Totu[i, aceast` sc`dere a pacien]ilor COVID-19 din spitale,
spun unii medici, nu \nseamn` [i o sc`dere a num`rului ie[enilor
infecta]i. „Sc`derea num`rului de cazuri grave internate \n spitalele
suport-COVID-19 arat` c` românii au respectat m`surile de protec]ie
[i nu s-au l`sat du[i de valul s`rb`torilor de iarn`. Cu toate
Primul ie[ean infectat cu noul coronavirus
acestea, exist` mai multe cazuri asimptomatice. Mul]i ie[eni \[i
care a ajuns la UPU a fost un bolnav cronic achizi]ioneaz` testele rapide pentru infec]ia cu coronavirus de pe
Perioada celor 10 luni de pandemie COVID-19 i-a pus pe internet [i dac` sunt confirma]i pozitiv nu raporteaz` acest lucru,
medici \n fa]a unui num`r de mii de pacien]i infecta]i cu noul ci se izoleaz` la domiciliu [i se trateaz` cu paracetamol, medicament
tip de virus. Pân` ieri, \n jude]ul Ia[i au fost externa]i 6.779 de care se elibereaz` f`r` prescrip]ie medical`”, \ncheie [efa UPUbolnavi COVID-19. Medicii de la UPU Ia[i au povestit despre SMURD Ia[i.
Alexandra ABONICESEI
efectele grave pe care le are infec]ia cu coronavirus \n rândul
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Faimoas\ nunt\ la Paris, plecat\ din
lumea monden\ a ora[ului Ia[i! ~n
prim-plan este o femeie celebr\, de
o frumuse]e r\pitoare, care s-a jucat
cu min]ile unor b\rba]i importan]i

Nunt` celebr`, plecat` din
lumea monden` a ora[ului Ia[i!
Aceasta este legat` de o
tân`r` de o frumuse]e
r`pitoare, având un so] extrem
de bogat [i cu o poveste de
via]` extrem de incitant`!
Femeia a reu[it, acum mai bine
de un secol, s` atrag` aten]ia
a mii de b`rba]i. Ea a servit ca
model pentru realizarea uneia
dintre cele mai frumoase
picturi, celebr` pân` \n zilele
noastre chiar la Paris. E vorba
de Maria Cantacuzino de
Chavannes (1822-1898),
faimoas` reprezentant` a
boierimii din Moldova [i cu
importante leg`turi ce ]in de
ora[ul Ia[i. Aceasta a acceptat
s`-i fie model so]ului ei,
celebrul pictor francez Puvis
de Chavannes
O femeie de o frumuse]e r`pitoare a fost
vedet` \ntr-o nunt` celebr`, plecat` din lumea
monden` a ora[ului Ia[i! Aceasta a provocat
min]ile unor b`rba]i importan]i [i s-a c`s`torit
tocmai la Paris, capitala Fran]ei. Mai mult, a
servit ca model pentru realizarea uneia dintre
cele mai frumoase picturi, celebr` pân` \n zilele
noastre, din Ora[ului Luminilor. Maria Cantacuzino
de Chavannes (1822-1898), faimoas` reprezentant`
a boierimii din Moldova, l-a avut ca so] pe celebrul
pictor francez Puvis de Chavannes.

Maria Cantacuzino de
Chavannes a \ntruchipat-o pe
patroana Ora[ului Luminilor
Maria Cantacuzino de Chavannes (1822-1898)
a avut importante leg`turi ce ]in de ora[ul Ia[i.
„Pu]ini mai [tiu, ast`zi, c` cea care \ntruchipeaz`

pe Sfânta Genevieve - patroana Parisului \n picturile
murale din Panteonul francez - este o aristocrat`
român`, moldoveanc`. Este vorba de Maria
Cantacuzino, cea care a acceptat s`-i fie model
so]ului ei, Puvis de Chavannes, pentru seria de
fresce amintite. De precizat c` aceasta a fost [i
m`tu[a pictorului Theodor Pallady, un prieten
apropiat al lui Henri Matisse [i a lui {tefan
Luchian”, arat` Andrei Doicescu. Maria Cantacuzino
a plecat la Paris, ora[ unde s-a c`s`torit.

Chipul celei care a creat vâlv`
printre marii b`rba]i ai
Moldovei, la mijlocul secolului
al XIX-lea, poate fi admirat [i
pe simezele din Marea Britanie
Pe de alt` parte, chipul celei care a creat
vâlv` printre marii b`rba]i ai Moldovei, la mijlocul
secolului al XIX-lea, poate fi admirat [i pe simezele
din Marea Britanie. „De data asta, apare \n tabloul
alegoric «T`ierea capului Sf. Ioan Botez`torul»,
tot marca Puvis de Chavannes, ce face parte
dintr-o mare dona]ie de tablouri pe care \ntemeietorul
galeriei din Dublin, Sir Hugh Lane (1875 -1915),
a f`cut-o National Gallery din Londra. Datat cu
aproxima]ie la 1869, chiar \nainte de c`s`torie,
Maria este modelul pentru Salomeea, fiica Irodiadei.
De asemenea, \n «Sfânta Radegonda d` azil
poe]ilor», pictat pentru prim`ria ora[ului Poitiers,
Maria Cantacuzino este figura Sfintei Agnes. Apare,
de asemenea, \n marele tablou «Alma Mater»,
din principalul Amfiteatru al Universit`]ii din
Sorbona”, se arat` \n datele istorice legate de
reprezentanta marii familii boiere[ti.

O div` crescut`
\n Târgul Ie[ilor

de forma]ia pictorului, \n care influen]a mamei
era a[a de adânc`, prive[te ca tot a[a de hot`râtoare
\n via]a lui aceasta a doua influen]` feminin`,
\nr`urirea acestei femei, pe care el a iubit-o cu
pasiune, a[a cum a iubit Michelangelo pe Vittoria
Colonnat. Maria, fiica marelui logof`t al Moldovei
- Nicolae Cantacuzino Deleanu M`gureanu, a
copil`rit la Ia[i.

„N`scut` prin 1822 la
Horodniceni, ca al [aptelea
copil al familiei, Maria era
preferata tat`lui care,
observându-i sensibilitatea
artistic`, a \ndrumat-o \n
activit`]i culturale”, arat`
Elena R`dulescu-Pogoneanu
Chiar pe Dealul Copoului, \n cl`direa cunoscut`
ast`zi drept Casa Universitarilor, la num`rul 9,
logof`tul de]inea Casa Canta. El a avut 18 copii,
dintre care doar 7 fete [i 6 baie]i au supravie]uit.
Potrivit obiceiului vremii, 3 dintre fiice au fost
trimise la m`n`stire. „Alt` fiic`, Elena, s-a \necat
cu fratele s`u, Matei, \n lacul din parcul mo[iei
de la Horodniceni - Suceava. Din acea zi, logof`tul
a p`r`sit pentru totdeauna Horodnicenii [i s-a
retras la Hoise[ti, nu departe de Ia[i, unde au
crescut copiii [i nepo]ii, conacul devenind [i casa
p`rinteasc` a revolu]ionarului de la 1848, Basile
Cantacuzino. N`scut` prin 1822 la Horodniceni,
ca al 7-lea copil al familiei, Maria era preferata
tat`lui care, observându-i sensibilitatea artistic`,
a \ndrumat-o \n activit`]i culturale”, arat` Elena
R`dulescu-Pogoneanu, fosta directoare a {colii
Centrale de Fete din Bucure[ti \n revista „Convorbiri
literare” din anul 1943.

O mare poveste

Informa]iile despre trecutul Mariei Cantacuzino
de dragoste \n Fran]a
scot la iveal` [i elemente extrem de valoroase
ce sunt legate de ora[ul Ia[i. Aceasta, acum
Suferind de tuberculoz`, \n 1850, Maria
aproape un secol [i jum`tate, era una dintre cele Cantacuzino a plecat la Paris, conducând-o pân`
mai curtate femei. „Locul pe care \l ocup` aceast` la Cern`u]i chiar bardul Vasile Alecsandri. „|ntreaga
distins` românc` \n cugetul [i \n opera lui Puvis c`l`torie c`tre Hexagon a f`cut-o \mpreun` cu
de Chavannes e ceva unic. Un biograf al artistului Iancu Alecsandri, fratele poetului. Mai apoi, la
[i pre]uitor al operei sale, Marius Vachont, vorbind Paris [i \n atelierul lui Theodore Chassériau l-a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

cunoscut pe talentatul creator de picturi murale
Pierre Cécile Puvis de Chavannes. Maria l-a
\ncurajat [i i-a devenit muz` inspiratoare, critic
de art` [i reazem \n extenuanta trud` pentru
afirmare. Murind Chasseriau [i l`sat` singur` de
so]ul Alecu Cantacuzino \n locuin]a pustie din
Avenue de Villiers, \[i petrecea zilele mergând
la imensul atelier pentru pânze monumentale,
amenajat de Chavannes la marginea Parisului.
Peste ani, dup` decesul so]ului la Ia[i (1884),
ie[eanca [i pictorul francez s-au c`s`torit.

Cu Maria al`turi, acesta a
transpus pe pânz`, [i apoi pe
zidurile marilor institu]ii,
nemuritoarele opere: „Iarna”,
„Vara”, „Odihna”, „Munca”,
„Pacea”, „R`zboiul”, tablourile
din amfiteatrul Sorbonei, din
Biblioteca Bostonului
Cu Maria al`turi, acesta a transpus pe pânz`,
[i apoi pe zidurile marilor institu]ii, nemuritoarele
opere: „Iarna”, „Vara”, „Odihna”, „Munca”, „Pacea”,
„R`zboiul”, tablourile din amfiteatrul Sorbonei,
din Biblioteca Bostonului, din prim`ria parisian`
[i din marele templu al culturii franceze, Panthéonul,
sub bol]ile c`ruia se odihnesc \n ve[nicie Rousseau,
Voltaire sau Hugo… Peste toate, ultimele tr`s`turi
ale Sfintei Genevieve fuseser` creionate pe [evaletul
adus lâng` patul Mariei, care avea s` se sting`
\n august 1898. Chavannes n-a mai tr`it decât
pentru a sfâr[i cu o \ncordare supraomeneasc`
aceast` ultim` lucrare, cartoanele ultimelor sale
crea]ii - testamentul, cum spusese odat` - [i \n
care el glorific`, \n acela[i timp, patria, religia [i
admirabila fiin]` care-i st`tuse \n ajutor [i veghease
asupra inspira]iei lui o \ntreag` via]a. Dou` luni
dup`, la 24 octombrie 1898, pleca [i dânsul. Drept
amintire, las` muzeului din Lyon, ora[ul \n care
se n`scuse, la 14 decembrie 1824, tabloul «Mariei
de la Ia[i»”, se arat` \n datele istorice legate de
aceast` personalitate a capitalei Moldovei. Cei doi
sunt \nmormânta]i \n vechiul cimitir de la Neuilly
- Paris.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Dezvoltatorul Constantin Machedon, `n plin
scandal cu proprietarii din cartierul Astoria,
din comuna Ciurea! Milioane de euro f\cute
din lucr\ri proaste. Primarul C\t\lin Lupu
a semnat autoriza]ia f\r\ s\ clipeasc\
Proiectele imobiliare din
comuna Ciurea, jude]ul Ia[i, au
pus pe jar o \ntreag`
comunitate. Proprietarii din
cartierul Astoria sunt
nemul]umi]i de lucr`rile
executate de firma
dezvoltatorului imobiliar
Constantin Machedon

Locuitorii din comuna Ciurea, sat Lunca
Cet`]uii, jude]ul Ia[i, sunt nemul]umi]i de modul
\n care au fost construite blocurile din cartierul
Astoria, de pe strada Principal` nr.40. Aici,
dezvoltatorul Constantin Machedon a ridicat câteva
zeci de locuin]e colective cu regimul de \n`l]ime
P+1+M, fiecare imobil cu câte 6 apartamente. O
parte din locuin]e au fost vândute \n 2018, moment
\n care s-au mutat peste 100 de persoane.
Deficien]ele la cl`dirile nou ridicate au fost
reclamate \nc` de la recep]ia lucr`rilor, dar
dezvoltatorul a intervenit, \ns` superficial. Recent,
problemele s-au acutizat pentru proprietarii din
zon`. Cea mai mare problem` este reprezentat`
de canalizarea subdimensionat` construit` de
Constantin Machedon.”Pe acest lan] de blocuri
cu 3 niveluri sunt probleme mari de canalizare
(str`zi secundare f`r` lucr`ri m`car \ncepute),
apa curent` (presiune sc`zut` mai ales pe timp
de var`), num`rul sc`zut de transformatoare cu
avarii periodice din cauza num`rului mare de
consumatori, f`r` puncte de colectare de[euri,
f`r` str`zi asfaltate”, spune un locuitor din cartierul
Astoria, sub protec]ia anonimatului. |n cartier, un
apartament cu 3 camere, \n suprafa]` de 60 de
metri p`tra]i, se vinde cu 43.000 euro, iar o
garsonier` de 30 de metri p`tra]i, cu 23.000 de
euro.

mul]i sub alt` identitate O s` cerem de la ApaVital
s` verifice dac` re]eaua nu este \nfundat`. Ei ar
trebui s` ne anun]e, s` discut`m cu dezvoltatorul.
Nu te po]i pronun]a pân` nu este un punct de
vedere de la ApaVital SA. Trebuiau s` ne anun]e”,
a transmis primarul C`t`lin Lupu. Reporterii BZI
au \ncercat s` ob]in` un punct de vedere [i din
partea dezvoltatorului Constantin Machedon, dar
acesta nu a r`spuns apelurilor telefonice repetate.
Afacersitul se afl` \ntr-o deplasare \n str`in`tate.
De precizat c` firma afaceristului a fost amendat`
[i de Inspectoratul Jude]ean \n Construc]ii (IJC)
Ia[i.

Reprezentan]ii afaceristului
Costantin Machedon dau vina
pe proprietarii care nu [tiu
s` foloseasc` toaleta
Capacele de canal sunt din
plastic [i pun \n pericol
locuitorii din zon`
Locuitorii din cartierul lui Constantin Machedon
atrag aten]ia c` str`zile din cartier nu sunt
betonate, de[i dezvoltatorul a promis c` va realiza
aceast` lucrare. Nici m`car burlanele nu au fost
fixate corespunz`tor. Mai mult, capacele gurilor
de canal sunt din plastic [i deja s-au spart. Copiii
din cartier risc` s` se accidenteze destul de grav.
„Am vorbit cu dezvoltatorul [i mi-a spus c` va
rezolva problema cu canalizarea. Refula totul \n
cas`. Acum s` vedem dac` se va face. Noi nu
avem subsol aici”, a spus o femeie de la parterul
unui bloc. Mai mult, locuitorii au atras aten]ia
c` urma s` fie amenajat un loc de joac` pentru
copii, dar \n realitate lucrurile stau altfel. „Ni sa promis un parc aici, dar [i spa]ii verzi. Uita]iv` cum arat` locul de joac`, `sta e un loc potrivit
pentru copii? Mai este o problem` [i cu instala]ia.

Din cauza materialelor proaste, ]evile se sparg
destul de des. Este miros \n cas` de la canalizare,
\ntreba]i vecinii. Trebuie ar`tat c` este o mafie
aici, \n care apare [i primarul. |n cartierul
Tineretului, primarul a f`cut parc pentru copii,
teren de fotbal, gr`dini]`, pentru c` acolo locuiesc
copiii lui. Este o mic` mafie aici. Vara sunt
probleme [i cu presiunea apei potabile”, a mai
spus unul din locuitorii cartierului Astoria.

Primarul C`t`lin Lupu este
sup`rat pe locuitorii din
Ciurea care comenteaz`
pe re]elele de socializare
Contactat telefonic, C`t`lin Lupu, primarul
comunei Ciurea, a precizat c` va lua leg`tura cu
ApaVital SA pentru remedierea problemelor la
re]eaua de canalizare. „Nu am f`cut o [coal`
pentru c` am nepo]i, nu pot s` comentez asemenea
prostii. Ei scriu tot felul de prostii pe grupuri,

|n schimb, un reprezentant al societ`]ii MKD
Residence SRL a oferit câteva l`muriri \n leg`tur`
cu sesiz`rile locuitorilor din cartierul Astoria. „|n
ceea ce prive[te platforma betonat`, \ntr-adev`r
este pe jum`tate. Nu putem turna beton pe timp
de iarn`. Din prim`var`, lucr`rile vor fi reluate.
Mai avem de finalizat 12 apartamente. Nu am
plecat din zon`, noi tot acolo suntem. |n privin]a
burlanelor, au venit cei de la curent [i le-au
mutat. Se va rezolva [i aceast` problem`. Noi leam comunicat c`, pân` \n vara aceasta, vom
termina toate lucr`rile. Acum, nici copacii nu-i
putem planta. Au fost la un moment dat probleme
cu canalizarea. S-a umblat la ea [i s-au scos dou`
roabe de [erve]ele umede”,a precizat Viorel
Burlacu, reprezentant MKD Residence SRL.
Conform datelor financiare disponibile, \n perioada
2018-2019, societatea a \nregistrat o cifr` de afaceri
de aproape 2 milioane de euro. Constantin
Machedon este unic asociat \n firm`.
Ciprian BOARU

B\taie pentru posturile scoase la concurs la IPJ Ia[i. Concuren]\ uria[\ de 30
de persoane pe loc pentru Poli]ia Animalelor. Salariile sunt extrem de motivante
Concuren]` mare pe locurile scoase la concurs de Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. {ase posturi de poli]i[ti au fost
\nfiin]ate pentru „Poli]ia animalelor”. Biroul nou înfiin]at se nume[te
Biroul pentru Protec]ia Animalelor [i este prev`zut cu o func]ie
de conducere-[ef Birou [i dou` posturi de ofi]eri de poli]ie- medic
veterinar, o func]ie de ofi]er de poli]ie [i trei posturi de agent de
poli]ie.
La Inspectoratul de Poli]ie Jude]en (IPJ) Ia[i, pentru cele 6
locuri au fost primite 175 de cereri de \nscriere, dintre care 43
fiind pentru posturile de medici. Pe scurt, aproape 30 de persoane
se lupt` pentru un singur loc. Aceast` b`t`lie se d` pentru c`
persoanele care vor intra \n sistem [i vor lucra la Biroul pentru
Protec]ia Animalelor vor beneficia de un salar motivant cuprins
\ntre 3.500 [i 7.000 de lei. |n func]ie de anumi]i factori, salariile
ar putea trece de 7.000 de lei. Din acest motiv, aproape 200 de
ie[eni s-au \nscris la concurs. Probele de care trebuie s` treac`
sunt de natur` practic` [i teoretic`. Cei care vor participa la
concurs pentru func]ia de veterinar vor avea de dat doar proba
scris`, f`r` cea fizic`.

De unde a plecat ini]iativa
De-a lungul timpului, foarte multe animale domestice [i s`lbatice
au fost schingiuite sau ucise, \ns` legea din România nu era una

foarte clar` \n ceea ce prive[te tragerea la r`spundere a f`pta[ilor.
Pe 25 august 2020, ministrul afacerilor interne de atunci, Ion
Marcel Vela, a anun]at c`, la nivelul MAI, s-a finalizat proiectul
Ordonan]ei de Urgen]` pentru completarea unor acte normative
cu inciden]` în protec]ia animalelor, precum [i pentru stabilirea
unor m`suri organizatorice, acesta fiind pus în dezbatere public`.
Noul proiect, care propunea modificarea [i completarea Legii
nr.205/2004, are ca scop stabilirea unui mecanism potrivit c`ruia
poli]i[tii pot constata c` un animal se afl` într-o situa]ie de pericol
[i emit un ordin de plasare a animalului în ad`post. Concret,
situa]iile care prezum` existen]a unui pericol pentru animale sunt:
r`nirea sau schingiuirea animalelor, organizarea de lupte între
animale sau cu animale, practicarea tirului pe animale domestice
sau pe animale s`lbatice captive, folosirea de animale vii pentru
dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, prezen]a
f`r` supraveghere, pe c`ile de circula]ie public`, a animalelor. În
plus, sunt stabilite elementele pe care le con]ine ordinul de plasare
a animalelor în ad`post. De asemenea, se instituie în sarcina
consiliilor jude]ene [i a Consiliului General al Municipiului Bucure[ti
obliga]ia de a asigura cu caracter continuu [i permanent servicii
publice de ad`postire a animalelor ce fac obiect al ordinului de
plasare în ad`post. Sunt men]ionate, totodat`, modalit`]i prin care
se asigur` aceste servicii publice, precum [i modalitatea de
contestare a ordinului de plasare în ad`post.

Poli]i[tii pot intra peste
cei care chinuie animalele
Potrivit proiectului de Ordonan]` de urgen]`, se instituie dreptul
poli]i[tilor de a p`trunde în domiciliul sau re[edin]a oric`rei persoane
fizice, f`r` acordul acesteia, precum [i în sediul oric`rei persoane
juridice, f`r` acordul reprezentantului legal al acesteia, dac` informa]iile
aflate la dispozi]ia poli]i[tilor indic` faptul c` în acele spa]ii se afl`
un animal în situa]ie de pericol. O alt` noutate, introdus` în spiritul
transparen]ei, este c` ac]iunile poli]i[tilor pot fi fotografiate sau
înregistrate, f`r` consim]`mântul persoanelor care de]in animalul.
De asemenea, prin proiect se propune completarea dispozi]iilor Legii
nr.218/2002 privind organizarea [i func]ionarea Poli]iei Române din
perspectiva desf`[ur`rii activit`]ilor specifice pentru protec]ia animalelor.
Proiectul a vizat [i stabilirea unui mecanism pentru încadrarea
func]iilor de poli]ist din structura Poli]iei Române cu atribu]ii în
protec]ia animalelor prin transferul, f`r` examen sau concurs, al
personalului specializat în medicin` veterinar` din cadrul Autorit`]ii
Na]ionale Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor, cu
acordul acestuia sau din surs` extern`, în num`rul [i structura de
posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Orice
persoan` care observ` un animal chinuit poate solicita ajutor prin
112, iar poli]i[tii de la Biroul pentru Protec]ia Animalelor vor interveni.
Drago[ SAVIN
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

|NCHIRIERI
{coala Gimnazial` }u]ora din
Comuna }u]ora, Jud.Ia[i scoate
la concesionare 3,68 ha teren
arabil. Rela]ii suplimentare la
tel.0232/298.759.

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
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
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,
Vând cas` \n comuna
saltele:
40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial
Ciurchi-Ia[i.
Facilit`]i:
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
nr.5, aproape de centru, din
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
1994, finalizat` la cheie. Anexe \ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
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 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
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;
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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 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 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.

[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
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.

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

[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
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.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.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 servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
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.
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Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.

Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i, DFC LOGISTICA SI
IMPLEMENTARE SRL. Rela]ii la:
0756981586;
raluca.badita@hio.ro.

Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.

Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.

Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Casier, f`r` studii [i experien]`
precizate, DREI FOR US SRL.
Rela]ii la: 0746948901.
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, [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, 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.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experien]` 2
ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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 (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.

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.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
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.
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,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
Inginer energetician, studii
STA}IUNEA DE CERCETARE
superioare, f`r` experien]`
PENTRU VITICULTURA {I
precizat`, DAS SERVICE SRL.
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
Rela]ii la: 0232.230637;
0737508794;
0232.262800; office@dasstatiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.
instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.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.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.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 sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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.

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.

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

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.

Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@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.
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Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.

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

Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.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.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{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.

an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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

Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.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.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, absolvent
promo]ia 2020, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

func]ia de administrator de
patrimoniu ; 8 februarie 2021,
ora 9 – proba scris`; 9 februarie
2021, ora 9 – proba practic` ,
ora 12 - interviul; -pentru func]ia
de muncitor de între]inere ; 8
februarie 2021, ora 12 - proba
practic` ; 9 februarie 2021, ora
14 – interviul. Dosarul pentru
înscrierea la concurs se va
depune la secretariatul {colii
Gimnaziale Le]cani în perioada
18 -29 ianuarie 2021, în intervalul
orar 9.00– 13.00 . Rela]ii
suplimentare, lista documentelor
necesare înscrierii [i particip`rii la
concurs se pot ob]ine la sediul
{colii Gimnaziale Le]cani birou
secretariat, la nr. de telefon
0232/296960, la avizierul {colii
sau accesând pagina de internet
a [colii www.scoalaletcani.ro

SELEC}II OFERTE
Societatea profesional`
“Lichidator Company 2003”
SPRL, cu sediul în Ia[i, {os. Arcu
nr.71, bl. T10, sc.A, ap.1, parter,
În calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC BOCART INVEST
SRL SA, conform sentin]ei
comerciale nr.421/16.03.2011 a
Tribunalului Ia[i – judecator
sindic, pronun]at` în dosarul
nr.2993/99/2009, Anun]`
primirea, pân` pe data de
15.02.2021, a ofertelor pentru
cumpararea unei crean]e în
valoare de 224.014,00 lei, pe
care o de]ine SC BOCART
INVEST SRL, în baza unui titlu
executoriu (hotarîre
judecatoreasca) fa]a de 2 (doi)
debitori persoane fizice la data
de 31.12.2020, la care se
adauga cheltuielile de executare
stabilite de BEJA. Ofertele vor fi
prezentate Adun`rii creditorilor.
Informa]ii: tel. 0723/247822, email –
lichidatorcompany@yahoo.com.

CONCURSURI

Scoala Gimnazial` Le]cani,
com.Le]cani, jud. Ia[i
Sudor, studii medii, curs
organizeaz`
concurs conform
calificare, f`r` experien]`
prevederilor H.G 286/2011
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
reactualizat`,
pentru ocuparea
Sofer automacaragiu, studii
0232.230637; 0232.262800;
posturilor contractual vacante: -1
medii, calificare, f`r` experien]`
office@das-instalatii.ro.
post de administrator de
precizat`, certificat transport
patrimoniu cu norm` întreag`, pe
Sudor, f`r` studii [i experien]`
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
durat` nedeterminat`,
precizate, FARM CAMARA SRL.
DAS SRL. Rela]ii la:
corespunz`toare func]iei de
Rela]ii la: 0729134149.
0232/230637; 0232/262800;
execu]ie; - 1 post muncitor de
office@das-instalatii.ro.
Tâmplar, scoal` profesional`/
între]inere cu norm` întreag`, pe
Specialist \mbun`t`]ire produse,
curs calificare, f`r` experien]`
durat` nedeterminat`,
studii superioare, experien]` 1
precizat`, DAS SERVICE SRL.
corespunz`toare func]iei de
execu]ie. Nivelul studiilor: Pentru administrator de
patrimoniu: studii superioare în
domeniul economic –
administra]ie public` sau studii
superiaoare în domeniul tehnicinginerie. - Pentru muncitor de
între]inere: minimum studii
generale (absolvent 8 clase);
calificare în meserii l`c`tu[
mecanic, constructor, electrician
constituie avantaj. Vechime în
specialitate - Pentru
administrator de patrimoniu:
minimum 1 an; - Pentru muncitor
de între]inere; minimum 2 ani
vechime în munc`. Concursul se
organizeaz` la sediul Scolii
Gimnaziale Le]cani: - pentru
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

IN MEMORIAM

U

Azi, 12 ianuarie 2021, se
împlinesc 10 ani de la
plecarea în lumea celor
drep]i a celei care a fost Prof.
univ. dr. Adela Ioana Burlui.
Dumnezeu s-o odihneasc` [i s-o
aib` în paza Sa, iar noi s`-i
pomenim [i s`-i pastram, vie [i
ne[tearsa, amintirea. La orele:
11.00, va avea loc o slujba de
pomenire la Cimitirul Eternitatea,
în condi]iile restric]iilor
pandemice. Familia Prof. univ. dr.
Vasile Burlui.

CONDOLEAN}E

U

Colegii din conducerea
Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din
Ia[i sunt al`turi de dna. Prorector
Prof.dr.ing. Carmen Loghin \n
aceste momente deosebit de
triste pricinuite de plecarea
mamei dintre noi [i \i transmit
sincere condolean]e. Dumnezeu
s` \i astearn` drum lin c`tre
lumin` [i s` o odihneasc` \n
pace.
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CFR Cluj [i Craiova au
r\bufnit [i cer izolare pentru
FCSB. Echipa lui Gigi Becali
a fentat regulamentul
FCSB nu va intra în izolare, chiar dac`
ace[tia au f`cut deplasarea la Antalya [i
au jucat un meci amical. CFR [i Craiova
cer ca echipa lui Becali s` stea 10 zile în
carantin`. CFR [i Craiova au r`bufnit când
au v`zut c` echipa lui Becali nu va sta în
carantin` a[a cum se credea, potrivit
regulamentului. Locul 2 [i locul 3 din Liga
1 cer 10 zile de izolare pentru FCSB.
Ro[-alba[trii s-au întors din cantonamentul
pe care l-au avut în Antalya [i nu vor sta
în izolare, chiar dac` ace[tia au f`cut [i
un meci amical cu Kemerspor. FCSB a fost
singura echip` din Liga 1 care s-a antrenat
corespunz`tor în perioada de iarn`, spre
deosebire de celelalte cluburi care [i-au
f`cut preg`tirea e terenuri proaste [i în
s`li de sport. În urma perioadei excelente
pe care echipa lui Becali a avut-o în
cantonament, ace[tia au prins un avantaj
uria[ fa]` de rivalele din campionat, mai
ales c` sunt înc` pe locul 1, chiar [i cu
un meci în minus.

Oana Nicolescu, [efa DSP,
a anun]at oficial c` cei de
la FCSB nu vor sta în
izolare
Potrivit celor de la DSP, ro[-alba[trii
nu vor trebui s` stea în izolare 10 zile,
deoarece juc`torii [i staff-ul au respectat
legea astfel încât sunt excepta]i de la
perioada de carantinare. FCSB a aterizat
ieri (n.r.- joi) pe Aeroportul din Otopeni [i
au prezentat toate actele necesare care au
atestat c` echipa nu a avut contact cu alte
persoane din hotel [i c` au avut [i un meci
amical care a fost în regul`. Oana Nicolescu,
[efa DSP, a anun]at oficial c` cei de la
FCSB nu vor sta în izolare.
„Membrii delega]iei sportive a Fotbal
Club FCSB au prezentat, reprezentan]ilor

UEFA a luat decizia.
Ce se întâmpl` cu
ora[ele care
trebuiau s`
organizeze meciuri
la Euro, printre
care [i Bucure[ti
UEFA nu are deocamdat` în vedere modificarea planurilor
sale pentru EURO 2020 [i Liga Campionilor, în ciuda recrudescen]ei
pandemiei de COVID-19 ce perturb` rugby-ul, Formula 1 [i
Cupa Mondial` de schi. „În ceea ce prive[te EURO nimic nu
s-a schimbat”, a indicat joi un purt`tor de cuvânt al forului
fotbalistic european. Euro era prev`zut ini]ial în vara lui 2020
[i reprogramat ulterior între 11 iunie [i 11 iulie 2021, din
cauza pandemiei de coronavirus. UEFA prevede deci s` men]in`
evenimentul în 12 ora[e din 12 ]`ri, printre care Bucure[tiul,
în timp ce pre[edintele Federa]iei elve]iene de fotbal, Dominique
Blanc, a declarat mar]i c` este „dificil” s` se p`streze acest
scenariu, „]inând cont de restric]iile de c`l`torie”.

E posibil ca Euro s` aib` loc cu
stadioanele pline
DSPMB care desf`[oar` activitate pe
Aeroportul Interna]ional Henri Coand`,
dovada particip`rii la o competi]ie sportiv`
interna]ional` desf`[urat` în Belek-Antalya,
Turcia, motiv pentru care ace[tia au fost
excepta]i de la m`sura carantin`rii în temeiul
prevederilor art. 1 alin. 1 lit. t) din Hot`rârea
CNSU nr. 48/2020 de modificare a art. 3
din Hot`rârea CNSU nr. 36/2020.”, a declarat
[efa DSP.
FCSB va continua perioada de antrenamente
în baza sportiv` a clubului de la Berceni.

Ce spun rivalale lui FCSB
Patronul celor de la Craiova, Mihai
Rotaru [i directorul sportiv al lui CFR Cluj,
Marius Bila[co, au reac]ionat la vesteac`
cei de la FCSB nu vor sta în izolare.
„Nimeni de la DSP nu ne-a putut asigura
c` aveam voie s` c`l`torim f`r` s` fie
nevoie de carantinare la întoarcere. Dac`
doar unii sunt de[tep]i [i to]i ceilal]i suntem

pro[ti, asta e o problem` pentru tot fotbalul
românesc! Gândi]i-v` ce s-ar fi întâmplat în
Norvegia dac` o echip` ar fi c`l`torit în
zona galben`! Ar fi fost exceptat` de la
izolare?”, a spus Mihai Rotaru.
„Pl`tiser`m [i un avans de 15.000 de
euro pentru un stagiu de preg`tire în Turcia,
am [i pierdut banii, pentru c` DSP ne-a
transmis c` erau [anse mari s` fim izola]i
la revenirea în România, din moment ce
Turcia era o ]ar` aflat` pe lista cu «zona
galben`», cu risc mare de infectare cu
Covid. Pe urm` ne-am gândit s` ne ducem
în Spania, care nu era în «zona galben`».
DSP ne-a spus c` [i a[a ne asumam riscuri,
deoarece statutul Spaniei putea fi modificat
de la o zi la alta. Între timp s-a adeverit,
]ara a intrat [i ea în categoria în care se
afla Turcia”, a declarat Marius Bila[co
pentru Pro X.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Pân` pe 5 martie, organismul va decide ora[ cu ora[ „între
patru op]iuni: 100% spectatori pe stadion, între 50 [i 100%,
între 20 [i 30% sau cu por]ile închise”, cu diverse m`suri
sanitare în fiecare caz, a precizat aceea[i surs`.
Competi]iile intercluburi, printre care Liga Campionilor,
unde primele meciuri din optimi de final` au loc pe 16 [i 17
februarie, nu sunt amenin]ate în viitorul imediat, spre deosebire
de cupele europene de rugby, a explicat UEFA.
În timp ce apelurile la vaccinarea sportivilor se înmul]esc,
UEFA a explicat c` acest aspect „va face parte din reflec]ia”
asupra protocolului medical al competi]iilor sale, „îns` este
prea devreme pentru a lua o decizie”.
Într-un interviu publicat mar]i în presa elve]ian`, Blanc a
spus c` UEFA ia în calcul „disputarea EURO într-o singur`
]ar`, în Rusia sau în Germania de exemplu” sau „replierea
într-un singur ora[ mare, care s` aib` suficiente stadioane
pentru a g`zdui cele [ase grupe”, cum ar fi Londra.
Blanc nu-[i poate imagina spectatorii revenind pe stadioane,
având în vedere progresul lent al acoperirii vaccinale: „dup`
mine, ne îndrept`m spre un EURO diferit, f`r` îndoial` f`r`
public”, a[a cum a fost în august Final 8 al Ligii Campionilor
de la Lisabona.
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Cl\dire celebr\, `n valoare
de 3 milioane de euro, motiv
de gâlceav\ `n instan]ele din
Ia[i! Mo[tenitorii familiei
princiare Sturdza cer
desp\gubiri de la Statul Român!

Bursa bârfelor

Filmule]e cu scene deocheate
cu doamna deputat
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu o informa]ie de
ultim` or` de prin troaca partidului Uniunea Salva]i de Clopo]el,
adic` Usereu. Eh, cic` proasp`tul deputat Mariusic` Brobodea nu
o prea \nghite pe colega de partid, madam Closet Pipir`u, lucru
[tiut deja. {i uite a[a, Brobodea s-a asigurat ca la un moment dat
s` aib` un avantaj când va veni momentul unei negocieri. Cic`
deputatul frustrat a pus mâna pe o \nregistrare de 5 stele. De
unde o are, nimeni nu [tie, dar cic` e original` r`u. Closet Pipir`u
ar fi \n bra]ele unor b`rba]i \n ni[te scene \n care este f`cut`
sandvi[. |nregistrarea ar fi chiar cu o rezolu]ie foarte mare, semn
c` scena s-a petrecut de curând. Babele sunt tare curioase când
va da drumul la \nregistrare, fie ea [i cenzurat`. Cu chestii din
astea umblau [i fo[tii colegi de partid de la Penaleu, Etienu]
Ign`]el [i R`zv`nel Timofmuc. Erau [tiu]i c` \nregistrau toate
[edin]ele de partid, ca s`-i aib` la mân` pe cei care mai sc`pau
o \njur`tur` la adresa conducerii. Pân` una-alta, babele vor scormoni
dup` informa]ii, ca s` afle cine este regizorul filmule]ului cu
doamna deputat Closet Pipir`u.

Iaca cine se vede mare prefect
Babele bârfitoare continu` rubrica tot din zona politic`, dar
aia mai soft, cu numiri \n func]ii [mechere. Tot se aude c` prefectul
de Ia[i va fi schimbat, dup` ce s-au f`cut noi c`r]i la guvern. Cel
mai probabil se va \ntâmpla asta. Dar, cine vâneaz` acest post?
Este nimeni altul decât Etienu] Ign`]el, care a f`cut un salt mare
de la Penaleu la Usereu. Cic` `sta micu’ are ni[te ambi]ii de i-a
scos din s`rite [i pe colegii de partid. Vorbea ceva despre
meritocra]ie, loialitate, bla, bla, bla. Nimeni nu pune botu’ la
dorin]ele lui, dar circul` prin partid c` ar avea ce s` dea la schimb.
Babele nu [tiu dac` este vorba despre lovele sau dac` are [i el
un filmule]. Mai sperioase din fire, babele nu ar \ndr`zni s` intre
pe calculatorul aspirantului. Dar, imediat, babele s-au lin[tit pentru
c` [tiu despre ce este vorba: lincuri spre saiturile cu pozi]ii
\ntortocheate. |ns`, babele vor sta atente pe micul turn`tor, c` sau mai v`zut surprize \n politic`.

Achizi]ii de ultim` or` la
Odaia de Comer]
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu o informa]ie
mai de uichend, cu `[tia care taie frunz` la câini la Odaia de
Comer] [i Industrii. Cic` pe acolo, de[i nici dracu’ nu mai trece
pe la ei, achizi]iile personale merg strun`. Ionel Gheorghe Escu,
mâna aia bun` a lui Paulic` Putnariu, [eful Od`ii, se mândre[te
de ceva timp prin ora[ cu o nou` ma[in`, din aia nem]easc`. Cic`
a costat ceva lovele [i nu se fere[te s` se laude cu asta. De unde
atâta b`net pentru Gheorghe Escu, babele vor afla \n zilele
urm`toare. Dac` iese cu ceva [p`gi, dovezile vor fi ar`tate colegilor
de la gazeta bâzâitoare. Acuma cine [tie dac` bolidul nu a fost
achitat de Putnariu, care este specialist \n sp`lat bani [i alte
gol`nii. Pân` la o nou` edi]ie, babele vor sta cu timpanele lipite
pe la afaceri[tii care petrec \n acest uichend [i vor veni cu mai
multe detalii.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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O cl`dire celebr`, evaluat` la 3 milioane de euro, a ajuns un
motiv de scandal \n instan]ele din Ia[i! Mo[tenitorii familiei princiare
Sturdza cer desp`gubiri de la Statul Român! Astfel, recent, ace[tia
au dat \n judecat` Comisia Na]ional` pentru Compensarea Imobilelor
(CNCI). Dimitrie, Gheorghe [i Ioan Eric Sturdza le cer magistra]ilor
din cadrul Tribunalului Ia[i s` oblige CNCI s` le pl`teasc` desp`gubiri
pentru imobilul respectiv. |ntreg scandalul a izbucnit de la o cl`dire
celebr` din zona reziden]ial` Copou, din municipiul Ia[i, care a
apar]inut prin]ului Dimitrie Sturdza, dar care a fost preluat` abuziv
de c`tre regimul comunist.

Dimitrie, Gheorghe [i Ioan Eric Sturdza au
dat \n judecat` Comisia Na]ional` pentru
Compensarea Imobilelor
|n urm` cu câteva zile, Dimitrie, Gheorghe [i Ioan Eric Sturdza
au dat \n judecat` Comisia Na]ional` pentru Compensarea Imobilelor.
Avocatul care \i reprezint` pe mo[tenitorii familiei princiare Sturdza
sus]ine c` ace[tia a[teapt` desp`gubiri de aproape 8 ani. „Este vorba
despre un imobil aflat \n pia]eta Carol I, din municipiul Ia[i. Cl`direa
veche a fost demolat`, fiind construit` o alta acolo. Retrocedarea \n
natur` nu este posibil`. Noi avem o sentin]` definitiv` din anul 2013,
emis` de Curtea de Apel Ia[i. Clien]ii mei a[teapt` de aproape 8 ani
aceste desp`gubiri. Pre]ul imobilului respectiv a fost evaluat la
aproximativ 3 milioane de euro”, a declarat ieri avocatul sibian Iulian
N`stase, cel care \i reprezint` pe mo[tenitorii familiei Sturdza.
Primul termen al procesului dintre cei 3 mo[tenitori [i CNCI a
fost stabilit de Tribunalul Ia[i pentru data de 15 februarie 2021.
Ulterior, magistra]ii ie[eni vor asculta ce au de spus toate p`r]ile
implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Ani de procese [i o sentin]` definitiv` [i
irevocabil`, emis` \n 2013
La \nceputul anului 2013, Curtea de Apel Ia[i a emis o sentin]`
definitiv` \n litigiul dintre mo[tenitorii familiei Sturdza [i autorit`]ile

ie[ene. „Admite recursul declarat de recuren]i împotriva sentin]ei
civile din 24 septembrie 2012, pronun]at` de Tribunalul Ia[i – Sec]ia
I Civil`, sentin]` pe care o modific` în tot. Admite contesta]ia formulat`
de reclaman]i împotriva dispozi]iei nr. 1571 din 21 noiembrie 2011
emis` de Prim`ria municipiului Ia[i, pe care o anuleaz` în parte,
numai cu privire la articolul 2, în sensul c` stabile[te c` reclaman]ilor
li se cuvin m`suri reparatorii în echivalent, potrivit Titlului VIII din
Legea nr. 247/2005, pentru construc]iile demolate în suprafa]` construit`
de 1.596 mp, ce se aflau la data prelu`rii în Ia[i, astfel cum sunt
individualizate în decizia din 30 iunie 1952, emis` de Sec]iunea
Financiar` a Ora[ului Ia[i [i procesul-verbal din 1 noiembrie 1942,
privind evaluarea averii defunctului S.M. Irevocabil`”, au men]ionat
atunci judec`torii ie[eni cu privire la acest scandal imobiliar.
Ini]ial, Tribunalul Ia[i a respins contesta]ia formulat` de mo[tenitorii
familiei princiare Sturdza. Prin contesta]ie, ace[tia au cerut s` se
dispun` anularea în parte a Dispozi]iei nr. 1571 din 21 noiembrie
2011, emis` de Prim`ria municipiului Ia[i, [i emiterea unei nou
dispozi]ii, prin care s` li se acorde contestatorilor desp`gubiri pentru
imobilele aflate pe suprafa]a de teren care a apar]inut antecesorului
acestora. Mai exact, Dimitrie, Gheorghe [i Ioan Eric Sturdza au cerut
s` li se recunoasc` dreptul de a cere desp`gubiri pentru terenul
sistematizat în suprafa]` de 3.252 mp situat în Ia[i. Este vorba despre
un imobil dobândit de Principele Dimitrie Sturdza pe baza actului de
vânzare-cump`rare din 25 septembrie 1895.

Un imobil de mii de metri p`tra]i, preluat
abuziv de comuni[ti
Reclaman]ii au ar`tat c` imobilul r`mas în proprietatea mo[tenitorilor
familiei Sturdza, compus din teren în suprafa]` de 3.252 mp, a fost
preluat în mod abuziv de c`tre stat, suprafa]a de 2.719 mp de teren
fiind expropriat` în baza Legii nr. 571/1946. Ini]ial, magistra]ii au
afirmat c`, pe baza înscrisurilor depuse, nu s-a putut stabili cu certitudine
c` pe terenul r`mas în proprietatea vânz`torului au r`mas construc]ii
care s` fac` obiectul Legii nr. 10/2001, mai ales dac` se are în vedere
faptul c` prin notificarea nr. 56/06.08.2001 reclaman]ii au solicitat
restituirea întregului imobil compus din cl`dire principal` cu 25 de
înc`peri, 3 cl`diri secundare, anexe [i teren în suprafa]` de 9.117 mp,
constatându-se ulterior, \n 2006, c` o parte din imobil a fost înstr`inat`.
„În mod gre[it instan]a de fond a stabilit c`, pe baza înscrisurilor
depuse la dosar, nu s-a putut stabili cu certitudine c`, pe terenul r`mas
în proprietatea autorului reclaman]ilor, nu au r`mas construc]ii, deoarece
au fost înstr`inate c`tre G.C. În realitate, cu înscrisurile ata[ate notific`rii
[i cu cele depuse în timpul solu]ion`rii cauzei, s-a f`cut dovada deplin`
c`, pe terenul ce a apar]inut autorilor reclaman]ilor, la data prelu`rii
abuzive, existau mai multe cl`diri. În aceste condi]ii, respingerea cererii
de acordare a desp`gubiri pentru construc]iile aflate pe teren este nelegal`
deoarece, dup` vânzarea c`tre G.C., s-a dovedit c` au r`mas construc]ii
în proprietatea autorilor reclaman]ilor. Am dovedit c` autorul nostru,
Dimitrie Sturdza, a dobândit imobilul compus din teren [i construc]ii
situat în Ia[i, desp`r]irea a III-a, de la Academia Român`, prin cump`rare
cu actul autentificat de Tribunalul Ia[i pe 25 septembrie 1895”, au afirmat
reclaman]ii \n instan]`. Conform acestora, \n una dintre vecin`t`]ile
imobilului (la miaz`zi), se reg`seau casele Principesei Finareta Ghyka.

Ciprian NEDELCU
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