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Ieșenii nu au chef de muncă! Omul
de afaceri Gheorghe Avram ar
angaja pe loc 100 de muncitori.
Patronul: „Îi angajez pe toți. Am
nevoie de oameni cât mai repede”
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S-a rupt
înțelegerea dintre
Cristian Stanciu și
Ana-Maria Ciotîr
actualitate 9

Consilierul județean PSD Cristian Stanciu a
cumpărat partea Anei-Maria Ciotîr din
societatea Logic Business Center SRL. Cei
doi au vrut să demareze un proiect finanțat
cu fonduri europene. Patroana Urbioled a fost
implicată într-o afacere scandaloasă
din centrul Iașului, prin intermediul
societății Urbioled SRL

Lista cu
numărul total de
angajați, din
universități de stat
din Iași, care vor
participa la etapa
de vaccinare
anti COVID-19
expres
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actualitate 9

Poveste stranie! O ieșeancă a
cărei fetiță a murit în urmă cu doi ani
spune că micuța s-a întors acasă
Poveste stranie la Iași. O femeie a cărei
fetiță a decedat în urmă cu doi ani din
cauza unei boli grave spune că micuța
s-a întors acasă. Într-o filmare pe care a
postat-o pe Facebook, femeia vorbește
despre o nedreptate care i s-a făcut și
discută cu o păpușă îmbrăcată cu haine
de copil. Trebuie precizat faptul că, în
urmă cu mai bine de doi ani...
actualitate 8

Cât de frumoasă poate fi?!
Ea este doctorița de la SMURD Iași
după care întoarce toată lumea capul

eveniment 2
Senatorul USR-PLUS
Marius Bodea a dat lovitura
pe final de 2020. O nouă mașină
de teren apare în curtea
casei parlamentarului

O tânără, medic în echipa SMURD
Iași, este incredibil de frumoasă.
Bruneta salvează vieți în aer, făcând
parte din echipajul de pe elicopterul
SMURD. Pe rețelele de socializare
medicul strânge sute de reacții la
fotografiile postate. Și-a ales
această meserie pentru că și-a
dorit să fie alături de oameni și să le
întindă o mână de ajutor
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Vremea `n Ia[i `n
s\pt\mâna 18-24
ianuarie 2021.
Temperaturi pozitive
de ziua Unirii
Principatelor Române
|n cursul acestei s`pt`mâni, ie[enii vor avea parte de o
vreme \n schimbare. Administra]ia Na]ional` de Meteorologie
(ANM) a emis prognoza meteo pentru Ia[i \n perioada cuprins`
\ntre 18 [i 24 ianuarie 2021. |n tot acest interval se vor semnala
u[oare intensific`ri ale vântului. Ie[enii vor avea parte spre
finalul s`pt`mânii de temperaturi pozitive dup` ce \n ultima
perioad` vremea intrase \ntr-un proces de r`cire. De altfel, \n
ultimele zile, la Ia[i s-au \nregistrat temperaturi negative [i pe
parcursul zilei, conform celor de la ANM.

Vremea \n Ia[i \n s`pt`mâna
18-24 ianuarie 2021. Vreme rece
la debut de s`pt`mân`
Conform meteorologilor, \n primele zile ale s`pt`mânii
vremea va fi \n continuare rece. Se vor semnala maxime
negative, \n timp ce vântul poate sufla \n rafale. Ast`zi, 18
ianuarie 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme rece, cu
temperaturi cuprinse \ntre o minim` de minus 14 grade Celsius
[i o maxim` de minus 6 grade Celsius. Cerul va fi mai mult
acoperit, vântul va sufla \n rafale, iar [ansele de precipita]ii
vor fi moderate. Spre sear` cerul se va men]ine noros, \n timp
ce vântul va sufla moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi
destul de sc`zute.
Mâine, 19 ianuarie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de minus 9 grade Celsius [i o maxim`
de minus 5 grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul
va sufla slab, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Ie[enii nu vor avea parte de precipita]ii nici spre sear`, \n
vreme ce vântul va continua s` sufle slab.

Temperaturi pozitive spre mijlocul
s`pt`mânii. Iat` anun]ul ANM pentru Ia[i
Temperatura aerului va cre[te u[or spre mijlocul s`pt`mânii.
Astfel, miercuri, 20 ianuarie 2021, la Ia[i se vor \nregistra
valori cuprinse \ntre o minim` de minus 2 grade Celsius [i
o maxim` de 2 grade Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul
va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii
vor fi sc`zute \n continuare. Spre sear` vântul poate sufla \n
rafale, \n timp ce [ansele de precipita]ii se vor men]ine destul
de sc`zute \n continuare.
Joi, 21 ianuarie 2021, \n Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse
\ntre o minim` de minus 2 grade Celsius [i o maxim` de 8
grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, iar [ansele de
precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Cerul se va men]ine senin
pe parcursul zilei, \n timp ce vântul va continua s` sufle slab
pân` la moderat.
Continuarea pe www.bzi.ro
Vlad ROTARU
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Senatorul USR-PLUS Marius
Bodea a dat lovitura pe
final de 2020. O nou\ ma[in\
de teren apare `n curtea
casei parlamentarului
Senatorul USR-PLUS Marius Bodea s-a
lansat recent \n afaceri cu automobile.
Acesta [i-a luat un nou autoturism de
teren imediat dup` preluarea mandatului
din Parlamentul României. Marius Bodea
nu se afl` la prima afacere de acest gen
cu autoturisme de lux. Actualul senator a
ajuns s` cumpere [i s` vând` ma[ini f`r`
a le mai trece prin declara]ia de avere
|nceput de mandat prolific pentru senatorul USR-PLUS Marius
Bodea. |ntre campania electoral` pentru alegerile parlamentare [i
preluarea mandatului, acesta [i-a achizi]ionat un autoturism de
teren. Senatorul-zero Marius Bodea este cunoscut ca un adev`rat
samsar de automobile \n jude]ul Ia[i. |n ultimii ani, acesta a
schimbat ma[inile ca pe [osete, folosindu-se de cuno[tin]e [i
prieteni pentru a ascunde diverse autoturisme de lux [i nu numai.
De aceast` dat`, Marius Bodea [i-a luat un autoturism de teren
marca Land Rover. Actualul senator [i-a cump`rat ma[ina \ntr-o
perioad` extrem de scurt` de timp, chiar dup` ce a ajuns \n
Parlamentul României.

Autoturism de teren pentru senatorul
USR-PLUS Marius Bodea.
Parlamentarul este plin de datorii
Senatorul ie[ean Marius Bodea [i-a luat un autoturism marca
Land Rover, ma[in` fabricat` \n anul 2012, [i care pe site-urile
de specialitate poate ajunge la circa 20 de mii de euro. Bodea a
devenit un adev`rat dealer de autoturisme \n ultimii ani. De
aceast` dat`, senatorul de Ia[i [i-a achizi]ionat ma[ina \n perioada
cuprins` între campania electoral` pentru alegerile parlamentare
[i preluarea mandatului. Practic, \n perioada octombrie-decembrie
2020, Marius Bodea a reu[it s` \[i ia ma[ina respectiv`. Parlamentarul
nu spune \ns` [i din ce fonduri [i-a luat ma[ina de teren. Singurul
plasament pe care \l are Marius Bodea este legat de contribu]ia
la campania electoral` c`tre USR (316.323 lei). |n rest, acesta
pare \nglodat \n datorii.
Conform declara]iei de avere, Marius Bodea are descoperiri
de cont de peste 53 de mii de lei [i 5.000 de euro. |n plus,
Bodea a mai declarat [i faptul c` a \mprumutat 282.136 de lei
de la mai multe persoane fizice. La acestea se adaug` 4.500 de
lei de la o alt` persoan` fizic`. Practic, Bodea a \mprumutat de
la mai multe persoane bani pentru campania electoral`, conform
declara]iei sale de avere.

Parc auto \n curtea senatorului Marius
Bodea. Bunuri care nu au fost declarate
|n declara]ia sa de avere, Marius Bodea a mai trecut un
autoturism marca Lexus, fabricat \n 2007, dar [i un alt autoturism,
marca Mercedes, tot din anul 2007. Senatorul USR-PLUS de]ine
[i o motociclet` Honda, fabricat` \n anul 1991. |n declara]ia sa
de avere apare [i o rulot` marca Caravelair, fabricat` \n anul
2008. Marius Bodea a ajuns s` ascund` diverse ma[ini pe care
le-a avut de-a lungul timpului, luate cu bani grei [i care au fost
pasate c`tre apropia]i. Un astfel de exemplu este [i cel \n care
Marius Bodea a vândut un autoturism marca Peugeot 508. Ma[ina
a ajuns la consilierul local USR-PLUS R`zvan Timofciuc, mâna sa
dreapt` din ultimii ani. Cotidianul BZI a ar`tat cum a fost pasat
acel autoturism \ntre cei doi politicieni din Ia[i.

Scandal cu averea senatorului de Ia[i.
Ani la rând [i-a ascuns
bunurile de ochii ie[enilor
Senatorul-zero Marius Bodea nu [i-a f`cut publice toate bunurile
în declara]ia de avere. Acesta nu a recunoscut deloc \n ultimii
ani casa din strada Nicolae Costin, adres` la care locuie[te de
mai bine de 10 ani. Casa a fost trecut` pe numele surorii sale.
|n plus, Marius Bodea nu a recunoscut nici faptul c` familia sa
a derulat afaceri prin societatea Pan Prod Com Invest SA, aspect
care nu au ap`rut \n declara]ia sa de avere. Averea acestuia ar
trebui cercetat` de c`tre Agen]ia Na]ional` de Integritate (ANI)
\n am`nunt, el nefiind la prima abatere de acest gen.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

3

EVENIMENT

Luni, 18 ianuarie

Imagini de co[mar din
cl\dirile faimoase ale Ia[ului.
Dezastrul care a cuprins
locurile-simbol din municipiu

Situa]ie deplorabil` pentru mai multe
cl`diri istorice din municipiul Ia[i. Imobilele
ridicate \n urm` cu dou` secole au ajuns
o adev`rat` ruin`, gata s` se pr`bu[easc`
\n orice moment. |n aceste stadiu se prezint`
[i dou` dintre cl`dirile-simbol aflate \n
patrimoniul jude]ului Ia[i. Casa C`l`ului din
Manta Ro[ie [i Vila Greierul din Bucium
au ajuns \ntr-o stare deplorabil`, cu risc
iminent de pr`bu[ire. Cele dou` imobile
cu o istorie aparte au fost l`sate \n pragul
abandonului, iar o eventual` reabilitare a
devenit aproape imposibil`.

Imagini de co[mar din
Casa C`l`ului. Conacul
Moruzzi a fost abandonat
Actuala conducere de la Consiliul Jude]ean
Ia[i a cerut o inventariere a patrimoniului
pe care \l are \n administrare, patrimoniu
ce cuprinde o serie de cl`diri cu o istorie
aparte. Unul din aceste imobile este [i Casa
C`l`ului din Manta Ro[ie, cunoscut drept
Conacul Moruzzi. Imobilul ridicat \n secolul
al XIX-lea a ajuns o ruin`. Cl`direa a fost
preluat` de Consiliul Jude]ean, \ns` investi]ia
s-a dovedit a fi o piatr` de moar`. |n
mandatul anterior, Maricel Popa, fostul [ef
al CJ Ia[i, a vrut s` fac` un studiu care
s` ateste faptul c` imobilul nu mai poate

fi ref`cut [i trebuie d`râmat. Cl`direa [i
terenul de 2,4 hectare au ajuns s` fie vânate
de dezvoltatori imobiliari. Proiectul lui
Maricel Popa nu a mai fost pus \ns` \n
aplicare, iar cl`direa a r`mas \n patrimoniul
CJ Ia[i.

Dezastrul dintr-o celebr`
cas` din Bucium. Imagini
dezolante \n locul
spitalului de campanie din
Primul R`zboi Mondial
Un alt imobil istoric din Ia[i care a
ajuns \ntr-o stare deplorabil` este [i Vila
Greierul din cartierul Bucium. Cl`direa a
func]ionat \n ultimii ani ca spa]iu al Spitalului
de Pneumoftiziologie din subordinea CJ
Ia[i. Casa Greierul a fost locul unde \n anii
Primului R`zboi Mondial au lucrat doctorii
din Misiunea Francez`. Casa l-a g`zduit pe
doctorul Jean Clunet (1878-1917), cel care
a venit la Ia[i s` ajute la eradicarea epidemiei
de tifos exantematic. Doctorul Clunet a
murit la Vila Greierul, unde a lucrat pân`
în ultima zi de via]`. Înainte de a muri,
dr. Clunet a cerut s` fie înmormântat lâng`
spitalul înfiin]at de el la Bucium, al`turi de
dou` asistente medicale. Este vorba despre
Andree Flippes (1885-1917) [i Genevieve

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
LD EXPERT GRUP IPURL, lichidatorul judiciar al debitoarei Mold
Agrimin SRL, cu sediul în Iaşi, str. A. Panu, nr. 56, bl. B1, sc.B, et.3,
ap.11 , jud. Iaşi, CUI 16009472 J22/2354/2003 - societate în faliment,
Dosar nr. 2408/99/2016 (162/2016) - Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă
- Faliment, în temeiul Legii nr.85/2014, vinde prin licitaţie publică
cu strigare următoarele bunuri:
Teren extravilan în suprafață de 4.500 mp având categoria
de folosință ”arabil”, cu număr cadastral 204, identificat în
parcela 1 (532/56), înscris în Cartea Funciară 62686/ Alexandru
Ioan Cuza, situat în sat. Șcheia, com. Alexandru I. Cuza, jud.
Iași – preț 11.377 lei
Teren extravilan în suprafață de 2.900 mp având categoria
de folosință ”arabil” cu număr cadastral 205, identificat în
parcela 1 (532/57) înscris în Cartea Funciară 62685/Alexandru
Ioan Cuza, situate în sat. Șcheia, com. Alexandru I. Cuza, jud,
Iași – preț 7.332 lei.
Licitaţiile vor avea loc în data de 27.01.2021, 10.02.2021 și
24.02.2021, orele 13.00, 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

Hennet de Coutel (1888-1917). Al`turi de
ace[tia a mai fost \nmormântat` [i o sor`
de caritate- Soeur Antoinette (1848-1917).
|n prezent, cl`direa se afl` \ntr-un stadiu
avansat de degradare. Lipsa investi]iilor din
mandatul anterior [i-a spus cuvântul, imobilul
fiind \n pericol de pr`bu[ire.

CJ cere investi]ii \n
patrimoniul public al
jude]ului Ia[i
Din p`cate, imaginile din unele imobile
ale CJ Ia[i sunt dezolante, multe dintre
imobilele istorice fiind \n ruine. Actuala
conducere a CJ Ia[i a ar`tat c` va avea
loc o inventariere complet` a patrimoniului
CJ Ia[i pentru a se lua o decizie cu privire
la fiecare imobil \n parte. Astfel, o parte
a cl`dirilor de patrimoniu ar putea fi salvate.
„Am demarat un proces de evaluare a
mo[tenirii patrimoniale a Consiliului Jude]ean
pentru a identifica cele mai bune direc]ii
de investi]ii [i dezvoltare a obiectivelor din
subordine. Dorim s` le [i valorific`m în
cadrul unor noi proiecte. Din p`cate, plec`m
din acest stadiu, iar imaginile vorbesc de
la sine”, a men]ionat Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

cerere ce va conţine:
cerere de participare la licitaţie,
dovada achitării caietului de sarcini de 500 lei,
dovada achitării taxei de participare de 10% din prețul de
pornire al licitației,
dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire al
licitaţiei;
actele de identificare a 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. RO13BRDE380SV52587673800
deschis pe numele debitoarei SC Mold Agrimin SRL la BRD-GSG.
Cererile de participare se vor depune la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap. 12, jud.Iaşi,
cel mai târziu cu o zi înainte de ziua şi ora licitaţiei. 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 calendaristice de la data licitaţiei) duce
la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunurilor,
care vor fi scoase din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare
se va adresa lichidatorului judiciar cel târziu cu 3 zile înainte de
ziua licitaţiei. Informaţii suplimentare la biroul lichidatorului
judiciar -telefon: 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL

O nou\ dezbatere
pentru dezvoltarea
Aeroportului Ia[i.
Planuri noi de extindere
a aerog\rii din
Capitala Moldovei

|n zilele urm`toare, la Aeroportul Interna]ional Ia[i ar
urma s` se desf`[oare o \ntâlnire legat` de dezvoltarea regiei
aeroportuare. Cel mai probabil, \ntâlnirea va fi la finalul acestei
s`pt`mâni, discu]iile urmând a avea loc \n Terminalul T3 de
la aerogar`. Proiectul privind dezvoltarea Aeroportului Ia[i ar
urma s` cuprind` partea de Vest a zonei de la aerogar`, cea
\n care sunt ridicate \n prezent terminalele actuale. Planul va
fi \ns` expus pe larg la \ntâlnire, discu]iile vizând mai multe
aspecte cu privire la modernizarea regiei aeroportuare. Consiliul
Jude]ean Ia[i va stabili ultimele detalii legate de aceast`
dezbatere, forul jude]ean fiind cel care va gestiona \ntâlnirea.

Plan pentru dezvoltarea Aeroportului
Ia[i. Ce ar putea con]ine proiectul
Discu]iile pentru dezvoltarea zonei de Vest cuprind
terminalele actuale, turnul de control, dar [i zona spre hangarul
Aerostar. |n calcul au fost luate mai multe variante, proiectele
urmând a fi derulate atât prin fonduri proprii, cât [i prin
fonduri de la bugetul Uniunii Europene. Ini]ial, pe zona de
Vest s-a luat \n calcul o parcare de 500 de locuri, al`turi de
terminalul cargo pe spa]iul unde se afl` Avia]ia Utilitar`. Acest
terminal va fi realizat lâng` hangarul Aerostar. În plus, se
dore[te [i demolarea terminalelor T2 [i T3 pentru extinderea
unui spa]iu mult mai mare.

Scandal pe planul de modernizare.
Primul proiect nu a fost
acceptat de Aeroportul Ia[i
Spre finalul anului 2020, fosta conducere de la Aeroportul
Ia[i a anun]at c` a finalizat schi]ele privind noul plan de
modernizare atât pe partea de Est, cât [i pe cea de Vest. Sa \ncercat varianta pe Est, considerat` a fi mult mai fiabil`
pentru aerogara de la Ia[i. De[i varianta pe Est era mai
scump`, proiectul a fost considerat ca fiind mult mai util. Cu
toate acestea, consiliul de administra]ie de la Aeroportul Ia[i
a respins schi]ele \naintate de firma Consitrans SRL, ca fiind
neconforme. Proiectul a costat circa 3,3 milioane de lei.
Conform primei documenta]ii prezentate, planul de
modernizare la Aeroportul Ia[i prevedea un terminal care s`
proceseze minimum 3,5 milioane de pasageri anual. Terminalul
poate fi extins pân` la 5 milioane de pasageri anual. Amplasamentul
actual al aerog`rii mai prevede o extindere a platformei de
parcare a aeronavelor pân` la 24 de avioane, cu 9 în plus
fa]` de actuala zon`.

S-a deschis platforma de
avioane de la Aeroportul Ia[i
La finalul lunii noiembrie 2020 a fost finalizat` [i platforma
de rulare a avioanelor de la Aeroportul Ia[i. Proiectul a costat
50 de milioane de lei [i a fost realizat de firma Strabag din
Austria. Platforma a fost conectat` cu noul hangar f`cut de
Aerostar Bac`u lâng` cel de la Avia]ia Utilitar`. {i acest
obiectiv a fost derulat cu scandal, \ns` Aeroportul Ia[i a reu[it
s`-l duc` la bun sfâr[it.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Prof. dr. Carmen Dorob\] se va imuniza
cu a doua doz\ de vaccin anti-COVID-19.
Infec]ia cu coronavirus i-a oferit
experien]e pe care le va `mp\rt\[i
pacien]ilor [i colegilor
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i a fost
prima unitate medical` \n care s-a \nceput
vaccinarea anti-COVID-19. Dup`
administrarea primei doze, prof. dr.
Carmen Dorob`] s-a infectat cu
coronavirus [i timp de 14 zile s-a izolat la
domiciliu. Pe 18 ianuarie 2021 medicul va
putea s` mearg` la centru pentru a face
rapelul
Pe data de 4 ianuarie 2021, la doar o s`pt`mân` dup` ce prof.
dr. Carmen Dorob`] a fost imunizat` cu prima doz` de vaccin
anti-COVID-19, a fost infectat` cu noul tip de virus. Timp de 14
zile, simptomele au fost u[oare. A urmat un tratament medicamentos
la recomand`rile date [i de c`tre al]i medici infec]ioni[ti. Ieri, 17
ianuarie 2021, prof. dr. Carmen Dorob`] urma s` fie programat`
pentru a i se administra [i cea de-a doua doz`. Conform instruc]iunilor
produc`torului Pfizer [i BioNTech, dup` ce au trecut cele 21 de
zile de la prima doz`, se va administra [i a doua. Perioada de
carantin` se finalizeaz` ast`zi [i prof. dr. Carmen Dorob`] va
merge conform program`rii la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
pentru a i se administra [i a doua doz` de vaccin. Medicii sus]in
c` \n ciuda faptului c` o persoan` s-a infectat cu coronavirus, nu
este contraindicat s` se vaccineze cu noul ser. Num`rul de anticorpi
oferit chiar de doz` determin` organismul s` reac]ioneze într-un
mod pozitiv \n lupta cu acest virus. Din acest motiv, formele pe
care le au persoanele infectate dup` ce au fost imunizate sunt
u[oare [i nu severe. Cea de-a doua doz` reu[e[te s` ofere [i mai
mult` protec]ie, aducând num`rul anticorpilor la un nivel optim,
ceea ce ofer` imunitate crescut` [i de lung` durat`.

Prof. dr. Carmen Dorob`]:
„Infec]ia cu coronavirus a fost
ca o resetare pentru mine”

Perioada de recuperare este
cea mai mare provocare
Prof. dr. Carmen Dorob`] [i-a administrat doar o singur` doz`
de vaccin anti-COVID-19, pe data de 27 decembrie 2020. Aceasta
s-a confruntat cu ni[te simptome u[oare de COVID-19. Dup` ce
s-a tratat de infec]ia cu coronavirus, se preocup` [i mai mult de
recuperarea st`rii de s`n`tate. „M-am documentat foarte mult \n
aceast` perioad` despre metodele [i tratamentul eficient pentru
recuperarea post-COVID-19. A[tept cu ner`bdare ca \n baza
experien]ei personale s` pot vorbi despre ce a dat rezultate [i
ce nu. Consider aceast` perioad` de recuperare ca fiind cea mai
important`. Acum m` simt bine, rezultatele analizelor sunt bune
[i doresc s` m` vaccinez [i cu a doua doz`. {tiu c` a fost de
mare ajutor faptul c` mi s-a administrat prima doz` \n lupta cu
aceast` boal`. Totu[i, am fost foarte atent` cu tratamentul [i voi
fi \n continuare. Cred c` am \n]eles mult mai bine acum ce
presupune aceast` infec]ie [i voi transmite \n câteva zile mai
multe informa]ii [i despre perioada de recuperare”, adaug` medicul
ie[ean.

Administrarea vaccinului
Pfizer [i BioNTech
Vaccinul Pfizer este un ser care se face în dou` etape. Pentru
eficien]`, vaccinul se administreaz` în dou` tran[e. Dup` prima
vaccinare, pacientul trebuie s` î[i fac` a doua injec]ie la un interval
de 21 de zile. Momentan nu se cunosc cu exactitate detalii despre
perioada total` de imunizare. Dar voci credibile din medicin`
afirm` c` vaccinul ar putea crea o imunizare de minimum 6 luni
de zile. Ca [i efecte adverse, potrivit studiilor, nu s-au semnalizat
lucruri grave. Formele reac]iilor adverse pot fi u[oare sau moderate.
Conform prospectului, printre reac]iile adverse \ntâlnite se num`r`:
durere de cap, durere sau irita]ie la nivelul locului de administrare
a vaccinului, dureri articulare, frisoane, oboseal`, febr`, grea]`,
insomnie. Practic, imediat dup` vaccinare, orice persoan` va fi
supravegheat` \n centrul \n care i s-a administat serul pentru o
perioad` de 15-30 de minute. Reac]iile adverse trebuie monitorizate
dup` administrarea serului de c`tre un medic infec]ionist [i un
medic de Terapie Intensiv`
Alexandra ABONICESEI

Starea de s`n`tate a medicului ie[ean este una bun`, motiv
pentru care nu se va mai testa pentru COVID-19 dup` cele 14
zile de carantin`. Ast`zi, dr. Carmen Dorob`] se va putea deplasa
la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i pentru a i se administra
[i cea de-a doua doz`. „Ast`zi (n.r.- 18 ianuarie 2021) ies din
carantin` [i cel târziu mâine voi merge s` m` vaccinez antiCOVID-19. Nu este nevoie s` m` retestez deoarece m` simt foarte
bine, iar analizele sunt foarte bune. Toat` perioada de carantin`
[i lupta cu boala au fost pentru mine ca o resetare. Am v`zut
cât este de important modul \n care m` alimentez, modul \n care
\mi organizez ziua. A fost o experien]` \n care a trebuit s` m`
motivez s` dep`[esc aceast` perioad`, am aflat mai multe despre
ceea ce prive[te managerierea infec]iei cu coronavirus \n rândul
celorlal]i pacien]i”, spune prof. dr. Carmen Dorob`], fost` [ef` a
Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din Ia[i.
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Cifre spectaculoase! Lista cu num\rul
total de angaja]i, din universit\]i de
stat din Ia[i, care vor participa la
etapa de vaccinare anti COVID-19
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii a f`cut
un centralizator cu num`rul total de
angaja]i (la data de 15 ianuarie 2021) din
universit`]ile de stat din Ia[i care [i-au
declarat disponibilitatea de vaccinare anti
COVID-19. Astfel, cei mai mul]i sunt de la
Universitatea Tehnic` „Gheorghe Asachi”
din Ia[i (64.90 la sut`), la Universitatea de
Agronomie (62.38 la sut`) [i la „Alexandru
Ioan Cuza” (61.91 la sut`). La polul opus,
la Universitatea de Medicin` [i Farmacie
sunt doar 30.97 la sut`. De precizat c`,
aici, din totalul celor 910 angaja]i ca
personal didactic titular, peste 750 sunt
medici care \[i deruleaz` activitatea [i ca
medici \n spitale
La nivelul celor 5 universit`]i de stat din Ia[i, Ministerul
Educa]iei [i Cercet`rii (MEC) a f`cut un centralizator cu num`rul
total de angaja]i (la data de 15 ianuarie 2021) care [i-au ar`tat
disponibilitatea de vaccinare anti COVID-19. Cei mai mul]i sunt
de la Universitatea Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe Asachi” din Ia[i
(64.90 la sut`), la Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” (62.38 la sut`) [i
la „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) (61.91 la sut`). Din totalul de
335 de angaja]i ai Universit`]ii Na]ionale de Arte (UNAGE) „George
Enescu” din Ia[i, 167 [i-au ar`tat disponibilitatea de vaccinare,
ceea ce reprezint` 49.85 la sut`.

La Universitatea de Medicin` [i
Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”
sunt doar 30.97 la sut` angaja]i care
sunt disponibili s` se vaccineze
La polul opus, la Universitatea de Medicin` [i Farmacie (UMF)
„Grigore T. Popa” sunt doar 30.97 la sut`. De precizat c`, aici,
din totalul celor 910 angaja]i ca personal didactic titular, peste
750 sunt medici care \[i deruleaz` activitatea [i ca medici \n
spitale. Astfel, ace[tia se vaccineaz` \n cadrul campaniei derulate
\n unit`]ile medicale. „La UMF Ia[i trebuie s` spunem c` peste
750 dintre cadrele didactice lucreaz` [i \n spitale. A[adar, ele se
vaccineaz` \n etapa derulat` pe zona unit`]ilor spitalice[ti. Acolo
figureaz` c` [i-au f`cut vaccinul. De precizat c`, la Universitatea
de Medicin` a fost creat` o Platform` unde \ntreaga comunitate
academic` (de la profesori, nedidactic sau auxilar [i pân` la
studen]i) se pot \nscrie [i spune dac` vor s` se vaccineze. Deja
sunt peste 4.000 de \nregistr`ri”, au men]ionat oficialii UMF Ia[i.

Datele complete, din universit`]ile
ie[ene, cu angaja]ii care-[i doresc
s` se vaccineze anti COVID-19

disponibilitatea la vaccinare, ceea ce \nseamn` 39.95 la sut`. Din
total angaja]i la TUIA{I (1.524), [i-au anun]at disponibilitatea de
vaccinare 989, ceea ce reprezint` 64.90 la sut`.

Care este situa]ia la Agronomie,
Medicin` [i Arte
La Universitatea de Agronomie, din 189 personal didactic
titular, 132 [i-au ar`tat disponibilitatea la vaccinare, ceea ce
\nseamn` 69.84 la sut`, din 23 personal didactic asociat, 13 [i-au
ar`tat disponibilitatea la vaccinare, ceea ce \nseamn` 56.52 la sut`.
Din 151 personal didactic auxiliar, 103 [i-au ar`tat disponibilitatea
la vaccinare, ceea ce \nseamn` 68.21 la sut`. Din 174 personal
nedidactic, 87 [i-au ar`tat disponibilitatea de vaccinare, ceea ce
\nseamn` 50.00 la sut`. Astfel, din total angaja]i la USAMV Ia[i,
respectiv 537, 335 [i-au ar`tat disponibilitatea de vaccinare, ceea
ce \nseamn` 62.38 la sut`. La Universitatea de Medicin` [i
Farmacie,
din 910 personal didactic titular, 189 [i-au ar`tat disponibilitatea
la vaccinare, ceea ce \nseamn` 20.77 la sut`, din 137 personal
didactic asociat, nu au fost candida]i care s`-[i arate disponibilitatea
de vaccinare, 242 personal didactic auxiliar, 164 [i-au ar`tat
disponibilitatea, ceea ce \nseamn` 67.77 la sut`. Din 164 personal
nedidactic, 97 [i-au ar`tat disponibilitatea de vaccinare, ceea ce
\nseamn` 59.15 la sut`. Din totalul angaja]ilor de la UMF Ia[i
(1.453), [i-au ar`tat disponibilitatea 450, ceea de reprezint` doar
30.97 la sut`. La „Arte”, din 185 personal didactic titular, 95 [iau ar`tat disponibilitatea, anume 51.35 la sut`. Din 55 personal
didactic asociat, 16 vor s` se vaccineze, respectiv 29.09 la sut`,
din 63 personal didactic auxiliar, 38 vor s` se vaccineze, anume
60.32 la sut`, din 32 personal nedidactic, 18 vor vaccinare, anume
56.25 la sut`. Din total de 335 angaja]i ai UNAGE Ia[i, 167 [iau ar`tat disponibilitatea de vaccinare, ceea ce reprezint` 49.85
la sut`.

Ministerul Educa]iei face precizarea
c` raportarea din care au rezultat
procentele de disponibilitate s-a f`cut
incluzând [i persoanele care nu s-au
pronun]at în niciun fel asupra
disponibilit`]ii de vaccinare

de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angaja]i din sistemul
de înv`]`mânt preuniversitar (inclusiv persoanele care nu au
r`spuns). În sistemul de înv`]`mânt universitar, procentul privind
disponibilitatea de vaccinare este de 59.64 la sut` (raportat la
totalul de 51.094 de titulari angaja]i în sistemul de înv`]`mânt
universitar plus 9.295 de cadre didactice asociate - inclusiv
persoanele care nu au r`spuns)”, a transmis MEC.
Valentin HU}ANU

Datele complete, din universit`]ile ie[ene, cu angaja]ii care[i doresc s` se vaccineze anti COVID-19 arat` c`: la UAIC, din
735 personal didactic titular, 519 [i-au ar`tat disponibilitatea la
vaccinare, ceea ce \nseamn` 70.61 la sut`. Apoi, din 195 personal
didactic asociat, to]i [i-au ar`tat disponibilitatea la vaccinare. Din
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii vine cu precizarea c`
631 personal didactic auxiliar, 353 au disponibilitate de vaccinare, raportarea din care au rezultat procentele de disponibilitate s-a
anume 55.94 la sut`. Din 542 personal nedidactic, 235 au f`cut incluzând [i persoanele care nu s-au pronun]at în niciun fel
disponibilitate de vaccinare, anume 43.36 la sut`. Astfel, din total asupra disponibilit`]ii de vaccinare (r`spunsuri asimilate neconcludent
angaja]i la Universitatea „Cuza” (2.103), 1.302 sunt dispu[i s` se r`spunsurilor negative). Având în vedere suprapunerea între
vaccineze, ceea ce reprezint` 61.91 la sut`. La Universitatea perioada de vacan]` [i perioada de interogare, suprapunere care
Tehnic`, din 631 personal didactic titular, 489 [i-au ar`tat a generat un num`r important de persoane care nu s-au exprimat
disponibilitatea la vaccinare ce \nseamn` 77.50 la sut`. Din 163 nici afirmativ, nici negativ cu privire la disponibilitatea de vaccinare,
personal didactic asociat, 119 [i-au ar`tat disponibilitatea la vaccinare, Ministerul Educa]iei decide ini]ierea celei de-a doua etape de
ceea ce \nseamn` 73.01 la sut`. Din 352 personal didactic auxiliar, declarare a disponibilit`]ii de vaccinare, în perioada 16 ianuarie
230 [i-au ar`tat disponibilitatea la vaccinare, ceea ce \nseamn` - 1 februarie 2021. „Pân` în momentul de fa]`, la nivelul înv`]`mântului
65.34 la sut`, din 378 personal nedidactic, 151 [i-au ar`tat preuniversitar, 45.06 la sut` dintre angaja]i au declarat disponibilitatea
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Ie[enii nu au chef de munc\! Omul de
afaceri Gheorghe Avram ar angaja pe loc
100 de muncitori. Patronul: ı~i angajez pe
to]i. Am nevoie de oameni cât mai repede‰
Angajatorii din Ia[i care au nevoie
urgent` de personal ofer` salarii ca \n
str`in`tate viitorilor angaja]i. Ace[tia
trebuie s` respecte contracte
importante, de sute sau milioane de
lei, de aceea sunt presa]i s` g`seasc`
personal calificat sau necalificat cât
mai repede. Patronii din domeniile
construc]ii, industrie sau ai firmelor
de cur`]enie au nevoie de sute de
angaja]i \n aceast` perioad`. Salariile
oferite sunt cuprinse \ntre 2.000 [i
6.000 de lei, lunar, \n mân`
|n plin` pandemie COVID-19, \n timp ce unii patroni concediaz`
angaja]ii, al]ii se chinuie s` g`seasc` oameni noi \n firm`. Angajatorii
din Ia[i care au dezvoltat afaceri de succes \n ultimii ani se
confrunt` cu o lips` acut` de personal calificat sau necalificat.
Din cauza faptului c` au nevoie urgent` de angaja]i pentru c`
altfel ar pierde contracte importante, ace[tia pl`tesc salarii la fel
de mari ca [i \n str`in`tate numai s` acopere nevoia de personal.
Unul dintre domeniile foarte bine dezvoltate \n ultimii 4-5 ani,
unde \n permanen]` se caut` speciali[ti, este cel al construc]iilor.
Astfel, odat` cu dezvoltarea pie]ei imobiliare [i nevoia de noi
angaja]i, patronii din Ia[i, fiind constrân[i s` g`seasc` angaja]i,
au c`utat solu]ii pentru a finaliza proiectele imobiliare. Astfel,
dac` unii au ales s` angajeze [i muncitori asiatici, al]ii vor s`
conving` oamenii preg`ti]i s` se \ntoarc` \n Ia[i [i s` r`mân`
aici s` lucreze sau s` se angajeze pentru salariile mai mari oferite
de angajatori.

Angajatorii din Ia[i risc` s` piard`
contractele de milioane de lei dac` nu
g`sesc rapid sute de persoane
Das Ia[i, o companie de 140 de milioane de lei, cu o medie
de 200 de angaja]i, care face lucr`ri de instala]ii sanitare, vrea
s` recruteze 100 de angaja]i. Firma este de]inut` de antreprenorul
Gheorghe Avram, care are nevoie de muncitori necalifica]i la
spargerea [i t`ierea materialelor de construc]ii. Datorit` contractelor
\ncheiate de companie, afacerea s-a dezvoltat constant [i a crescut
[i cererea de angaja]i. Potrivit directorului firmei, care \ncearc`
de jum`tate de an s` angajeze, salariile sunt atractive. „{i ast`zi
dac` vin, angajez 100 de persoane, \i angajez pe to]i. Am nevoie
de oameni cât mai repede. Ne trebuie angaja]i pentru toate tipurile
de meserii [i func]ii, de la inginer pân` la muncitor calificat,
dulgher, tâmplar, zidar. Avem mai multe proiecte în derulare [i
de aceea avem nevoie de atâ]ia angaja]i”, sus]ine Gheorghe Avram.
Compania realizeaz` lucr`ri care includ instala]ii sanitare pentru
hipermaketuri, mall-uri, cl`diri de birouri, fabrici. Portofoliul Das
include proiecte realizate \n România, dar [i \n Republica Moldova
[i Fran]a. Cifra de afaceri \nregistrat` \n anul 2019 era de 30 de
milioane de euro.

Irina Atudorei: „Primim telefoane [i
de la persoane care au lucrat \n
str`in`tate [i vor s` se angajeze la noi”
O alt` firm` din domeniul construc]iilor, care caut` de mai
bine de jum`tate de an \ntre 20 [i 30 de angaja]i noi, este
Wooden&Roofing. Compania cu aproape 100 de angaja]i, cu lucr`ri
atât \n str`in`tate, cât [i \n Ia[i, \n zona monumentelor [i
m`n`stirilor, recruteaz` atât personal calificat, cât [i necalificat.
Salariile oferite sunt cuprinse \ntre 2.000 [i 6.000 de lei, lunar.
Irina Atudorei, director general al companiei Wooden and Roofing,
sus]ine c` mul]i dintre cei care vin la interviu au preten]ii mai
mari fa]` de preg`tirea lor. „Noi oferim salarii atractive pe m`sura
competen]elor celor care vor s` se angajeze \n compania noastr`.
Primim telefoane [i de la persoane care au lucrat \n str`in`tate
[i vor s` se angajeze la noi, dar [i de la persoane care nu sunt
preg`tite [i vor salarii foarte mari. Noi \i punem la prob`. Cei
care trec se angajeaz`. Avem o lucrare important` la biserica de
la Frumoasa [i avem nevoie de oameni de calitate, mai derul`m
lucr`ri [i \n afara ]`rii. Ultima a fost \n Fran]a”, spune Irina
Atudorei.

Compania Mennekes, cel mai mare
angajator din Ia[i, recruteaz`
\n total 300 de persoane
Compania Mennekes, care demara recrut`rile a 300 de angaja]i
pentru fabrica din parcul industrial Miroslava, angajeaz` \n
continuare aproximativ 50 de persoane pentru ca \n luna februarie
2021 s` \nceap` produc]ia. O parte din angaja]ii companiei provin
din rândul ie[enilor care au fost concedia]i \n timpul pandemiei
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COVID-19 de la firmele din industrie [i din fabrici din Ia[i. Grupul
Mennekes are mai mult de 80 de ani de experien]` [i este
considerat un pioner al electromobilit`]ii. Mennekes a dezvoltat
[techerul de \nc`rcare „Tip 2”, care a devenit standardul pentru
\nc`rcarea vehiculelor electrice \n Europa \n anul 2014. Compania
este un furnizor de servicii complete de solu]ii inteligente de
\nc`rcare eMobility [i unul dintre cei mai mari produc`tori mondiali
de [techere industriale cu venituri de peste 160 de milioane de
euro.

AJOFM Ia[i pune la dispozi]ia
ie[enilor, \n aceast` perioad`, peste
300 de locuri de munc` vacante
Firma Clean Service din Ia[i este o alt` societate care vrea
s` angajeze personal \n aceast` perioad`. Firma de cur`]enie
angajeaz` operatori de cur`]enie, atât b`rba]i, cât [i femei, fiind
20 de posturi disponibile. B`rba]ii vor fi pentru echipa de interven]ie
[i trebuie s` de]in` permis auto „categoria C”. „Noi avem mai
multe contracte cu companii mari, de aceea avem nevoie rapid
de noi angaja]i. Angaj`m doar persoane din \mprejurimile Ia[ului”,
sus]in reprezentan]ii firmei de cur`]enie. Ie[enii care vor s` se
angajeze \n aceast` perioad` au la dispozi]ie 90 de locuri de
munc` vacante \n domeniul servicii, alte 25 de posturi \n domeniul
confec]ii [i 198 \n industrie. Potrivit Agen]iei Jude]ene pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i, cele mai multe posturi
vacante sunt \n domeniul construc]ii, unde patronii ofer` 198 de
joburi atât pentru persoanele cu studii medii, cât [i pentru cele
cu studii superioare.

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

Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Universitatea ıCuza‰ din Ia[i
lanseaz\ o nou\ licita]ie! Miza este
o investi]ie de peste 14 milioane
de lei din fonduri europene, `n
modernizarea unei celebre cl\diri
din Copou
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i lanseaz` o nou` licita]ie! Totul este
legat de o investi]ie de peste 14 milioane
de lei din fonduri europene. Pe 14
ianuarie 2021, institu]ia a lansat licita]ia
pentru realizarea unui audit extern
(prestare servicii financiare) al investi]iei
„Consolidarea [i refunc]ionalizarea
cl`dirii Corpului O al Universit`]ii
«Alexandru Ioan Cuza» din Ia[i”. Valoarea
estimat` a achizi]iei este de 35.700 de lei
cu TVA
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i lanseaz`
o nou` licita]ie! Valoarea estimat` a achizi]iei este de 35.700 lei
cu TVA. Pe 14 ianuarie 2021, institu]ia a lansat licita]ia pentru
realizarea unui audit extern (prestare servicii financiare) al investi]iei
„Consolidarea [i refunc]ionalizarea cl`dirii Corpului O al Universit`]ii.
Totul este legat de o investi]ie de peste 14 milioane lei din fonduri
europene, anume de „Consolidarea [i refunc]ionalizarea cl`dirii
Corpului O al Universit`]ii «Alexandru Ioan Cuza» din Ia[i”.

Investi]ie de 14 milioane de lei
din fonduri europene pentru a realiza
o bibliotec` modern` \n Ia[i
Investi]ia de 14 milioane de lei din fonduri europene este
pentru a realiza o bibliotec` modern` \n Ia[i! Universitatea „Cuza”
implementeaz` proiectul de reabilitare a Corpului O, prin Programul
Opera]ional Regional (POR) 2014-2020, apel „Cre[terea relevan]ei

înv`]`mântului ter]iar universitar în rela]ie cu pia]a for]ei de munc`
[i sectoarele economice competitive”. „Am semnat contractul legat
de Corpul O, unde vom construi o bibliotec` [i o arhiv` care s`
valorifice fondul de carte al institu]iei din toat` România. |ntreaga
comunitate academic` a universit`]ii noastre va avea la dispozi]ie
o spectaculoas` [i modern` cl`dire dedicat` studiului. Reu[im
astfel s` readucem la via]` o alt` cl`dire din patrimoniu a noastr`,
l`sat` \n paragin` de ani buni”, a transmis prof. univ. dr. Tudorel
Toader, rectorul de la Universitatea „Cuza”.

Modernizarea total` a unei celebre cl`diri
cu destina]ia bibliotec` modern`, dintr-o
zon` special` a Ia[ului, f`cut` de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
A[adar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a câ[tigat finan]area
de peste 14 milioane de lei prin Programul Opera]ional Regional
2014-2020. „E o bucurie pentru comunitatea noastr` academic`
ob]inerea finan]`rii pentru reabilitarea Corpului O, întrucât reu[im

astfel s` readucem la via]` o alt` cl`dire din patrimoniul universit`]ii.
Astfel, [i aceast` investi]ie este inclus` \n programul nostru amplu
de investi]ie \n infrastructur` [i cl`diri ale noastre la care se
adaug` [i Casa Universitarilor, Corpul E, Observatorul Astronomic
sau Sta]iunile de Cercetare pe care le avem \n toat` România”,
a completat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector al Universit`]ii
„Cuza” din Ia[i.

Cre[terea atractivit`]ii ofertei educa]ionale
a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i în rela]ie cu pia]a for]ei de munc` [i
sectoarele economice competitive
Scopul proiectului Universit`]ii „Cuza” const` în cre[terea
atractivit`]ii ofertei educa]ionale a institu]iei de \nv`]`mânt superior
din Ia[i în rela]ie cu pia]a for]ei de munc` [i sectoarele economice
competitive. Asta prin îmbun`t`]irea infrastructurii educa]ionale
ca rezultat al consolid`rii [i refunc]ionaliz`rii cl`dirii Corpului O,
pân` la 31 decembrie 2023, pentru a crea o bibliotec` [i o arhiv`
care s` valorifice fondul de carte al institu]iei. Proiectul î[i propune
valorificarea poten]ialului unei cl`diri cu o suprafa]` construit` de
708 metri p`tra]i, aflat` în gestiune proprie [i care se prezint`
într-o stare de degradare avansat`. Totul prin lucr`ri de consolidare,
reabilitare, modernizare [i prin dotarea spa]iilor în vederea înfiin]`rii
unei biblioteci care s` adune fondul de carte al filialelor facult`]ilor,
într-un singur spa]iu, pentru a deservi cititorilor s`i. Valoarea
total` a investi]iei este de 14.524.034,78 lei, termenul de execu]ie
fiind de 28 de luni. Corpul O, situat pe Bulevardul Carol I, nr.
24, a fost construit \n anul 1924, având destina]ia de „C`min de
Fete” pentru studentele Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”. În
decursul timpului cl`direa a fost extins` si modificat` pentru a
satisface exigen]ele func]ionale, fiind dezafectat` de aproximativ
10 ani.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Nep\sare pentru semeni! Ie[ean f\r\
ad\post, la un pas de moarte dup\ ce a fost
l\sat s\ zac\ `n curtea magazinului Dedeman
la -8 grade Celsius! Zeci de trec\tori
s-au uitat la el [i au plecat mai departe!
Un b`rbat de 37 de ani, din
Ia[i, a fost la un pas de
moarte, dup` ce a z`cut zeci
de minute \n curtea
magazinului Dedeman, de pe
bulevardul Socola. Sâmb`t`, la
prânz, b`rbatul f`r` ad`post a
c`zut lâng` gardul magazinului
[i a stat mult timp la -8 grade
Celsius
Nep`sare total` pentru semeni! A[a s-ar putea
traduce faptul c` sâmb`t`, \n jurul orei prânzului,
zeci de ie[eni au trecut pe lâng` un b`rbat c`zut
la p`mânt \n curtea magazinului Dedeman, de
pe bulevardul Socola. Nimeni nu l-a \ntrebat pe
b`rbatul de 37 de ani dac` mai tr`ie[te sau dac`
\i este r`u. Pe imaginile ob]inute de reporterii
cotidianului BZI se poate vedea cum ie[enii
coboar` din autobuze, se uit` la victim` [i trec
mai departe, ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat.
Asta, \n contextul \n care sâmb`t` au fost \nregistrate
temperaturi foarte sc`zute pentru ultima perioad`.

B`rbatul f`r` ad`post, verificat
cu bocancul de c`tre un agent
de paz`
|n jurul orei 12:20, \ntr-un final, un agent de
paz` din cadrul magazinului Dedeman s-a sesizat
[i s-a \ndreptat c`tre zona \n care se afla c`zut
b`rbatul de 37 de ani. Agentul a strigat la b`rbat,
iar când a v`zut c` victima nu r`spunde, a \ntors-

o cu bocancul, pentru a se convinge c` omul era
\n via]`. Gestul agentului de paz` poate fi de
condamnat, dar probabil c` acesta a \ncercat s`
evite, de team`, s` \l ating` cu mâinile goale pe
b`rbat.
Dup` ce s-a convins c` omul aflat la p`mânt
nu r`spunde \n niciun fel, agentul s-a \ndreptat
tacticos c`tre un coleg, aflat la una dintre intr`rile
\n magazin. Dup` o discu]ie scurt` \ntre cei doi,
agentul se \ndreapt` c`tre o alt` intrare a unit`]ii.

Serviciul de Ambulan]`,
anun]at \n cele din urm` s`
vin` la fa]a locului
Cel mai probabil, agentul de paz` de la
Dedeman a fost cel care a sunat la num`rul unic
pentru situa]ii de urgen]` [i a chemat o ambulan]`.
|n jurul orei 12:45, un echipaj din cadrul Serviciului
de Ambulan]` Jude]ean (SAJ) Ia[i a ajuns \n
curtea magazinului Dedeman, i-a acordat primul
ajutor victimei, dup` care a transportat-o la spital.
„Sâmb`t` dup`-amiaz`, un b`rbat \n vârst`
de 37 de ani a fost preluat de un echipaj de
Ambulan]`, fiind \n [oc hipotermic. Acesta a fost
transportat la Unitatea de Primire a Urgen]elor
(UPU), din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”,
din Ia[i, pentru investiga]ii medicale”, a declarat
ieri asistentul-[ef Nicolai Pralea, purt`torul de
cuvânt al Serviciului de Ambulan]` Jude]ean Ia[i.
Potrivit reprezentan]ilor UPU, b`rbatul reprezint`
un caz social [i, dup` ce i-au fost acordate
\ngrijirile de rigoare, a fost trimis la un ad`post,
pentru a nu sta \n frig [i pentru a putea beneficia
de mâncare [i supraveghere.

Ajutoare pentru persoanele
f`r` ad`post din
partea Prim`riei
Odat` cu r`cirea vremii, Prim`ria Municipiului
Ia[i, prin Direc]ia de Asisten]` Social` (DAS) [i
în parteneriat cu Poli]ia Local`, a anun]at c`
întreprinde o serie de ac]iuni suplimentare pentru
identificarea [i sprijinirea tuturor persoanelor f`r`
locuin]` din ora[. |n administrarea DAS se afl`
Centrul Social de Urgen]` pentru Recuperare [i
Reintegrare „C.A. Rosetti”, cu o capacitate de 83
de locuri, la care se adaug` un centru de tranzit
format din 5 module, cu o capacitate a câte 8
persoane. În prezent, în ad`postul respectiv sunt
aproximativ 80 de beneficiari. Pe lâng` acesta,
50 de locuri au fost amenajate de Direc]ia Exploatare

Patrimoniu [i DAS în Baia Public`, de pe strada
Sf. Petru Movil`, cu rolul de ad`post temporar.
Pentru to]i beneficiarii, DAS asigur` servicii
de testare anti-COVID-19, asisten]` social` [i
medical`, deparazitare, precum [i îmbr`c`minte,
articole de igien` [i hran` cald`.
Totodat`, Prim`ria face apel la ie[eni ca, dac`
observ` persoane f`r` ad`post în spa]ii deschise
în aceast` perioad`, cu temperaturi foarte sc`zute,
s` sune la 112 sau la Dispeceratul Poli]iei Locale,
care poate fi contactat la num`rul de telefon
0232.232.099, la sediul din strada Bucium, nr. 30
sau prin e-mail, la adresa politialocalais@yahoo.com.
Persoanele astfel identificate vor fi duse la spital
sau la ad`posturile DAS, pentru a primi ajutorul
necesar.
Ciprian NEDELCU

Cât de frumoas\ poate fi?! Ea este doctori]a de la SMURD Ia[i dup\ care
`ntoarce toat\ lumea capul. Cât este la serviciu salveaz\ vie]i, iar `n timpul
liber face pr\jituri! ıUn pacient s-a trezit, s-a uitat
la mine [i m-a `ntrebat dac\ a murit [i a ajuns `n Rai‰
Giorgiana Loredana Matei este medic [i face parte din echipa
SMURD de la Ia[i. Tân`ra este extrem de frumoas` [i se poate
spune cu u[urin]` c` dup` ea \ntoarce toat` lumea capul. Reporterii
BZI au discutat cu Giorgiana [i au aflat de ce a ales aceast`
meserie, ce pasiuni are [i cu ce se ocup` \n timpul liber. Tân`ra
este de loc din S`veni, jude]ul Boto[ani, [i a urmat cursurile UMF
Ia[i, specializarea Medicin` General`. Ulterior a plecat pe drumul
medicinei de urgen]` [i este de 3 ani medic specialist. Giorgiana
are 33 de ani [i spune c` pân` acum a pus cariera pe primul loc.
„Am 33 de ani [i pân` acum am pus cariera pe primul plan. Nu
m-am ocupat prea mult de via]a personal`, nu m-am c`s`torit [i
nici nu am copii”, a spus tân`ra. Despre Giorgiana se poate spune
c` este ve[nic \ndr`gostit` de meseria pe care o face. Fiind o
persoan` extrem de activ` [i iubitoare de adrenalin`, a vrut neap`rat
sa fac` parte din echipa de pe elicopterul SMURD. A participat
la multe misiuni de salvare [i a reu[it s` ajute multe persoane
aflate \n impas.

impactului [i-a pierdut cuno[tin]a. Plecând cu el spre spital, dup`
un timp acesta [i-a revenit, iar când a v`zut-o pe frumoasa doctori]`
a crezut c` a ajuns \n Rai. „Un pacient, victima unui accident
rutier, fiind confuz dup` ce \[i pierduse cuno[tin]a [i pe care \l
\nso]eam spre spital, la un moment dat s-a trezit, s-a uitat la mine
[i m-a \ntrebat dac` a murit [i a ajuns \n Rai”, a spus dr. Giorgiana
Matei. Tân`ra [tie c` este frumoas` [i spune c` frumuse]ea nu
este \ntotdeauna un avantaj. „Frumuse]ea este de multe ori un
dezavantaj pentru c` oamenii m` subestimeaz`. Am fost numit`
[i p`pu[`, [i duduie, dar nu m-a deranjat”, a completat tân`ra.

Dr. Giorgiana Matei [i-a descoperit o nou`
pasiune: g`titul!

Cimnpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i, nu a avut decât cuvinte de
Tân`r` spune c` este pasionat` de excursii [i \i place s` scrie. laud` la adresa tinerei. „Giorgiana este un medic muncitor [i bine
Totu[i, de o vreme a descoperit \nc` o pasiune. Spune c` \i place preg`tit [i face parte din echipa mea. Toat` echipa este plin` de
foarte mult s` g`teasc` pr`jituri. Vrea s` fac` unele modific`ri \n persoane foarte capabile, care muncesc la fel de mult [i de care
via]a ei. A spus c` \[i dore[te o familie [i vrea s`-i fac` mamei sunt mândr`. Sunt foarte multe fete angajate \n UPU-SMURD care
sale cadou un nepo]el. Mai este cale lung` pân` acolo pentru c` dau dovad` de curaj [i care merit` toat` lauda [i aprecierea. Nu
Un pacient a crezut c` a ajuns \n Rai când
deocamdat` Giorgiana Matei nu are iubit. Pân` acum, familia ei pot s` spun c` cineva a muncit sau a f`cut mai mult, la fiecare
a v`zut-o pe frumoasa de pe SMURD
a fost echipa SMURD [i cu siguran]` va fi [i \n continuare. „Am interven]ie conteaz` ca fiecare membru s` \[i fac` bine treaba.
Despre interven]iile pe care le-a f`cut de-a lungul timpului \[i pus pe primul loc cariera, dar de acum \mi doresc s` \mi \ntemeiez Pot vorbi ore \n [ir despre ei [i munca pe care o fac zi de zi”,
aduce aminte cu drag. Una dintre ele i-a r`mas \n minte [i o o familie [i s` am un copil. Pentru mine SMURD este o familie a declarat prof. dr. Diana Cimpoe[u.
Drago[ SAVIN
amuz` [i acum. |n urm` cu ceva vreme a intervenit la un accident la care ]in foarte mult. Este un colectiv extrem de unit [i de
Alexandra ABONICESEI
rutier [i i-a acordat primul ajutor unui b`rbat care \n urma frumos”, a mai completat dr. Giorgiana Matei. Prof. Dr. Diana
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Desp\r]ire `n mediul de afaceri din Ia[i!
S-a rupt `n]elegerea dintre Cristian
Stanciu [i Ana-Maria Ciot`r. Cei doi
au vrut s\ câ[tige proiecte europene
Consilierul jude]ean
PSD Cristian Stanciu a
cump`rat partea AneiMaria Ciot\r din
societatea Logic
Business Center SRL.
Cei doi au vrut s`
demareze un proiect
finan]at cu fonduri
europene. Patroana
Urbioled a fost implicat`
\ntr-o afacere
scandaloas` din centrul
Ia[ului, prin intermediul
societ`]ii Urbioled SRL
Noi mi[c`ri pe pia]a afacerilor din
Ia[i. |n vara anului 2020, consilierul
jude]ean PSD Cristian Stanciu a devenit
asociat \n firma proasp`t \nfiin]at` Logic
Business Center SRL. |n firm` apare
ca asociat un nume surpriz`: Ana-Maria
Ciot\r, partenera lui Bogdan Solcanu,
fiul fostului senator PSD Ion Solcanu.
Femeia conduce societatea Urbioled
SRL, implicat` \n mai multe contracte
controversate \ncheiate cu institu]iile
publice. Recent, asocierea dintre cei
doi afacer[ti a luat sfâr[it. Cristian
Stanciu a preluat toate p`r]ile sociale
de la vechiul asociat. Contactat telefonic,
Cristian Stanciu a precizat c` a preluat
\ntreaga firm` dup` ce a picat un proiect
ce urma s` fie finan]at cu fonduri
europene. „Nu a fost nicio discu]ie. Am
fost asocia]i pentru accesarea unor

fonduri europene. Proiectul nu a mai
fost derulat [i am preluat [i celelalte
p`r]i sociale”, a declarat Cristian Stanciu.
Ana-Maria Ciot\r nu a putut fi contactat`
pentru a oferi un punct de vedere.
Logic Business Center SRL are sediul
social pe strada Cuza Vod`, nr.1, din
municipiul Ia[i, acolo unde este [i sediul
Funda]iei Ecologic Green. Cristian
Stanciu a fost implicat \n mai multe
scandaluri cu proiecte ce vizau reabilitarea
cl`dirilor aflate pe lista monumentelor
istorice, cum este [i cazul Casei „Iacob
Negruzz”, de pe strada P`curari, nr.21.

Ana-Maria Ciot\r a
extins domeniul de
activitate al societ`]ii
Urbioled SRL
Recent, Ana-Maria Ciot\r a extins
[i domeniul de activitate al societ`]ii
Urbioled SRL, specializat` \n contracte
de modernizare a iluminatului public.
Astfel, societatea va putea presta servicii
din domeniul activit`]ilor de \ngrijire
medical`. Cel mai probabil, \n perioada
urm`toare vor ap`rea [i primele contracte.
De precizat c` Urbioled SRL a fost
implicat` \n 2019 \ntr-o tranzac]ie suspect`
organizat` de Telekom România
Comunications. Firma controlat` din
umbr` de Bogdan Solcanu accesase un
proiect european, care impunea achizi]ia
unui sediu. Telekom avea la dispozi]ie
spa]iul de pe strada Gavriil Musicescu
din Ia[i. Imobilul a fost scos la licita]ie.
Urbioled a ofertat 825.000 de euro, dar
a ap`rut o ofert` mai mare din partea

unei persoane fizice, \n valoare de
850.000 de euro. Chiar [i a[a, licita]ia
a fost câ[tigat` de Urbioled, chiar dac`
avea oferta mai mic`. Comisia a motivat
c` cel`lalt participant avea probleme
de integritate. Pe scurt, prin semnarea
acestui contract, Statul Român a fost
prejudiciat \n calitate de ac]ionar minoritar
\n compania Telekom.

Telekom vine la licita]ii
cu Urbioled, \n calitate
de partener de afaceri
Imediat dup` tranzac]ionarea spa]iului
Telekom apare asocierea dubioas` cu
Urbioled SRL. Cele dou` societ`]i au

participat la mai multe licita]ii pentru
modernizarea iluminatului public. Telekom
se \nscria ca lideru al asocierii, iar
Urbioled se ocupa de partea de excu]ie
[i \ncasa suma cea mai mare din
contract. |n total, din zeci de contracte
s-au \ncasat aproximativ 2 milioane de
euro. Totodat`, Ana-Maria Ciot\r a
\ncercat s` câ[tige [i un contractat de
17,6 milioane lei, f`r` TVA, aproape
3,6 milioane euro, pentru extinderea
iluminatului public \n municipiul Ia[i.
Urbioled a contestat la Consiliul Na]ional
de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC)
oferta ce apar]inea societ`]ii Elba Com
SRL, din Timi[oara, declarat` câ[tig`toare

de c`tre comisia de evaluare a ofertelor.
Contesta]ia a fost formulat` \n condi]iile
\n care oferta Urbioled era mai mare
decât cea depus` de Elba Com cu
aproximativ 120.000 lei. Licita]ia a fost
blocat` mai bine de 6 luni. |ns`, Curtea
de Apel Ia[i a respins definitiv ac]iunea
depus` de Urbioled. |n conecin]`,
Prim`ria Ia[i a semnat contractul cu
firma din Timi[oara. Conform caietului
de sarcini, modernizarea iluminatului
public din Ia[i se va realiza pe o lungime
de 75 de kilometri. Firma cu care se
semneaz` contractul trebuie s` execute
lucr`rile \n termen de 7 luni.
Ciprian BOARU

Poveste stranie! O ie[eanc` a c`rei feti]` a murit \n urm` cu doi
ani spune c` micu]a s-a \ntors acas`. O p`pu[` \mbr`cat` cu
haine de copil, a[ezat` printre icoane [i lum`n`ri \n col]ul casei
Poveste stranie la Ia[i. O femeie a c`rei feti]` a
decedat \n urm` cu doi ani din cauza unei boli
grave spune c` micu]a s-a \ntors acas`. |ntr-o
filmare pe care a postat-o pe Facebook, femeia
vorbe[te despre o nedreptate care i s-a f`cut [i
discut` cu o p`pu[` \mbr`cat` cu haine de
copil. Trebuie precizat faptul c`, \n urm` cu mai
bine de doi ani, \nainte de decesul fetei, mama
acesteia a refuzat ca micu]a s` fie supus` unei
interven]ii chirurgicale care i-ar fi putut salva
via]a

o alint`, o s`rut` [i spune c` trebuie s`-i dea de mâncare. Nu
este clar dac` Maria Nedelcu face un fel de parodie stranie sau
dac` s-a ata[at cu adev`rat de p`pu[a \mbr`cat` \n haine de copil
despre care spune c` este fiica ei.

„Petronela, fata mea, s-a \ntors acas`”

|n videoclipul postat pe Facebook, Maria Nedelcu \l ceart` pe
pre[edintele României. „Pentru domnul Iohannis! Petronela, fata
mea, care este c`utat` de Poli]ie [i de Tribunal, s-a \ntors acas`”,
a spus Maria Nedelcu, aruncând [i de aceast` dat` cu acuza]ii \n
stânga [i \n dreapta. De asemenea, Maria Nedelcu spune c` a
Poveste ce \]i face pielea de g`in`. O femeie din Ia[i spune tr`it un adev`rat calvar din cauza proceselor. Nu este foarte clar
c` feti]a ei care a murit \n urm` cu mai bine de doi ani s-a \ntors la ce procese se refer`. Imediat dup` moartea copilei, autorit`]ile
acas`. Maria Nedelcu este de loc din comuna ie[ean` R`duc`neni, au deschis o anchet` ce i-a vizat pe p`rin]i, adic` pe Maria [i lan] de acuza]ii, atât la adresa medicilor, cât [i la adresa autorit`]ilor.
iar \n urm` cu câ]iva ani era ar`tat` cu degetul din cauza faptului Petru Nedelcu. Copila \n vârst` de 9 ani era diagnosticat` cu o De[i [tiau c` fata lor este \n stare grav`, p`rin]ii credeau c` cineva
c` a refuzat ca medicii s`-i opereze fata grav bolnav`. |n cele din form` agresiv` de cancer. A mers o vreme la tratament la Ia[i, le vrea r`ul. Cazul Petronelei a fost intens mediatizat la vremea
urm`, feti]a s-a stins, iar mama ei, adic` Maria Nedelcu, a avut \ns` starea ei s-a agravat. La un moment dat, dup` insisten]a respectiv`, iar familia Nedelcu a intrat \n vizorul autorit`]ilor. Maria
de dat explica]ii. |ntr-un videoclip postat pe Facebook, femeia medicilor [i a autorit`]ilor, copila a fost dus` la un spital din Nedelcu, mama feti]ei care s-a stins, posteaz` frecvent pe re]elele
vorbe[te despre nedreptatea care i s-a f`cut [i spune c` dup` doi Timi[oara. Starea ei de s`n`tate nu le-a permis medicilor s` de socializare imagini sau videoclipuri \n care \[i spune nemul]umirile.
ani fiica ei s-a \ntors acas`. Povestea este cu atât mai \ncâlcit` cu intervin` chirurgical. Totu[i, medicii le-au recomandat p`r]in]ilor La aceste post`ri reac]ioneaz` sute de oameni, iar \n timp ce unii
cât Maria Nedelcu a \mbr`cat o p`pu[` \n haine de copil [i a fetei s` continue tratamentul medicamentos la Ia[i. P`rin]ii, Petru o comp`timesc, al]ii o judec`. Cert este c` imaginile \n care femeia
a[ezat-o \ntr-un col] al camerei, printre lumân`ri [i icoane, spunând [i Maria Nedelcu, au refuzat s` respecte tratamentul prescris. vorbe[te cu o p`pu[` sunt de-a dreptul halucinante.
Drago[ SAVIN
c` Petronela, fiica decedat` acum doi ani, s-a \ntors acas`. Femeia Ambii au lansat la vremea respectiv`, adic` \n 2017, un adev`rat
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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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.

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
|NCHIRIERI
rapide de cur`]enie la cele mai
mici preturi. Sp`lare mochete
Concesionez pe 10 ani,
covoare gresie faian]` parchet
apartament cu 2 camere,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
decomandat \n zona Complexului
canapele fotolii: 20-135 lei,
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
central`, frigider, aragaz, ma[in`
Profesional
cu tehnologie de
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie.
Servicii
de cur`]at [i
noi moderne, parter. Actele prin
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
notariat. Telefon: 0729921577.
suprafe]e
mari.
Sp`lare
tapi]erii [i
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
mochete auto la domiciliu
Ofer spre \nchiriere spa]ii
nr.5, aproape de centru, din
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
pentru birouri [i depozit situate
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
Program`ri, vizualizare [i
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.121994, finalizat` la cheie. Anexe abonamente la telefon:
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
3 camere \n suprafa]` de 106
telefon 0758.046.130 [i
0745.973.088.
mp, beci, 2 compartimente,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

SERVICII 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;
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
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\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.

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.

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.

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

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
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.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
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Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
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.
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.

Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
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.
Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.

Femeie de serviciu, 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.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Inginer instala]ii pentru
Femeie de serviciu, studii medii,
construc]ii, studii superioare, f`r`
f`r` experien]` precizat`,
experien]` precizat`, DAS SRL.
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
Rela]ii la: 0232.230637;
SRL. Rela]ii la: 728171923;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
criselend@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer 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.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
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.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, 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.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
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.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
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Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` 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.
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.

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

FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro

Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

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.

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.

Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
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.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.

Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

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

Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,

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.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.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.
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.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Zugrav, studii generale/ medii/
profesionale; cu/ f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

CITA}II
Parâta Enea C.Elena, Sat Capu
Piscului este chemat` la
Judec`toria Ia[i Sala-4, C01M, \n
2.02.2021, ora-12.00, \n dosarul
32700/245/2018, \n proces cu
reclamanta Enea Fanica pentru
succesiune partaj. S` v`
prezenta]i “personal la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

interogatoriu”, sub sanc]iunea
art.358 din CPC. V` punem \n
vedere art.1112 NCC: (1)Este
prezumat, pân` la proba
contrar`, c` a renun]at la
mo[tenire succesibilul care, de[i
cuno[te a deschidere a
mo[tenirii [i calitatea lui de
succesibil, ca urmare a cit`rii
sale \n condi]iile legii, nu accept`
mo[tenirea \n termenul prevazut
la art.1.103. Cita]ia trebuie s`
cuprind`, sub sanc]iunea nulit`]ii
acesteia, pe lang` elementele
prev`zute de Codul de
procedura civil`, [i precizarea c`,
daca succesibilul nu \[i exercit`
dreptul de a accepta mo[tenirea
\n termenul de dec`dere
prev`zut la art.1.103, este
prezumat c` renun]` la
mostenire.

NOTIFICåRI
Subscrisa ACORD S.P.R.L. Ia[i,
notific` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei [i
intrarea \n faliment a debitorului
OLAN MIHAI |NTREPRINDERE
INDIVIDUALA, CUI 31022874,
cu num`r de înregistrare la
Registrul Comer]ului
F22/2947/2012, cu sediul în Ia[i,
Str. V. Lupu nr. 120, bl.D3, sc.C,
et. 3, ap.1, Jude]ul Ia[i,
conform |ncheierii Civile nr.
73/CC din data de 16.12.2020,
pronun]at` de c`tre Tribunalul
Ia[i/Judecator Sindic în Dosarul
nr. 7171/99/2018 (nr. vechi
387/2018). Termene:
01.02.2021 pentru depunerea
cererilor de crean]e; 11.02.2021
termen pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea [i
publicarea Tabelului Preliminar al
crean]elor de c`tre lichidatorul
judiciar; 24.03.2021 termen
pentru publicarea Tabelului
Definitiv de crean]e; 24.03.2021
termen pentru continuarea
procedurii, 17.02.2021, la ora
12:00, prima [edin]` a Adun`rii
Creditorilor la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Decebal nr.
22A, bl. Z8, sc. A, et. 1, ap. 8,
cu ordinea de zi: alegerea
comitetului creditorilor [i
desemnarea pre[edintelui
acestuia, confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia, avansarea
de c`tre creditori a sumelor de
bani corespunzatoare derul`rii
procedurii, conform Art. 174 din
Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]`.

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.

EVENIMENT

Luni, 18 ianuarie

14

Aproape 80 de cadre medicale din
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
au primit [i a doua doz\ de vaccin
Ieri, la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
s-au prezentat circa 80 de cadre medicale
pentru a primi cea de-a doua doz` de
vaccin anti-COVID-19. |n aceste zile, 260
de persoane vor face rapelul, dup` ce
perioada de 21 de zile s-a finalizat. Peste
50 de angaja]i ai unit`]ii medicale s-au
\nscris pentru a se vaccina cu prima doz`

Ieri, 17 ianuarie 2021, a \nceput s` se administreze cea de-a
doua doz` de vaccin anti-COVID-19 \n rândul angaja]ilor Spitalului
de Boli Infec]ioase din Ia[i. Un num`r de 260 de cadre au fost
imunizate \n prima etap` [i \n aceste zile au fost programate [i
pentru faza a doua. Cadrele medicale care s-au vaccinat cu cea
de-a doua doz` Pfizer au ie[it din unitatea medical` f`r` probleme.
Dr. Florin Ro[u, managerul spitalulul, a fost primul ie[ean care
a fost imunizat atât cu prima, cât [i cu cea de-a doua doz`.
Conform program`rii anterioare, a \nceput s` ajung` pe rând
personalul medical pentru rapel. Peste 90 la sut` din totalul
angaja]ilor unit`]ii medicale [i-au exprimat dorin]a de a imuniza,
iar \n ultimele trei s`pt`mâni al]i angaja]i ai unit`]ii medicale sau \nscris pentru a primi prima doz`. De ast`zi, 18 ianuarie 2021,
se va desf`[ura \n paralel activitatea \n centrele de vaccinare
pentru etapa a doua. În acela[i timp, va continua vaccinarea celor
care au nevoie de a doua doz`.

Doar dou` reac]ii adverse dup` vaccinarea
cu prima doz` \n rândul cadrelor medicale
din Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
|n centrul de vaccinare anti-COVID-19 din cadrul Spitalului
de Boli Infec]ioase din Ia[i exist` dou` puncte \n care, pe rând,
se vaccineaz` persoanele programate. Doar \n prima zi s-au vaccinat
circa 80 de cadre medicale. „Au trecut cele 21 de zile de la
administrarea primei doze de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost
decât dou` reac]ii adverse minore, de tipul durerilor la locul de
injectare, care au fost tratate cu u[urin]`. De asemenea, din rândul
persoanelor vaccinate a fost doar un caz de infec]iei cu coronavirus,
\ns` cu o form` u[oar`, [i asta datorit` num`rului de anticorpi

oferit de prima doz` care a protejat persoana de o manifestare
sever`. |n continuare sunt a[teptate [i cadrele medicale care sau \nscris pe liste pentru imunizarea cu prima doz`”, spune dr.
Florin Ro[u, managerului Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Peste 50 de cadre medicale din Spitalul
de Boli Infec]ioase s-au \nscris
pentru a se vaccina cu prima doz`
Timp de 10 luni \n care au luptat pentru vie]ile a sute de
pacien]i infecta]i cu noul tip de virus, cadrele medicale au devenit
[i mai determinate s` accepte imunizarea. Cei care au fost reticen]i
la \nceputul campaniei, dup` ce au observat c` niciunul dintre
colegii vaccina]i cu noul ser nu a avut complica]ii, [i-au exprimat
dorin]a de a se imuniza. Astfel, odat` cu administrarea celei dea doua doze pentru cele 260 de cadre, vor \ncepe s` fie vaccinate
[i peste 50 de cadre medicale care s-au \nscris ulterior. „|ncepând
de ieri, cele 260 de cadre medicale se vor prezenta la centrul
de vaccinare unde vor primi cea de-a doua doz`. |n aceste zile
s-au \nscris circa 50 de angaja]i care doresc s` li se administreze
prima doz`. Din motive personale, dar mai ales dup` ce au
observat cum a decurs vaccinarea \n cazul celorlal]i colegi, mul]i
dintre ei [i-au schimbat decizia [i sunt a[tepta]i \n aceast`
s`pt`mân` pentru a fi injecta]i cu prima doz`. Ne bucur` s`

vedem c` se \ntâmpl` acest lucru”, adaug` managerul spitalului
ie[ean.

Vaccinul Pfizer [i BioNTech este
administrat \n num`r de dou` doze
Potrivit studiilor, noul vaccin COVID-19 al lui Pfizer începe
s` protejeze oamenii de noul coronavirus la doar 10 zile dup`
prima doz`. Pentru a fi imuniza]i \n propor]ie de 95 la sut` este
necesar` [i a doua doz` administrat` la 21 de zile dup` ce au
primit-o pe prima. Fiecare flacon con]ine 5 doze de vaccin produs
de Pfizer [i BioNTech. În cazul acestui ser, medicii spun c`
reac]iile adverse nu sunt prea diferite de cele deja existente,
formele pot fi u[oare sau moderate [i trebuie monitorizate. Pentru
a face acest lucru s-au stabilit trei etape. Prima dat`, persoanele
care se vor vaccina se vor înregistra cu buletinul pe o tablet`.
Un al doilea post îl reprezenta camera de vaccinare, acolo unde
\n câteva secunde este administrat serul. Într-o ultim` etap`, se
urm`re[te starea de s`n`tate a persoanelor. Timp de 15-30 de
minute a[teapt` \ntr-o \nc`pere pentru a se asigura de faptul c`
nu au reac]ii adverse. Un medic infec]ionist [i unul de Terapie
Intensiv` sunt preg`ti]i s` ofere tratamentul necesar \n cazul în
care apar astfel de complica]ii.
Alexandra ABONICESEI

Elevi de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ia[i,
implica]i \ntr-un proiect legat de un viitor sustenabil
S`pt`mâna trecut`, elevi de la Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri” din Ia[i au încheiat cu
succes proiectul „LV’ Alternative sustenabile
pentru viitor”, finan]at de Comisia European`
prin Programul DEAR. Asta prin intermediul unui
mini-grant oferit de Funda]ia „Al`turi de Voi”
România
Elevi de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ia[i au
încheiat cu succes proiectul „LV’ Alternative sustenabile pentru
viitor”, finan]at de Comisia European` (CE) prin Programul DEAR.
Astfel, tinerii alecsandri[ti au fost promotori ai alternativelor
sustenabile pentru viitor. Timp de trei luni, echipa de proiect,
format` din liceeni ai claselor a XI-a [i coordonat` de prof.
consilier [colar Cristina Vame[u, a organizat diferite activit`]i
incluse într-o campanie de informare, educare [i con[tientizare.
Ac]iunea a avut loc \n mediul on-line cu privire la sustenabilitatea
condi]iilor de via]`, locuire [i munc`.

Alternative sustenabile pentru viitor,
promovate de comunitatea [colar` a
Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ia[i
Dintre cele 17 „Obiective de Dezvoltare Durabil`”, campania
promovat` de comunitatea [colar` a Liceului Teoretic „Vasile
Alecsandri” din Ia[i a fost focalizat` pe Obiectivul 1 - f`r` s`r`cie,
obiectivul 8 - munc` decent` [i obiectivul 11 - ora[e [i comunit`]i
durabile. Sub deviza „Nimeni nu r`mâne în urm`”, pe toat` durata

proiectului, inclusiv în timpul vacan]ei de iarn`, peste 500 de elevi
au beneficiat în mod direct de activit`]ile campaniei. Este vorba
de: 3 webinarii, congruente cu obiectivele de dezvoltare durabil`
atinse prin proiect («Care este impactul s`r`ciei asupra dezvolt`rii
psiho-sociale a copiilor?»; «Ce înseamn` munca decent` în secolul
21?»; «Este ora[ul Ia[i un ora[ durabil?»). De asemenea, au fost
[i dou` quiz-uri tematice pe zona drepturilor universale ale omului
[i ale copilului, concursuri de fotografie [i con]inut video focalizate
pe cele 3 obiective de dezvoltare durabil`.

Activit`]ile s-au desf`[urat
în contexte non-formale [i au fost
structurate pe principiile cooper`rii
[i competi]iei constructive
Premiile concursurilor, în valoare total` de 10.549 lei, au
constat în device-uri utile pentru înv`]area on-line: tablete grafice,
camere video-conferin]`, sisteme audio omnidirec]ionale, stick-uri
de memorie USB [i boxe portabile. „Activit`]ile s-au desf`[urat
în contexte non-formale [i au fost structurate pe principiile
cooper`rii [i competi]iei constructive, oferind ocazii de activare
sau poten]are a resurselor personale [i de grup, de motivare,
responsabilizare [i implicare activ`. Printr-o serie de activit`]i
atractive, organizate de elevi exclusiv în mediul on-line, proiectul
a contribuit atât la cre[terea gradului de informare, educare [i
con[tientizare cu privire la sustenabilitatea condi]iilor de via]`,
locuire [i munc`, cât [i la dezvoltarea deprinderilor de participare

activ` [i responsabilizare, de cooperare [i lucru în echip`, de
valorizare practic` a experien]elor de înv`]are, activarea creativit`]ii
poten]iale a elevilor, printr-o echilibrare între competitivitate [i
interactivitate. În acela[i timp, în condi]iile desf`[ur`rii procesului
didactic în format on-line, proiectul a contribuit [i la cre[terea
calit`]ii actului educa]ional, prin achizi]ia de resurse tehnologice
pentru educa]ia digital`”, a declarat prof. Gheorghi]` Nistor,
director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

15

SPORT

Luni, 18 ianuarie

ıDerby-ul Moldovei‰, cu
sabia lui Damocles deasupra
capului! Poli Ia[i - FC
Boto[ani, un meci al disper\rii!

Florentino Perez vrea
s\ discute ıîntre patru
ochi‰ cu Sergio Ramos!
Ce urmeaz\ s\ îi
propun\ pentru
a r\mâne la Real!

Poli Ia[i, echipa condus` de tehnicianul
Daniel Pancu, sper` s` ia cele 3 puncte
din disputa cu FC Boto[ani. Meciul se va
disputa ast`zi, de la ora 17:00, pe
Stadionul „Emil Alexandrescu”, din
Copou. |n eventualitatea \n care ie[enii
vor \nvinge, ace[tia au [ansa de a urca \n
clasament, chiar cu un loc sub oaspe]ii de
ast`zi
Derby-ul Moldovei, cu sabia lui Damocles deasupra capului!
Meciul de ast`zi dintre Poli Ia[i [i FC Boto[ani este unul al
disper`rii! Astfel, Poli Ia[i, echipa condus` de tehnicianul Daniel
Pancu, sper` s` ia cele 3 puncte din disputa cu FC Boto[ani.
Meciul se va disputa ast`zi, de la ora 17:00, pe Stadionul
„Emil Alexandrescu”, din Copou. |n eventualitatea \n care ie[enii
vor \nvinge, ace[tia au [ansa de a urca \n clasament, chiar cu
un loc sub echipa oaspete.

Poli Ia[i, doar 4 victorii \n aceast`
edi]ie de campionat
Politehnica Ia[i are o linie de clasament destul de slab`.
Echipa antrenat` de Daniel Pancu are doar 4 victorii [i 3 egaluri
\n acest sezon.
Mai grav este faptul c` juc`torii ie[eni au cea mai slab`
defensiv` din Liga I, cu 36 de goluri primite. Pe de alt` parte,
atacul a fost destul de slab, cu doar 15 goluri marcate. |n fapt,
ie[enii au antepenultimul atac din aceast` edi]ie de campionat.
Asta, \n ciuda faptului c` Andrei Cristea & Co au reu[it s` \nving`
FCSB cu scorul de 5-2. De asemenea, ie[enii au reu[it un 3-2
\n deplasarea de la Arad.
Astfel, de[i aceast` edi]ie de campionat a \nceput destul de
spectaculos pentru Poli Ia[i, cu victorii [i \nfrângeri la scor, \n
ultimele meciuri tactica pare a se fi schimbat. De altfel, \n ultimele
5 partide, ie[enii nici nu au dat, dar nici nu au primit foarte
multe goluri, reu[ind s` strâng` 5 puncte, \n disputele cu Chindia,
Hermannstadt [i Academica Clinceni. De cealalt` parte, Boto[aniul
nu merge extraordinar, reu[ind o singur` victorie \n ultimele 5
meciuri. Totu[i, boto[`nenii nu au mai pierdut \n fa]a Ia[ului din
18 decembrie 2018, câ[tigând, de atunci, ultimele 5 partide.

Daniel Pancu, nemul]umit de situa]ia
de la echip`: „Sunt dezam`git,
r`bdarea mea a expirat!”
|naintea disput`rii „derby-ului Moldovei”, tehnicianul Daniel
Pancu s-a ar`tat extrem de nemul]umit de ceea ce se \ntâmpl`
la echipa din Copou. Astfel, chiar dac` Poli Ia[i a remizat contra
Chindiei Târgovi[te, în deplasare, scor 1-1, Daniel Pancu nu este
mul]umit de echipa sa. Antrenorul spune c` are mai mul]i juc`tori
în lot care nu se pliaz` pe stilul s`u [i amenin]` c` va lua m`suri
în cazul acestora. „Rezultatul e corect, cred eu. În prima repriz`
n-am recunoscut multe lucruri, plus c` le-am f`cut cadou câteva
faze fixe [i dou` contraatacuri, lucruri pe care le discutam înainte
de joc. O echip` foarte eficient`, a[teapt` s`-i dai o ocazie sau
dou` [i marcheaz`! Am revenit bine, în a doua parte am fost
mul]umit, în mare parte. În tur, am primit goluri pe care nu
meritam s` le primim. Azi, la ocazia lui Andrei Cristea, cu pu]in`
[ans`, puteam pleca cu 3 puncte. Sunt dezam`git! În continuare
am juc`tori care nu coincid cu mentalitatea mea... Poate unora
le e greu sau chiar imposibil s` se obi[nuiasc` cu stilul `sta, de
a controla meciul, de a avea posesia, de a juca agresiv, de a ]ine
linia sus. R`bdare prea mult` nu mai am! Am fost criticat în
multe momente, am primit goluri multe. Am avut r`bdare în
primele 4 luni. În momentul de fa]`, r`bdarea mea a expirat!
Cine gre[e[te va pl`ti! Vor mai veni juc`tori. Începând cu jocul
de la Media[, urmeaz` o perioad` teribil de înc`rcat`. Juc`torii
care au venit [i vor veni sunt peste cei care au plecat, dar aveam
nevoie în primul rând numeric”, a declarat Daniel Pancu.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Real Madrid vrea s` îi prelungeasc` actualul contract lui
Sergio Ramos (34 de ani). Actuala în]elegere dintre juc`tor [i
clubul de pe „Bernabeu” expir` la finalul acestui sezon.
{efii Realului vor s` îi propun` lui Ramos o reducere de
salariu pentru a r`mâne la club. Florentino Perez ar vrea s`
discute cu Ramos „între patru ochi”, f`r` interven]ia reprezentan]ilor,
pentru a discuta despre viitorul acestuia la Real Madrid.
Florentino Perez vrea s` îi propun` un nou contract lui Ramos.

Un contract cu o reducere
salarial` de 10 la sut`
Oficialul madrilenilor vrea s` îi ofere un contract pe înc`
un an lui Sergio Ramos, dar cu o reducere a salariului cu 10
la sut`, scrie ABC.es. Asta ar însemna ca Ramos, care încaseaz`
12 milioane de euro anual, s` fie remunerat cu 10,8 milioane
de euro. R`mâne de v`zut dac` Ramos va fi de acord cu
propunerea conducerii, având în vedere c` acesta ar vrea s`
semneze un contract pe înc` doi ani cu forma]ia al`turi de
care a cucerit patru Ligi ale Campionilor, men]ioneaz` sursa
citat`.
În ultima perioad`, presa iberic` a scris c` Ramos a refuzat
o propunere de contract din partea Realului, iar plecarea sa
de pe „Santiago Bernabeu” ar fi doar o chestiune de timp.
Campion mondial (2010) [i dublu campion european (2008,
2012) cu selec]ionata Spaniei, Sergio Ramos joac` din anul
2005 la Real Madrid, al`turi de care a cucerit cinci titluri de
campion al Spaniei, patru Ligi ale Campionilor [i trei Supercupe
ale Europei, printre alte trofee.
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Bursa bârfelor

Hinterlopii de pren târg, „eroi” \n lupta
cu Guvid-19! Ce le-a mai trecut prin cap!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una n`ucitoare de-a dreptul! Gurile rele spun c`, \n ultima perioad`,
mai mul]i membri ai lumii hinterlope de pren târg s-au apucat de
biznisuri. Nu, nu din alea ca pân` acu’! Nu! Cic` jmecherii s-au
orientat ei cumva, \n fonc]ie de pandemia cu Guvid-19, [i \[i tot
trimit diferite „s`ge]i” peste Prut, \nspre Basarabia Saudit`, s`
aduc` pastile din alea, de trateaz` curonaviorusu’. Afacerea pare
a fi \nfloritoare, pentru c` e pe sistemul „iau cu un leu [i vând
cu 10”. Numai c` babetele bârfitoare s-au cr`c`nat de râs când
au auzit cu ce se mai ocup` marii hinterlopi de pren târg, \n
contextul \n care, \nainte de asta, b`e]ii se luptau cu s`bii [i-n
amenin]`ri [i aveau cu totul alte preocup`ri, departe de cele cu
iz medical! Acu’, dac` b`e]ilor le iese pasien]a [i, \n plus, ajut`
[i ne[te cet`]eni s` nu se \mboln`veasc`, cu atât mai bine!

Cine mai ia lovele de pe urma
„dezvoltatorilor himobiliari”!
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una care e mai
degrab` trist` decât vesel`. Gurile rele spun c` un premare de
pren giude], pre numele s`u C`c`lin Lupu[orul, ar cam fi b`gat
\n unele combina]iuni cu „dezvoltatorii himobiliari”. Cic` nenea
aista abia a[teapt` s` vin` vreunu’ la el cu un proiect [i s` \i
cear` vreo autoriza]ie, vreun docoment sau vreo aprobare, ca s`
fac` [i el de-un mic, de-o m`slin`. Acu’, babetele bârfitoare nu
pot s` cread` vreo astfel de bârf`, pentru c`, dac` ar fi a[a,
probabil c` b`e]ii cu ochi alba[tri s-ar sesiza... Ceea ce putem
spune e c`, dac` nenea premarele continu` a[a, s-ar putea ca,
pân` la urm`, s` primeasc` ne[te vizite de la unii musafiri nepofti]i!
Babetele bârfitoare v` vor ]ine la curent cu privire la modul \n
care vor evolua lucrurile \n acest caz \n edi]iile viitoare!

La cine apeleaz` rechinii imobiliari
când vor s` distrug` monumente!
Lupul, pus paznic la oi!
La finalul rubricu]ei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre un nene architect, pre numele s`u P`ulinc` Ciorb`na[ul.
Gurile rele spun c` t`]i rechinii imobiliari care amu[in` dup`
cl`diri de patrimoniu de pren târg care se afl` \n paragin` apeleaz`
la Ciorb`na[ul, pentru a le putea distruge cum vrea mu[chii lor.
Cic`, mai nou, nenea aista s-a \nfipt bini di t`t \n biznisu’ ista, \n
cadrul c`ruia g`se[te t`t felu’ de tertipuri ca rechinii s` fenteze
legea referitoare la monumentele istorice, \n a[a fel \ncât beneficiarii
s` fac` t`t ce le trece prin bostan cu imobilele respective, pe care
le iau pe te-miri-ce! A se vedea c` unul dintre clien]ii prefera]i ai
architectului e nimeni altul decât Cretian {panciu, care acumuleaz`
t`t felu’ de cl`diri cu istorie \n spate, pe care le amenajeaz` cum
viseaz` el!
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Escorte racolate de pe
Internet, personaje
principale într-o orgie dintr-un
apartament din Ia[i! Un tat\
i-a f\cut cadou fiului minor
cele mai sexy escorte de pe
Publi24! Cum s-a încheiat
toat\ povestea!
Patru indivizi vor fi nevoi]i s` dea
explica]ii în instan]`, dup` ce au fost
acuza]i de comiterea unor agresiuni
sexuale, victime fiind escorte ag`]ate pe
site-ul Publi 24. Printre cei patru se
reg`sesc un tat` [i fiul s`u de 15 ani.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i i-au trimis în
judecat` pe Mihai [i Alexandru Curc`,
Gheorghe Florin Frunz` [i Vlad Florentin
Dumitrescu. Acuza]iile aduse de oamenii
legii sunt cele de viol [i lipsire de libertate
în mod ilegal
Un tat` [i fiul s`u, în vârst` de numai 15 ani, sunt acuza]i c`
au violat escorte! Al]i doi amici de-ai celor doi au fost trimi[i în fa]a
instan]ei de c`tre anchetatori! Întreg scandalul a izbucnit dup` o serie
de agresiuni sexuale cu t`i[ul la gât. Astfel, la finele s`pt`mânii
trecute, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i
i-au trimis în judecat` pe Mihai [i Alexandru Curc`, Gheorghe Florin
Frunz` [i Vlad Florentin Dumitrescu. Acuza]iile aduse de anchetatori
în acest caz sunt cele de viol [i lipsire de libertate în mod ilegal.
Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen al
procesului. Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus toate p`r]ile
implicate, pentru a putea lua o decizie în acest caz.

Tat` [i fiu, acuza]i c` au violat prostituate
Scandalul în care sunt implica]i Mihai [i Alexandru Curc`,
Gheorghe Florin Frunz` [i Vlad Florentin Dumitrescu a izbucnit în
luna noiembrie 2020. Atunci, oamenii legii au fost informa]i cu privire
la faptul c` o tân`r` din Gala]i ar fi fost agresat` într-un apartament
din cartierul ie[ean P`curari.
Anchetatorii au constatat c` dou` escorte din Gala]i au fost
chemate în Ia[i de c`tre Gheorghe Florin Frunz`, care a negociat
cu ele tarifele pentru a face sex. Cele dou` tinere publicau anun]uri
matrimoniale pe site-ul Publi24. Oamenii legii au spus c`, dup` ce
le-a b`gat în apartament, Frunz` nu a scos banii, ci o macet` [i lea amenin]at pe cele dou` fete c` vor avea de-a face cu el dac` nu
se conformeaz`. Dup` ce una dintre fete a reu[it s` sune o prieten`,
agresorul a fost prins de anchetatori. Al`turi de acesta au fost ridica]i
[i Mihai Curc`, fiul acestuia, în vârst` de 15 ani, dar [i Vlad Florin
Dumitrescu.

Ce au spus anchetatorii ie[eni cu privire la
agresiunile care au avut loc în
apartamentul din P`curari
În cele din urm`, pe fir au intrat anchetatorii ie[eni, care i-au
[i s`ltat pe Mihai [i Alexandru Curc`, Gheorghe Florin Frunz` [i
Vlad Florentin Dumitrescu.
„În noaptea de 9 noiembrie 2020, în jurul orei 23:00, poli]i[tii au
fost sesiza]i prin apel unic de urgen]` 112 de c`tre o persoan` din
jude]ul Gala]i despre faptul c` sora ei, care se afl` în municipiul Ia[i
cu alte prietene, nu mai r`spunde la telefon. Poli]i[tii au demarat
cercet`rile, stabilind c`, în aceea[i sear`, dup` ce ar fi dat un anun]
la mica publicitate privind oferirea de servicii sexuale, ar fi fost
contactate de un b`rbat, pentru a merge în municipiul Ia[i. Mai apoi,
tinerele nu au mai r`spuns la apeluri. Una dintre tinere, în timp ce
s-ar fi aflat în imobil, ar fi reu[it s` îi trimit` un mesaj telefonic
prietenei sale, prin care o informa c` este într-un apartament, la
ultimul etaj al unui bloc, în apropierea unui supermarket, f`r` s`
cunoasc` exact adresa. Poli]i[tii au verificat zona indicat`, identificând
apartamentul în care se aflau fetele. Ini]ial, b`rba]ii au refuzat s` le
deschid` u[a poli]i[tilor, dar, când li s-a comunicat câ se va folosi
for]a pentru p`trundere, s-au conformat. Tinerele erau speriate”, au
men]ionat reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
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