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Patronul "La Castel", Constantin
Rădeanu, mai sărac cu jumătate
de milion de euro după incendiul
devastator din Iași. „Aveam
asigurare de doar 3 la sută”
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Decizia
radicală luată de
soțul mezzosopranei
Maria Macsim
Nicoară!
actualitate 9

Pianistul Codrin Constantin Nicoară a luat
recent o decizie radicală. Soțului fostei
mezzosoprane Maria Macsim Nicoară a
renunțat la procesul pe care îl intentase
Spitalului Clinic de Recuperare din Iași.
Codrin Nicoară ceruse documentele medicale
ale mezzosopranei care a decedat...

Un "șmecher" economic 6 Cine a fost Gheorghe Huian, om de
la volanul unui
afaceri și cel mai mare piscicultor din
Audi A5 a lovit un
Moldova. Sute de mesaje emoționante
pieton și a fugit
Vestea că Gheorghe Huian, om de afaceri și
cel mai mare piscicultor din Moldova, în
de la fața locului
vârstă de 73 de ani, a decedat, a îndurerat
eveniment
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Un individ care se afla la volanul unui
autoturism marca Audi a lovit un pieton, iar
mai apoi s-a făcut nevăzut. Polițiștii din Iași
l-au căutat pe șofer prin tot orașul, iar în cele
din urmă au dat de el. Pe numele său a fost
deschis un dosar penal, iar acum are...

rude, prieteni, parteneri de afaceri. Pe siteul ROMFISH, asociația piscicultorilor din
țară, dar și pe rețelele de socializare, sute
de mesaje emoționante au fost postate de
cei care l-au cunoscut și care au numai
cuvinte de admirație și respect...
social
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Casă celebră, aflată în plin
centrul orașului Iași, schimbată total!
Proprietarul va investi milioane de lei
4
social
Testele care măsoară nivelul
anticorpilor din organism atrag tot
mai mulți doritori. Ieșenii care au
trecut de boala COVID-19 sau cei
vaccinați vor să știe dacă sunt imuni

Celebră casă, monument istoric
aparte, amplasată în plin centrul
orașului Iași, urmează a fi
schimbată radical! Primăria
Municipiului Iași, care a devenit
proprietar (în 2017) al Casei
monument istoric "CallimachiGhica" din strada Cuza Vodă, a
inițiat o procedură privind
refacerea monumentului istoric...
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Un ı[mecher‰ la volanul
unui Audi A5 a lovit un
pieton [i a fugit de la
fa]a locului. Poli]i[tii
l-au c\utat noaptea
trecut\ prin tot ora[ul
Un „[mecher” care se afla la volanul unui Audi A5 a fost
c`utat de poli]i[ti noaptea trecut` dup` ce a lovit un pieton
[i s-a f`cut nev`zut. Poli]i[tii au fost alerta]i printr-un apel la
num`rul unic de urgen]` 112 despre faptul c` un pieton a
fost lovit de o ma[in`, iar [oferul a fugit de la fa]a locului.
Imediat poli]i[tii din Ia[i au mers spre locul incidentului, adic`
spre Voine[ti, \mpreun` cu un echipaj medical. |n timp ce
medicii \i acordau \ngrijiri medicale pietonului r`nit, poli]i[tii
au plecat \n c`utarea [oferului. Dup` câteva ore, oamenii legii
l-au identificat. „Poli]i[tii Serviciului Rutier Ia[i au identificat
[i condus la cercet`ri un b`rbat b`nuit de v`t`mare corporal`
din culp` [i p`r`sirea locului accidentului, f`r` încuviin]area
organelor de poli]ie. Astfel, pe 18 ianuarie, b`rbatul de 57 de
ani, din comuna Voine[ti, în timp ce ar fi condus un auto pe
DJ 248 A, în localitatea Voine[ti, ar fi accidentat u[or un
b`rbat de 37 ani, iar apoi [i-ar fi continuat deplasarea. În
urma verific`rilor [i investiga]iilor efectuate de poli]i[ti, b`rbatul
care ar fi condus autoturismul a fost identificat [i condus la
sediul Poli]iei pentru cercet`ri. Acesta a fost testat alcoolscopic,
rezultatul fiind negativ. De asemenea, b`rbatul a fost condus
la o unitate medical` unde i-au fost ridicate probe biologice
de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercet`rile continu`”,
au transmis reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i. {oferul se nume[te Ion Surdu.

Un [ofer care a accidentat o feti]` [i a
fugit de la fa]a locului a ajuns \n arest
Tot poli]i[tii Biroului Rutier Ia[i efectueaz` cercet`ri întrun alt dosar penal întocmit sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de v`t`mare corporal` din culp`, p`r`sirea locului accidentului
f`r` încuviin]area organelor de poli]ie, conducerea unui vehicul
f`r` permis de conducere, complicitate la fals material în
înscrisuri oficiale [i uz de fals.
Un b`rbat de 40 ani, din comuna Miroslava, b`nuit de
comiterea faptelor, a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore.
„Acesta este b`nuit c` pe 26 decembrie 2020, în timp ce ar
fi condus un auto pe raza comunei Miroslava, ar fi acro[at
o minor`, de 12 ani, care s-ar fi deplasat pe acostament, iar
apoi [i-ar fi continuat deplasarea, fiind identificat ulterior de
poli]i[ti. De asemenea, acesta ar fi condus un auto pe drumul
public, de[i nu ar poseda permis de conducere pentru nicio
categorie de vehicule, prezentând poli]i[tilor rutieri, la verific`ri,
un permis ce prezint` suspiciuni de falsificare. B`rbatul a fost
re]inut de poli]i[ti [i introdus în arestul I.P.J. Ia[i, urmând
ca pe 19 ianuarie s` fie prezentat Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i cu propuneri legale. Cercet`rile continu`”, au
transmis reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i.
Lucian SAVA
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Noi dezbateri despre
Spitalul Regional de Urgen]\
Ia[i. Când va fi realizat
proiectul de 500 de milioane
de euro din Moara de Vânt?
Autorit`]ile jude]ene au
demarat o nou` serie de
discu]ii legate de Spitalul
Regional de Urgen]` din
zona Moara de Vânt. {efii
administra]iei jude]ene au
convocat factorii implica]i
\n proiectul unit`]ii
medicale din municipiu
pentru a vedea stadiul
documenta]iei
Spitalul Regional de Urgen]` ce va fi
construit \n Moara de Vânt a intrat din
nou \n aten]ia autorit`]ilor jude]ene. Unitatea
medical` va fi construit` atât din fonduri
europene, cât [i din fonduri publice
guvernamentale. Proiectul unit`]ii medicale
de la Ia[i este [i cel mai avansat din cele
3 obiective asumate de Guvern, ceea ce a
f`cut ca [efii administra]iei locale s` cear`
l`muriri suplimentare. Astfel, administra]ia
de la Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i a convocat
o \ntâlnire cu exper]ii de la Ministerul
S`n`t`]ii pentru a verifica stadiul proiectului.

Discu]ii despre viitorul
Spital Regional
de Urgen]` de la Ia[i
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i, a explicat [i \n ce au constat
discu]iile derulate cu cei de la Ministerul
S`n`t`]ii [i de la Banca European` de
Investi]ii (BEI). „Am avut o întâlnire foarte
aplicat` cu reprezentan]i ai Ministerului
S`n`t`]ii [i ai B`ncii Europene de Investi]ii
pentru a discuta despre Spitalul Regional
de Urgen]` Ia[i. M` bucur s` vin ast`zi
cu un update despre acest proiect, mai ales
c`, în ultima perioad`, am primit întreb`ri
despre stadiul demersurilor”, a sus]inut
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i. Unitatea

medical` va beneficia de o parte din bani
de la BEI. Unitatea medical` a ob]inut toate
avizele pentru ca proiectul s` poat` fi
implementat. Restul banilor fie ar urma s`
vin` de la nivel central, fie s` fie ob]inu]i
prin Programul de Rezilien]`. „La o lun`
de la semnarea memorandumului cu Banca,
prin care se vor contracta 250 de milioane
de euro pentru sus]inerea obiectivului de
investi]ii, am continuat discu]iile cu to]i cei
implica]i \n proiect. Fiecare institu]ie este
promotorul acestui proiect a[teptat de ani
de zile. Exist` premisele unei colabor`ri
inter-institu]ionale la nivel na]ional [i mai
ales local f`r` precedent. Eforturile noastre
se vor coordona pentru a prioritiza
implementarea proiectului în orice context”,
a mai spus Costel Alexe.

Spital cu 950 de paturi,
f`cut \n municipiul Ia[i
Conform autorit`]ilor, proiectul va fi
realizat în aproximativ [apte ani. Împrumutul
contractat de la BEI reprezint` circa 59,4
la sut` din costul net al proiectului. În
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proiect se arat` c` spitalul va avea 850 de
paturi, plus 60 de paturi pentru unitatea
de primiri urgen]e [i 40 de paturi pentru
internarea de zi.
„Consiliul Jude]ean Ia[i va fi institu]ia
implicat` constant în crearea cadrului de
continuare, etap` cu etap`, a întregului
proiect, pân` la finalizarea acestuia. M`
refer aici la ac]iuni coordonate pentru
asigurarea unei infrastructuri rutiere care
s` faciliteze accesul la spital, ob]inerea
autoriza]iilor [i avizelor necesare. De
asemenea, este nevoie [i de intermedierea
discu]iilor cu structurile din teritoriu, precum
[i identificarea unei strategii de comunicare
prin care s` pozi]ion`m viitorul Spital
Regional de Urgen]` ca un Pol Regional
de Excelen]` în servicii medicale. Am toat`
încrederea c`, în urm`torii ani, acest spital,
al`turi de celelalte investi]ii în obiective
din domeniul medical, vor deveni cartea
de vizit` a jude]ului Ia[i”, a ad`ugat [eful
CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Investi]ie colosal\ `ntr-o cl\dire din
centrul municipiului Ia[i. Holograma unui
fost supravie]uitor al Pogromului din
1941 va d\inui `n monumentul istoric
Un imobil din centrul
municipiului Ia[i va fi
transformat radical \n perioada
urm`toare. Casa Muzeelor din
strada Vasile Alecsandri va fi
transformat` \ntr-un spa]iu
dedicat expozi]iilor Muzeului
Literaturii Române. |n plus,
cl`direa va avea [i o zon`
pentru Muzeul Holocaustului,
unde va trona o hologram` cu
chipul lui Iancu }uc`rman, fost
supravie]uitor al Pogromului
din 1941
Investi]ie major` \ntr-un celebru spa]iu din
zona central` a Ia[ului. Cl`direa ref`cut` de
Consiliul Jude]ean Ia[i de lâng` Starea Civil` va
fi transformat` \n Casa Muzeelor. Imobilul
administrat de Muzeul Na]ional al Literaturii
Române (MNLR) va ad`posti [i un spa]iu dedicat
Pogromului din 1941 de la Ia[i. Cl`direa din
strada Vasile Alecsandri va avea [i o hologram`
cu chipul lui Iancu }uc`rman, o emblem` a
comunit`]ii evreie[ti din Ia[i. |ntreaga cl`dire va
deveni un spa]iu muzeal complet, f`cut cu sprijinul
Consiliului Jude]ean Ia[i.

Iat` cum va ar`ta Casa
Muzeelor din centrul
municipiului Ia[i
Cl`direa a fost ref`cut` de c`tre Consiliul
Jude]ean Ia[i cu fonduri de la Agen]ia Na]ional`
pentru Dezvoltare Regional` Nord-Est (ADRNE).
Imobilul va fi transformat \ntr-un spa]iu muzeal

complet de c`tre MNLR Ia[i. „În urma proiectului
de hot`râre privind trecerea din administrarea
Consiliului Jude]ean Ia[i în administrarea Muzeulul
Na]ional al Literaturii Române Ia[i a imobilului
proprietate public` a jude]ului Ia[i, Muzeului îi
revine sarcina de a amenaja muzeal o serie de
spa]ii din respectiva cl`dire. Aceasta a fost
denumit` Casa Muzeelor [i va cuprinde mai
multe spa]ii”, au precizat reprezentan]ii Muzeului
Literaturii.

Sediul MNLR Ia[i va fi mutat
la o cl`dire din strada
Vasile Alecsandri
Pe lâng` spa]iile muzeale, cl`direa din strada
Vasile Alecsandri va deveni [i noul sediu al
Muzeului Literaturii, institu]ie subordonat` CJ
Ia[i. Practic, Muzeul Literaturii Române va fi
mutat din Casa „Vasile Pogor”, iar conceptul
expozi]ional va fi îmbog`]it cu bunuri culturale
aflate în depozitele institu]iei. „Muzeul Poeziei
va fi un muzeu modern, conceptual, care va
cuprinde instala]ii realizate în colaborare cu arti[ti
contemporani [i va fi dedicat ideii de poezie mai
degrab` decât memoriei poe]ilor. Va fi un muzeu
care celebreaz` poezia în special prin lucr`ri de
art` vizual`”, au mai precizat cei de la MNLR
Ia[i.

Muzeul Teatrului Evreiesc
\n noul spa]iu din
centrul municipiului Ia[i
Reprezentan]ii MNLR Ia[i vor organiza [i un
muzeu pentru teatrul evreiesc. „Muzeul Teatrului
Evreiesc se înscrie în tematica MNLR Ia[i privind
istoria teatrului din spa]iul românesc. |n cadrul
Muzeului Na]ional al Literaturii Române Ia[i

exist` deja expozi]ia permanent` «Colec]ia Istoria
Teatrului Românesc». Noul muzeu va cuprinde
o istorie a teatrului evreiesc în România, cu
accent pe istoria celor din Ia[i [i Bucure[ti, dat
fiind faptul c` la Ia[i a fost înfiin]at primul teatru
profesionist din lume în limba idi[. Acesta a fost
întemeiat de c`tre actorul [i dramaturgul Avram
Goldfaden în anul 1876”, au mai spus reprezentan]ii
MNLR Ia[i.

CJ Ia[i va deschide un muzeu
al Pogromului. Holograma
lui Iancu }uc`rman
va \ntâmpina vizitatorii
Cl`direa va ad`posti [i un muzeul al Pogromului
de la Ia[i. Acesta va fi realizat de Consiliul
Jude]ean Ia[i. |n interiorul muzeului va fi [i o
hologram` cu chipul lui Iancu }uc`rman, fost

supravie]uitor al masacrului din 1941. Din p`cate,
acesta a decedat chiar la \nceputul lui 2021.
Mo[tenirea sa va fi \ns` dus` mai departe prin
acest proiect. De altfel, autoritatea jude]ean` a
lansat un astfel de obiectiv legat de un memorial
unic în România în amintirea victimelor Pogromului
de la Ia[i. Ini]iatorul proiectului este Sorin Afloarei,
vicepre[edinte CJ Ia[i. „Ne dorim ca la Casa
Muzeelor s` avem o serie de spa]ii muzeale
inedite prin care s` scoatem \n eviden]` patrimoniul
cultural al jude]ului. Cl`direa va fi amenajat`
integral \n perioada urm`toare pentru a putea fi
deschis` marelui public. De asemenea, vom
continua demersurile pentru proiectul privind un
memorial unic în România în amintirea victimelor
Pogromului de la Ia[i”, a precizat Sorin Afloarei,
vicepre[edintele CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Cutremur la Rutier\! Agent prins cu [pag\, dup\ ce a tras un [ofer pe
dreapta! Ce pedeaps\ a primit b\rbatul din partea judec\torilor ie[eni!
Un agent din cadrul Poli]iei
Municipiului Ia[i - Biroul Rutier a
fost pedepsit ieri de magistra]i.
Astfel, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat
pe Liviu Gheorghe Gugiuman la 3
ani de \nchisoare, cu suspendare,
pentru luare de mit`. |ntreg
scandalul a izbucnit dup` o oprire
\n traficul din Ia[i. Magistra]ii
ie[eni spun c` suma primit` drept
[pag` este derizorie, de numai 150
de lei
Cutremur \n Poli]ia Rutier`! Agent prins cu
[pag`, dup` ce a tras un [ofer pe dreapta!
B`rbatul a fost pedepsit ieri de magistra]ii ie[eni!
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i lau condamnat pe Liviu Gheorghe Gugiuman la
3 ani de \nchisoare, cu suspendare, pentru luare
de mit`. |n plus, magistra]ii l-au pus la munc`
pe agent.
„Instan]a \i impune inculpatului obliga]ia ca,
pe parcursul termenului de supraveghere, s`
presteze o munc` neremunerat` în folosul
comunit`]ii în cadrul Consiliului Local al municipiului
Ia[i - Direc]ia de Asisten]` Comunitar` sau Direc]ia
Exploatare Patrimoniu, pe o perioad` de 60 de

zile. Confisc` de la inculpatul Liviu Gheorghe
Gugiuman suma de 150 de lei, primit` cu titlu
de mit`”, au men]ionat judec`torii ie[eni. De
remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Agentul Liviu Gheorghe
Gugiuman, acuzat
de luare de mit`
Procesul lui Liviu Gheorghe Gugiuman a
\nceput pe 21 noiembrie 2018. Atunci, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i au dispus trimiterea acestuia \n judecat`
pentru [pag`. De fapt, de acolo a [i pornit
cutremurul \n Poli]ia Rutier`.
„Pe data de 28 iulie 2015, în calitate de agent
în cadrul Poli]iei Municipiului Ia[i - Biroul Rutier,
fiind în exercitarea atribu]iilor de serviciu, mai
exact în desf`[urarea unei ac]iuni constând în
depistarea [i sanc]ionarea conduc`torilor de
vehicule care nu respect` regulile de circula]ie
la trecerea la nivel cu calea ferat`, inculpatul a
primit suma de 150 de lei de la E.S.P., pentru
a nu-l sanc]iona pe motiv c` nu respectase regulile
la trecerea la nivel cu calea ferat` - bariera
BJATM”, au precizat procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.

Poli]istul, luat la \ntreb`ri de
procurori pentru [pag`
|n urma incidentului, oamenii legii au declan[at
o anchet`. Procurorii ie[eni au ar`tat c` [oferul
care ar fi oferit mita nu a fost pus sub acuzare
deoarece a sesizat fapta înainte ca organele de
anchet` s` deschid` un dosar în acest caz.
Ulterior, agentul din cadrul Poli]iei Municipiului
Ia[i - Biroul Rutier a fost chemat la audieri. |n
urma anchetei desf`[urate, procurorii din cadrul
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Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i au dispus
trimiterea lui Liviu Gheorghe Gugiuman \n judecat`
pentru [pag`. Acum, agentul a fost condamnat
cu suspendare. R`mâne de v`zut dac` sentin]a
emis` de prima instan]` va fi contestat`. |n
eventualitatea \n care se va \ntâmpla acest lucru,
urmeaz` ca magistra]ii din cadrul Cur]ii de Apel
Ia[i s` stabileasc` ce se va \ntâmpla \n continuare
\n acest caz, care a cutremurat Rutiera.
Ciprian NEDELCU
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Testele care m\soar\ nivelul anticorpilor
din organism atrag tot mai mul]i doritori.
Ie[enii care au trecut de boala COVID-19 sau
cei vaccina]i vor s\ [tie dac\ sunt imuniza]i
Ie[enii \ncep s` solicite tot mai des [i un
test care s` le m`soare nivelul
anticorpilor din organism. Fie c` au trecut
de infec]ia cu coronavirus, fie c` s-au
injectat cu prima doz` de vaccin, oamenii
sunt tot mai curio[i s` afle dac` sunt mai
proteja]i. Unele subunit`]i m`surate prin
intermediul testului cresc \n timp
|n cadrul Laboratorului Praxis din Ia[i se realizeaz` teste din
care rezult` valoarea cantitativ` pentru un num`r de 10 subtipuri
de anticorpi. Valorile cuprind chiar [i dou` zecimale, astfel \ncât
este u[or de urm`rit \n timp evolu]ia parametrilor m`sura]i. Medicii
care au f`cut aceste teste au observat c` ie[enii au un nivel mai
mare de anticorpi imediat dup` infec]ia cu coronavirus sau dup`
vaccinare, iar doi parametri cresc considerabil \n timp. |n cazul
persoanelor care au trecut printr-o form` u[oar` a infec]iei cu
coronavirus sau chiar asimptomatici, num`rul anticorpilor scade. |n
cazul celor care au trecut de dou` sau trei luni de infec]ia cu
coronavirus, când s-au luptat cu o form` grav` a bolii, apar modific`ri
de durat`. Totodat`, parametrii anticorpilor m`sura]i prin test cresc
\n timp. Medicii recomand` persoanelor care se vaccineaz` antiCOVID-19 s` a[tepte cel pu]in 14 zile dup` administrarea dozei
sau dup` rapel, pentru a m`sura nivelul anticorpilor din organism.
Vaccinurile tip ARNm, cum este [i cel produs de Pfizer [i BioNTech
[i administrat de aproape o lun` \n ]ar`, înmul]esc proteinele
individuale din celulele umane, care sunt tipice pentru virus. Astfel,
organismul r`spunde prin producerea unei reac]ii imune.

Peste 650 de persoane au f`cut teste
pentru anticorpi \n aproape trei luni la un
laborator din Ia[i
Medicii de la Laboratorul Praxis au observat c` pacien]ii care
s-au vaccinat cu prima doz` de vaccin vin s` afle care este nivelul
de anticorpi din organism. Unii dintre ei au trecut [i de vaccinul
anti-COVID-19 [i de infec]ia cu noul virus. Din noiembrie 2020
[i pân` \n prezent, peste 650 de ie[eni au solicitat un test, la
laboratorul Praxis, pentru a afla profilul imunologic. Pentru un
astfel de test se achit` suma de 175 de lei. „A crescut \n ultima
perioad` adresabilitatea cu 30 la sut` pentru testele IgG \n rândul
popula]iei. Un astfel de test este cantitativ [i prin el se m`soar`
num`rul anticorpilor. Se determin` profilul imunologic SARS-CoV2 pentru fiecare clas` de imunoglobuline (IgM, IgA, IgG), care
cuprinde 10 subtipuri de anticorpi. Detectarea anticorpilor direc]iona]i
împotriva proteinei Spike sau a subunit`]ilor sale este mai probabil
s` aib` o activitate de neutralizare [i ar descrie mai bine starea
de imunizare, inclusiv în urma vaccin`rii”, spune Cristina
Hristodorescu, unul dintre administratorii laboratorului Praxis.

testat \nainte de rapel pentru a vedea care este nivelul de anticorpi
din organism. Pe data de 17 ianuarie 2021, managerului i s-a
injectat [i cea de-a doua doz` [i inten]ioneaz` ca, dup` maximum
14 zile, s` mai fac` un astfel de test. „Am verificat calitativ [i
cantitativ, dup` a 17-a zi de vaccinare, cu prima doz` de vaccin
anti-COVID-19, nivelul de anticorpi. Deja aveam un nivel ridicat
de aproximativ 1.270. Dup` rapel mai a[tept o s`pt`mân`, dou`,
[i dup` o s` merg s` m` testez. Este o curiozitate personal` s`
v`d care sunt schimb`rile. Anticorpii sunt diferi]i pentru o persoan`
care a trecut de o faz` acut` [i una care s-a vaccinat”, explic`
dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Ie[enii care s-au tratat de infec]ia cu
coronavirus \[i fac \n scurt timp
un test rapid pentru anticorpi
La centrul de recoltare OK Medical din Ia[i solicit` un test
rapid pentru anticorpi persoanele care au trecut recent de infec]ia
cu coronavirus. Cei care au f`cut prima doz` de vaccin sau care
au fost infecta]i cu coronavirus \n urm` cu dou` sau trei luni solicit`
testul cu analize de laborator care determin` cantitatea de anticorpi.
„Multe persoane fac testul PCR, dar [i analize serologice pentru
anticorpi \nainte de a merge s` se vaccineze anti-COVID-19. Din
decembrie, de când am \nceput s` facem aceste teste pentru nivelul
de anticorpi, \n ultimele zile cererea a crescut. Sunt teste rapide,

cu rezultatul \n 15-20 de minute, recomandate persoanelor imediat
dup` ce s-au tratat de infec]ia cu coronavirus. Testul rapid pentru
anticorpi ne spune dac` \n organism s-au dezvoltat acei anticorpi
\mpotriva virusului, dar nu [i cantitatea. Pentru a afla cantitatea este
nevoie de analize din sânge care sunt trimise la laborator, iar
rezultatele vin \n 24 sau, cel mult, 48 de ore”, precizeaz` Diana
Hu[tiu, coordonatorul centrului de recoltare OK Medical din Ia[i.

Aproximativ 1.970 de ie[eni s-au
imunizat \n prima zi de vaccinare
anti-COVID-19 din etapa a doua
|n jude]ul Ia[i s-au vaccinat, în prima zi din etapa a doua din
campania de vaccinare, un num`r de circa 1.971 de persoane. În
aceast` etap` sunt incluse persoanele cu boli cronice [i cu vârste
de peste 65 de ani, dar [i angaja]i-cheie din institu]ii. Ie[enii se
pot vaccina la unul dintre cele 19 puncte de vaccinare deschise
pân` \n prezent. Pentru programare, persoanele incluse \n etapa
a doua se \nscriu pe platforma online. Sunt 17 centre de vaccinare
anti-COVID-19 unde se pot programa ie[enii: SC Antibiotice SA
Ia[i, Podu Iloaiei, Tg. Frumos, Hârl`u, Pa[cani, Colegiul „Mihai
Eminescu”, Colegiul „C. Negruzzi”, {coala Gimnazial` „{t.
Bârs`nescu”, {coala Gimnazial` „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

Primul ie[ean vaccinat anti-COVID-19 [i-a
m`surat nivelul de anticorpi din organism
Medicul Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i, a fost primul ie[ean care s-a vaccinat \mpotriva COVID19. Dorind s` \[i st`vileasc` o curiozitate personal`, medicul s-a
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Cas\ celebr\, aflat\ `n plin centrul
ora[ului Ia[i, schimbat\ total!
Proprietarul va investi milioane de lei
Celebr` cas`, monument istoric aparte,
amplasat` \n plin centrul ora[ului Ia[i,
urmeaz` a fi schimbat` radical! Prim`ria
Municipiului Ia[i, care a devenit proprietar
(\n 2017) al Casei monument istoric
„Callimachi-Ghica” din strada Cuza Vod`,
a ini]iat o procedur` privind refacerea
monumentului istoric emblematic din
zona central` a ora[ului
Monument istoric aparte, cas` celebr` amplasat` \n plin centrul
ora[ului Ia[i, urmeaz` a fi schimbat radical! Aici, \n noiembrie
2017, primarul Municipiului, Mihai Chirica, a anun]at c` s-au
finalizat procedurile de cump`rare a Casei „Callimachi” din strada
Cuza Vod`. Imobilul a g`zduit sediul unui partid democratic de
dreapta, [i anume PN}CD, ap`rut din nou \n ]ar` dup` 1990, un
partid istoric care ast`zi nu mai activeaz`. Valoarea final` a
achizi]iei este de 3.7 milioane de lei (de la omul de afaceri C`t`lin
Cri[u). La acel moment, edilul anun]a c` acolo va fi \nfiin]at un
muzeu dedicat Centenarului Marii Uniri. Prim`ria Municipiului
Ia[i a ini]iat o procedur` privind refacerea monumentului istoric.
{efii administra]iei ie[ene au ini]iat documentele legate de selectarea
de parteneri \n vederea elabor`rii, depunerii [i implement`rii unui
proiect ce ]ine de refacerea monumentului istoric Casa „CalimachiGhica”. Acesta a fost depus spre finan]are \n cadrul Granturilor
SEE 2014-2021, prin programul Rocultura, apel „Restaurarea [i
revitalizarea monumentelor istorice”, granturi venite cu sprijinul
norvegienilor.

Cl`direa din centrul ora[ului
va deveni muzeu
Prim`ria Ia[i a cump`rat cl`direa pentru a o transforma \n
muzeu. |ns`, situa]ia a intrat \n impas \n ultima perioad`, iar
proiectul a fost pus \n a[teptare. „Am lansat anul trecut procedura
privind selec]ia ofertelor. Procedura a vizat identificarea unui
partener de proiect pentru restaurarea [i revitalizarea imobilului.
Din p`cate, ne-a \ncetinit mult pandemia, dar vom \ncerca \n acest
an s` identific`m atât partenerul, cât [i sursa de finan]are pentru
realizarea obiectivului”, a precizat Sebastian Buraga, purt`torul de
cuvânt al Prim`riei Ia[i.

Povestea fabuloas` a Casei
„Ghica-Callimachi”, aflat` acum
\n proprietatea Prim`riei Ia[i

decis desf`[urarea unei investiga]ii proprii asupra acestui monument,
pentru a-i reconstitui, pe cât posibil, întreaga istorie”, mai reliefeaz`
Sorin Iftimi.

Casa de \ntâlnire a nobililor
[i revolu]ionarilor
Mai departe, cercet`torul Sorin Iftimi arat` c` despre aceast`
cas` s-a spus c` ar fi apar]inut marelui logof`t Alexandru Ghica,
de unde [i denumirea de „Casa Ghica” din Lista Monumentelor.
Logof`tul era fiul lui Costache Sulgearoglu, deci nepot de sor`
a lui Grigore III Ghica, domn decapitat în Beilic, la 1777, [i care
a f`cut frumoasa ci[mea de la 1776, de lâng` poarta Goliei. „El
[i fratele s`u Iordache au mo[tenit apoi numele de Ghica. Cei
doi erau fra]i cu doamna lui Constantin Vod` Moruzi. Nu am
reu[it, îns`, stabilirea unei leg`turi documentate între logof`tul
Alecu Ghica [i imobilul de pe Cuza Vod`. Una din destina]iile
vechii cl`diri de pe acest loc a fost aceea de a ad`posti, la un
moment dat, vestitul Hotel „Petersburg”. La anul 1853, cl`direa
este amintit` ca fiind proprietatea familiei Callimachi. A[a apare
ea în «Desp`r]irea a IV-a a ora[ului», pe Uli]a Goliei, la nr. 75,
într-o sam` privitoare la uli]ele, casele [i dughenele capitalei”,
eviden]iaz` istoricul Sorin Iftimi. Specialistul men]ioneaz` [i c`:
„Fiind încadrat` la Categoria I de case, proprietarul trebuia s`
contribuie la acest fond cu însemnata sum` de 1.200 lei în trei
ani. Se arat` c`, la acea dat`, proprietarul cl`dirii era prin]ul
Alecu Callimachi. Probabil c` [i în perioada în care aici a func]ionat
Hotelul „Petersburg”, casa era proprietatea aceleia[i familii Callimachi.
Mai departe, casa din strada Cuza Vod` nr. 41 a avut, în secolul
al XIX-lea, diverse destina]ii, schimbând mai mul]i chiria[i [i
proprietari, care au marcat, fiecare în parte, istoria cl`dirii”, descrie
istoricul Sorin Iftimi.

reprezentate de o cas` de avocatur`. Acestea au vândut imediat
cl`direa, neavând inten]ia de a reveni în ]ar`. Dup` sumare lucr`ri
de renovare la interior, s-a încercat vinderea sau închirierea
cl`dirii. Au trecut anii, iar casa nu [i-a g`sit un nou rost în via]a
ora[ului, z`când cu lac`tul pe u[`, nelocuit`, nefolosit` [i f`r` un
beneficiar cu adev`rat interesat într-o restaurare adev`rat` a acestui
valoros monument istoric, atât de bogat în amintiri”, a conchis
Sorin Iftimi.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Construc]ie de patrimoniu, Casa „Ghica-Callimachi” dateaz`
din secolul al XIX-lea. Chiar dac` \n perioada comunist` multe
dintre cl`dirile istorice ale Ia[ului au avut de suferit sau au fost
demolate, monumentul care se afl` pe strada Cuza Vod` (vechea
Uli]` a Goliei), la întâlnirea cu str`zile Armeneasc`, George Enescu
De reliefat c` imobilul a fost închiriat
[i Vovidenie, în imediata vecin`tate a M`n`stirii Golia, poate fi
inclusiv pentru a fi sediu B`ncii
admirat` [i ast`zi. „Cl`direa are o istorie despre care s-au f`cut
Marmorosh-Blanc, filiala din Ia[i
multe afirma]ii, dar despre care se cunosc pu]ine lucruri sigure.
Imobilul figureaz` în Lista Monumentelor Istorice cu denumirea
Actuala cl`dire nu mai are, la exterior, nimic din aspectul
de «Casa Calimah-Ghika». De-a lungul vremii, adresa imobilului Casei „Callimachi” din prima jum`tate a secolului al XIX-lea.
a mai fost strada Golia nr. 18. Cel mai documentat studiu asupra Potrivit unei mai vechi încadr`ri tipologice a palatelor din vechea
acestei chestiuni este cel publicat de Gh. Sibechi, care este [i capital` a Moldovei din veacul XIX - ce are în vedere gradul de
principalul nostru sprijin în reconstituirea de fa]`”, arat` istoricul renun]are la modelul tradi]ional [i de adaptare a modelelor
Sorin Iftimi, Muzeul de Istorie a Moldovei. Într-o lucrare, Ion arhitecturii occidentale- Casa „Ghica-Callimachi” ar fi reprezentativ`
Mitican, unul dintre cunosc`torii istoriei cl`dirilor ie[ene, consider` prin faptul c` „elementul tradi]ional este înc` prezent în tratarea
- bazându-se pe informa]iile oferite de Alecu Beldiman în poemul planului, dar se face puternic sim]it` prezen]a arhitecturii eclectice
„Tragedia Moldovei”- c` la 1821 aici [i-ar fi stabilit cartierul general în domeniul decora]iunilor”. Fa]adele cl`dirii sunt tratate în stil
eteri[tii de la Ia[i, înainte de a se muta în afara ora[ului, la neoclasic, fiind prezente îns` [i numeroase elemente decorative
M`n`stirea Galata. „De aceea, cl`direa ar fi fost distrus` de turci de inspira]ie baroc`. În perioada Regimului comunist, dup` 1945,
în vara aceluia[i an. Terenul pe care se afl` blocul al`turat a \n cl`dire a func]ionat Sediul Partidului Muncitoresc din România,
f`cut parte din incinta acestei cl`diri. Reconstruit dup` acest Regionala Moldova. „Prin 1947 era aici Consiliul Sindical Regional.
episod dramatic, palatul a trecut \n posesia generalului Iorgu În aceea[i cl`dire a func]ionat Direc]ia pentru Cultur` a PCR Ia[i,
Ghica, mai târziu Ecaterinei Lep`datu (so]ia maiorului Lapedatu), cu Oficiul Patrimoniu pentru Jude]ul Ia[i. Pe la 1965, în cl`dire
iar apoi bancherului Juster. Prin 1837, aici a func]ionat «Otelul func]iona o gr`dini]`, iar mai târziu a apar]inut Conservatorului,
Petersburg», venit din Casele Voinescu, care fuseser` cump`rate care avea în aceast` cl`dire s`li destinate repeti]iilor. Dup` Revolu]ia
de Epitropia {coalelor Moldovei pentru Internatul Academiei din decembrie 1989 a început o nou` etap` în existen]a Casei
Mih`ilene, deschis` la 16 iunie 1834. Nu am g`sit suficiente «Callimachi». În cele din urm`, imobilul a fost retrocedat, în anul
temeiuri care s` sus]in` toate cele spuse mai sus, a[a încât am 2008, urma[ilor fo[tilor proprietari, fiicele lui Emanoil Marcovici,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Cine a fost Gheorghe Huian, om de
afaceri [i cel mai mare piscicultor din
Moldova. Sute de mesaje emo]ionante,
postate pe re]elele de socializare,
dup\ decesul ıpescarului-gladiator‰
Vestea c` Gheorghe Huian, om de
afaceri [i cel mai mare piscicultor
din Moldova, \n vârst` de 73 de ani,
a decedat, a \ndurerat rude,
prieteni, parteneri de afaceri. Pe
site-ul ROMFISH, asocia]ia
piscicultorilor din ]ar`, dar [i pe
re]elele de socializare, sute de
mesaje emo]ionante au fost postate
de cei care l-au cunoscut [i care au
numai cuvinte de admira]ie [i
respect la adresa lui
Unul dintre cei mai respecta]i piscicultori din România, dr.
ing. Gheorghe Huian, a decedat subit luni,18 ianuarie 2021, din
cauza unei infec]ii pulmonare. Afacerea dezvoltat` de inginer \n
ultimele dou` decenii va fi preluat` de fiul s`u, care se va ocupa
de amenajarea piscicol` \mpreun` cu colegii s`i. Slujba de
înmormântare va avea loc joi, 21 ianuarie, ora 12:00, la Biserica
„Sf. Laz`r” (în spate la Teatrul „Luceaf`rul”), iar la ora 13:00 va
fi la cimitirul „Sfin]ii Petru [i Pavel”. „|nmormântarea va avea loc
la cimitirul „Petru [i Pavel”. Va fi dus la capel` \n aceast` sear`.
Eu \l [tiam un om s`n`tos, care nu lua medicamente. Din cauza
unei infec]ii pulmonare, care nu a fost tratat` la timp, nu s-a mai
putut face nimic. Anul acesta trebuia s` aib` loc \ntâlnirea de 50
de ani de la terminarea facult`]ii, chiar \n ferma sa. Dumnezeu
s`-l ierte!”, a spus C`t`lin Platon, pre[edinte ROMFISH.

Gheorghe Huian, unul dintre cei mai mari
piscicultori din România, [i-a dedicat via]a
dezvolt`rii unei afaceri de succes \n
domeniul piscicol
Administratorul celei mai mari amenaj`ri piscicole din Moldova,
Larga Jijia, cu o suprafa]` 1.300 de hectare, Gheorghe Huian era
unul dintre cei mai boga]i fermieri din Ia[i. Firma SC Piscicola
SRL a avut o cifr` de afaceri de 2,1 milioane de lei, \n medie,
38 de angaja]i [i 5 magazine unde comercializeaz` produc]ia
proprie. Inginerul era unul dintre fermierii din Ia[i care se
confrunta cu o lips` acut` de personal [i voia s` aduc` angaja]i
\n ferm`, din str`in`tate. „Am vrut s` închid magazinele din cauza
angaja]ilor, dar nu o s` mai fac asta. Acum aduc în ferm` oameni
din Bangladesh”, spunea piscicultorul. Mesajele din partea rudelor,
prietenilor [i oamenilor de afaceri au \nceput s` apar` pe re]elele
de socializare. „Regret`m profund trecerea în nefiin]` a dr. ing.
Gheorghe Huian, colaborator de suflet în domeniul ariilor naturale

protejate. {eful Complexului Piscicol Movileni a fost un pasionat
de piscicultur` [i de natur`, iar pentru Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Ia[i un partener de încredere în dialogul [i ac]iunile
noastre pentru protejarea naturii. A fost unul dintre sus]in`torii
f`r` re]ineri a declar`rii Zonei umede Jijia Ia[i ca zon` umed`
de importan]` interna]ional` în baza Conven]iei Ramsar. R`mânem
cu valoroasele contribu]ii aduse pisciculturii [i protec]iei biodiversit`]ii.
Recuno[tin]` ve[nic` [i drum lin spre stele, domnule Huian!
Sincere condolean]e familiei!”, au postat pe pagina oficial`
reprezentan]ii Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Ia[i.

Rude, prieteni [i parteneri de afaceri au
postat sute de mesaje emo]ionante pe
re]elele de socializare
Ioan Buimac, unul dintre partenerii s`i de afaceri, fermier
care administreaz` peste 3.000 de hectare de teren agricol \n
zona Andrie[eni [i care \i furniza hrana pentru pe[ti, \[i aminte[te
de inginerul Gheorge Huian ca de cel mai deosebit fermier.
„Partener de cuvânt, deosebit, cum rar mai g`se[ti acum. El e
format \n industria pe[telui, a f`cut ni[te specii noi. Toat` stima
[i lauda pentru astfel de oameni care, din p`cate, sunt din ce \n
ce mai pu]ini. Dumnezeu s`-l ierte!”, sus]ine Ioan Buimac, unul
dintre cei mai mari fermieri din Ia[i. Fo[tii colegi de facultate
cu care trebuia s` se \ntâlneasc` \n acest an la \mplinirea celor
50 de ani de la finalizarea studiilor au postat sute de mesaje
emo]ionante. „Ne-a p`r`sit unul dintre cei mai puternici dintre
noi, unul dintre cei mai energici [i mai inovativi, mai plini de
voin]` [i de d`ruire sfânt` fa]` de meseria pentru care s-a preg`tit.
Este o veste extrem de descurajant` pentru noi, cei r`ma[i \n
urm`. Gicu]u ne tr`gea dup` el cu optimismul lui, cu franche]ea,
cu spiritul lui de pescar - gladiator. Nu avea astâmp`r, ne trezea
tuturor admira]ia pentru realiz`rile lui, care sunt demne de a fi
men]ionate [i a fi cunoscute, doctoratul, cu o tem` la care a
trudit toat` via]a [i a reu[it, apoi, dezvoltarea fermei sale, de care
era tare mândru [i la care ne adresase deja invita]ia s` ne adun`m
ca s` serb`m jumat`tea de veac de la terminarea facult`]ii. Sincere
condolean]e familiei!”, a spus Constantin Buculei, unul dintre fo[tii
colegi de facultate.

Gheorghe Huian a fost directorul Sta]iunii
de Cercet`ri Piscicole Podu Iloaiei
Gheorghe Huian s-a angajat \n 1971, dup` finalizarea studiilor,
la |ntreprinderea Piscicol` Ia[i, unde a fost diriginte de [antier
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pentru Complexul Piscicol Vl`deni-Larga Jijia-Movileni. Dupa
finalizarea investi]iilor a fost numit [ef de ferm` la Complexul
Piscicol Movileni (Larga Jijia). |ntre 1985 [i 1989 a fost inginer[ef al |ntreprinderii Piscicole Ia[i, unitate etalon pentru pisicultura
din România. |n 1989 a fost numit director al Sta]iunii de Cercet`ri
Piscicole Podu Iloaiei pe care în 1990 a deschis-o tinerilor absolven]i
[i speciali[ti. |n 1991 revine la SC Pescaris SA Ia[i (fosta
|ntreprindere Piscicol`) la Complexul Piscicol Movileni. Din 1999
a administrat SC Piscicola SRL, cea care în procesul de privatizare
a preluat activele [i activitatea Complexului Piscicol Movileni. |n
2012 a ob]inut titlul de doctor în [tiin]e acordat de Universitatea
„Dun`rea de Jos”, din Gala]i, pentru contribu]ii la amelioarea
crapului de cultur` în condi]iile ecologice ale Complexului Piscicol
Movileni [i ob]inerea variet`]ii de crap f`r` solzi «Crapul topless
de Movileni». Ia[ul este unul dintre cele mai importante jude]e
care aprovizioneaz` cu pe[te magazinele de profil, din zona
Moldovei. |n prezent, \n Ia[i sunt 29 de ferme piscicole care
asigur` 80 la sut` din produc]ia de pe[te din jude].
Raluca COSTIN

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.

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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Reclaman]ii sunt nemul]umi]i de gr\mezile ApaVital SA testeaz\
de gunoaie aruncate la tot pasul
angaja]ii pentru

A crescut num\rul sesiz\rilor
privind poluarea din Ia[i `n
anul 2020, comparativ cu
anul precedent

depistarea noului
coronavirus! A fost
semnat un contract
de 60.000 de euro

|n anul 2020 au fost depuse aproape 200 de
reclama]ii din partea ie[enilor care sus]in c` a
crescut poluarea din Ia[i din cauza celor care
arunc` gunoaiele oriunde. Num`rul sesiz`rilor
\nregistrate \n anul 2020 a crescut, comparativ
cu anul precedent, cu aproximativ 20 la sut`
Ie[enii care au depus sesiz`ri la Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului (APM), privind poluarea din Ia[i, sunt nemul]umi]i de
faptul c` atât \n ora[, cât [i \n comunele din jude] gunoaiele sunt
aruncate la tot pasul [i nu se iau m`surile necesare combaterii
acestui fenomen. Num`rul reclama]iilor depuse la APM \n anul
2020 a crescut, comparativ cu anul 2019. Cei care reclam` sus]in
c` sunt depozitate de[euri în locuri nepermise, arderea gunoaielor
se face f`r` supraveghere, iar autorit`]ile locale nu se implic` \n
educarea cet`]enilor privind colectarea selectiv` [i aruncarea
de[eurilor \n zonele special amenajate. Aproape jum`tate din
reclama]iile depuse de ie[eni atât la APM Ia[i, cât [i la Comisariatul
Jude]ean al G`rzii de Mediu (GNM) Ia[i, institu]ia care verific`
reclama]iile, au fost despre depozit`ri necontrolate de de[euri.
Sesiz`rile au fost solu]ionate fie cu m`suri pe care trebuie s` le
ia autorit`]ile locale, fie cu amenzi de sute de mii de lei.

A crescut num`rul sesiz`rilor
privind poluarea din Ia[i, multe
dintre acestea referindu-se la gunoaiele
aruncate \n locuri nepermise
Alte aspecte sesizate în peti]iile de anul acesta au fost pentru
depozit`ri necontrolate de de[euri din zona rural`, arderea gunoaielor
care se face f`r` autoriza]ie de la APM, calitatea aerului în
municipiul Ia[i afectat` din cauza polu`rii [i disconfortul legat de
mirosuri sau nivelul de zgomot. Potrivit speciali[tilor de mediu
din Ia[i, de[i au derulat campanii de informare cu privire la
arderile necontrolate ale gunoaielor, ie[enii au \nc`lcat legea, iar
în ultimii ani arderile necontrolate de vegeta]ie s-au înmul]it, motiv
pentru care speciali[tii de mediu au aplicat amenzi. Pentru
depozitarea necontrolat` a de[eurilor au fost aplicate amenzi de
aproximativ 200.000 de lei, iar comisarii de mediu au impus
m`suri urgente de remediere a problemelor constatate \n teren
\n momentul efectu`rii controlului. Neconformit`]ile contatate sau referit la lipsa actelor de reglementare pentru proiecte sau

Angaja]ii de la compania ApaVital SA vor fi
testa]i dup` ce a fost \ncheiat un nou contract
cu un laborator de analize. Contractul are o
valoare de 60.000 de euro. Cele 1.500 de teste
vor fi realizate printr-un contract atribuit direct

activit`]i, nerespectarea obliga]iilor privind protec]ia atmosferei,
neluarea m`surilor de salubrizare, gestionarea necorespunz`toare
a de[eurilor sau a apelor uzate.

Garda de Mediu Ia[i a aplicat amenzi \n
valoare de 1,3 milioane de lei \n anul 2020
Activitatea de inspec]ie [i control în domeniul protec]iei mediului,
desf`[urat` în anul 2020 de c`tre Comisariatul Ia[i al G`rzii
Na]ionale de Mediu, s-a concretizat în realizarea a 1.110 controale,
din care 760 în domeniul controlului polu`rii [i 350 în domeniul
biodiversit`]ii. Neconformit`]ile constatate au fost: lipsa actelor de
reglementare pentru proiecte sau activit`]i, nerespectarea obliga]iilor
privind protec]ia atmosferei, neluarea m`surilor de salubrizare,
gestionarea necorespunz`toare a de[eurilor, nerespectarea prevederilor
din actele de reglementare emise pentru proiecte sau activit`]i au
fost sanc]ionate prin aplicarea a 211 sanc]iuni contraven]ionale
principale, în valoare total` de 1.363.000 lei. Au fost stabilite [i
26 de sanc]iuni complementare (6 desfiin]`ri de lucr`ri, 20 de
suspend`ri de activitate), precum [i o propunere de suspendare
a actului de reglementare. Pentru alte 15 fapte: ardere miri[ti [i
stuf în arii naturale protejate, poluarea sistemelor de alimentare
cu ap` [i canalizare, depozitare, transport [i eliminare ilegal` de
de[euri, inclusiv de[euri periculoase, utilizarea unor substan]e
periculoase f`r` respectarea actelor normative, fals material, fals
intelectual [i uz de fals în documente, extragere roci utile f`r`
permis sau licen]` care se încadreaz` conform prevederilor legale
la infrac]iuni, au fost sesizate organele de cercetare penal`.
Raluca COSTIN

Compania ApaVital SA continu` campania de testare a
angaja]ilor pe perioada pandemiei de COVID-19. La \nceputul
acestei s`pt`mâni a fost semnat un nou contract cu un laborator
de analize din Ia[i. Valoarea acestuia este de 277.500 lei, f`r`
TVA, aproape 60.000 de euro. Au fost comandate 1.500 de
test`ri. „Serviciul public de ap` [i de canalizare, fiind de interes
strategic pentru buna func]ionare a colectivit`]ilor umane, are
nevoie, \n vederea asigur`rii continuit`]ii acestuia, de lucr`tori
care s` gestioneze activit`]ile specifice. Având \n vedere situa]ia
complicat` dat` de pandemie, la nivelul ApaVital s-au adoptat
o multitudine de m`suri cu caracter preventiv, una din acestea
fiind asigurarea de teste pentru depistarea virusului SARSCOV-2, \n ultimul an demonstrându-se ca fiind m`sura decisiv`
\n pre\ntâmpinarea bloc`rii unor activit`]i esen]iale \n buna
desf`[urare a furniz`rii serviciilor. Achizi]ia serviciilor de testare
asigur` cadrul general pentru ca angaja]ii societ`]ii s` poat`
fi operativ depista]i dac` au contractat boala, astfel \ncât s`
se poat` lua din timp m`suri de pre\ntâmpinare a \mboln`virii
unor colective \ntregi. Achizi]ia acestor servicii presupune un
num`r limit` de teste, dar achitarea acestora se va face doar
pentru num`rul de teste ce se va solicita de c`tre ApaVital,
acesta putând fi mai mic decât limita \n cazul \n care situa]ia
pandemic` va evolua favorabil”, a precizat R`zvan Manolache,
purt`torul de cuvânt ApaVital SA.

ApaVital a fost printre primele institu]ii
din Ia[i care a testat angaja]ii
La \nceputul pandemiei, \n luna martie 2020, ApaVital SA
a \ncheiat un contract cu aceea[i valoare. Test`rile se f`ceau
atât la sediul companiei, cât [i la sediul laboratorului de analize.
Cei mai expu[i angaja]i sunt cei de la compartimentul rela]ii
cu publicul sau au contact direct cu clien]ii ApaVital. |n alt`
ordine de idei, compania de ap`-canal din Ia[i achizi]ioneaz`
solu]ii pentru tratarea apei potabile [i reziduale. ApaVital SA
organizeaz` licita]ia pe data de 01.02.2021, prevederea bugetar`
fiind de 1.627.550 lei, f`r` TVA, aproximativ 350.000 de euro.
Procedura este \mp`r]it` \n 5 loturi: clorur` feric` concentra]ie
40 la sut`, clorit de sodiu concentra]ie 25 la sut`, hipoclorit
de sodiu concentra]ie 13 la sut`, clorit de sodiu concentra]ie
7,5 la sut` [i acid clorhidric concentra]ie 9 la sut`. Necesarul
este de 1.911 tone. Produsele vor fi transportate la sta]ia de
tratare ap` potabil` Chiri]a, sta]ia de epurare ape uzate Ia[i,
sta]ia de epurare ape uzate Pa[cani [i sta]iile de epurare ape
uzate Podu Iloaiei, Târgu Frumos [i Hârl`u.
Ciprian BOARU

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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Patronul ıLa Castel‰, Constantin
R\deanu, mai s\rac cu jum\tate de milion
de euro dup\ incendiul devastator din
Ia[i. ıAveam asigurare de doar 3 la sut\‰
Un incendiu izbucnit la Ia[i a fost la un pas de a
distruge o afacere de milioane de euro. Cortul de
evenimente de la complexul „La Castel” s-a f`cut
scrum, iar fumul degajat s-a v`zut \n tot ora[ul.
Pagubele sunt \nsemnate, \ns` toat` afacerea ar fi
putut fi compromis` dac` pompierii nu interveneau
atât de prompt. Constantin R`deanu a precizat c`
paguba este de jum`tate de milion de euro, iar
asigurarea nu acoper` mare lucru
Un incendiu devastator putea distruge
o afacere de milioane de euro. Ieri, \n
jurul prânzului, un apel la num`rul unic
de urgen]e 112 avea s` anun]e c` un
incendiu a izbucnit \n Copou la restaurantul
„La Castel”. Mai multe echipaje de
pompieri au plecat spre locul solicit`rii,
iar dup` câteva ore de lupt` cu fl`c`rile
incendiul a fost stins. Fumul degajat sa v`zut \n tot ora[ul, iar \ntreg complexul
a fost \n pericol. Din fericire, nu s-au
\nregistrat victime, \ns` oricând s-ar fi
putut petrece o tragedie, deoarece focul
s-a manifestat violent. „În jurul orei 11:00,
ISUJ Ia[i a fost solicitat s` intervin` la
un incendiu ce se manifesta la cortul
de evenimente ce apar]ine Restaurantului
„La Castel”. La locul interven]iei s-au
deplasat 4 autospeciale de stingere, o
cistern` cu ap`, un echipaj de primajutor cu un efectiv de 20 de cadre
militare. Nu au fost înregistrate victime
[i nu a existat pericol de propagare la
vecin`t`]i. Ac]iunea a fost condus` de
c`tre Inspectorul-[ef, colonel Ionu]-Ciprian
Gr`dinaru”, au transmis reprezentan]ii

ISU Ia[i. Cauzele producerii incendiului
nu au fost stabilite pân` \n acest moment.
Surse ale reporterilor BZI au precizat
c` restaurantul „La Castel” ar fi asigurat,
deci pagubele suferite \n urma incendiului
ar putea fi recuperate.

Constantin R`deanu:
„Pagubele sunt de
500.000 de euro”
Constantin R`deanu, patronul „La
Castel”, spune c` paguba suferit` se
ridic` la 500.000 de euro. El nu \[i
explic` cum s-a produs incendiul, mai
ales c` nu a mai fost niciun eveniment
acolo din prim`vara anului trecut. „Dac`
a[ [ti de la ce a plecat, v-a[ spune.
A[tept s` v`d ce spun pompierii, primul
indiciu ar fi de la instala]ia electric`.
Am asigurare, \ns` este vorba de 3 la
sut` din tot complexul. Este mic`.
Paguba este de 500.000 de euro. Ultimul
eveniment a avut loc pe 21 februarie
2020 [i chiar vineri am redeschis
restaurantul, \ns` cortul a r`mas \nchis.

Locul unde a ars nu era \nc`lzit, dar
era sub tensiune, pentru c` depozitam
diferite lucruri. Avem autoriza]ie ISU
pe cort, iar senzorii de fum instala]i
au pornit rapid, a[a am [i dat alarma”,
a precizat Constantin R`deanu, patronul
„La Castel”. |ntrebat de reporterii BZI
dac` se gânde[te la varianta unui
incendiu provocat, Constantin R`deanu
a exclus aceast` ipotez`. „Excludem
varianta unei mâini criminale, a fost
un accident”, a completat R`deanu.
Practic, de la firma de asigur`ri, R`deanu
ar putea primi 15.000 de euro, din
paguba de 500.000.

|n anul 2019, „La Castel” a fost
scos la vânzare, \ns` tranzac]ia a picat.
Hotelul „La Castel”, de trei stele, are
o capacitate de 27 camere single [i
double, dou` apartamente Regal [i dou`
suite SPA. |n ceea ce prive[te restaurantul,
capacitatea acestuia este de peste 1.000
de persoane. Este vorba de [ase s`li,
printre care [i o teras`. Restaurantul
„La Castel”, de pe Aleea Sadoveanu, a
fost scos la vânzare \n anul 2019 de
c`tre milionarul Costel R`deanu. Dup`
mai multe taton`ri, interesat de aceast`
investi]ie a fost Petru Vicol, important
investitor \n zona construc]iilor. |n baza

datelor tehnice aflate \n posesia reporterilor
BZI, noul proprietar ar fi trebuit s`
preia o cl`dire format` din subsol, cu
o suprafa]a util` de 390 mp, etaj - 420
mp [i mansard` - 426,65 mp. Se mai
adaug` o anex` (teras` acoperit`) cu
o suprafa]` de 555 mp [i o cl`dire cu
regimul de \n`l]ime D<P<M, cu o
suprafa]` de 1.258 metri p`tra]i. La
vânzare a fost scos [i terenul pe care
au fost edificate imobilele, \n suprafa]`
de 7.995 metri p`tra]i. Pân` la urm`,
tranzac]ia a picat.
Lucian SAVA

Un [mecher de top, ridicat de „masca]i” [i dus \n fa]a
judec`torilor ie[eni! A fost prins \n flagrant lâng` Parchet! „Nota
de plat`” pentru cocaina g`sit`: peste un deceniu de temni]`!
Un individ acuzat de trafic de droguri a
fost pedepsit ieri de magistra]ii ie[eni.
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i l-au condamnat pe Constantin
Cojocaru la 11 ani [i 2 luni de temni]`.
Procurorii DIICOT au afirmat c` individul a
fost prins \n flagrant cu cocain` lâng`
sediul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Hârl`u

jude]ul Ia[i, pe o perioad` de 60 de zile lucratoare”, au precizat
ieri magistra]ii ie[eni. De asemenea, ace[tia au confiscat de la cei
doi inculpa]i diferite cantit`]i de cocain` [i canabis. |n plus,
judec`torii au dispus confiscarea de la Constantin Cojocaru a unui
autoturism marca BMW, a sumei de 39.000 de lei, rezultat` din
vânzarea cantit`]ii de 1.300 de grame de canabis, dar [i a sumei
de 9.750 de euro, folosit` de acesta la procurarea cantit`]ii de 195
de grame de cocain`. Sentin]a nu este definitiv`, putând fi contestat`.

din urm` a \nceput s` vând` etnobotanice, dup` care a reu[it s`
procure canabis [i [i-a f`cut o clientel` bun` \n zona Târgu Frumos
- Pa[cani - Hârlâu. Totu[i, oamenii din zon` au mers la Poli]ie [i
au reclamat faptul c` acest tân`r vinde droguri f`r` s` fie prins.
|ntr-un final, au fost infiltra]i investigatori sub acoperire, iar individul
a fost prins. Oamenii legii mai aveau de aflat un singur lucru
important: de unde cump`ra cocain`.

Prins cu cocain` asupra sa
Constantin Cojocaru [i Maria Cristina
Pascariu, \n bucluc din pricina drogurilor

|n acest mod au ajuns anchetatorii la Constantin Cojocaru.
Potrivit procurorilor, individul de 40 de ani avea o re]ea de furnizori
Procesul lui Constantin Cojocaru [i al Mariei Cristina Pascariu bine pus` la punct \n ]`rile din Vestul Europei, \n special \n Spania,
Un [mecher de top, care fusese ridicat de „masca]i” [i dus
\n fa]a magistra]ilor ie[eni, s-a ales ieri cu o pedeaps` exemplar`! a \nceput pe 16 mai 2019. Asta, dup` ce Cojocaru a fost \nc`tu[at [i aducea de acolo drogurile. Pentru a nu fi prins, acesta [i-a
Individul a fost prins \n flagrant lâng` sediul Parchetului de pe \nc` de pe 20 iunie 2018. Procurorii din cadrul Direc]iei de preg`tit ma[ina, un bolid BMW, f`cându-i mai multe locuri speciale
lâng` Judec`toria Hârl`u! „Nota de plat`” pentru cocaina g`sit` Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat` [i Terorism \n care puteau fi ascunse substan]ele interzise.
Ultima lovitur` era una important`: a mers \n Spania [i a
de anchetatori: peste un deceniu de temni]`! Astfel, ieri, judec`torii (DIICOT) Ia[i au afirmat atunci c` [mecherul de top a fost prins
cump`rat aproximativ 200 de grame de cocain`. Oamenii legii au
din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat pe Constantin Cojocaru de „masca]i”.
Conform anchetatorilor ie[eni, individul se ocupa cu traficul afirmat c` individul a mers cu marfa \n ma[in` prin toat` Europa
la pedeapsa rezultant` de 11 ani [i 2 luni de pu[c`rie, pentru
introducerea în ]ar`, f`r` drept, de droguri de risc [i de mare de droguri, dar nu le vindea decât persoanelor pe care le cuno[tea [i, mai apoi, a ajuns la iubita sa din Hârl`u. Anchetatorii i-au
risc [i trafic de droguri de risc [i de mare risc. |n acela[i dosar, bine [i nu accepta s` primeasc` \n anturajul s`u persoane noi. monitorizat fiecare mi[care de la intrarea \n ]ar`, pân` \n spatele
Maria Cristina Pascariu a primit o pedeaps` de 2 ani [i o lun` Acesta era foarte suspicios [i se ferea tot timpul s` intre \n contact blocului iubitei sale. Este vorba despre un bloc situat \n apropierea
de \nchisoare, cu suspendare, pentru trafic de droguri de risc, în cu acei consumatori care p`reau prea dispera]i [i ar fi putut s`- sediului Parchetului de pe lâng` Judec`toria Hârl`u. Acolo, „masca]ii”
form` continuat`. „Instan]a o oblig` pe inculpat` s` presteze o l expun` riscului de a fi prins mai u[or de oamenii legii. |ns`, l-au blocat \n momentul \n care a scos drogurile din ascunzi[urile
munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii în cadrul Consiliului procurorii de la DIICOT Ia[i au reu[it s` ajung` la Constantin bolidului BMW. Mai apoi au fost efectuate mai multe perchezi]ii.
Ciprian NEDELCU
Local al ora[ului Hârl`u sau în cadrul Prim`riei ora[ului Hârl`u, Cojocaru prin intermediul unui tân`r din Târgu Frumos. Acesta
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Decizia radical\ luat\ de so]ul
mezzosopranei Maria Macsim Nicoar\!
Nimeni nu se a[tepta la asta! Pianistul
ie[ean Codrin Constantin Nicoar\ a
renun]at dup\ moartea so]iei sale!
Pianistul Codrin Constantin
Nicoar` a luat recent o decizie
radical`. So]ului fostei
mezzosoprane Maria Macsim
Nicoar` a renun]at la procesul
pe care \l intentase Spitalului
Clinic de Recuperare din Ia[i
Decizia radical` luat` de so]ul mezzosopranei
Maria Macsim Nicoar`! Nimeni nu se a[tepta la
asta! Pianistul Codrin Constantin Nicoar` a renun]at
dup` moartea so]iei sale!
Astfel, recent, Codrin Nicoar` a renun]at la
procesul pe care \l intentase Spitalului Clinic de
Recuperare din Ia[i. „Instan]a ia act de renun]area
reclamantului Codrin Constantin Nicoar` la judecata
cererii \n contradictoriu cu Spitalul Clinic de
Recuperare. Cu drept de recurs, \n termen de
15 zile de la comunicare”, au precizat recent
judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i.

Codrin Constantin Nicoar` a
dat \n judecat` Spitalul Clinic
de Recuperare din Ia[i
Procesul dintre pianistul Codrin Constantin
Nicoar` [i Spitalul Clinic de Recuperare din Ia[i
a \nceput pe 7 octombrie 2020. Acesta le-a cerut
judec`torilor din cadrul Tribunalului Ia[i, \n
contencios adminstrativ, s` oblige unitatea medical`
la furnizarea unor informa]ii.
„Solicit s` se dispun` obligarea pârâtului
Spitalul Clinic de Recuperare s`-mi elibereze
dosarul medical al so]iei mele, Maria Macsim
Nicoar`”, a men]ionat pianistul Codrin Constantin
Nicoar` \n fa]a magistra]ilor. Totu[i, dup` moartea
mezzosopranei Maria Macsim Nicoar`, pianistul

a depus la instan]` un înscris în care a ar`tat
c` renun]` la judecata cauzei. Potrivit articolului
406 din Codul de procedur` civil`, „reclamantul
poate s` renun]e oricând la judecat`, în tot sau
în parte, fie verbal, în [edin]` de judecat`, fie
printr-o cerere scris`”. „Având în vedere faptul
c` sunt îndeplinite condi]iile articolului 406 din
Codul de procedur` civil`, reclamantul depunând
un înscris prin care arat` c` renun]` la judecat`,
instan]a urmeaz` a lua act în acest sens”, au
afirmat judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i.

Mezzosoprana Maria Macsim
Nicoar` a murit la
finele anului trecut
La finele lunii decembrie 2020, mezzosoprana
Maria Macsim Nicoar` s-a stins din via]`. Artista
s-a chinuit vreme de câteva luni dup` ce a ajuns
la spital \n com`. Mai exact, la începutul lunii
mai 2020, aceasta a fost dus` la spital. „Pacienta
de 52 de ani avea un traumatism cranio-cerebral,
fiind în com`, cu scor de com` Glasgow 5, cu
hematom temporal stâng. Ea a fost preluat` de
echipajul de Terapie Intensiv` Mobil` SMURD,
care a intubat-o [i a transportat-o la Sec]ia de
Neurochirurgie, în sala de opera]ie. Familia a
declarat c` a c`zut pe scar` seara [i s-a lovit la
cap”, au declarat atunci reprezentan]ii SMURD.
Ulterior, oamenii legii au declan[at o anchet`,
pentru a vedea dac` a fost vorba despre un
accident sau despre altceva. Pân` în acest moment,
ancheta nu a fost finalizat`. Au fost audia]i mai
mul]i martori, rude ale artistei, dar, deoarece
Maria Macsim Nicoar` nu a putut vorbi, cercet`rile
au b`tut pasul pe loc. Nici acum, dup` decesul
\ndr`gitei artiste, cercet`rile nu au fost finalizate.
Anchetatorii ie[eni \ncearc` s` afle dac` mezzosoprana

a fost victima unui accident casnic sau dac`, \n
acest caz, a fost vorba despre altceva. „Ancheta
continu`, pentru a se stabili cu exactitate ce sa \ntâmplat”, au precizat reprezentan]ii Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i. Acesta a fost, probabil,
motivul pentru care pianistul Codrin Constantin
Nicoar` solicitase dosarul medical al so]iei de la
Spitalul Clinic de Recuperare din Ia[i.

Artista, pus` \n grija unei surori
dup` ce a ajuns \n com` la spital
Dup` accidentul suferit, mezzosoprana Maria
Macsim Nicoar` a fost dat` în grija unei surori,
în dauna so]ului artistei. Astfel, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i au admis cererea formulat`
de E.H., sora artistei. Procesul intentat de sora
artistei Maria Macsim Nicoar` so]ului acesteia,
pianistul Codrin Constantin Nicoar`, a început pe
1 iulie 2020. Femeia, care locuie[te \n jude]ul
Bac`u, le-a cerut judec`torilor s` o lase pe artist`
în grija ei. De asemenea, pe 12 octombrie 2020,

dou` rude de-ale mezzosopranei Maria Macsim
Nicoar` l-au dat în judecat` pe so]ul artistei. Cele
dou` rude, respectiv mama M.M. [i sora E.H.,
cea care a ob]inut custodia artistei, le-au cerut
judec`torilor s` emit` un ordin de protec]ie
împotriva pianistului Codrin Constantin Nicoar`.
„Solicit`m obligarea pârâtului la p`strarea unei
distan]e minime de 100 de metri fa]` de victim`,
fa]` de re[edin]a actual`, din jude]ul Bac`u, fa]`
de Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof.dr. Nicolae
Oblu”, din Ia[i, [i fa]` de centrul medical în care
va fi transferat` pentru recuperare, precum [i
interzicerea oric`rui contact. Maria Macsim Nicoar`
este internat` la Spitalul „Prof. dr. Nicolae Oblu”,
unde a suferit o interven]ie chirurgical` cranian`
[i urmeaz` a fi externat`, în vederea continu`rii
recuper`rii medicale”, au precizat atunci cele dou`
rude ale artistei. Totu[i, judec`torii au respins
cererea de emitere a unui ordin de protec]ie
împotriva pianistului Codrin Constantin Nicoar`,
pentru lipsa calit`]ii procesual active a reclamantelor.
Ciprian NEDELCU

Surpriz` cu spitalul mobil de la Le]cani. Unitatea a fost
l`sat` de izbeli[te de furnizorul turc \n plin` iarn`. Afacerea
se \nvârte \n jurul lui Dumitru Buzatu, [eful CJ Vaslui
Surpriz` total` la spitalul mobil de la Le]cani
pentru bolnavii de COVID-19. Dup` ce pacien]ii
interna]i la unitatea medical` de la marginea
municipiului Ia[i au fost muta]i la alte spitale,
autorit`]ile au luat decizia dezinfect`rii spa]iului.
|n plus, spitalul modular are nevoie [i de o
mentenan]` a instala]iei de c`ldur`, instala]ie care
a avut numeroase probleme \n ultimele s`pt`mâni.
Numai c` furnizorul turc s-a mi[cat \n ritm de
melc, iar refacerea instala]iei nu a fost finalizat`.
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar` (ADI)
Euronest, cea care administreaz` spitalul, nu a
dat \nc` nicio explica]ie. |n plus, cei de la Euronest
vor r`spunde acum \n fa]a Consiliului Jude]ean
Vaslui, for prezidat de Dumitru Buzatu, [i nu \n
fa]a Ia[ului. Vasluiul a preluat recent [efia Euronest
(for care grupeaz` cele 6 jude]e din Regiunea
de Nord-Est). Astfel, unitatea medical` devine
r`spunderea CJ Vaslui.

Firma turc` \ntârzie lucr`rile
de mentenan]` la instala]iile
de la spitalul mobil

comenteze situa]ia ap`rut` la spitalul mobil de
la Le]cani. De altfel, cei de la Asocia]ia Euronest,
prin directorul Alina Popa, nu au oferit nicio
explica]ie \n ultima perioad` \n leg`tur` cu investi]ia
de la marginea municipiului Ia[i.

Bolnavii de COVID-19 au fost muta]i la alte
unit`]i medicale din municipiul Ia[i \nc` de acum
câteva zile. Autorit`]ile au luat decizia unei
Spitalul mobil a fost
dezinfec]ii la spitalul modular, iar cadrele medicale
dezinfectat. Pacien]ii ar trebui
au profitat de acest moment pentru a transfera
s` revin` \n modulele de la
bolnavii. |n tot acest timp, Asocia]ia Euronest [i
marginea Ia[ului
firma turc` SDI Gobal LLC urmau s` refac`
instala]iile cu probleme. Doar c` la sistemul de
Conducerea Spitalului de Boli Infec]ioase „Sf.
\nc`lzire nu s-a mai f`cut nimic, asta pentru c` Parascheva” Ia[i, cea care gestioneaz` [i unitatea
turcii nu se gr`besc cu lucr`rile de mentenan]`. de la Le]cani, a ar`tat c` modulele au fost dezinfectate
Surse din CJ Ia[i au ar`tat c` situa]ia persist` [i c` pacien]ii ar putea fi interna]i de s`pt`mâna
de mai multe zile, iar m`surile de remediere viitoare. „La spitalul mobil se lucreaz` la instala]ia
\ntârzie s` apar`. Problemele sunt mai vechi, \ns` electric` [i la cea de \nc`lzire. La cea electric`
Euronest [i firma turc` nu s-au gr`bit s` le este vorba de stabilizatoare de tensiune. Pacien]ii
remedieze. Conducerea Euronest nu a dorit s` s-ar putea interna de s`pt`mâna viitoare. Au fost
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

f`cute lucr`ri de igienizare [i dezinfec]ie [i de
mentenan]`. Dinamica num`rului de cazuri este
\n sc`dere [i sper`m s` \ncepem s` trat`m pacien]ii
cu alte afec]iuni la Spitalul de Boli Infec]ioase”, a
spus dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli
Infec]ioase „Sf. Parascheva” din Ia[i.

Cercet`ri penale la spitalul
mobil de la marginea Ia[ului
Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA) a deschis
un dosar de cercetare penal` pentru investi]ia de la
Le]cani. Contractul de 13,4 milioane de euro a fost
derulat de Asocia]ia Euronest [i de Consiliul Jude]ean
Ia[i, prin Maricel Popa, fostul pre[edinte. Procurorii
au ridicat mai mute documente de la sediul Euronest,
dosarul fiind \n rem. Achizi]ia a ridicat semne de
\ntrebare de-a lungul timpului, aspecte semnalate [i
de redactorii BZI \n nenum`rate rânduri.
Vlad ROTARU
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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.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii

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

/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

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

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

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

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

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

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

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

Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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

Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
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0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Zugrav, studii generale/ medii/
profesionale; cu/ f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
nginer 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.
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Medicii ie[eni explic\ de ce dozele
anti-COVID-19 se administreaz\ `n
bra]! Pacien]ii au doar dou\ variante.
Copiii nu intr\ `n aceast\ categorie
Noul ser \mpotriva infec]iei cu
coronavirus este administrat,
la fel ca orice alt vaccin \n
cazul adul]ilor, intramuscular
profund. Mu[chiul deltoid este
ales din motiv de eficien]`,
fiind o zon` practic`. Fiecare
persoan` care vine la centru
\[i descoper` mân` stâng`
fiindc` de regul` este dreptace
Vaccinul anti-COVID-19 este administrat de
c`tre medici din centrele avizate prin injectare
intramuscular`.
Noul ser este indicat pentru imunizarea activ`
\mpotriva virusului SARS-Cov-2, la persoane cu
vârsta de 16 ani [i peste. Ca orice alt vaccin,
produc`torii Pfizer [i BioNTech au transmis un
prospect care con]ine recomand`rile privind modul
de administrare. Medicii [i speciali[tii sus]in
faptul c` administrarea intramuscular` \n mu[chiul
deltoid este modalitatea cea mai eficient`, deoarece
organismul ar asimila mult mai repede [i mai
bine noul ser. Toate vaccinurile sunt injectate \n
cazul adul]ilor \n mu[chiul deltoid. Numai la
copii se fac anumite vaccinuri \n mu[chii coapsei,
spun medicii.

Administrarea intramuscular`
a vaccinului anti-COVID-19
contribuie la asimilarea
mai rapid` \n organism
Adul]ii sunt injecta]i intramuscular cu orice
tip de vaccin. Serul produs de Pfizer [i BioNTech

este administrat la fel ca celelalte, \n bra], mai
exact \n mu[chiul deltoid. |n acest mod, organismul
va asimila mult mai u[or substan]ele din noul
ser. Similar administr`rii [i altor vaccinuri injectabile,
Pfizer [i BioNTech recomand` [i suprevegherea
persoanei imunizate. „Toate vaccinurile se
administreaz` intramuscular. Astfel, se ob]ine o
tolerabilitate mai mare [i o eficien]` local` [i
total` foarte bun`. Alte zone ar putea \mpiedica,
prin nivelul de gr`sime, mecanismul de asimilare
al vaccinului \n organism. Administrarea intramuscular`
este consacrat`, iar mu[chiul deltoid are o abordare
mai u[oar` [i procesul de asimilare este mai
eficient”, explic` prof. dr. Doina Azoic`i, pre[edintele
Societ`]ii Române de Epidemiologie.

Ie[enii pot preciza \n
centrul de vaccinare dac`
prefer` vaccinul \n
bra]ul stâng sau drept
|n centrele de vaccinare, persoanele sunt
\ntrebate \nainte de administrarea vaccinului dac`
folosesc mai des mâna dreapt` sau mâna stâng`.
Nu este nicio regul` care s` precizeze \n care
bra] se va injecta doza. Dac` sunt dreptaci, a[a
cum se \ntâmpl` \n cele mai multe cazuri, atunci
vaccinul este injectat \n bra]ul stâng. Asta deoarece,
pentru o perioad` redus` de timp, vaccinul poate
provoca o durere la locul de vaccinare, mai exact
\n mu[chiul deltoid, care ar \mpiedica o mi[care
dinamic` a bra]ului. „Nu este o regul` s` te
vaccinezi \n mâna stâng` sau \n mâna dreapt`.
Orice vaccin vine cu un prospect cu privire la
modul [i zona de administrare. Produc`torul
stabile[te aceste aspecte medicale [i de administrare,
\n acest caz fiind precizat` tot zona mu[chiului

deltoid”, spune prof. dr. Carmen Dorob`], fosta
[ef` a Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Deltoidul ajut` la ridicarea \n
fa]` [i \n spate a bra]ului
Mu[chiul deltoid se afl` \n regiunea um`rului,
situat imediat sub piele. Acest mu[chi este
cunoscut ca fiind cel mai superficial [i mai
voluminos dintre mu[chii um`rului. Are o form`
triunghiular`, cu baza în sus [i vârful în jos [i
este gros, cu fibrele convergente inferior [i
voluminos.
Deltoidul acoper` articula]ia um`rului [i une[te
centura scapular` cu fa]a extern` a humerusului,
dând forma rotunjit` a um`rului. Mu[chiul particip`
la toate mi[c`rile articula]iei um`rului, practic
deltoidul permite mi[carea lateral` a bra]ului,
ridicarea lui \n fa]` [i \n spate [i particip` la
mi[c`rile de torsiune.

Prospectul vaccinului pentru
prevenirea COVID-19
precizeaz` modul de
administrare
Vaccinul anti-COVID-19 se administreaz`
intramuscular dup` diluarea cu 1,8 mililitri de ser
fiziologic. Flacoanele con]in [ase doze de 0,3 mililitri
de vaccin. Serul BioNTech-Pfizer este injectat sub
forma unei scheme cu dou` doze, la o distan]`
de cel pu]in 21 de zile una de alta. Nu se poate
completa schema de vaccinare f`r` s` fie administrate
ambele doze de vaccin. Locul preferat pentru
administrarea intramuscular` este deltoidul, situat
în partea superioar` a bra]ului, [i nu trebuie injectat
intravascular, subcutanat sau intradermic. Totodat`,
recomand`rile oficiale de administrare precizeaz`
[i faptul c` serul nu trebuie amestecat cu alte
vaccinuri sau medicamente în aceea[i sering`.
Alexandra ABONICESEI

Pove[ti muzicale, \n prim-plan fiind marele George Enescu,
la Palatul Culturii din Ia[i
Pove[ti muzicale, \n prim-plan
fiind marele George Enescu, la
Palatul Culturii din Ia[i. Astfel,
atelierele de lectur` pentru copii
„În lumea pove[tilor muzicale”
continu` în luna ianuarie 2021, cu
3 edi]ii dedicate volumului
„Enescu [i hora razelor de soare”,
semnat de Cristina Andone [i
ap`rut la Editura „Nemi”, în
colec]ia „Pove[ti din P`durea
Muzical`”
Atelierele de lectur` pentru copii „În lumea
pove[tilor muzicale” continu` în luna ianuarie
2021, la Palatul Culturii din Ia[i, cu 3 edi]ii
dedicate volumului „Enescu [i hora razelor de
soare”, semnat de Cristina Andone [i ap`rut la
Editura „Nemi”, în colec]ia „Pove[ti din P`durea
Muzical`”. Întâlnirile, animate de dr. Daniela
Mihaela Ciocoiu, profesor de canto la Colegiul
Na]ional de Art` „Octav B`ncil`” Ia[i, vor avea
loc sâmb`t`, 23 [i 30 ianuarie, de la ora 16:00,
în Sala „{tefan Procopiu”, de la Muzeul {tiin]ei
[i Tehnicii „{tefan Procopiu”. Lecturile vor fi
completate de o activitate practic`, prin care
copiii vor recompune o orchestr` simfonic`,

decupând instrumentele de pe plan[ele preg`tite
[i a[ezându-le în ordine.

Atelierele de lectur` pentru
copii „În lumea pove[tilor
muzicale” continu` în
luna ianuarie 2021,
la Palatul Culturii din Ia[i
„Re]eta de fericire a lui Enescu”, descris`
de scriitoarea Cristina Andone: „Allegro pe o
paji[te înrourat`, în picioarele goale. Lento la
soare, ron]`ind un fir fraged de iarb`. Semplice,
inspirând aerul tare de munte, cu parfum de
r`[in` [i de pamânt reav`n. Dolce, în cerdac,
cu un castron de cire[e pietroase. O por]ie con
brio de Rapsodia Român` nr. 1, la Ateneu”. Pe
parcursul celor trei ateliere, vor fi citite pove[tile:
„S`-l cunoa[tem pe Enescu”, „Cuibu[or de Muzic`”,
„Povestea unui pui de soare”, „Cele dou` dulapuri
cu note muzicale”, „{coala de muzic` a iezilor
talenta]i”, „O poveste scris` cu acul”, „Prin]esa
iubit` din ora[ul amor]it”, „Dor de doin`”. Atelierele
sunt recomandate copiilor cu vârsta de minimum
6 ani. Participarea la evenimente se face respectând
normele impuse în contextul pandemiei de COVID-

19. Pre]ul unui bilet este de 15 lei [i include o
plan[` „Orchestra simfonic`”, pentru fiecare copil.
Pentru program`ri se poate scrie pe adresa de
e-mail operapentrucopii@yahoo.com.

„În lumea pove[tilor muzicale”
este un program realizat de
Complexul Muzeal
Na]ional „Moldova” Ia[i
„În lumea pove[tilor muzicale” este un program
realizat de Complexul Muzeal Na]ional „Moldova”
Ia[i - Sec]ia Rela]ii Publice, Marketing, Logistic`,
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Proiecte, Programe, în parteneriat cu Prim`ria
Municipiului Ia[i, Universitatea Na]ional` de Arte
„George Enescu” Ia[i, Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i, Colegiul Na]ional de Art` „Octav B`ncil`”
Ia[i, Paradis International College [i Editura
„Nemi”. Acest tip de activitate propune o interac]iune
special`, mai ales la nivelul copiilor [i tinerilor,
cu publicul din partea Palatului Culturii din Ia[i.
De asemenea, rolul principal al acestor ateliere
este unul educativ [i de promovare a culturii.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Florin Andone revine
pe teren [i d\ lovitura:
pleac\ la o echip\ de
Champions League!

Cosmin Ol\roiu, gata s\
rup\ contractul cu
Jiangsu Suning!
Antrenorul avertizase
c\ nu mai accept\
situa]ia de la club:
ıNu mai putem
accepta umilin]ele!‰

Potrivit presei din Turcia,
Be[ikta[ este interesat`
s`-l transfere pe atacantul
român Florin Andone.
Acesta a revenit la
antrenamente dup` o
accidentare grav`

Presa chinez` scrie c` antrenorul român Cosmin Ol`roiu
vrea s` plece de la Jiangsu Suning.
Jiangsu va trebui s` î[i caute un nou antrenor! Tehnicianul
român Cosmin Ol`roiu este aproape s` rup` în]elegerea cu
forma]ia pe care a transformat-o în campioana Chinei, ca
urmare a divergen]elor cu conducerea clubului, dar [i din
cauza manieirei în care Jiangsu l-a pierdut pe Alex Teixeira,
cel mai bun juc`tor al echipei.

Florin Andone a revenit la antrenamentele
lui Brighton dup` o pauz` de 6 luni de
zile cauzat` de opera]ia pe care a suferito. Românul a fost împrumutat de gruparea
din Anglia în Turcia la Galatasaray [i s-a
accidentat într-un meci pe care Galata l-a
jucat cu Rizespor sezonul trecut.
„Florin face progrese remarcabile [i
munce[te foarte mult. Întotdeauna am mizat
c` el va reveni în februarie sau martie,
asta dac` este s` fim reali[ti. Pentru c` a
fost mult` vreme absent, nu vreau s` punem
presiune pe el, depinde cum va reac]iona
la anumite lucruri pe care i le cerem la
antrenamente”, a explicat Graham Potter,
antrenorul forma]iei Brighton & Hove Albion.

Florin Andone, dorit de
Be[ikta[. Liderul din
Turcia vrea s` câ[tige
campionatul
De[i neref`cut complet, Andone este
în continuare un juc`tor interesant pentru
cluburi importante din Europa. Fotomac
scrie c` Be[ikta[ Istanbul este interesat`
de transferul atacantului român înc` din
aceast` iarn`.
Turcii au nevoie de un atacant [i
consider` c` Andone s-a adaptat foarte bine

Concernul Suning, care conduce
echipa antrenat` de Cosmin Ol`roiu,
are mari probleme financiare

rigorilor fotbalului turc. {ansele ca românul
s` ajung` la Be[ikta[ au crescut dup` ce
prima ]int` a turcilor, Mario Mandzukic, sa în]eles cu AC Milan.
Andone lipse[te de pe teren din luna
iunie a anului trecut, atunci când s-a
accidentat îmbr`când tricoul rivalei, Galatasaray
Istanbul. Atacantul na]ionalei este cotat la
2.8 milioane de euro, iar în Turcia a jucat
9 meciuri pentru Galata, marcând de dou`
ori.
Un împrumut i-ar prinde bine atacantul
echipei na]ionale, care are nevoie de meciuri.
La Brighton, pare greu de crezut momentan
c` Florin î[i poate recâ[tiga forma de alt`
dat`. În acest moment, forma]ia antrenat`
de Graham Potter are la dispozi]ie [ase
atacan]i.

Florin Andone a avut cea
mai bun` cot` \n anul 2018
Francezul Neal Maupay este titular de
drept, în timp ce irlandezul Aaron Connolly

[i englezul Danny Welbeck par primele
solu]ii de rezerv`. Graham Potter îi mai
are în lot pe Andi Zequiri, Percy Tau [i
Florin Andone. Românul nu a evoluat deloc
pentru Brighton de la revenirea de la
Galatasaray, fiind accidentat.
Sezonul trecut, Be[ikta[ a terminat pe
locul trei, dar acum este lider în campionatul
Turciei [i principala favorit` la titlu. În
sezonul viitor ar urma s` joace în UEFA
Champions League. Andone are contract
cu Brighton pân` în 2023. Acesta a ajuns
la forma]ia englez` în 2018 de la Deportivo
la Coruna. În 2019 a fost împrumutat la
Galatasaray. Andone a marcat 6 goluri la
Brighton în 30 de partide.
Cea mai bun` cot` a avut-o în 2018,
când a venit [i transferul în Anglia. În 2018,
Andone valora 6 milioane de euro. Florin
Andone nu a jucat niciun meci pentru o
forma]ie din Liga I.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Antrenorul lui Jiangsu Suning, Cosmin Ol`roiu, a vorbit,
într-un interviu acordat Telekom Sport, despre viitorul s`u la
actuala echip`. Cosmin Ol`roiu a povestit experien]a tr`it` cu
Jiangsu [i a avertizat c` vrea s` p`r`seasc` echipa. „Nu cred
c` mai putem accepta umilin]ele prin care am trecut. La noi
problemele au existat, exist` [i nu [tiu cât vor mai continua,
pentru c` va fi foarte greu în condi]iile astea s` avem continuitate.
Am pierdut deja un juc`tor foarte important pe Teixeira. Sunt
dezam`git, foarte dezam`git. Dup` ce am câ[tigat titlul, în
afar` de cei care am participat la câ[tigarea titltului, am primit
un mesaj de la pre[edinte prin secretara lui în care mi-a zis
felicit`ri [i atât. În rest, nimeni. Dar au f`cut poze cu trofeul,
s-au bucurat mai mult ca noi, pentru c` noi nu am f`cut-o,
pentru c` nu am mai avut posibilitatea asta. Nu a existat nicio
s`rb`toare, nicio festivitate, nimic. A fost cel mai trist titlu pe
care l-am câ[tigat eu. {i cea mai grea experien]` din via]a
mea ca antrenor pentru c` am fost pus în ipostaze dificile de
oameni care ar fi trebuit s` ne sus]in`”, a declarat Cosmin
Ol`roiu.
Concernul Suning, care conduce echipa antrenat` de Oli,
are mari probleme financiare, dovad` [i dezv`luirile despre
salariile nepl`tite la Inter. Cosmin Ol`roiu mai are un an de
contract cu echipa chinez`, dar se bucur` de o cot` de pia]`
excelent` în Asia [i Golf.
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B\rbat din Ia[i, condamnat
pentru lipsire de libertate!
L-a smuls dintr-un taxi [i
a `ncercat s\-l bage `ntr-o
alt\ ma[in\!

Bursa bârfelor

Ar`g`zel Pompa cam
tremur` \n vremurile astea
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu o informa]ie despre
proasp`tul senator Ar`g`zel Pompa, `la care a f`cut numai buleli
cât a fost la conducerea institu]iei. De reamintit cam ce scandal a
fost cu spitalul de covidu] de la Le]cani, unde se vorbea despre
[p`gi consistente, pentru ca la final spitalul s` func]ioneze doar la
lumina lumân`rii. Babele au aflat c` Ar`g`zel Pompa [i-a dat o
\ntâlnire pe [est cu madam Alinu]a Pompa, [efa de la asocia]ia care
a preluat spitalul. Cic`, Ar`g`zel e cam panicat, pentru c` a auzit
c` Deneaul nu s-a oprit [i c` se fac \n continuare investiga]ii legate
de luarea de mit` de la turcii care au adus spitalul. Cel mai probabil,
micul senator s-a asigurat c` Alinu]a \[i va men]ine declara]ia [i c`
nu va da pe goarn` toat` t`r`[enia. R`mâne de v`zut care va fi
finalul acestei pove[ti, care nu se anun]a cu finalizare fericit`. Pân`
atunci, babele vor sta aproape ca s` monitorizeze orice mi[care din
Cejeu, institu]ie tot mai penal` \n ultimii ani.

Doamna deputat a rupt gura târgului
cu propunerea pentru prefect
Babele bârfitoare continu` rubrica cu informa]ii tot din zona
politicii locale. Eh, cic` doamna Closet Pipir`u de la Uniunea
Salva]i de Clopo]el, sau Usereu dup` cum prescurteaz` to]i, a
g`sit o solu]ie ca s` scape basma curat` \n alian]a cu `ia mai
pro[ti de la Plu[. To]i se dau cu curu’ de p`mânt c` vor s` pun`
prefect la Ia[i, c` este o func]ie important`. Ambele partidu]e [iau pus oameni pe lista de propuneri, dar Pipir`u nu este \ncântat`
de aceste nominaliz`ri. A[a c` a g`sit o solu]ie care s`-i permit`
[i s` men]in` controlul \n filial`. A aruncat pe pia]` numele unui
aitist despre care nu se [tie ce cuno[tin]e are el despre legi,
administra]ie, calamit`]i, contencios sau alte acte administrative.
Motivul ar fi c` e civil [i c` nu are treab` cu politica. E unul pe
nume Alexu]u Varticu]u, un b`iet mai tân`r [i cam inocent. Dac`
ajunge pe func]ia de prefect, Pipir`u \l va devora [i el va dansa
cum \i va cânta ea. Oricine ar veni ca prefect, babele se a[teapt`
la o perioad` \n care se vor pr`p`di de râs. Va fi un film despre
cum to]i \[i vor rupe gâturile.

Judec`torii ie[eni au pedepsit un b`rbat
acuzat de lipsire de libertate. Ioan
Cristian Rân]ar a fost condamnat la 2 ani
[i 3 luni de \nchisoare, cu suspendare.
Procurorii au sus]inut c` ie[eanul ar fi
smuls un cunoscut de pe bancheta din
spate a unui taxi [i ar fi \ncercat s`-l bage
\ntr-o ma[in` marca Volkswagen. |ntreg
scandalul ar fi izbucnit de la o presupus`
datorie pe care victima o avea
Un b`rbat din Ia[i a fost pedepsit pentru lipsire de libertate!
Individul a fost acuzat c` l-a smuls pe un cunoscut dintr-un taxi [i
a \ncercat s`-l bage \ntr-o alt` ma[in`! |ntreg scandalul a izbucnit de
la o presupus` datorie! Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
l-au condamnat pe Ioan Cristian Rân]ar la pedeapsa rezultant` de 2
ani [i 3 luni de \nchisoare, cu suspendare, pentru lipsire de libertate.
Pentru a ajunge la aceast` decizie, judec`torii au luat \n calcul [i o
pedeaps` primit` anterior de c`tre individul care locuie[te \n comuna
Bârnova.
„Instan]a dispune ca inculpatul s` presteze o munc` neremunerat`
în folosul comunit`]ii, pe o perioad` de 100 de zile, în cadrul unei
institu]ii publice aflat` în subordinea Consiliului Local al comunei
Bârnova, jude]ul Ia[i, având ca obiect de activitate fie prestarea de
servicii de utilit`]i publice, fie prestarea de servicii de asisten]` social`.
Ia act de faptul c` persoana v`t`mat` S.M.S. nu s-a constituit parte
civil` în cauz`”, au men]ionat judec`torii ie[eni. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ioan Cristian Rân]ar, acuzat
de lipsire de libertate
Procesul lui Ioan Cristian Rân]ar a \nceput pe 24 aprilie 2019.
Atunci, procurorii ie[eni l-au acuzat pe individ de lipsire de libertate.
„Pe 22 noiembrie 2014, în jurul orei 18:00, persoana v`t`mat` S.M.S.
a urcat pe bancheta din spate a unui taxi, în zona Mircea cel B`trân.
|n acel moment, inculpatul a abordat-o [i i-a solicitat o sum` de bani,

pe care persoana v`t`mat` o avea datorie c`tre o ter]` persoan`. |n
aceste împrejur`ri, inculpatul i-a cerut s` urce într-un alt autoturism,
marca Volkswagen, parcat în apropiere. În momentul în care persoana
v`t`mat` a refuzat s` coboare din taxi, inculpatul a tras-o cu for]a
[i a urcat-o pe bancheta din spate a autoturismului Volkswagen,
privând-o de libertate \n perioada deplas`rii. Persoana v`t`mat` a
precizat faptul c` nu a fost lovit` \n timpul deplas`rii, ci doar bruscat`
cu ocazia urc`rii for]ate în autoturism. Aceasta a suferit leziuni care
au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, a declarat
Drago[ Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.

B`rbatul din Ia[i, s`ltat [i
dus la audieri dup` scandal
|n urma incidentului, victima li s-a plâns oamenilor legii de cele
\ntâmplate. Poli]i[tii au demarat o anchet` [i, astfel, au ajuns la Ioan
Cristian Rân]ar, din comuna Bârnova. B`rbatul \n vârst` de 42 de
ani a fost s`ltat [i dus la audieri. Ulterior, procurorii ie[eni au dispus
trimiterea \n judecat` a individului, sub acuza]ia de lipsire de libertate.
Magistra]ii au constatat c`, \n urm` cu peste doi ani, Ioan Cristian
Rân]ar a fost condamnat de Tribunalul Bac`u pentru s`vâr[irea
infrac]iunilor de constituire a unui grup infrac]ional organizat [i
efectuarea, f`r` drept, de opera]iuni cu produse, [tiind c` acestea
sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive în form` continuat`.

Cine ar fi spus c` domn’
director face dintr-astea
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu o poveste transmis`
de cititori pe adresa azilului. Nu se [tie cât e de adev`rat`, dar
nu iese fum f`r` foc. Este vorba despre o \ntâmplare cu directorul
Cornelu[ Neminte, `la de la centrul medical de la ]`r`noaia, din
comuna R`ducu. Eh, cic` acest director sufer` de o criz` a vârstei.
Departe de ora[ [i de controalele inopinate, Neminte \ncearc` la
toate angajatele de prin institu]ie, poate pic` ceva. Câteva femei
serioase de acolo i-au dat cu flit, mai s`-i ard` [i câteva palme,
altele glumesc din complezen]`, de fric` c` ar avea via]` grea pe
la munc`. Aceia[i cititori au spus c`, totu[i, sunt ceva plângeri pe
numele directorului. Când babele vor intra \n posesia lor, le vor
da colegilor de pe redac]ie s` le ajusteze [i s` le pun` pe o pagin`
din gazeta bâzâitoare. Dar numai dup` ce [i domnul director va
lua cuvântul. Pân` data viitoare, c`ldur` \n calorifere!
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