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Ca-n filmele cu proști în comuna
Ciurea din județul Iași, condusă de
primarul Cătălin Lupu! Mașinile fac
slalom printre stâlpii de iluminat,
uitați pe mijlocul drumului
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Un medic
ieșean, orginar din
Israel, a deschis
o afacere inedită!
economic

6

În urmă cu 5 luni, la Palas Iași, în zona de
Food Court, a fost deschisă o insuliță cu
băuturi și mâncare sănătoasă. Aici se găsesc
shake-uri proteice, o gamă largă de
smoothie-uri și iaurt înghețat cu diferite
toppinguri. Investitorul este un absolvent de
la UMF Iași

actualitate 8
O tânără,
Capcane pentru ieșeni! Conest SA,
târâtă într-o pădure firma afaceristului Viorel Cozma, și-a bătut
din Iași și violată
joc de lucrările din Tudor Vladimirescu!
cu bestialitate
Lucrările Conest SA din Tudor
Vladimirescu
au lăsat în urmă
de fostul iubit
adevărate capcane pentru ieșeni.

actualitate 9

Caz incredibil la Iași. Un individ a luat
cu forța dintr-un magazin o puștoaică și a
violat-o de mai multe ori. A fost nevoie
de mai bine de 3 ani pentru ca violatorul
să fie tras la răspundere, iar zilele
trecute a ajuns în pușcărie

Proiectul reabilitării liniilor de
tramvai din Tudor a fost dat în
folosință la finalul anului 2020.
Numai că firma respectivă nu a
finalizat chiar totul, pe traseu fiind
o sumedie de lucrări de remediat
actualitate 9

Hoțul din Austria va fi extrădat
în România! A lăsat fără portofele
zeci de călători cu metroul din Viena!

eveniment 2
Controale ample în trafic!
Polițiștii din Iași au împărțit
amenzi și le-au deschis
dosare penale șoferilor prinși
că nu au respectat legea!

Un individ condamnat după ce a
jefuit zeci de persoane în Austria
este pe cale să revină în
România. Procurorii ieșeni le-au
cerut judecătorilor să admită
extrădarea lui Cătălin Ionel Dura.
Individul va executa pedeapsa
într-un penitenciar din țară,
după decizia luată de magistrații
din cadrul Curții de Apel Iași
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O nou\ conducere la
ARSACIS. Lista
Consiliului Director al
institu]iei. Costel
Alexe, [eful CJ Ia[i, a
fost ales pre[edinte
Mai multe prim`rii din jude]ul Ia[i [i din jude]ul Neam]
s-au grupat \n noua structur` de coordonare a Asocia]iei
Regionale a Serviciilor de Ap` Canal (ARSACIS) Ia[i. Din
Consiliul Director al acestei institu]ii vor face parte municipiul
Ia[i, ora[ele Târgu Frumos [i Podu Iloaiei. De asemenea, din
acest consiliu vor mai face parte comuna Miroslava, comuna
Tome[ti, precum [i localit`]ile Ciorte[ti, Victoria [i }ib`ne[ti
din jude]ul Ia[i. Pe lâng` acestea, din Consiliul Director al
ARSACIS va face pare [i localitatea Timi[e[ti din jude]ul
Neam]. Noul Consiliu s-a constituit la finalul s`pt`mânii trecute.
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Controale ample `n trafic!
Poli]i[tii din Ia[i au `mp\r]it
amenzi [i le-au deschis
dosare penale [oferilor prin[i
c\ nu au respectat legea!

Noul Consiliu Director
din structura ARSACIS Ia[i
Structura din cadrul ARSACIS Ia[i va fi coordonat` de
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i. ARSACIS
are rolul de a coordona proiectele de ap`-canal \n unit`]ile
administrative membre, proiecte care includ [i societatea ApaVital
SA Ia[i. „S-a constituit noul Consiliu Director al Asocia]iei
Regionale a Serviciilor de Ap` Canal Ia[i, format din 10 membri
[i un pre[edinte, rol pe care îl voi reprezenta, având în vedere
calitatea mea de pre[edinte al Consiliului Jude]ean Ia[i”, a
precizat [eful jude]ului Ia[i. Costel Alexe a ar`tat [i care este
rolul ARSACIS \n gestionarea investi]iei pentru ap` [i canalizare
\n \ntreaga regiune a Moldovei. „ARSACIS s-a constituit, printre
altele, [i în scopul gestion`rii în comun a serviciului de alimentare
cu ap` [i canalizare pe raza de competen]` a unit`]ilor
administrativ-teritoriale membre. De asemenea, s-a constituit [i
pentru realizarea în comun a unor proiecte de investi]ii publice
de interes zonal sau regional”, a mai spus Costel Alexe.

Cum arat` noul proiect
ApaVital SA \n jude]ul Ia[i?
{eful Consiliului Jude]ean Ia[i a ar`tat [i \n ce const` noul
proiect pe fonduri europene derulat de ApaVital SA. Proiectul
prevede investi]ii \n 312 kilometri re]ea nou` de distribu]ie a
apei potabile.|n calcul intr` [i 28 de kilometri de re]ea de
distribu]ie reabilitat`, dar [i 256 de kilometri de re]ea nou`
de aduc]iune. De asemenea, proiectul include [i 38 de kilometri
de re]ea de aduc]iune reabilitat` [i 50 de sta]ii de pompare
a apei potabile. Proiectul include [i 43 de rezervoare de
înmagazinare a apei [i 23 de sta]ii de tratare a apei. „Un astfel
de proiect, de importan]` major` pentru jude]ul Ia[i, este legat
de proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap` [i
ap` uzat` în perioada 2014-2020. Este cel mai mare proiect
de investi]ii la nivel regional, de peste 507,3 milioane de euro,
care va asigura o serie de investi]ii majore \n regiune”, a
ad`ugat pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU

Poli]i[tii din Ia[i au
verificat zeci de persoane,
au \mp`r]it amenzi [i au
deschis dosare penale. |n
doar câteva ore, oamenii
legii din Târgu Frumos au
re]inut, în vederea
suspend`rii, 8 permise de
conducere [i au dat 64 de
amenzi, dintre care 27
pentru nerespectarea
regimului legal de vitez`, 5
pentru defec]iuni la
sistemul de iluminare, iar
celelalte - pentru alte
abateri
Controale ample, \n traficul din Ia[i!
Agen]ii din cadrul Poli]iei ora[ului Târgu
Frumos [i Sec]iei VII de Poli]ie Rural` au
ac]ionat pentru prevenirea [i combaterea
accidentelor rutiere generate de viteza
excesiv`, consumul de alcool la volan [i
altele. Au fost controlate 114 vehicule [i
au fost legitimate 133 de persoane. De
asemenea, au fost efectuate 23 de test`ri
alcoolscopice. Poli]i[tii au re]inut, în vederea
suspend`rii, 8 permise de conducere [i au
dat 64 de amenzi, dintre care 27 pentru
nerespectarea regimului legal de vitez`, 5

pentru defec]iuni la sistemul de iluminare,
iar celelalte - pentru alte abateri. |n plus,
au fost date 3 amenzi pentre nerespectarea
prevederilor Legii nr. 55/2020. Valoarea
sanc]iunilor date este de 20.635 de lei. De
exemplu, un b`rbat de 46 ani, din comuna
Ciurea, a condus un autoturism pe DE 583,
\n localitatea B`l]a]i, cu viteza de 121 km/h,
pe un sector de drum pe care limita legal`
de vitez` este de 50 km/h. Acesta a fost
amendat cu 1.305 lei [i s-a dispus re]inerea
permisului de conducere pentru 90 de zile.

B`u]i [i f`r` permis de
conducere, dar la volan
Agen]ii din cadrul Sec]iei I de Poli]ie
au prins un b`rbat de 32 de ani, din
municipiul Ia[i, în timp ce conducea un
autoturism f`r` a avea permis pentru vreo
categorie de vehicule. În cauz` a fost
întocmit un dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de conducerea unui vehicul f`r`
permis, iar cercet`rile continu`.
{i poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier
Ia[i au prins un b`rbat, de 35 de ani, în
timp ce conducea o autoutilitar`, fiind sub
influen]a alcoolului. În urma test`rii b`rbatului
cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare
de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat,
fapt pentru care acesta a fost dus la spital,
unde i-au fost prelevate mostre biologice
de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.
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În cauz` a fost întocmit un dosar penal
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
conducerea unui vehicul sub influen]a
alcoolului sau a altor substan]e.

A provocat un accident
rutier, fiind sub influen]a
alcoolului!
Cu dosar penal s-a ales [i un tân`r
care a provocat un accident rutier. Poli]i[tii
din cadrul Biroului Rutier Ia[i efectueaz`
cercet`ri în cadrul unui dosar penal întocmit
sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de
conducerea unui vehicul sub influen]a
alcoolului sau a altor substan]e. Din
investiga]iile efectuate pân` în prezent s-a
constatat faptul c`, în noaptea de 16 spre
17 ianuarie 2021, un tân`r de 26 de ani,
din ora[ul Hârl`u, în timp ce ar fi condus
un autoturism \n municipiul Ia[i, a intrat
în coliziune cu dou` ma[ini parcate, iar,
ulterior, ar fi plecat de la locul producerii
accidentului rutier. În urma impactului au
rezultat doar pagube materiale. Oamenii
legii au afirmat c`, \n momentul identific`rii,
[oferul a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o valoare de 0,44 mg/l alcool
pur în aerul expirat, fapt pentru care individul
a fost dus la spital, unde i-au fost prelevate
mostre biologice de sânge, în vederea
stabilirii alcoolemiei. Cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN
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Cifre sumbre pentru turismul din
jude]ul Ia[i `n 2020. Pandemia
COVID-19 a dat totul peste cap
Un dezastru f`r` precedent a
cuprins turismul din jude]ul
Ia[i \n anul 2020. Pandemia
COVID-19 a f`cut ca num`rul
de turi[ti s` fie extrem de mic,
iar structurile de cazare au
fost aproape goale. Situa]ia
pare c` nu se va \mbun`t`]i
nici \n prima parte din 2021
Un raport emis de Direc]ia Jude]ean` de
Statistic` (DJS) Ia[i a scos la iveal` o situa]ie
f`r` ie[ire pentru turismul din \ntreaga regiune.
Totul are leg`tur` cu perioada ianuarie-noiembrie
2020 din jude]ul Ia[i. Turismul din jude]ul Ia[i
a fost afectat de pandemia COVID-19, iar num`rul
de persoane care au ales s` vin` \n localit`]ile
din jude] a fost extrem de mic. „În perioada 1
ianuarie 2020 – 30 noiembrie 2020, comparativ
cu intervalul similar din anul anterior, sosirile
în structurile de primire turistic` cu func]iuni de
cazare s-au diminuat cu 58 la sut`. |nnopt`rile
au sc`zut cu 58,5 la sut`, \n timp ce durata
medie a [ederii a fost de 1,68 zile. |n aceea[i
perioad` din 2019, durata medie a [ederii a fost
de 1,70 zile”, se arat` \n raportul DJS Ia[i.

Turismul din jude]ul Ia[i \n
2020 a fost lovit de pandemia
COVID-19
Raportul DJS Ia[i arat` [i faptul c` \n cele
11 luni din 2020 luate \n calcul, \n jude] au ajuns
cu aproape 60 la sut` mai pu]ini turi[ti fa]` de
anul 2019. „Sosirile înregistrate în structurile de

primire turistic` \n cele 11 luni din 2020 luate
\n calcul au însumat 133.834 persoane. Cifra este
în sc`dere cu 58 la sut` fa]` de perioada 1
ianuarie – 30 noiembrie 2019. Sosirile turi[tilor
români în structurile de primire turistic` cu
func]iuni de cazare au reprezentat 88,3 la sut`
din num`rul total de sosiri. Num`rul de turi[ti
str`ini a fost de 11,7 la sut`. Cifra este mai mic`
fa]` de anul 2019, când s-au \nregistrat 18,9 la
sut`”, au mai spus reprezentan]ii DJS Ia[i. Turi[tii
care au ales s` vin` totu[i \n jude]ul Ia[i au ales
s` se cazeze \n general la hoteluri. „Pe tipuri
de structuri de primire turistic`, sosirile în hoteluri
de]in 82,2 la sut` din total. Pe categorii de
clasificare a structurilor de primire turistic`,
categoria 3 stele de]ine 41,9 la sut` din totalul
sosirilor. S-au \nregistrat 224.504 \nnopt`ri în
structurile de primire turistic` în perioada 1
ianuarie – 30 noiembrie 2020. Cifra este \n sc`dere
cu 58,5 la sut` fa]` de perioada 1 ianuarie – 30
noiembrie 2019. Durata medie a [ederii a fost
de 1,68 zile, din care 1,64 zile pentru turi[ti
români [i 1,98 zile pentru cei str`ini”, au mai
spus cei de la Direc]ia Jude]ean` de Statistic`
Ia[i. Ace[tia au f`cut [i o analiz` asupra situa]iei
din tot jude]ul Ia[i.

Sc`dere drastic` \n luna
noiembrie 2020 pentru
turismul din jude]ul Ia[i
Un num`r redus de turi[ti s-a \nregistrat [i
\n luna noiembrie 2020. „În luna noiembrie 2020,
comparativ cu luna corespunz`toare din anul
precedent, sosirile în structurile de primire turistic`
cu func]iuni de cazare au înregistrat o reducere
cu 61,7 la sut`, iar înnopt`rile cu 61,8 la sut`.

Sosirile înregistrate în structurile de primire
turistic` în luna noiembrie 2020 au însumat 11.331
persoane. Cifra este în sc`dere cu 61,7 la sut`
fa]` de cele din luna noiembrie 2019. Sosirile
turi[tilor români au reprezentat în luna noiembrie
2020 95,1 la sut` din num`rul total de sosiri. Sau \nregistart 10.778 persoane. Turi[tii str`ini au
reprezentat 4,9 la sut`, respectiv 553 persoane.
Cifra este cu 89,8 la sut` mai mic` fa]` de luna
noiembrie 2019”, au mai spus cei de la DJS Ia[i.
De asemenea, turi[tii str`ini provin în propor]ie
de 87,3 la sut` din ]`ri situate în Europa.

Pandemia COVID-19 a redus
afacerile din turism \n Ia[i
În structurile de primire turistic`, în luna
noiembrie 2020 au fost înregistrate 19.485 înnopt`ri.

Cifra este în sc`dere cu 61,8 la sut` fa]` de luna
noiembrie 2019. Durata medie a caz`rii în structurile
de primire turistic` este de 1,62 zile pentru
turi[tii români [i 3,74 zile pentru turi[tii str`ini.
Oficialii din sectorul de turism sper` \ns` la o
\mbun`t`]ire a situa]iei \n perioada urm`toare.
„Indicele de utilizare net` a locurilor de cazare
în luna noiembrie 2020 a fost de 17,8 la sut`
pe total structuri de cazare turistic`. Cifra este
mai sc`zut` cu 23,9 la sut` în compara]ie cu
cea din luna noiembrie 2019, când s-a \nregistrat
un procent de 41,7 la sut`”, se mai arat` \n
raportuL DJS Ia[i. Pe tipuri de structuri de
primire turistic`, \n noiembrie 2020 turi[tii au
preferat hosteluri (33,9 la sut`) [i popasuri turistice
(28,5 la sut`).
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Dezastru \n zona metropolitan` Ia[i. Incendii puternice
\n localit`]ile din jurul municipiului
|n ultimele zile, pompierii din cadrul ISU au
intervenit \n mai multe localit`]i din zona
metropolitan` Ia[i. Angaja]ii ISU Ia[i au fost
solicita]i s` sting` o serie de incendii izbucnite
la locuin]ele unor persoane. |n comune precum
Valea Lupului sau Bârnova, pompierii au fost
nevoi]i s` intervin` de mai multe ori \n doar
câteva ore
Sfâr[it de s`pt`mân` plin pentru pompierii din cadrul
Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i. Angaja]ii
Inspectoratului au fost solicita]i s` intervin` \n mai multe zone
din jude]ul Ia[i pentru a lichida unele incendii izbucnite la locuin]ele
unor persoane. Un astfel de incendiu a fost [i cel din localitatea
Vi[an, comuna Bârnova. „În urma incendiului a ars un perete din
lemn pe o suprafa]` de aproximativ 5 metri p`tra]i [i s-a degradat
plan[eul din lemn al locuin]ei pe o suprafa]` de aproximativ 25
de metri p`tra]i. Cauza probabil` de producere a incendiului a
fost co[ul de fum amplasat necorespunz`tor ori neprotejat termic
fa]` de materialele combustibile”, au men]ionat reprezentan]ii ISU
Ia[i. |n localitatea de lâng` Ia[i au avut loc mai multe incendii
de-a lungul timpului, ap`rute din neglijen]a proprietarilor.

Incendii puternice \n zona metropolitan`
Ia[i. Interven]ii \n comuna Valea Lupului
Pompierii ie[eni au intervenit \n dou` situa]ii [i \n comuna
Valea Lupului, comun` aflat` \n zona metropolitan`. „Echipaje din
cadrul Deta[amentului 1 de Pompieri Ia[i au intervenit în localitatea
Valea Lupului, pentru stingerea unui incendiu produs la o cl`dire
cu func]iuni mixte. În urma incendiului a fost ars` [arpanta

acoperi[ului pe o suprafa]` de aproximativ 0,5 metri p`tra]i. Cauza
probabil` de producere a incendiului a fost co[ul de fum amplasat
necorespunz`tor ori neprotejat termic fa]` de materialele combustibile”,
au mai men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i. O alt` interven]ie din
Valea Lupului a vizat stingerea unui incendiu produs la co[ul de
fum al unei locuin]e. Proprietarul casei a f`cut focul \n locuin]`
f`r` s` \nl`ture materialele inflamabile din jurul acestuia.

Locuin]` distrus` de fl`c`ri \n
comuna Aroneanu din jude]ul Ia[i
O alt` interven]ie din zona metropolitan` Ia[i a avut loc [i
\n comuna Aroneanu. La finalul s`pt`mânii trecute, pompierii
ie[eni au fost solicita]i \n comuna de lâng` Ia[i pentru stingerea
unui incendiu ap`rut la o locuin]`.
„În urma incendiului au ars acoperi[ul tip [arpant` pe astereal`
din lemn [i învelitoare din tabl` pe o suprafa]` de aproximativ
120 metri p`tra]i, grinzile acoperi[ului, izola]ia din polistiren pe
o suprafa]` de aproximativ 20 de metri p`tra]i. Au mai ars
aproximativ 12 metri cubi de material lemnos, tâmpl`ria a 4
ferestre [i 3 u[i [i s-au degradat tencuiala decorativ` a locun]ei
[i instala]ia electric`. Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost co[ul de fum amplasat necorespunz`tor ori neprotejat termic
fa]` de materialele combustibile”, au mai spus cei de la ISU Ia[i.

Autoturism distrus de fl`c`ri
\n comuna Ciurea
Cei de la ISU Ia[i au intervenit \n comuna Bârnova la un
incendiu ap`rut tot la o locuin]`. În urma incendiului au ars
astereala din lemn a acoperi[ului pe 70 de metri p`tra]i. Incendiul

a f`cut ca [i tavanul din lemn s` fie afectat pe o suprafa]` de
aproximativ 60 de metri p`tra]i. |n incendiu au ars mai multe
piese de mobilier, precum [i finisajele interioare ale locuin]ei.
Fl`c`rile au pornit tot din cauza co[ului de fum. Un alt incendiu
\n zona metropolitan` Ia[i a avut loc \n comuna Ciurea. Recent,
\n aceast` localitate a mai avut loc un incendiu. „Un echipaj din
cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a intervenit în localitatea
Ciurea. Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu
produs la un autoturism. În urma incendiului, autoturismul a fost
distrus în totalitate. Cauza probabil` de producere a incendiului
a fost un conductor electric defect ori neizolat corespunz`tor”,
au mai transmis cei de la ISU Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Universitatea ıCuza‰ din Ia[i se extinde `n
toat\ România. A fost stabilit un nou sediu
academic
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i se afl` \n plin` extindere. Deja, la
nivel de România a fost stabilit un nou
sediu academic, asta \n regiunea
Moldova. Institu]ia a efectuat o vizit`
oficial` la Consiliul Jude]ean Vrancea în
vederea înfiin]`rii unei extensiuni la
Foc[ani. Aici se propune func]ionarea a
10 programe de studii, dintre care 4 la
studii de licen]`. Modelul va fi cel deja
existent la B`l]i, Chi[in`u sau similar
celui în curs de înfiin]are la Boto[ani

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i se afl`
\n plin` extindere. Deja, la nivel de România, a fost stabilit un
nou sediu academic, asta \n regiunea Moldova. Deja, conducerea
institu]iei a f`cut o vizit` oficial` la Consiliul Jude]ean (CJ) Vrancea,
în vederea înfiin]`rii unei extensiuni universitare la Foc[ani.
Delega]ia UAIC a fost condus` de prof. univ. dr. Tudorel Toader,
rector. În cadrul întâlnirii s-a decis, de comun acord, înfiin]area
unei extensiuni universitare a UAIC la Foc[ani, pe modelul celor
deja existente la B`l]i [i Chi[in`u sau celei în curs de înfiin]are
la Boto[ani. Pentru extensiunea din Foc[ani, UAIC propune
func]ionarea a 10 programe de studii, dintre care 4 la studii de
licen]`.

Universitatea „Cuza” din Ia[i va deschide
extensiunea de la Foc[ani \n sediul fostei
Prefecturi Putna, cl`dire de patrimoniu
recent reabilitat`
Delega]ia Universit`]ii „Cuza” a fost format` [i din: conf. univ.
dr. Florin Br\nz`, prorector pentru programe de masterat, studii
doctorale, managementul calit`]ii [i Extensiunile UAIC, conf. univ.
dr. Constantin-Iulian Damian, prorector pentru programe de licen]`
[i activit`]i de formare a personalului didactic din înv`]`mântul
preuniversitar, conf. univ. dr. Ioana Maria Costea, decan al Facult`]ii
de Drept, prof. univ. dr. Con]iu Tiberiu {oitu, decan al Facult`]ii
de Filosofie [i {tiin]e Social-Politice, prof. univ. dr. Adrian Grozavu,
decan al Facult`]ii de Geografie [i Geologie, prof. univ. dr. Lucre]iuIon B\rliba, decan al Facult`]ii de Istorie, prof. univ. dr. Alexandru
Gafton, decan al Facult`]ii de Litere, conf. univ. dr. {tefan Boncu,
decan al Facult`]ii de Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei. Din
partea Consiliului Jude]ean Vrancea, au participat la întâlnire
C`t`lin Toma, pre[edinte, Ionel Cel-Mare, vicepre[edinte [i Raluca
Tatiana Dan, secretar general al jude]ului. Întâlnirea s-a încheiat
cu vizitarea imobilului în care va func]iona extensiunea UAIC din
Foc[ani, anume sediul fostei Prefecturi Putna, cl`dire de patrimoniu
recent reabilitat`.

existente la B`l]i [i Chi[in`u sau celei în curs de înfiin]are la
Boto[ani. Pentru extensiunea din Foc[ani, UAIC propune func]ionarea
a 10 programe de studii, dintre care 4 la studii de licen]`: Istorie
- forma de |nv`]`mânt la Distan]` (ID), Limba [i literatura român`
- o limb` [i literatura str`in` (englez`, francez`, german`, italian`,
latin`, rus`, spaniol`) - forma de |nv`]`mânt cu Frecven]` (IF),
Planificare teritorial` - form` de înv`]`mânt ID [i Asisten]` Social`
- form` de înv`]`mânt ID. Vor fi [i 6 la studii de master:
Management [i expertiz` vitivinicol` - master interdisciplinar, cu
speciali[ti din Ia[i [i exper]i din Fran]a (Bordeaux), Drept [i
ordine public`, forma de înv`]`mânt IF, Politici [i management
în educa]ie, forma de înv`]`mânt IF, Evaluare clinic`, consiliere
[i psihoterapie de cuplu [i familie, forma de înv`]`mânt IF, Politici
publice [i management institu]ional, forma de înv`]`mânt IF [i
Riscuri naturale, SIG [i teledetec]ie, forma de |nv`]amânt Frecven]`
Redus` (IFR). Fiecare program de studiu va demara cu câte o
grup` de studen]i, orarul fiind unul de tip modular.

Universitatea „Cuza”, \n plin`
expansiune academic` pe teritoriul
României [i al Republicii Moldova
Astfel, Universitatea „Cuza” este \n plin` expansiune academic`
pe teritoriul României [i al Republicii Moldova. Deja, au demarat
demersurile pentru ca UAIC s` aib` extensiuni \n jude]ele Boto[ani,
Neam] [i Vrancea, respectiv ora[ul B`l]i - Republica Moldova.
„|ntr-un parteneriat cu Universitatea Bucure[ti, respectiv Consiliul

Jude]ean Vrancea am f`cut toate demersurile pentru a avea o
extensiune a noastr` [i aici. Concret, noul pre[edinte al CJ de
aici, C`t`lin Dumitru Toma, ne-a pus la dispozi]ie cl`direa unui
fost liceu din localitatea Odobe[ti, cu o arhitectur` similar` cu
cea a Colegiului Na]ional Ia[i”, a punctat prof. univ. dr. Tudorel
Toader, rectorul de la „Cuza”.

Colaborare cu institu]ii din Chi[in`u Republica Moldova [i Bordeaux - Fran]a
Aici, masterul va fi realizat \ntr-o colaborare cu unit`]i de
\nv`]`mânt de profil din Chi[in`u - Republica Moldova [i Bordeaux
- Fran]a. „Mai departe, deja am f`cut mare parte din demersuri
pentru a avea extensiuni \n jude]ele Boto[ani [i Piatra-Neam].
Astfel, la Boto[ani vom avea 6 specializ`ri pe care le vom definitiva
\n perioada urm`toare, iar la Neam], noi, Universitatea «Cuza»,
aveam în centrul ora[ului o proprietate valoroas`. Din p`cate,
aceasta a fost l`sat` în paragin` de-a lungul anilor… P`cat c` a
fost a[a! Acum, chiar dac` e dezastru acolo, cu ajutorul prim`riei
din Piatra, vom demara un amplu proces de modernizare [i de
reabilitare a construc]iei. Aici vrem s` deschidem [i o gr`din]`
a Universit`]ii noastre”, a conchis rectorul Toader. Având \n vedere
toate acestea, trebuie scos \n prim-plan faptul c` cea mai veche
institu]ie de \nv`]`mânt superior a României are cea mai mare
expasiune din ]ar`, asta \n ultimii 10 ani.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

În cadrul întâlnirii s-a decis, de comun
acord, înfiin]area unei extensiuni
universitare a UAIC la Foc[ani, pe modelul
celor deja existente la B`l]i [i Chi[in`u sau
celei în curs de înfiin]are la Boto[ani
În cadrul întâlnirii s-a decis, de comun acord, înfiin]area unei
extensiuni universitare a UAIC la Foc[ani, pe modelul celor deja
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~nceput promi]\tor pentru etapa a doua de
vaccinare anti-COVID-19 la Ia[i. Ner\bd\tori
s\ se imunizeze, zeci de persoane au mers
la cele 17 centre deschise `n jude]ul Ia[i
Ieri s-a dat startul imuniz`rii anti-COVID19 \n rândul persoanelor incluse \n cea
de-a doua etap`. Cei mai mul]i ie[eni care
s-au prezentat \n centrele de vaccinare au
copii sau nepo]i care s-au imunizat \n
prima etap`. Gândul c` nu vor mai fi
afecta]i de infec]ia cu coronavirus \i
determin` s` accepte noul ser

Zeci de ie[eni inclu[i \n cea de-a doua etap` de vaccinare nu
au ratat ocazia de a se \nscrie pentru a se imuniza \mpotriva
virusului SARS-CoV-2. Medicii au observat c` cei mai mul]i ie[eni
care au venit s` se vaccineze fie au membri \n familie angaja]i
\n sistemul sanitar, fie au lucrat chiar ei \n unit`]i medicale.
|nso]i]i de copii [i nepo]i, au venit \n grab` la centrele de vaccinare
anti-COVID-19, unde s-au programat \n ultimele dou` zile. Pân`
\n prezent sunt 17 centre de vaccinare \n jude]ul Ia[i. |n unele
centre sunt imunizate 60 de persoane pe zi, iar \n altele chiar
[i 120, fiind distribuite un num`r de 3.204 de doze de vaccin
\mpotriva SARS-CoV-2. Mul]umite de alegerea f`cut`, persoanele
care au primit prima doz` de vaccin a[teapt` cu ner`bdare rapelul.

Dr. Simona Cogiana, coordonator centru de
vaccinare anti-Covid: „|[i sun` familia [i
spun c` au f`cut vaccinul [i nu doare”
Ie[enii au ie[it din centrele de vaccinare mul]umi]i de alegerea
f`cut`. Unii dintre ei se a[teptau ca injectarea cu noul ser s` fie
dureroas` [i au r`mas surprin[i s` vad` cât de u[or a decurs
totul. „Imediat dup` vaccinare sunau familia [i spuneau c` nu au
sim]it nicio durere si c` totul a fost bine. Din anumite motive,
unele persoane cred c` administrarea vaccinului doare, dar nu
este a[a. Am avut colegi, cadre medicale, care [i-au adus p`rin]ii
[i bunicii s` se vaccineze. Suntem foarte \ncânta]i s` vedem c`
\[i \ncurajeaz` ceilal]i membrii ai familiei s` se imunizeze. Ne
bucur`m c` putem s` ajut`m ca num`rul persoanelor vaccinate
s` fie mult mai mare. De luni [i pân` joi avem programa]i zilnic
câte 120 de persoane, ceea ce \nseamn` c` \ntr-o or` \ntr-un
singur cabinet avem de imunizat 10 ie[eni. Din discu]iile cu cei
care au venit la noi a observat c` cei mai mul]i au fost angaja]i
\n unit`]i medicale sau au \n familie rude care lucreaz` \n domeniul
sanitar. |n centrul de vaccinare se ocup` de triaj, administrare
[i monitorizare un medic coordonator, doi medici reziden]i
epidemiologi, un asistent medical generalist [i un asistent medical
epidemiolog”, spune dr. Simona Cogiana, coordonatoarea echipei
de vaccinare anti-COVID-19 la Spitalulul „Elena Doamna” din Ia[i.

Etapa a doua de vaccinare a \nceput mai
greu \n unele centre din Ia[i
Luni, \n mai multe centre de vaccinare din municipiul Ia[i sau distribuit dozele pentru persoanele programate \n cea de-a
doua etap`. Din acest motiv, la primele ore ale dimine]ii situa]ia
a fost mai dificil`, pân` când echipele de vaccinare s-au organizat
mai bine [i persoanele au \nceput s` vin` conform program`rii
online. Câte un flacon care con]ine 5 doze de vaccin anti-COVID19 este administrat \ntr-o or`. „La primele ore ale zilei de ieri
(n.r.-18 ianuarie 2021) a fost pu]in mai greu cu organizarea pentru
c` persoanele s-au prezentat \ntr-un num`r mai mare la prima
or`. Ulterior, fluxul s-a stabilizat, persoanele au venit conform
program`rii [i acum suntem \n grafic. |n fiecare or` sunt vaccinate
5 persoane, iar la un program zilnic de 12 ore sunt imunizate
60 de persoane. Am fost informa]i despre faptul c`, pân` miercuri
inclusiv, s-au ocupat deja toate locurile \n cadrul centrului nostru
de vaccinare”, explic` medicul Cristina Romina, de la centru de
vaccinare.

Centrele de vaccinare din Ia[i au \n
medie 5 ie[eni programa]i pe or`

Clinic „Elena Doamna” din Ia[i, din 10 \n 10 minute intrau \n
curtea unit`]ii ie[enii ner`bd`tori s` se vaccineze. Sprijini]i \n
cârje sau chiar [i \n scaun cu rotile, oamenii nu au dat \napoi.
Gândul c` vor fi proteja]i de infec]ia cu coronavirus care \i poate
aduce pe patul de spital i-a motivat s` se \nscrie imediat cum au
avut ocazia. „M-am vaccinat ast`zi (n.r.-18 ianuarie 2021). Sâmb`t`
m-a \nscris fata mea pe platforma online [i luni la ora 11:00 am
fost programat`. Am intrat la ora la care eram programat` [i
chiar sunt foarte mul]umit` c` nu a trebuit s` a[tept \n frig, fiind
bolnav`. Nu v`d de ce s` nu m` vaccinez, toat` lumea o s` fac`
asta. Bine c` eu am putut intra \n etapa asta [i am reu[it s` m`
imunizez. Am \n familie persoane care \[i doresc s` se vaccineze,
dar nu au vârsta [i nici nu au comorbidit`]i ca s` se poat`
programa”, a povestit o ie[eanc` dup` ce a ie[it dintr-un centru
de vaccinare anti-COVID-19.

Ie[enii s-au \nscris pe platforma
online imediat dup` ce a
devenit opera]ional` pentru ei
Persoanele incluse \n a doua etap` de vaccinare se pot \nscrie
singure pe platforma online sau pot apela la medicul de familie
[i la angajator. Totu[i, cei mai mul]i s-au \nscris singuri sau cu
ajutorul rudelor pentru a fi siguri c` sunt programa]i cât mai
repede.
„M-am programat pentru data de 28 ianuarie \mpreun` cu
so]ia mea. Nu avem boli cronice grave, eu am probleme cu
tensiunea, iar so]ia are [i ea ni[te afec]iuni, dar care \i permit
s` se vaccineze. Am ales centrul din apropierea domiciliului fiindc`
st`m \n zona T`t`ra[i. Acum o a[tept pe sora [i cumnata so]iei
care au intrat s` se vaccineze. Ne-am programat duminic` pe
platform` [i am anun]at medicul de familie. Cu vaccinul acesta,
p`rerile sunt \mp`r]ite, la fel ca [i cele despre credin]` [i biseric`.
Po]i alege s` crezi sau s` nu crezi. Dar dac` crezi \n Dumnezeu
[i nu exist`, nu ai ce s` pierzi, dar dac` nu crezi [i exist`, atunci
po]i s` pierzi totul. La fel [i cu vaccinul, nu ai nimic de pierdut
dac` ]i-l faci, ba din contr`, \i aju]i pe ceilal]i, \i protejezi. Eu am
lucrat ca inginer \n Spitalul de Neurochirurgie [i am \ncredere
\n actul medical”, a declarat un ie[ean prezent la un centru de
vaccinare.

„G. C`linescu”, Spital „Elytis”, Spital „Sf. Sava”, Policlinica „Regina
Maria”, Spitalul Clinic „Elena Doamna”, SC MedLife SA, {coala
Gimnazial` „B.P. Ha[deu”, Liceul Teoretic „Waldorf”, Tome[ti.
Pentru etapa a doua de vaccinare împotriva COVID-19, în jude]ul
Ia[i s-au ocupat pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/ pân`
ieri un num`r de 17.201 locuri pân` pe 31 ianuarie 2021.
Alexandra ABONICESEI

Triaj medical pentru orice persoan`
care se prezint` la un centru
de vaccinare anti-COVID-19
Imediat ce a trecut de u[a centrului de vaccinare, o persoan`
este \nregistrat` cu datele de identificare [i este verificat`
programarea. Dup` care prime[te un chestionar pe care trebuie
s` \l completeze cu \ntreb`ri despre istoricul medical. Ulterior,
pacientul este \ntrebat de c`tre un asistent medical despre alte
aspecte ce ]in de starea de s`n`tate, respectiv alergii la anumite
medicamente, dac` se afl` sub tratament pentru o anumit` afec]iune
[i alte detalii. Dac` \n urma triajului medical nu apare nicio
contraindica]ie, persoana va semna consim]`mântul de informare
[i este \ndrumat` c`tre cabinetul de vaccinare. Dup` ce i-a fost
administrat vaccinul anti-COVID-19, este supravegheat` timp de
15 minute de c`tre un medic. Pentru eventualele complica]ii,
fiecare centru este dotat cu o trus` medical` de urgen]`. „Se
realizeaz` un triaj medical pentru fiecare persoan` care vine pentru
a i se administra vaccinul anti-COVID-19. |n cazul celor care
sufer` \n acea zi de o boal` acut`, nu se poate administra. Pân`
\n momentul de fa]`, \n centrul nostru de vaccinare nu au fost
astfel de situa]ii, vaccinul fiind administrat pentru to]i cei programa]i
ast`zi. Fiec`rei persoane i se m`soar` temperatura [i dup` continu`
pa[ii”, a mai spus medicul Cristina Romina.

Lista centrelor de vaccinare anti-COVID-19
incluse \n etapa a doua \n jude]ul Ia[i

|n jude]ul Ia[i sunt 17 centre de vaccinare anti-COVID-19 [i
un total de 19 fluxuri. Astfel, ie[enii se pot programa online la
Vremea rece nu a \mpiedicat ie[enii vârstnici, cu boli cronice, unul dintre centrele: SC Antibiotice SA Ia[i, Podu Iloaiei, Tg.
s` se prezinte la centrele de vaccinare. Fie \n taxi, fie adu[i cu Frumos, Hârl`u, Pa[cani, Colegiul „Mihai Eminescu”, Colegiul „C.
ma[ina de copii [i nepo]i, la centrul de vaccinare de la Spitalul Negruzzi”, {coala Gimnazial` {t. Bârs`nescu”, {coala Gimnazial`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Fermierii din Ia[i au
primit banii pentru
motorina utilizat\ `n
agricultur\, trimestrul III.
Cererile pentru ultimele
luni de plat\ din anul
2020 se depun la APIA
Fermierii din Ia[i mai pot ob]ine ajutoarele financiare de la
APIA pentru trimestrul IV al anului 2020 dac` depun cererile
de plat` pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantit`]ile
de motorin` achizi]ionate [i utilizate în agricultur`, aferente
perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2020. Cererile se depun
de c`tre administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul
acestuia, caz în care împuternicirea este emis` de c`tre administratorul
/reprezentantul legal [i este înso]it` de copia actului de identitate
a persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acord` sub form`
de rambursare a diferen]ei dintre rata accizei standard [i rata
accizei reduse (stabilit` la 21,00 euro/1.000 litri) pentru motorina
utilizat` la efectuarea lucr`rilor mecanizate în agricultur` a c`rei
valoare unitar` este de 1,5258 lei/litru. Fermierii trebuie s` aduc`
o copie a facturilor/bonurilor fiscale de cump`rare a motorinei
emise de vânz`tor pe numele solicitan]ilor.

APIA face ultimele pl`]i c`tre fermierii
din Ia[i care solicit` ajutorul pentru
motorina utilizat` \n agricultur`
De asemenea, adeverin]a în original de la Registrul agricol,
cu suprafe]ele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit
modific`ri fa]` de cererea de acord pentru finan]are, trebuie
depus` de fermieri. Pentru sectorul zootehnic, cererile de plat`
pentru rambursare se depun la APIA Ia[i. Fermierii din Ia[i
pot solicita ajutoarele financiare [i pentru sectorul funciar,
apicol sau pentru solariile cu legume [i ciuperci. Potrivit
reprezentan]ilor APIA, toate documentele depuse în copie vor
fi certificate pentru conformitate cu originalul de c`tre solicitantul
sprijinului, înso]ite de semn`tur` [i vor purta sintagma „conform
cu originalul”. Subven]ia acordat` de APIA este mai mic` în
anul 2020, comparativ cu anul 2019, când decontul pentru un
litru de motorin` a fost de 1,8959 lei. |n anul 2020, cuantumul
sprijinului este de 1,5258 de lei per litru. Pentru trimestrul IV
din 2020 se va calcula aceea[i valoare ca [i cea acordat` în
celelalte 3 trimestre. Num`rul beneficiarilor din Ia[i care au
\ncasat ajutorul de stat la motorin` a crescut \n ultimii 2 ani,
astfel c` sumele \ncasate de fermierii din Ia[i au fost mai
mari. Fermierii din Ia[i au primit subven]ii \n valoare de 30
de milioane de euro, bani care reprezint` avansul din subven]ii
pentru campania APIA 2020. Din cei 20.000 de fermieri care
au depus cererile, au fost autoriza]i la plat` aproape 19.000
de fermieri. Restul sunt autoriza]i de inspectorii APIA \n aceast`
perioad` pentru continuarea pl`]ilor pentru diverse scheme de
finan]are precum SAPS (schema unic` de plat` pe suprafa]`),
pentru care fermierii care exploateaz` terenuri agricole primesc
100 de euro la hectar.
De asemenea, schemele pentru tinerii fermieri sau pentru
ecocondi]ionalitate sunt câteva dintre programele prin intermediul
c`rora agricultorii primesc subven]ii. Pl`]ile continu` [i pentru
fermierii din Ia[i care au depus cererile \n cadrul m`surii 21„Sprijin temporar cu caracter excep]ional acordat fermierilor
[i IMM-urilor care au fost afecta]i \n mod deosebit de criza
COVID-19”, destinat` urm`toarelor sectoare: zootehnic (bovine,
ovine [i caprine) [i vegetal (legume, fructe [i cartofi).
Raluca COSTIN
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Un medic ie[ean, orginar din Israel,
a deschis o afacere inedit\!

Fi]o[ii din s\lile de sport
viziteaz\ zilnic magazinul lui
Tony Zahra. A investit 35.000
de euro
|n urm` cu 5 luni, la Palas
Ia[i, \n zona de Food Court,
a fost deschis` o insuli]`
cu b`uturi [i mâncare
s`n`toas`. Aici se g`sesc
shake-uri proteice, o gam`
larg` de smoothie-uri [i
iaurt \nghe]at cu diferite
toppinguri. Investitorul
este un absolvent de la
UMF Ia[i
Un b`rbat venit \n urm` cu 8 ani s`
studieze Medicina la Ia[i a decis s` deschid`
o afacere inedit` \n zona food court din
Palas. Ideea afacerii este inspirat` de Orientul
Mijlociu. Tony Zahra, fost student la
Universitatea de Medicin` [i Farmacie”Grigore
T. Popa” Ia[i, a hot`rât s` \[i deschid`
propria afacere. A reu[it s` inaugureze \n
luna septembrie 2020 un spa]iu \n care
vinde produse destinate persoanelor care
vor un stil de via]` s`n`tos. Primii bani,
pentru a-[i \ndeplini visul, i-a f`cut din mici
investi]ii, dar a primit ajutor [i din partea
tat`lui. Costul total al investi]iei a fost de
aproximativ 35.000 de euro. „|mi doresc
de foarte mult timp s` am propria afacere,
dar \n anul 4 de facultate m-am hot`rât ce
voi face. Am luat decizia de a \ncepe o
astfel de afacere dup` un model v`zut \n
Israel. M-a atras succesul celui care avea
acest business [i am zis s` \ncerc [i \n
]ara \n care locuiesc de 8 ani. Mi-a fost
pu]in team` la \nceput de pierderile din
perioada rece din România. Eu am venit
cu o afacere care are succes \ntr-o ]ar` \n
care mai mereu este cald”, a declarat Tony
Zahra, patronul „Blend I’m Good”. Dup`
finalizarea studiilor, tân`rul antreprenor a
pus afacerea pe primul plan [i medicina
pe locul doi.
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Ingrediente exotice
reg`site \n re]etele
israelianului de la
„Blend I’m Good”
Produsele oferite de israelian la Palas
sunt foarte c`utate de pasiona]ii de sport
[i de cei care \[i doresc s` m`nânce s`n`tos.
Se pot cump`ra shake-uri proteice [i smoothieuri s`n`toase preparate din fructe proaspete.
Tony Zahra a ales s` impresioneze cu
alimente rar \ntâlnite \n co[urile ie[enilor.
Re]etele con]in ingrediente precum: unt de
caju, sirop de agave [i nuci pecan. Aprovizion`rile
se fac din supermarket-urile din Ia[i [i direct
de la produc`tori. Cafeaua este cump`rat`
de la un produc`tor din Ia[i [i este o cafea
pr`jit` la lemne. Mierea de albine, un
ingredient prezent \n re]ete, este achizi]ionat`
de la un apicultor din ora[ul Negre[ti,
jude]ul Vaslui. Tony Zahra, directorul „Blend
I’m Good”, se declar` mul]umit de succesul
pe care l-a avut \n primele luni de la
deschidere [i dore[te s` i[i extind` afacerea.
„Cu sprijinul tat`lui meu am reu[it s` \mi
\ndeplinesc visul. Am deschis \n plin`
pandemie, când totul era \nchis la food
court [i nu era voie s` se stea la mese. |n
primele 3 luni, imediat dup` ce am deschis,
a fost nebunie aici. Am avut exact succesul
la care m` a[teptam. Mi-am asumat pierderile
din perioada rece, dar sunt optimist c` de
prin luna martie voi reveni la succesul din
var`. |n septembrie reu[eam s` fac câte
1.000 de lei pe zi doar din vânzarea de

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.

frozen yogurt. M` gândesc s` extind ideea
de mâncare s`n`toas`. O s` adaug o vitrin`
pentru salat` de fructe [i fiecare client \[i
poate crea propria salat`”, a spus Tony
Zahra. Nici pandemia nu i-a pus piedici
tân`rului antreprenor. „|n perioada pandemiei
am avut clien]ii fideli care ne-au salvat.
Sportivi [i al]i clien]i, care ne-au devenit [i
prieteni, au venit \n fiecare zi s` cumpere
de la noi”, a mai spus Tony Zahra

El este propriul
s`u angajat
|n locul insulei „Blend I’m Good” s-a
desf`[urat \n trecut o afacere asem`n`toare,
dar nu a avut succes. Tân`rul antreprenor
a reu[it s` \[i cl`deasc` proiectul din fonduri
proprii. Deschiderea a avut loc \ntr-o perioad`
sensibil` pentru mul]i afaceri[ti. |n acest
context, s-a hot`rât s` nu fac` angaj`ri. A
preferat s` \[i ridice afacerea de unul singur
\n aceast` perioad`. „Nu am angajat pe nimeni
deoarece a fost perioada asta de pandemie
[i m-am gândit c` nimeni nu o s` aib` grij`
de locul acesta mai bine decât mine. Pl`nuiesc
s` \mi creez o echip`”, a spus directorul
„Blend I’m Good”. Veniturile firmei \n acest
moment sunt din vânzarea cafelei [i a shakeurilor proteice. Fiind la \nceput de drum,
Tony Zahra \[i promoveaz` afacerea pe
platformele de socializare [i \ncearc` s` \[i
atrag` clien]ii prin organizarea giveawayurilor. Afacerea este derulat` prin intermediul
societ`]ii Tony Cedric Blend SRL.
Andreea PåDURESCU

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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Antreprenorii din Ia[i sunt nemul]umi]i
de evaluarea cererilor depuse `n m\sura
2. Nu s-a aplicat principiul ıprimul venit,
primul servit‰, iar oamenii de afaceri
se tem c\ r\mân f\r\ banii promi[i
Antreprenorii din Ia[i care au depus
cererile \n m`sura 2 acuz` autorit`]ile c`
nu au procedat corect \n ceea ce prive[te
evaluarea \nscrierilor. Ace[tia spun c`
evaluarea s-a f`cut aleatoriu, ceea ce
este gre[it, pentru c` \n ordonan]a de
urgen]` scrie c` se aplic` principiul
„primul venit/primul servit”. Din cele
peste 700 de solicit`ri transmise din Ia[i,
abia un sfert au fost procesate, iar la nivel
na]ional, din cele 22.000 de cereri, au fost
verificate jum`tate
Au ap`rut noi nemul]umiri \n rândul antreprenorilor din Ia[i
care au depus cereri \n m`sura 2 dup` ce ace[tia au acuzat c`
autorit`]ile nu au procedat corect \n ceea ce prive[te derularea
etapelor din m`surile 1 [i 2, microgranturi [i granturi pentru
IMM-urile afectate de pandemia COVID-19. Oamenii de afaceri
din Ia[i care s-au \nscris \n aplica]ia pentru m`sura 2 sus]in c`
evaluarea cererilor depuse de c`tre antreprenori nu s-a f`cut
corespunz`tor cu ceea ce scrie \n ordonan]a de urgen]`. Astfel,
ace[tia acuz` autorit`]ile c` unele cereri au fost „s`rite”, astfel
c` antreprenorii care au a[teptat cu sufletul la gur` un r`spuns
privind cererea lor nu au primit niciun e-mail unde s` li se
confirme eligibilitatea cererii, dar nici faptul c` nu vor primi banii.
„|n condi]iile \n care se prezint` constant situa]ia cererilor procesate,
care a trecut deja de 10.000, nu ar fi trebuit s` primesc [i eu
un r`spuns, ]inând cont c` am num`rul RUE 23XX? Nimeni nu
m` poate ajuta cu un r`spuns la \ntrebarea mea, nici m`car cei
din Ministerul Economiei, dac` tot vorbesc cei care ne conduc
de transparen]`, birocratizare, corectitudine?”, sus]ine Silviu
Marinescu.

Antreprenorii din Ia[i sus]in c` nu se
respect` regulile privind evaluarea
cererilor depuse \n m`sura 2
Pe grupurile de socializare, unde se discut` intens aceast`
situa]ie, tot mai multe persoane, atât din Ia[i, cât [i din restul

]`rii, sus]in c` evaluarea cererilor de la m`sura 2 s-a f`cut aleatoriu
[i nu pe principiul „primul venit, primul servit”. „Din câte [tiu
eu, \n ordonan]a ini]ial`, exist` principiul «primul venit,primul
servit» ca element primordial [i esen]ial. Din raportul de azi,
afl`m c` s-au evaluat peste 10.000 de cereri. Eu, care m` reg`sesc
pe pozi]ia 33XX, am fost s`rit la evaluare. Am s` trimit o scrisoare
autorit`]ilor, ca s` aflu [i punctul lor de vedere. |n func]ie de
r`spunsul lor am s` depun o plângere penal` la DNA, pentru
abuz \n serviciu [i neaplicarea corect` a legii. Suplimentarea
bugetului la m`sura 2 nu anula de la sine principiul «primul venit,
primul servit». Am depus singur cererea, n-am apelat la vreun
consultant. Oare acesta s` fie motivul? Oare firmele de consultan]`
au pârghiile necesare s` for]eze evaluarea cu preferin]` a anumitor
dosare?”, sus]ine Mircea Ionescu.

autorit`]ilor. „Cred c` ar trebui s` ne explice clar ce e cu m`sura
2 pentru c` nu mai \n]elege nimeni nimic. Sunt f`cute cu dedica]ie
aceste m`suri, banii trebuie s` ajung` la anumite persoane? |mi
pun tot felul de \ntreb`ri pentru c` nimeni nu ne bag` \n seam`”,
sus]ine Vlad Sorin, un alt antreprenor din Ia[i, care a postat
mesaje pe grupurile dedicate celor care au aplicat \n m`surile
derulate de Ministerul Economiei. |n m`sura 1, prima deschis`
\n anul 2020, s-au \nscris 1.121 de beneficiari care au \ncasat
ajutoarele financiare de la stat de peste 2 milioane de euro.
Speciali[tii din cadrul Agen]iei pentru IMM-uri, Atragere de
Investi]ii [i Promovare a Exportului (AIMMAIPE) vor pl`ti [i
sumele c`tre beneficiarii care s-au \nscris \n m`sura 2, fiind vorba
de peste 700 de ie[eni cu afaceri \n turism, HoReCa sau comer]
cu cifre de afaceri mai mici \n anul 2020, comparativ cu anul
2019, din cauza pandemiei COVID-19.

Oamenii de afaceri din Ia[i acuz` o lips` de
comunicare din partea autorit`]ilor care
gestioneaz` acordarea granturilor
Antreprenorii din Ia[i vor s` depun` o solicitare semnat` de
mai multe persoane, din toat` ]ara, \ncrise \n m`sura 2, care sunt
nemul]umite de modul \n care se face comunicarea din partea

Patronii din Ia[i afecta]i de pandemia
COVID-19 mai au [anse s` ob]in` fonduri
de la stat \n m`sura 3
Cei care vor s` mai ob]in` al]i bani pot depune cererile \n
m`sura 3, sesiunea de \nscriere fiind deschis` pân` la data de
29 ianuarie 2021, ora 20:00. Pân` \n prezent, din cele 5.291 de
firme \nscrise \n aceast` m`sur`, pentru granturi de investi]ii
cuprinse \ntre 50.000 [i 200.000 de euro, 79 sunt firme din Ia[i.
IMM-urile din Ia[i care vor s` aplice în m`sura 3 pot consulta
procedura pe site-ul Ministerului Economiei. Aplican]ii vor intra
în aplica]ie, pe site-ul granturi.imm.gov.ro, vor desc`rca contractul
de finan]are, îl vor semna cu semn`tura electronic` [i îl vor
reînc`rca semnat în aplica]ie împreun` cu dovada cofinan]`rii
(extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau
contract de credit), respectând procentul pentru care au ob]inut
punctaj, în maximum 20 de zile de la data primirii. Dup` semnarea
acestuia de c`tre ordonatorul ter]iar de credite [i reînc`rcarea în
aplica]ie a contractului semnat de ambele p`r]i, institu]ia de credit
partener` selectat` de c`tre aplicant la înscriere va fi în[tiin]at`
electronic.
Raluca COSTIN

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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Ca-n filmele cu pro[ti `n comuna Ciurea din
jude]ul Ia[i, condus\ de primarul C\t\lin
Lupu! Ma[inile fac slalom printre stâlpii de
iluminat, uita]i pe mijlocul drumului. Vecinii
dau vina pe directorul Corneliu Melinte
Mai mul]i locuitori din comuna
Ciurea, jude]ul Ia[i, de
aproape 20 de ani, circul` cu
ma[inile printre stâlpii de
iluminat public
Un nou scandal a cuprins comuna Ciurea,
din jude]ul Ia[i. Totul a pornit de la mai mul]i
stâlpi de iluminat l`sa]i chiar pe mijlocul str`zii
Petalelor, din satul Lunca Cet`]uii. Povestea a
\nceput \n urm` cu 20 de ani, când \n zon`
existau pu]ine case construite. Printre primii
proprietari se num`r` Corneliu Melinte, actualul
director al Unit`]ii Medico-Sociale R`duc`neni. |n
acea perioad`, compania E.ON a extins iluminatul
pe strad`. S-a luat ca reper chiar gardul directorului.
|ns`, \n timp au construit [i al]i proprietari. |n
consecin]`, stâlpii de iluminat au r`mas \n mijlocul
drumului, dup` ce noii proprietari au retras
gardurile cu 3,5 metri, pentru l`rgirea arterei. |n
timp, Corneliu Melinte a fost rugat s` fac` la fel
pentru ca strada s` fie m`rit` dintr-un cap`t \n
altul. Dar a refuzat. „A[a este de foarte mult
timp. St`m cu stâlpii \n drum, nu a venit nimeni
s` fac` ceva. Noi am pl`tit stâlpii `[tia”, a spus
Liliana Buh`escu, proprietar pe strada Petalelor.

Primarul C`t`lin Lupu vrea,
dar nu poate
Contactat telefonic, C`t`lin Lupu, primarul
comunei Ciurea, a precizat c` nu poate face nimic
f`r` acordul proprietarului Corneliu Melinte.
Re]eaua urmeaz` s` fie deviat` doar \n contextul
\n care directorul ar dona prim`riei o bucat` de
teren. „Acum 20 de ani erau doar dou`, trei case

\n zon`. Cei care au cump`rat acolo [i-au retras
gardurile pentru c` strada era prea \ngust`. Nu
to]i [i-au retras gardurile. |n 2021 ne ax`m pe
extinderea iluminatului \n zonele unde nu este
curent. Am discutat acolo, dar nu au vrut s`
renun]e la o bucat` de teren. Ar costa \n jur de
2.000 de lei mutarea unui stâlp. Ne putem implica
doar dac` o bucat` de teren este donat` Prim`riei
Ciurea. Altfel, nu se poate interveni. Nu este o
investi]ie cu prioritate zero”, a precizat primarul
C`t`lin Lupu. |n ultima perioad`, Corneliu Melinte
a fost contactat de reprezentan]ii prim`riei, dar
nu s-a ajuns la o \n]elegere. |n acest moment,
Prim`ria Ciurea este interesat` de alt tip de
investi]ii.

Corneliu Melinte este
tran[ant, nu renun]`
la nicio palm` de p`mânt
Reporterii BZI au stat de vorb` cu Corneliu
Melinte, care a transmis c` nu va da curs ofertelor
f`cute de c`tre Prim`ria Ciurea. „Nu sunt dispus
s` renun] la nicio bucat` de teren. Eu nu mai
dau 3 metri, a[a c` tot praful se ridic` pe ferestre.
Nu \ncurc eu lucrurile acolo. Stâlpii respectivi ar
putea fi muta]i. Re]eaua de iluminat a fost extins`
pe strada Petalelor \n 1998, când nici m`car nu
era o strad`. Ultimii proprietari de la vale au
vândut terenurile de pe strad`. Conducerea prim`riei
de atunci trebuia s` aib` \n vedere ca prin
autoriza]iile de construire s` fie respectate c`ile
de acces. Poate se trezesc \ntr-o zi [i vor s` fac`
un aeroport \n curtea mea. La fel de bine pot
s` spun c` vor s` fac` un depozit de de[euri \n
curtea mea, a[a c` nu ai unde s` ]ii o pubel`.
Cei de la E.ON ar putea s` ia \n calcul s` pun`

stâlpii pe partea stâng`, ca s` fie \n linie dreapt`.
Fiecare \[i d` acolo cu p`rerea. S` g`seasc` o
solu]ie care s` nu afecteze. La fel de bine se pot
face [i bran[amente subterane. Autoriza]iile de
construire nu sunt date de actualul primar. Nici
mie nu-mi convine când urc pe strada Editurii,
nu \ncap dou` ma[ini. S`-l pun acum pe proprietar
s`-[i pun` gardul sub geam? Dac` nu le place,
de ce [i-au cump`rat aici? Oamenii trebuie s`-[i
asume. Este o situa]ie nepl`cut`”, a declarat
Corneliu Melinte.

Prim`ria Ciurea a fost
implicat` \ntr-un scandal cu
dezvoltatorii imobiliari
din cartierul Astoria

Lunca Cet`]uii. Ace[tia erau nemul]umi]i de faptul
c` prim`ria Ciurea a autorizat blocurile de locuin]e
colective ridicate de afaceristul Constantin Machedon.
Locuitorii din cartierul lui Constantin Machedon
au atras aten]ia c` str`zile din cartier nu sunt
betonate, de[i dezvoltatorul a promis c` va realiza
aceast` lucrare.
Nici m`car burlanele de la blocuri nu au fost
fixate corespunz`tor. Mai mult, sunt probleme cu
canalizarea din zon`, care s-a \nfundat destul de
des. Reprezentan]ii dezvoltatorului au transmis c`
este [i vina proprietarilor care ar arunca \n WCuri [erve]ele sau alte materiale care \nfund`
re]eaua. |n final, primarul C`t`lin Lupu a promis
c` va discuta cu reprezentan]ii ApaVital SA pentru
ca problema s` fie rezolvat`.

Recent, primarul C`t`lin Lupu a fost apostrofat
de mai mul]i locuitori din cartierul Astoria, sat

Ciprian BOARU

Capcane pentru ie[eni! Conest SA, firma afaceristului Viorel Cozma,
[i-a b\tut joc de lucr\rile din Tudor Vladimirescu! Prim\ria Ia[i
a pl\tit milioane de euro. Inaugurarea s-a f\cut `n vitez\
Lucr`rile Conest SA din
Tudor Vladimirescu au
l`sat \n urm` adev`rate
capcane pentru ie[eni.
Proiectul reabilit`rii
liniilor de tramvai din
Tudor a fost dat \n
folosin]` la finalul anului
2020. Numai c` firma
respectiv` nu a finalizat
chiar totul, pe traseu
fiind o sumedie de
lucr`ri de remediat
Imagini incredibile de pe [antierul
din Tudor Vladimirescu, tronson realizat
[i dat \n folosin]` de firma Conest SA,
controlat` de afaceristul Viorel Cozma.
Lucrarea de 7,2 milioane de euro a
fost realizat` cu fonduri europene. De[i
au inaugurat cu fast lucr`rile din cartierul

ie[ean, lucrarea prezint` numeroase
caren]e [i deficien]e, spre disperarea
[i nemul]umirea celor din zon`. Oamenii
reclam` capcanele l`sate \n urm` de
constructor, lucr`ri care nu au fost
remediate [i care au ajuns un pericol
pentru trec`tori. Compania Conest SA
a luat grosul de la Prim`ria Ia[i pentru
acest proiect, \ns` lucrarea las` mult
de dorit.

Imagini [ocante dup`
lucr`rile Conest SA din
Tudor Vladimirescu

s` se \mpiedice [i s` cad` cu astfel
de capcane la tot pasul. Nu este normal
ce au f`cut pe toat` strada”, a spus
un ie[ean din zon`. Oamenii sus]in c`
firma Conest SA a lucrat \n b`taie de
joc. „Eu nu \n]eleg de ce nu este o
comisie care s` verifice calitatea lucr`rilor
efecuate pe domeniul public. Cablurile
sunt deconectate [i l`sate s` atârne pe
stâlpi, trotuarele sunt sparte [i peticite
prost etc. Oricum, apreciem lucr`rile
de modernizare, dar cred c` este p`cat
s` nu finalizezi cum trebuie”, a spus
un alt ie[ean din zon`.

Ie[enii au ar`tat diversele capcane
Prim`ria Ia[i nu a
l`sate \n urm` de [antierul Conest SA.
recep]ionat lucrarea din
Cablurile continu` s` atârne, iar capacele
cartierul Tudor
de canal \nc` nu au fost aduse la nivel.
Vladimirescu
„Au l`sat astfel de mici capcane prin
urm` s` te \mpiedici de ele la tot pasul.
Prim`ria Ia[i a ar`tat c` lucr`rile
Nu \n]eleg de ce s-a ajuns aici dac` f`cute de Conest SA \n Tudor Vladimirescu
tot au f`cut o lucrare de asemenea \nc` nu au fost recep]ionate. Municipalitatea
anvergur`. Sau poate vor ca oamenii a ar`tat c` firma trebuie s` remedieze
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

toate problemele ap`rute pe cheltuiala
proprie. „|nc` nu s-a recep]ionat lucrarea,
mai sunt unele lucruri de remediat,
cum ar fi [i cele exemplificate. |n orice
caz, municipalitatea va face verificarea
investi]iei dup` finalizarea lucr`rilor.
Orice problem` va fi remediat` de c`tre
constructor”, a spus Sebastian Buraga,
purt`torul de cuvânt al Prim`riei Ia[i.
La finalul lunii decembrie 2020, lucr`rile
au fost finalizate, \ns` recep]ia a fost
amânat`.

Probleme \n tot
cartierul din municipiul
Ia[i. Lucrare derulat`
cu scandal de firma
Conest SA
Contractul a fost derulat prin Agen]ia
pentru Dezvoltare Regional` Nord-Est
(ADRNE). Firma Conest SA, administrat`
de controversatul Viorel Cozma, a trebuit
s` execute lucr`ri de construc]ii [i
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

instala]ii aferente liniei de tramvai,
intersec]ie Buc[inescu - bulevardul
Tudor Vladimirescu - intersec]ie Calea
Chi[in`ului. Contractul a prev`zut [i
reabilitarea celor dou` peroane din
sta]ia Tudor Vladimirescu, reabilitarea
podului Tudor Vladimirescu [i construirea
a dou` sta]ii de tramvai. Lucrarea din
zona Tudor Vladimirescu a adus problemele
celor din zon` \nc` de la bun \nceput.
{antierul a f`cut ca afacerile din zona
Tudor s` aib` de suferit vreme \ndelungat`.
Lucr`rile f`cute \n Tudor Vladimirescu
nu sunt singurele cu probleme pentru
Conest SA. Firma cu lipici la contractele
publice a ajuns s` fac` lucr`ri \n tot
ora[ul. |n afara [antierului din Tudor,
firma respectiv` a f`cut pr`p`d [i \n
zona de la Sta]ia P`durii. Lucr`rile
f`cute de firma respectiv` au dus chiar
la fisurarea pere]ilor de la casele din
vecin`tate, spre nemul]umirea oamenilor.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ho]ul care a b\gat spaima `n austrieci
va fi extr\dat `n România! A l\sat f\r\
portofele zeci de c\l\tori cu metroul
din Viena! Judec\torii ie[eni au
dispus aducerea `n ]ar\ a individului
Un individ condamnat dup` ce
a jefuit zeci de persoane \n
Austria este pe cale s` revin`
\n România. Procurorii ie[eni
le-au cerut judec`torilor s`
admit` extr`darea lui C`t`lin
Ionel Dura. Individul va
executa pedeapsa \ntr-un
penitenciar din ]ar`, dup`
decizia luat` de magistra]ii din
cadrul Cur]ii de Apel Ia[i
„Spaima Europei” este pe cale de a reveni
\n ]ar`! C`t`lin Ionel Dura a jefuit peste 40 de
persoane \n metroul din Viena (Austria)! Astfel,
judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au admis
recent trimiterea \n ]ar` a b`rbatului.
„Instan]a admite sesizarea Parchetului de pe
lâng` Curtea de Apel Ia[i. Dispune recunoa[terea
[i punerea în executare în România a sentin]ei
de pe 22 septembrie 2020 a Tribunalului Landului
Viena, prin care s-a dispus condamnarea la 3 ani
de închisoare a lui C`t`lin Ionel Dura pentru furt
grav calificat, înstr`inare de mijloace de plat`
destinat` pl`]ii f`r` numerar, sustragere de
documente [i sustragere permanent` din posesie.
Dispune continuarea execut`rii pedepsei într-un
penitenciar din România. Dispune transferarea
persoanei condamnate, în prezent de]inut` întrun penitenciar din Austria, într-un penitenciar din
România, pentru continuarea execut`rii pedepsei.
Scade din pedeapsa de 3 ani de închisoare perioada
deja executat` pân` pe 3 decembrie 2020, respectiv

144 de zile de închisoare”, au precizat magistra]ii
ie[eni.

C`t`lin Ionel Dura,
acuzat de comiterea
a zeci de jafuri \n Viena
Procesul care \l prive[te pe C`t`lin Ionel Dura
a \nceput pe 14 ianuarie 2021. Atunci, procurorii
au cerut Cur]ii de Apel Ia[i ca individul de 43
de ani, originar din Bârlad, jude]ul Vaslui, s` fie
transferat. Conform anchetatorilor austrieci, individul
a comis zeci de jafuri \n Viena. „|n perioada 22
august 2019 - 12 iulie 2020, par]ial în colaborare
cu alte persoane, inculpatul a sustras sau a încercat
s` sustrag` bunuri mobile str`ine în valoare de
peste 5.000 de euro, respectiv telefoane mobile
[i portofele, din gen]ile unui num`r de 43 de
persoane v`t`mate, faptele fiind comise în vagoane
de metrou. Prin ac]iunile descrise anterior, acesta
a sustras [i carduri de bancomat sau de credit
de la persoane v`t`mate (aproximativ 20 de
victime)”, au afirmat magistra]ii austrieci.
Potrivit acestora, prin ac]iunile descrise anterior,
„Spaima Europei” a furat [i documente ale victimelor
care se aflau în portofele, asupra c`rora nu avea
dreptul de de]inere, cu inten]ia de a împiedica
folosirea lor în circula]ia legal`, spre dovedirea
unui drept, respectiv un permis de conducere [i
talonul de înmatriculare a unui autoturism, permisul
interna]ional [i legitima]ia apar]inând unei alte
persoane v`t`mate, legitima]ia [i permisul de
conducere apar]inând unei alte victime, cardul de
asigurare apar]inând altcuiva, abonamente pentru
mijloace de transport în comun [i legitima]ia de
pensionar apar]inând unei femei etc.

Interzis pe teritoriul Austriei
pentru un deceniu, dar nu
vrea s` revin` acas`!
Oamenii legii din Austria au mai sus]inut c`,
prin infrac]iunea de „sustragere permanent` din
posesie”, individul, dup` sustragerea unor bunuri
din posesia unor persoane v`t`mate, le-a aruncat,
f`r` a [i le însu[i sau a le da unei alte persoane.
„Prin hot`rârea Oficiului Federal pentru Str`ini
[i Azil din 2 octombrie 2020 s-a luat fa]` de
condamnat m`sura interdic]iei de re[edin]` pe
teritoriul statului austriac, pe o durat` de 10 ani.
Din durata total` a pedepsei, de 1.095 de zile de
închisoare, condamnatul a executat, pân` pe 3
decembrie 2020, 144 de zile de închisoare, urmând
ca pedeapsa s` fie executat` integral pe 13 iulie
2023. Persoana condamnat` nu este de acord s`
continue executarea pedepsei în România, pe

motiv c` sunt mai bune condi]iile de deten]ie din
Austria”, au mai men]ionat magistra]ii austrieci.
Totu[i, judec`torii ie[eni au constatat c`,
potrivit legisla]iei, de[i C`t`lin Ionel Dura refuz`
s` continue executarea pedepsei în România,
recunoa[terea hot`rârii de condamnare poate fi
dispus` [i în lipsa consim]`mântului acestuia.
Asta, deoarece autorit`]ile din statul de condamnare
au luat m`sura interdic]iei de re[edin]` fa]`
condamnat. „Consim]`mântul nu este necesar
atunci când persoana condamnat` este cet`]ean
român [i tr`ie[te pe teritoriul României sau, de[i
nu tr`ie[te pe teritoriul României, va fi expulzat`
în România. În cauz`, autorit`]ile din statul de
condamnare au luat fa]` de condamnat m`sura
interdic]iei de re[edin]` pe teritoriul statului
austriac, pe o durat` de 10 ani”, au ad`ugat
magistra]ii \n cazul „Spaimei Europei”.
Ciprian NEDELCU

O adolescent` a fost târât` \ntr-o p`dure din Ia[i
[i violat` cu bestialitate de fostul iubit. Nu a spus
nimic de ru[ine, iar la scurt timp a fost din nou abuzat`
Caz incredibil la Ia[i. Un individ a
luat cu for]a dintr-un magazin o
pu[toaic` [i a violat-o de mai
multe ori. A fost nevoie de mai
bine de 3 ani pentru ca violatorul
s` fie tras la r`spundere, iar zilele
trecute a ajuns \n pu[c`rie. Cinci
ani va sta individul acolo, dup` ce
anchetatorii au reu[it s` probeze
agresiunile
O adolescent` a fost r`pit` din fa]a unui
magazin [i violat` \n repetate rânduri. Zilele
trecute, agresorul s`u a ajuns \n arest [i are de
stat \n spatele gratiilor 5 ani. Povestea \ncepe \n
anul 2017, \n satul Domni]a, din comuna }ibana.
Pe 8 iunie, adolescenta \n vârst` de 16 ani a
mers la un magazin \mpreun` cu dou` prietene.
Copila a c`rei identitate o vom proteja a fost
abordat` de fostul ei prieten. Dup` ce prietenele
ei au intrat \n magazin, adolescenta a fost tras`
de mâini pân` \ntr-o zon` \mp`durit`, iar acolo
a fost violat`. Dup` ce a fost batjocorit`, copila

nu a spus nimic, de ru[ine. Ulterior, dup` aproape
dou` s`pt`mâni, cei doi s-a \ntâlnit din nou, de
aceast` dat` \n zona Breazu, unde lucrau. Costel
Marin avea 21 de ani atunci, iar adolescenta 16.
A violat-o de mai multe ori, cât timp au fost la
munc`. Abia dup` ce a plecat de acolo tân`ra
le-a povestit p`rin]ilor prin ce a trecut.

A primit 5 ani de \nchisoare
pentru c` [i-a violat fosta
iubit`

de Judec`toria Ia[i, pe numele unui tân`r de 27
de ani, din comuna }ibana. Acesta a fost condamnat
pentru s`vâr[irea infrac]iunii de viol. În baza
mandatului de executare a pedepsei închisorii,
tân`rul a fost depus în Penitenciarul Ia[i, în
vederea execut`rii pedepsei”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Un alt individ a primit 18 ani
de pu[c`rie pentru viol

|n urm` cu câteva luni, un individ acuzat c`
Dup` ce au aflat prin ce a trecut fata lor, a batjocorit dou` rude minore a fost condamnat
p`rin]ii au mers la poli]ie [i au depus o reclama]ie. la o pedeaps` rezultant` de 18 ani [i dou` luni
Asta se \ntâmpla \n anul 2017. Timp de mai mult de temni]`. De asemenea, magistra]ii din cadrul
de 3 ani, oamenii legii au f`cut verific`ri [i l-au Judec`toriei Ia[i l-au obligat pe Iulian Ciasnog s`
trimis \n judecat`. |ntr-un final, zilele trecute, le achite victimelor câte 20.000 de euro, drept
Costel Marin a fost condamnat la 5 ani de pu[c`rie. daune morale. Astfel, dou` minore au fost nevoite
Poli]i[tii, cu mandatul de executare a pedepsei s` treac` prin experien]e groaznice, fiind supuse
\n mân`, au mers la poarta b`rbatului [i l-au la perversiuni inimaginabile. Cel care le-a abuzat
condus spre \nchisoare. „Poli]i[tii Postului de sexual este nimeni altul decât tat`l [i, respectiv,
Poli]ie }ibana au pus în aplicare un mandat de unchiul celor dou` feti]e, spun procurorii ie[eni.
executare a pedepsei de 5 ani de închisoare emis Reprezentan]ii Parchetului de pe lâng` Judec`toria
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ia[i l-au trimis în judecat` pe Iulian Ciasnog (46
de ani), pentru viol, agresiune sexual`, corupere
sexual` a minorilor [i violen]` în familie. Potrivit
anchetatorilor, în cursul lunii iulie 2018 [i pe 5
august 2018, individul ar fi violat-o pe fiica sa în
vârst` de 15 ani, copila fiind diagnosticat` cu o
afec]iune teribil`. „Inculpatul a violat-o pe fiica
sa minor`, între]inând cu aceasta, prin constrângere
[i profitând de imposibilitatea acesteia de a se
ap`ra [i de a-[i exprima voin]a, dou` raporturi
sexuale complete. Cu ocazia consum`rii primului
raport sexual cu aceasta, inculpatul a mângâiato pe cealalt` minor`, de cinci ani, în zona genital`,
s`rutând-o pe gur`, dup` care, în prezen]a acesteia,
a între]inut un raport sexual oral cu cealalt` parte
v`t`mat`. În cursul lunii iulie, inculpatul, fiind
singur la domiciliu cu minora de cinci ani, a
între]inut cu aceasta, prin constrângere [i profitând
de imposibilitatea ei de a-[i exprima voin]a, un
raport sexual oral complet”, au men]ionat procurorii
ie[eni.
Drago[ SAVIN
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN

GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

0747168057;
comercial@automatic.ro.

0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

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

Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.

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

Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.

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

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

LICITA}II

Subscrisul, C.I.I. Ardelianu Ovidiu
Lucian, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC LARDO
S.R.L cu sediul social în Com.
{ef santier, studii superioare,
Sudor, f`r` studii [i experien]`
Bivolari, Sat Bivolari, Jud. Ia[i,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
precizate, FARM CAMARA SRL.
Num`r de ordine în Registrul
Rela]ii la: 0232/230694;
Rela]ii la: 0729134149.
Comer]ului: J22/1351/1993;
office@conestiasi.ro.
Tâmplar, scoal` profesional`/
C.U.I : 4106056, numit prin
curs calificare, f`r` experien]`
{ofer, f`r` studii [i experien]`
sentin]` civil` nr.
precizat`, DAS SERVICE SRL.
precizate, GLANCE OPTICAL
435/08.03.2016, pronun]at` în
Rela]ii la: 0232/230637;
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
dosarul nr. 2931/99/2013
0232/262800; 0744275627;
(121/2013), anun]` în
{ofer autocamioane mare tonaj,
service@das-instalatii.ro.
conformitate cu prevederile Legii
permis categ.BE-CE- DE,
85/2006, scoaterea la vânzare
certificat transport rutier, DAS
Tâmplar universal, studii
prin licita]ie public` cu strigare a
SERVICE SRL. Rela]ii la:
generale/medii/profesionale; cu
activului apar]inând debitoarei
0232/230637; 0232/262800;
/f`ra experien]`,
S.C. LARDO S.R.L: Nr. Crt 1;
0744275627; service@dasWOODEN&ROOFING SRL.
Denumire/descriere Activ: Teren
Rela]ii la: 0742129778;
instalatii.ro.
intravilan – curti constructii situat
0721409622; 0772169364;
Sofer automacaragiu, studii
în Comuna Bivolari, Jud. Ia[i, în
irina.atudorei@gmail.com.
medii, calificare, f`r` experien]`
suprafa]` de 466,39 m.p, Carte
precizat`, certificat transport
Tehnician electrician, f`r` studii [i Funciara nr. 60151/Bivolari (nr.
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
experien]` precizate, RANCON
C.F. vechi 14), nr. cadastral 13,
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
DAS SRL. Rela]ii la:
compus din - teren categoria CC
0232/230637; 0232/262800;
rancon93@yahoo.com.
cu suprafa]a de 290,39 m.p. [i
office@das-instalatii.ro.
teren categoria CC cu suprafa]a
Tinichigiu, [coala profesional`/
de 176 m.p. Mentiuni: În C.F.
curs calificare, f`r` experien]`
Specialist \mbun`t`]ire produse,
este precizat` construc]ia C1
precizat`, DAS SERVICE SRL.
studii superioare, experien]` 1
depozit cu suprafa]` util` de
Rela]ii la: 0232/230637;
an, limba engleza avansat, HCL
173,60 m.p., num`r cadastral
0232/262800; 0744275627;
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
13-C1 care nu mai exist` faptic
Rela]ii la: 0758098600;
service@das-instalatii.ro.
pe teren, fiind autodemolat` din
TAG.Romania@hcl.com.
anul 2011.Pre] de Evaluare:
Tinichigiu industrial, studii medii,
4.210 lei (la care nu se aplica
calificare, f`r` experien]`
Specialist \n recrutare, studii
TVA); Pre] pornire ( 30% din
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
superioare, experien]` 2 ani,
valoarea de evaluare):1.263 lei (la
0232.230637; 0232.262800;
FUNDATIA ALATURI DE VOI
care nu se aplic` TVA). Licita]iile
ROMANIA. Rela]ii la:
office@das-instalatii.ro.
vor avea loc \n Ia[i, str. Cuza
0232/275568;
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
Voda, nr. 4, et.1, cam. 108, Jud.
resurse.umane@alaturidevoi.ro
[i \nvelitori, studii
Ia[i în datele de 21.01.2021,
genrale/medii/profesionale; cu/
Specialist \n rela]ii de munc`,
28.01.2021, 04.02.2021,
studii superioare, experien]` 5-10 f`r` experien]`
11.02.2021, 18.02.2021,
WOODEN&ROOFING SRL.
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
25.02.2021, 04.03.2021,
Rela]ii la: 0742129778;
ROMANIA. Rela]ii la:
11.03.2021, 18.03.2021 si
0721409622; 0772169364;
0232/275568;
25.03.2021, ora 12°°.
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
irina.atudorei@gmail.com.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
Specialist Marketing, studii
Turnator formator, f`r` studii [i
bunul [i descrierea bunului poate
superioare, f`r` experien]`
experien]` precizate, RANCON
fi consultat` la sediul
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
lichidatorului. To]i cei care
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
rancon93@yahoo.com.
pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile vor anun]a \n
Specialist marketing, studii
Vânz`tor, studii medii, absolvent
scris lichidatorul judiciar cu cel
superioare, f`r` experien]`
promo]ia 2020, SES MEDIA
pu]in o zi înaintea datei fixate
precizata, UTILDECO GROUP
FOOD SRL. Rela]ii la:
pentru sedinta de licita]ie la
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
0739900901;
sediul din Ia[i, str. Cuza Voda,
resurse.umane@utildeco.ro.
claudiu.astefanoae@gmail.com.
nr. 4, et.1, cam. 108, Jud. Ia[i.
Stivuitorist, studii medii; cu
Zidar, studii de specialitate,
Pentru participarea la licita]ie,
experien]` min.3 ani,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
GREENFIBER INTERNATIONAL
Rela]ii la: 0232/230694;
depun` la sediul lichidatorului
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
office@conestiasi.ro.
judiciar din Ia[i, str. Cuza Voda,
0332/411853;
nr. 4, et.1, cam. 108, Jud. Ia[i,
Vopsitor
auto,
studii
medii,
f`r`
office@greenfiber.ro.
cu
cel pu]in 24 ore \nainte de
experien]` precizat`, COMPLETE
data licita]iei, urm`toarele
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
Strungar, f`r` studii [i experien]`
documente: - Dovada achit`rii
0742870038;
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
garan]iei de participare în valoare
simionescu11alexandru@gmail.c
la: 0232/231222;
de 10 % din pre]ul de începere a
rancon93@yahoo.com.
om.
licita]iei pentru bunul care
inten]ioneaz` s` \l cumpere în
Stungar universal, studii medii,
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
contul debitoarei S.C. Lardo
f`r` experien]` precizat`, PROexperien]` precizat`, DAS SRL.
CNC SRL. Rela]ii la:
Rela]ii la: 0232.230637;
S.R.L deschis la Banca
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Româneasc` –
RO37BRMA0240024357500000;
- Dovada achitarii taxei de
participare la licita]ie în valoare
de 200 lei; Prin înscrierea la
licita]ia public` cu strigare se
consider` ca ofertantul accept`
pre]ul de pornire la licita]ia
bunului pentru care a depus
documenta]ia de înscriere la
licita]ie [i condi]iile stipulate în
regulamentul de vânzare.
Ofertan]ilor care particip` la
licita]ie [i nu ofer` un pre] egal
sau mai mare decât pre]ul de
pornire, li se va re]ine garan]ia de
participare. Rela]ii suplimentare
la telefon 0754522648.

NOTIFICåRI
Subscrisa, SOLVENS SPRL, cu
sediul în mun. Ia[i, str. Armean`,
nr. 11, în calitate de
administrator judiciar al S.C.
Agro Radena S.R.L., desemnat
prin Sentin]a civil` nr.
2/13.01.2021, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în dosarul nr.
4342/99/2020, CUI: 26789227,
J22 /541 /2010, c` prin Sentin]a
civil` nr. 2/13.01.2021,
pronun]at` de Tribunalul Ia[i în
dosarul nr. 4342/99/2020, s-a
dispus deschiderea procedurii
generale a insolven]ei împotriva
debitoarei si s-a desemnat
administratorul judiciar. Termenul
limit` pentru înregistrarea
crean]elor asupra averii
debitoarei este 01.03.2021. În
temeiul art. 114 alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 privind
procedura insolven]ei,
nedepunerea cererii de admitere
a crean]ei pân` la termenul
men]ion atrage, în ceea ce
prive[te crean]a/crean]ele pe
care le de]ine]i împotriva
debitorului, dec`derea din
dreptul de a fi înscris în tabelul
creditorilor [i pierderea calit`]ii de
creditor îndrept`]it s` participe la
procedur`. Alte termene stabilite
prin hot`rârea de deschidere a
procedurii: - Termenul de
verificare a crean]elor,
întocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului preliminar
este 22.03.2021. - Termenul de
formulare a contesta]iilor la
tabelul preliminar este de 7 zile
de la data public`rii în Buletinul
procedurilor de insolven]` a
tabelului preliminar. - Termenul
pentru solutionarea eventualelor
contestatii la tabelul preliminar si
definitivarea tabelului de crean]e
este la data de 21.04.2021. Termenul pentru continuarea
procedurii este 21.04.2021.
Adunarea creditorilor: - Se
notific` faptul c` prima Adunare
a creditorilor va avea loc la sediul
ales al administratorului judiciar
din mun. Ia[i, str. Armean`, nr.
11, jud. Ia[i. Data: 26.03.2021,
Ora: 12.00 - Ordinea de zi:
1.Alegerea Comitetului
creditorilor si desemnarea
presedintelui acestuia;
2.Confirmarea sau înlocuirea
administratorului judiciar si
stabilirea remunera]iei acestuia.
Rela]ii suplimentare la tel/fax:
0232/433.533 si mobil:
0724/335.784, 0744/609.310.
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Temperaturile sc\zute nu vor modifica
manifestarea infec]iei cu coronavirus `n
rândul popula]iei. Dr. Florin Ro[u: ıVirusul
SARS-CoV-2 nu ]ine cont de temperaturi‰
Virusul SARS-CoV-2
nu este influen]at de
vremea rece de afar`.
Nici noua tulpin` nu
pare s` sufere
modific`ri din cauza
gradelor. Anul acesta,
infec]ia cu coronavirus
a redus num`rul de
cazuri de grip` de
sezon. Motivul este
dat de m`surile de
preven]ie existente
pentru COVID-19

|n ultimele zile, temperaturile au
sc`zut sub zero grade Celsius. Chiar
dac` apar aceste schimb`ri ale vremii,
se pare c` virusul SARS-CoV-2 nu este
influen]at \n niciun fel. Acesta a rezistat
pe parcursul celor patru anotimpuri
f`r` s` se manifeste diferit. Cât despre
noua tulpin` care amenin]` cu o rat`
de râspândire cu peste 70 la sut` mai
mare decât cea existent`, nu s-au
observat modific`ri date de gradele
temperaturilor \nregistrate. Din acest
motiv, medicii ie[eni recomand`
persoanelor s` nu renun]e la m`surile
de preven]ie sau la decizia de a se
vaccina \mpotriva noului coronavirus.
Speciali[tii epidemiologi explic` faptul
c` nu exist` motive \ntemeiate s`
consider`m c` vremea rece poate s`
distrug` virusul SARS-CoV-2. Temperatura
corpului uman se situeaz` \n mod
normal \ntre 36,5° C [i 37°C, indiferent
de temperatura exterioar`.

confirmate pozitiv, 6.812 au fost externate
pân` \n prezent. Din fericire, ieri nu
a decedat niciun pacient internat pe
patul de spital, iar 6 ie[eni s-au vindecat
de boala COVID-19 [i au fost externa]i.
Num`rul de decese a ajuns la un total
de 495. În spitalele suport COVID-19
mai erau libere 262 de paturi: 46 de
paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase,
9 paturi la Spitalul de Pneumoftiziologie,
33 de paturi la Spitalul Hârl`u, 20 de
paturi la Spitalul de Recuperare, 71 de
paturi la Spitalul C.F. Ia[i, 7 paturi la
Spitalul Sf. Spiridon, 17 paturi la Spitalul
Militar, 59 de paturi la Spitalul C.F.
Pa[cani.

Virusul SARS-CoV-2
este rezistent [i la
temperaturile sc`zute
din aceast` perioad`
|n timp ce meteorologii anun]`
temperaturile cele mai sc`zute din acest
sezon, medicii atrag aten]ia asupra
infec]iei cu coronavirus. Comparativ cu
alte virusuri existente, virusul SARSCoV-2 nu pare s` sufere modific`ri,
fiind la fel de amenin]`tor pentru
persoanele care s-ar \mboln`vi \n aceast`
perioad`. „Nu s-a observat o cre[tere
a num`rului de cazuri \n aceast`
perioad`. Virusul SARS-CoV-2 a fost
prezent \n toate cele patru anotimpuri
[i nu ]ine cont de temperaturi. |n
ultima perioad` este un trend descendent
al num`rului de pacien]i confirma]i
pozitiv cu coronavirus. Nici noua tulpin`
identificat` nu pare s` fie afectat` de
temperaturile existente. Studiile au
ar`tat c` aceast` tulpin` nou` este mult
mai contagioas`, dar d` forme mult

mai u[oare. Vaccinul anti-COVID-19
existent este activ [i \n cazul acestei
noi tulpini”, spune dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i.

M`surile de preven]ie
\mpotriva coronavirus
au avut efecte pozitive
[i asupra gripei de
sezon
M`surile de prevenire impuse de
autorit`]i pentru a \mpiedica r`spândirea
noului coronavirus au stopat \n acest
an [i apari]ia cazurilor de grip`. Pân`
acum, la Ia[i, nu a fost \ntâlnit un
pacient pozitiv cu COVID-19 [i cu grip`
de sezon. |n sezonul din octombrie
2019 - mai 2020 a fost declarat un
num`r de 138 de cazuri de grip` de
sezon \n jude]ul Ia[i. „Respectarea
m`surilor de preven]ie, de purtare a
m`[tii de protec]ie [i a distan]`rii fizice
a dus la sc`derea num`rului de cazuri

de grip` sezonier`. Nu am avut nicio
co-infec]ie. Comparativ cu ceilal]i ani,
a fost o sc`dere semnificativ` a num`rului
de pacien]i care au grip` de sezon. |n
ceea ce prive[te evolu]ia infec]iei cu
coronavirus, cred c` dac` popula]ia va
\n]elege importan]a vaccin`rii antiCOVID-19, pân` la sfâr[itul verii [i
\nceputul toamnei acestui an, o s`
reu[im s` combatem pandemia”, adaug`
medicul ie[ean.

Ieri, \n jude]ul Ia[i, 39
de persoane au fost
confirmate pozitiv cu
coronavirus
Pe data de 18 ianuarie 2021, \n
jude]ul Ia[i au fost confirmate 39 de
cazuri cu persoane infectate cu COVID19. Num`rul cazurilor raportate zilnic
au sc`zut \n ultimele s`pt`mâni. Dup`
cele 10 luni de pandemie COVID-19
s-au \nregistrat 29.933 de ie[eni infecta]i
cu noul tip de virus. Dintre persoanele

40 de bolnavi COVID-19
sunt interna]i \n
stare grav` \n
spitalele ie[ene
Ieri, reprezentan]ii spitalelor suport
COVID-19 au raportat un num`r de
378 de paturi ocupate. Dintre acestea,
40 sunt paturi ATI: 9 paturi ocupate
la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase,
6 la Spitalul de Pneumoftiziologie, 5
la Spitalul Municipal Pa[cani, 4 la
Spitalul de Recuperare [i 16 paturi la
Spitalul de Neurochirurgie. În momentul
de fa]` mai sunt libere 9 paturi ATI:
un pat la Spitalul Municipal Pa[cani,
un pat la Spitalul de Recuperare [i 7
paturi ATI la Spitalul C.F. Ia[i. La
Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, centru
suport COVID-19 pentru bolnavii care
au nevoie de asisten]` medical` de
specialitate, este ocupat un pat ATI.
Doi bolnavi confirma]i pozitiv cu noul
coronavirus urmeaz` tratamentul prin
dializ` în sta]ia unit`]ii medicale.
Alexandra ABONICESEI

Campania na]ional\ anti-COVID-19 este `n plin\ desf\[urare [i la Ia[i!
Ce vor face rectorii universit\]ilor de stat [i [efii `nv\]\mântului ie[ean?
Campania na]ional` anti-COVID-19
este \n plin` desf`[urare [i la Ia[i!
Reporterii Cotidianului BZI i-au
\ntrebat, atât pe rectorii marilor
universit`]i de stat, cât [i pe [efii
Inspectoratului {colar Jude]ean \n
leg`tur` cu decizia pe care au
luat-o. Astfel, prof. univ. dr.
Tudorel Toader, rector UAIC, prof.
univ. dr. ing. Dan Ca[caval, rector
TUIA{I, prof. univ. dr. ing. Gerard
Jit`reanu, rector USAMV Ia[i, prof.
univ. dr. Viorel Scripcariu, rector
UMF Ia[i, au decis s` se vaccineze
Campania na]ional` anti-COVID-19 este \n plin`
desf`[urare [i la Ia[i. Marii rectori ai universit`]ilor
de stat din capitala Moldovei, prof. univ. dr. Tudorel
Toader, rector Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC), prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval, rector
Universitatea Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe Asachi”,
prof. univ. dr. ing. Gerard Jit`reanu, rector
Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad”,
prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rector Universitatea

de Medicin` [i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”
[i prof. univ. dr. Aurelian B`l`i]`, rector Universitatea
Na]ional` de Arte „George Enescu” (UNAGE) au
decis s` se vaccineze. De asemenea, [i prof. dr.
Genoveva Aurelia Farca[, inspector general al
Inspectoratului {colar Jude]ean (ISJ), se va vaccina
s`pt`mâna aceasta. |n plus, [i majoritatea directorilor
de licee [i colegii vor face la fel. Deja, \n marile
institu]ii de \nv`]`mânt superior ie[ene a \nceput
vaccinarea cadrelor didactice.

|n \ntregul jude] Ia[i [i-au
ar`tat disponibilitatea de
vaccinare (la data de 15
ianuarie 2021 [i dup` prima
etap` de consultare): personal
didactic de predare- 46.50 la
sut`, personal didactic
auxilar- 48.63 la sut`, personal
nedidactic- 40.31 la sut`
La nivelul centralizatorului, oferit de Inspectoratul
{colar Jude]ean Ia[i Ministerului Educa]iei [i

Cercet`rii (MEC), \n \ntregul jude] [i-au ar`tat
disponibilitatea de vaccinare (la data de 15 ianuarie
2021 [i dup` prima etap` de consultare), 46,5
la sut` personal didactic de predare (5.776 de
persoane), personal didactic auxilar - 48.63 la
sut`, adic` 4.227 de persoane, iar la categoria
personal nedidactic, procentul este 40.31 la sut`
(1.017 persoane)

Universitatea Tehnic` st` cel
mai bine la procentul cadrelor
care vor s` se vaccineze
{i la nivelul celor 5 universit`]i de stat din
Ia[i, Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii 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`
„Gheorghe Asachi” din Ia[i (64.90 la sut`), la
Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` „Ion Ionescu de la Brad” (62.38 la
sut`) [i la „Alexandru Ioan Cuza” (61.91 la sut`).
Din totalul de 335 de angaja]i ai Universit`]ii
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Na]ionale de Arte „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 „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, ei se vaccineaz` \n etapa derulat` pe
zona unit`]ilor spitalice[ti. Acolo figureaz` c` [iau 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
poate \nscrie [i spune dac` vor s` se vaccineze.
Deja sunt peste 4.000 de \nregistr`ri”, au men]ionat
oficialii UMF Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Lovitura iernii în Liga I!
Universitatea Craiova
negociaz\ transferul
fotbalistului din na]ionala
României
Universitatea Craiova a fost inactiv` pe
pia]a transferurilor în aceast` iarn`. Ivan
Mamut, care deja se afla în curtea
oltenilor, a semnat definitiv pe patru ani,
dar Mihai Rotaru [i conducerea au
negociat [i pentru unul dintre fotbali[tii
na]ionalei României
Universitatea Craiova, CFR Cluj [i FCSB î[i definitiveaz` lotul
cu care vor ataca titlul Ligii I, dar niciuna nu a f`cut mi[c`ri
importante pe pia]a transferurilor. FCSB l-a adus pe Risto Radunovic,
în timp ce oltenii [i campionii României înc` nu au adus nicio
înt`rire. Totu[i, Mihai Rotaru a negociat pentru lovitura iernii [i sa interesat de David Lazar, de la Astra. Universitatea Craiova trebuie
s` ofere 500.000 de euro pentru portarul de na]ional`, David Lazar.
Mirko Pigliacelli e titularul incontestabil al Craiovei de câteva
sezoane, dar despre plecarea italianului s-a vorbit în mai multe
rânduri. Ultima mutare a oltenilor a l`sat de în]eles c` Pigliacelli
ar putea pleca în viitorul apropiat.

David Lazar se va lupta pentru postul de
titular în poarta României cu Florin Ni]`,
Cristian B`lgr`dean [i Silviu Lung
În aceast` perioad`, Universitatea Craiova a luat leg`tura cu
Astra pentru transferul lui David Lazar, portar de na]ional` care
impresioneaz` în Liga I. Anun]ul a fost f`cut de pre[edintele
Astrei, Dani Coman, care l-a anun]at pe Mihai Rotaru care e
suma pe care trebuie s-o scoat` din conturile Craiovei.
David Lazar cost` 500.000 de euro, dar U Craiova nu a f`cut,
pentru moment, oferta a[teptat` de giurgiuveni: „Suma pe care
Craiova o vehiculeaz` în acest moment este sub a[tept`rile Astrei,
a[a c` nu putem discuta despre un eventual transfer al lui Lazar
la ei. Fiind un portar de echipa na]ional`, consider c` ar trebui
s` fie evaluat la cel pu]in 500.000 de euro!”, a spus Dani Coman,
pentru Realitatea Sportiv`.

Mihaela Buz\rnescu,
dezv\luiri din ıînchisoarea‰
de la Melbourne: mâncare
l\sat\ la u[\, patrul\
pe hol [i escort\
pân\ la antrenamente
Mihaela Buz`rnescu a ajuns în Australia pentru continuarea
sezonului, început în Dubai, unde a cedat în ultimul act al
calific`rilor pentru primul Grand Slam al anului.
De la Melbourne, unde va juca sigur, la turneul de
categorie 500 programat în perioada 31 ianuarie - 6 februarie,
sportiva din România, care poate intra [i pe tabloul principal
al Australian Open din postura de lucky loser, a dezv`luit
cât de stricte sunt regulile impuse de organizatori.

Mihaela Buz`rnescu, dezv`luiri despre
regulile draconice impuse în Australia
„Am ajuns în Australia, sunt în camera de hotel. Vestea
bun` e c` testul f`cut este negativ [i sper ca de luni s` m`
pot antrena. Regulile sunt cele mai stricte de când s-au reluat
competi]iile. Nu avem voie s` ie[im din camer` decât pentru
a lua mâncarea din fa]a u[ii. Avem voie s` st`m doar câteva
secunde, apoi ne spune imediat cineva s` intr`m în camer`.

Juc`toarele vor fi \nso]ite la
antrenamente de o escort`

David Lazar se va lupta pentru postul de titular în poarta
României cu Florin Ni]`, Cristian B`lgr`dean [i Silviu Lung, dup`
retragerea lui Ciprian T`t`ru[anu din na]ioanala României.

Astra [i Universitatea Craiova îl pot pierde
pe Lazar. Portarul e dorit în Turcia
Mihai Rotaru se vede nevoit s` se gr`beasc` pentru a convinge
conducerea Astrei. David Lazar e dorit [i de un club din Turcia:
„Au fost doar taton`ri din partea celor de la Craiova pentru Lazar.
Nu numai Craiova se intereseaz` de serviciile sale, avem discu]ii
[i cu o echip` din Turcia, dar nu pot dezv`lui despre cine este
vorba deoarece suntem în discu]ii [i nu ar fi fair-play fa]` de ei
s` facem acest lucru”, a mai spus Dani Coman.
Universitatea Craiova a f`cut rost de bani pentru transferuri,
dup` ce l-a vândut pe Valentin Mih`il` la Parma, în schimbul
sumei de 8.5 milioane de euro.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

La antrenamente, vom fi înso]ite de o escort` c`tre teren.
Putem sta în baz` cinci ore, cu tot cu antrenament, cu tot.
Apoi, suntem escortate din nou c`tre hotel. E [i o patrul`
pe fiecare palier, care supravegheaz`”, a transmis Mihaela
Buz`rnescu, prin intermediul unui material video postat pe
pagina personal` de Facebook.
Dac` Mihaela Buz`rnescu sper` ca de luni s` se poat`
antrena, aceea[i situa]ie în care se afl` [i Simona Halep, aflat`
la Adelaide, Sorana Cîrstea este for]at` s` stea urm`toarele
14 zile închis`, practic, în hotel.
Sorana Cîrstea a c`l`torit de la Abu Dhabi spre Melbourne
într-o aeronav` în care a fost [i o persoan` testat` pozitiv la
sosirea în Australia. Astfel, to]i participan]ii la acel zbor au
fost plasa]i în carantin` total` timp de 14 zile.
„Ceea ce nu în]eleg este de ce nu ni s-a spus c` dac` o
persoan` din avion este pozitiv` va trebui s` fim izola]i. Ma[ fi gândit de dou` ori înainte s` vin aici. Dac` ne-ar fi
informat în leg`tur` cu aceast` regul` înainte, nu a[ mai fi
jucat în Australia. A[ fi r`mas acas`”, a r`bufnit, pe Twitter,
Sorana Cîrstea. În ultimele zile, num`rul juc`torilor afla]i în
carantin` total` în Australia a ajuns la 72.
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Bursa bârfelor

Cum pozeaz` Brobodea \n cel mai
s`rman sinator din târg! Dar sta]i lini[ti]i,
e vorba doar despre poze!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre acela[i M`riusic` Brobodea. Gurile rele spun c`
nenea aista, care s-a agiuns sinator [i care n-a lucrat o zi \n via]a
lui, fiind t`ietor de frunze la câini \n scaune moi [i pufoase, la
stat, se d` s`rman lipit p`mântului. Cic` ani de-a rândul, M`riusic`
a trecut \n declara]iunea de avere c` nu are o cas`, numai ca s`i plâng` de mil` aleg`torii [i s` zic`: „Dom’le, ce b`iat s`rac [i
cinstit!” |ns` oameni r`i spun c`, de fapt, Brobodea are [i cas`,
[i mas` [i, mai nou, \[i schimb` [i ma[inu]ele ca pe [ose]ele!
Dar ipocrizia e \n floare printre unii sinatori, c`ci, nu-i a[a?!,
trebuie s` dea bine \n poze \n fa]a aleg`torilor! Mai nou, unii
spun c` [i madama Closet Pipir`u, colega de suflet a lui Brobodea,
ar de]ine o locuin]` ieftin`, de numai juma de milion de iepuroi...
Totu[i, babetele bârfitoare [tiu c`, oricât s-ar ascunde Brobodea
[i Closet, b`e]ii veseli tot [tiu ce se petrece cu adev`rat!

Cine d` ponturi pentru terenuri
bune [i ieftine prin giude]!
|n continuarea rubricu]ei, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre o tanti de la Agen]ia de Agricultur`, pre numele ei Joiana
Curcudea. Gurile rele spun c` t`n]ica aiasta are t`t felu’ de rude
care se ocup` cu diverse biznisuri prin giude]. Mai mult, oamenii
r`i spun c` madama Curcudea le d` acestora t`t felu’ de ponturi
când vine vorba despre terenuri agricole ieftine [i bune ca pâinea
cald`. Astfel, dac` tanti aude de vreun fermier pe care \l pa[te
falimentu’ sau care vrea s` fac` rost repede de lovele, madama
intr` r`pejor pe fir, d` un mesaj [i biznisu’ e ca [i rezolvat! Dar
intrarea pe fir e simpl` pentru tanti, deoarece ‚mneaei tocmai asta
urm`re[te: oameni care au avut, dar au ajuns aproape de fundu’
sacului. Acu’, babetele bârfitoare nu [tiu dac` chestiunea aiasta e
legal` au ba, dar cu certitudine e cam imoral` treb[oara!

Ar`g`zel se viseaz` iar [`f pe la cej`u!
A l`sat unele treburi neterminate!
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` prezint` una despre
acela[i Ar`g`zel Pompa. Zice-se c` endevidu’ a cam realizat c`,
\n fonc]ia de sinator, nu prea are [anse de parand`r`t, pentru c`,
la Bucale, deneau st` cu ochii ca pe butelie pe puliticieni, iar
deruta]ii [i sinatorii nu se pot \ncrede \n nimeni, nici m`car \n
rude, când vine vorba despre combina]iuni pe multe lovele. A[a
c` Ar`g`zel se gânde[te el c` n-ar fi r`u s` treac` \napoi \n
sc`unelu’ lui de [`f al cej`ului local. De asemenea, gurile rele
spun c` scopul lui Pompa este acela de a finaliza unele biznisuri
l`sate \n coad` de pe[te pe la enstetu]ie, biznisuri destul de grase,
de altfel. A[a c`, acu’, Ar`g`zel tot caut` s` afle dac` fotoliul de
la cej`u r`mâne sau nu vacant, ca s` se poat` arunca el! |n orice
caz, babetele bârfitoare continu` s` fie uimite de modul \n care
unele personagii de pren târg se agiung mai mereu \n posturicheie, \n ciuda faptului c` n-au nici \n clin, nici \n mânecu]` cu
joburile respective. Mai mult, unii nici m`car nu pot \nchega dou`
fraze f`r` s` scoat` porumbelu’ pe gur`!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Proces ciudat, pe rolul
instan]elor din Ia[i! ~n plin\
iarn\, dou\ familii au ajuns
s\ se judece pentru un co[
de fum! O femeie sus]ine c\
nu poate `nc\lzi locuin]a
pentru c\ risc\ s\ moar\!
Dou` familii din jude]ul Ia[i au ajuns s`-[i
dispute \n instan]` un... co[ de fum de la
o sob`. |n plin` iarn`, Eleonora Cojeanu
le-a cerut judec`torilor s` \i oblige pe
Vasile [i Elena Barnea s` \i permit`
accesul la acest co[ de fum. Reclamanta
a sus]inut c` nu poate s`-[i \nc`lzeasc`
locuin]a din cauza vecinilor. Magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Hârl`u au admis
cererea formulat` de femeie

Proces extrem de ciudat, pe rolul instan]elor de judecat` din
Ia[i! Dou` familii au ajuns s` se judece, \n plin` iarn`, pentru un...
co[ de fum! O femeie sus]ine c` nu poate \nc`lzi locuin]a pentru c`
risc` s` moar`! Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Hârl`u au
admis recent cererea formulat` de Eleonora Cojeanu. „Instan]a admite
ac]iunea formulat` pe cale de ordonan]` pre[edin]ial` de c`tre
reclamant`, în contradictoriu cu pârâ]ii Vasile [i Elena Barnea. Dispune
obligarea pârâ]ilor s` permit` reclamantei accesul la co[ul de fum
aferent sobei care func]ioneaz` \n lotul de cas` ocupat de reclamant`,
din satul Scobin]i, jude]ul Ia[i. Executorie f`r` soma]ie [i f`r` trecerea
unui termen”, au men]ionat judec`torii ie[eni. Totu[i, decizia nu este
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Eleonora Cojeanu i-a dat \n judecat`
pe Vasile [i Elena Barnea
Procesul intentat de Eleonora Cojeanu celor doi vecini, Vasile [i
Elena Barnea, a \nceput pe 21 septembrie 2020. Prin cererea înregistrat`

pe rolul instan]ei, femeia le-a cerut judec`torilor, pe cale de ordonan]`
pre[edin]ial`, s` dispun` obligarea pârâ]ilor s`-i permit` accesul la
co[ul de fum aferent sobei care func]ioneaz` din lotul de cas` ocupat
de reclamant` din satul Scobin]i.
„Pe baza autoriza]iei de construire din data de 20 februarie 1996,
eu, împreun` cu pârâtul Vasile Barnea, am construit un imobil - cas`
de locuit - în satul Scobin]i. Ca urmare a unei mansarde construite
de c`tre acest pârât, el mi-a blocat accesul în pod [i a d`râmat co[ul
de fum. Astfel, au ap`rut probleme în evacuarea fumului, existând
reale pericole de incendiu, fiind vorba despre o instala]ie improvizat`.
Cer admiterea ac]iunii, existând îndeplinite condi]iile urgen]ei,
vremelniciei [i a neprejudec`rii fondului. De asemenea, solicit ca
hot`rârea s` fie executorie, f`r` soma]ie [i f`r` trecerea unui termen”,
a sus]inut Eleonora Cojeanu \n instan]`.

Ce au spus vecinii femeii \n fa]a magistra]ilor
La rândul lor, vecinii femeii, Vasile [i Elena Barnea, au depus
o \ntâmpinare la dosar. Ace[tia au cerut respingerea cererii formulat`
de Eleonora Cojeanu, ca neîntemeiat`. „Eu m-am ocupat personal de
cur`]area co[ului de fum. Intrarea fumului în cas` se datoreaz` unor
curen]i de vânt specifici zonei, motiv pentru care au fost f`cute
demersuri [i pentru racordarea locuin]ei la re]eaua de gaz metan.
Eu nu m` opun ca reclamanta s` aib` acces la co[ul de fum aferent
sobei la care se înc`lze[te, dar exist` o cale de acces în podul casei,
cale de acces care ar trebui folosit` de c`tre reclamant`”, a precizat
Vasile Barnea \n instan]`.
Pe de alt` parte, judec`torii au constatat c` accesul femeii \n
podul imobilului a fost restric]ionat dup` construirea mansardei.
„Instan]a, analizând plan[ele foto ata[ate la dosar, coroborate cu
r`spunsurile la interogatoriu, re]ine faptul c`, drept urmare a unei
mansarde construite de c`tre pârât, acesta din urm` i-a blocat accesul
reclamantei în pod [i a d`râmat co[ul de fum, existând astfel probleme
în evacuarea fumului. Re]ine instan]a [i faptul c` exist` reale pericole
de incendiu în cadrul acestui imobil, fiind vorba despre o instala]ie
improvizat`. Instan]a re]ine c` urgen]a prezentei cauze este dat`
tocmai de pericolul pe care îl poate reprezenta necur`]area acestui
co[ de fum, astfel c` reclamantei i se va permite accesul la el.
Instan]a a ajuns la situa]ia de fapt ar`tat` mai sus prin analiza
sus]inerilor reclamantei, coroborate cu toate înscrisurile depuse la
dosar, toate coroborate [i cu plan[ele foto ata[ate la dosar, precum
[i cu r`spunsurile la interogatoriul administrat. Având în vedere toate
considera]iile ar`tate, instan]a urmeaz` s` admit` cererea reclamantei
formulat` pe calea ordonan]ei pre[edin]iale [i s` dispun` obligarea
pârâ]ilor s` permit` reclamantei accesul la co[ul de fum aferent sobei
care func]ioneaz` din lotul de cas` ocupat de reclamant` din satul
Scobin]i”, au concluzionat magistra]ii ie[eni.

Ciprian NEDELCU
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