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Achitare-surpriză în mega-dosarul
anticorupție în care au fost vizați
șefi din Poliția Rutieră! DNA Iași
a audiat zeci de persoane, dar nu
a reușit să îi îngroape pe polițiști!

ACTUALITATE Pag. 9

Un cuplu din
Iași, soț și soție, a
deschis o afacere
gourmet, cu
produse italienești
sută la sută
actualitate 8

O tânără
aflată în travaliu,
ajutată de polițiștii
rutieri să ajungă
la maternitate
actualitate 8

Eliza și Ștefan Durac, un cuplu din Iași, au
mizat pe o afacere gourmet, cu produse
italienești sută la sută, în anul 2013. Ideea de
business a avut succes, astfel că cifra de
afaceri a ajuns la 1 milion de lei în anul 2019
Gest emoționant făcut de polițiștii rutieri din
Iași. O tânără care a intrat în travaliu a fost
condusă de polițiștii rutieri până în fața
maternității. Șoferul care se afla în mașină cu
femeia însărcinată le-a spus polițiștilor că îi
pare rău pentru regulile de circulație...
social
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Ce se întâmplă atunci când
mergeți la un centru de vaccinare?
Înainte de administrarea dozei de
vaccin anti-Covid, trebuie să
răspundeți la o serie de întrebări

actualitate 9

Gheorghe Iaciu, patronul
Moldova Center, construiește în Iași
un cartier de lux, într-o zonă vânată!
Proiect imobiliar de amploare
anunțat de omul de afaceri
bucureștean Gheorghe Iaciu. Pe
strada Viticultori din apropierea
zonei Aleea Sadoveanu vor fi
construite 22 de imobile de
locuințe colective. Investiția
este importantă, de aproape
100 de milioane de euro
eveniment
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Afacere ilegală de 1 milion de euro
în centru! Cristian Stanciu, în mjlocul
unui scandal monstru la Casa Modei
Lucrările de la Casa Modei din
Iași au fost făcute un deceniu
întreg fără ca legea să fie
respectată. Controversatul
Cristian Stanciu, consilier
județean PSD și patronul FEG,
a cerut abia acum să intre în
legalitate pentru a acoperi
toată investiția derulată în
centrul municipiului Iași
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Amenzi de 7,4 milioane
de lei date de jandarmii
din Ia[i `n 2020. Mii de
misiuni `n tot anul pentru
angaja]ii Inspectoratului
Angaja]ii Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Ia[i
au avut pe parcursul anului 2020 mai multe misiuni \n tot
jude]ul. Jandarmii ie[eni au efectuat 14.720 de misiuni \n
decursul anului 2020, atât pentru ordinea [i lini[tea public`,
cât [i pentru prevenirea r`spândirii virusului COVID-19. „În
anul 2020, structurile de ordine public` ale Inspectoratului de
Jandarmi Jude]ean Ia[i au efectuat misiunile potrivit competen]elor
legale. O pondere important` a fost legat` de cele desf`[urate
pentru punerea în aplicare a m`surilor stabilite pe linia
prevenirii r`spândirii virusului SARS-Cov-2. Au mai fost misiuni
pentru asigurarea ordinii [i siguran]ei la o serie de manifest`ri
desf`[urate în spa]iul public, precum [i activit`]ile derulate
în cooperare cu alte institu]ii. În total, au fost desf`[urate
14.720 de misiuni”, au precizat reprezentan]ii Inspectoratului
Jude]ean de Jandarmi Ia[i.

Num`r uria[ de apeluri la 112. Lista
misiunilor derulate de jandarmii din Ia[i
Jandarmii din Ia[i au fost apela]i \n cursul lui 2020 de
câteva mii de ori prin num`rul unic 112. „Pe linia ac]iunilor
de interven]ie în anul 2020, în sistem mixt cu poli]ia [i în
mod independent, s-au derulat 6.338 de activit`]i, r`spunzânduse solicit`rilor prin 112 sau altor apeluri telefonice. Totodat`,
au fost luate m`surile necesare la manifest`rile derulate în
spa]iul public [i pe timpul instituirii carantinei în anumite
localit`]i, efectuându-se un num`r de 628 de misiuni”, au mai
spus jandarmii ie[eni.
|n plus, angaja]ii IJJ Ia[i au efectuat [i misiuni la Aeroportul
Ia[i în timpul st`rii de urgen]` [i \n cea de alert`. Ace[tia
au mai fost prezen]i [i la manifest`rile religioase, la activit`]ile
derulate pe timpul Raliului Ia[ului etc. „În cursul anului 2020
au fost executate 3.461 de mandate de aducere înaintate
Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Ia[i de c`tre instan]ele
de judecat` [i de c`tre organele de urm`rire penal`. În
domeniul ac]iunilor de men]inere a ordinii publice, în anul
2020 s-au desf`[urat 10.527 de misiuni. Acestea au fost f`cute
în sistem mixt cu poli]ia, pentru asigurarea unui climat
corespunz`tor de ordine [i siguran]` public`”, au mai men]ionat
cei de la IJJ Ia[i.

Sute de misiuni \n perioada restric]iilor
impuse pentru virusul COVID-19
Jandarmii din Ia[i au avut [i misiuni pentru prevenirea
r`spândirii virusului COVID-19 \n localit`]ile din jude].
Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Ia[i a desf`[urat 918
misiuni pentru asigurarea m`surilor de ordine public` în zona
celor 19 centre de carantin` care au func]ionat \n regiune.
|n toat` aceast` perioad` au fost date [i numeroase amenzi.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Afacere ilegal\ de 1 milion
de euro `n centru! Cristian
Stanciu, patronul FEG, `n
mjlocul unui scandal monstru
la Casa Modei din Ia[i
Lucr`rile de la Casa Modei din Ia[i au fost
f`cute un deceniu \ntreg f`r` ca legea s`
fie respectat`. Controversatul Cristian
Stanciu, consilier jude]ean PSD [i
patronul FEG, a cerut abia acum s` intre
\n legalitate pentru a acoperi toat`
investi]ia derulat` \n centrul municipiului
Ia[i. Unul din cei mai boga]i politicieni din
Ia[i a dat lovitura cu achizi]ia cl`dirii
ultracentrale, \ns` ani la rând [i-a b`tut
joc de acest imobil
Unul din oamenii de afaceri din Ia[i a fost prins cu o minciun`
grosolan` dup` circa un deceniu. Cristian Stanciu, liderul grupului
de consilieri jude]eni PSD, \[i vede lini[tit de afacerile personale
\n ciuda ilegalit`]ilor pe care le practic` de atâ]ia ani. |n aceast`
categorie intr` [i reabilitarea cl`dirii cunoscute drept „Casa Modei”
din Ia[i. Imobilul a fost luat de Cristian Stanciu prin Funda]ia
Ecologic` Green (FEG), iar alesul jude]ean a demarat o serie de
lucr`ri de reamenajare interioare. Doar c` ani la rând a f`cut
acest lucru ilegal, f`r` s` de]in` toate avizele. |n urm` cu câteva
luni, \n 2020, chiar Inspectoratul Jude]ean de Construc]ii a constatat
c` lucr`rile au fost executate ilegal. Inspectorii au impus ca
Stanciu s` intre \n legalitate pân` \n aprilie 2021. Consilierul
jude]ean, strâns cu u[a, a fost nevoit s` cear` avize de la toate
institu]iile. Ultimul aviz a fost solicitat de la Comisia Zonal` a
Monumentelor \n [edin]a care a avut loc ieri, 20 ianuarie 2021.

Cristian Stanciu a lucrat ilegal la Casa
Modei din Ia[i. Afaceristul a acoperit
gol`niile f`cute \n centrul ora[ului
Chiar la finalul anului 2020 (29 decembrie), FEG a depus o
cerere la Comisia Zonal` a Monumentelor pentru intrarea în legalitate
\n ceea ce prive[te construirea plan[eului conform PV nr. 211/24.11.2011.
Se mai au \n vedere [i recompartiment`ri interioare [i lucr`ri de
renovare la etajele 1, 3, 5 [i 6, dar [i la scara de acces la terasa
existent`. Practic, de un deceniu, Cristian Stanciu a lucrat dup`
cum a vrut, f`r` a avea [i toate avizele, a[a cum ar fi fost normal.
A cerut acum avize de la Monumente pentru ca mai apoi s` poat`
cere reautorizarea de la Prim`ria Ia[i pentru a avea toate documentele
\n regul`. Stanciu a executat un set de lucr`ri f`r` s` a[tepte
avizarea acestora ca orice alt ie[ean care vrea s` construiasc`. De
exemplu, \ntre parter [i etaj, la Casa Modei din Ia[i a fost executat
un plan[eu f`r` autoriza]ie, aspect constatat înc` din anul 2011.

Mizilic de 1 milion de euro pentru
patronul FEG \n plin centrul Ia[ului
Stanciu a achizi]ionat Casa Modei \n 2010 pentru circa 1
milion de euro. Imobilul ultracentral a fost cump`rat cu un pre]
modic de la fostele cooperative me[te[ug`re[ti. Acum, cl`direa
ad`poste[te diver[i chiria[i, dar [i o parte din cursan]ii FEG,
[coal` patronat` chiar de Cristian Stanciu. Afacerea a mers strun`
pentru consilierul jude]ean al PSD Ia[i. Acesta [i-a v`zut lini[tit
de afaceri ani la rând f`r` s` se gr`beasc` s` intre \n legalitate.
A fost chiar amendat de Poli]ia Local`, \ns` acest lucru nu a
contat prea mult. Abia recent i s-a impus s` intre \n legalitate
pentru a nu mai fi amendat [i mai mult. |ns`, vreme de 10 ani,
Cristian Stanciu a \nc`lcat flagrant legea, iar autorit`]ile vremii
au \nchis ochii. De[i are o avere de invidiat, Cristian Stanciu nu
[i-a trecut toate bunurile \n declara]iile de avere.

Vân`tor de monumente istorice
din Ia[i. Patronul FEG, \n mijlocul
unor scandaluri imobiliare
Tot de la Comisia Zonal` a Monumentelor, Cristian Stanciu
a cerut aviz pentru modificarea complet` a unui monument istoric
din strada P`curari. Este vorba de Casa „Iacob Negruzzi”, cl`dire
administrat` de FEG [i pe care Cristian Stanciu are inten]ia s`
o modifice aproape \n totalitate. Acesta a luat imobilul „Negruzzi”
(datat la 1857) pentru 350 de mii de euro. De[i desf`[oar` activit`]i
care \i aduc venituri consistente, Cristian Stanciu nu d` doi bani
pe istoria Ia[ului.
Vom reveni!
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Fenomene ciudate pe un drum din
jude]ul Ia[i. Singura arter\ public\ pe
care este interzis\ circula]ia rutier\
O serie de evenimente ciudate
au loc pe un drum din jude]ul
Ia[i. Artera de circula]ie aflat`
la marginea jude]ului, \n
comuna Mo[na, a ajuns chiar
s` fie interzis` circula]iei
publice de mai mul]i ani.
Autorit`]ile locale [i cele
jude]ene se chinuie de mai
mul]i ani s` g`seasc` o
rezolvare pentru ca mii de
localnici s` se poate folosi de
drumul care traverseaz` o
p`dure
O por]iune de circa 2 kilometri din drumul
jude]ean DJ 244 F a devenit o adev`rat` aventur`
pentru cei care se aventureaz` \n zona respectiv`.
Drumul jude]ean care leag` comunele Ciorte[ti
– Dolhe[ti – Mo[na – Groze[ti trece la un
moment dat printr-o p`dure aflat` \n administrarea
Direc]iei Silvice. De[i este trecut ca arter`
jude]ean`, por]iunea din p`dure este asimilat`
ca drum forestier, iar Direc]ia Silvic` a montat
bariere pentru a proteja drumul de p`mânt care
traverseaz` zona \mp`durit`. Toate aceste detalii
au f`cut ca \ntre Direc]ia Silvic` [i Prim`ria
comunei Mo[na s` apar` tot felul de ne\n]elegeri
de-a lungul timpului.

Circula]ie interzis` pe drumul
din jude]ul Ia[i. Localnicii
trebuie s` caute o alt` rut`
Cum drumul trece prin p`dure, ani la rând
autorit`]ile vremii nu s-au mai interesat de soarta
sa. Astfel, s-a ajuns ca drumul s` fie acoperit
de vegeta]ie forestier`. |n prezent, Prim`ria din
Mo[na [i conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i
caut` solu]ii pentru ca artera s` redevin` una
circulabil`. „Povestea a \nceput acum vreo 12
ani, de când ne chinuim s` rezolv`m situa]ia.
Am avut acum o discu]ie preliminar` la Consiliul
Jude]ean pentru a g`si o cale de rezolvare, s`
vedem care este [i pozi]ia celor de la Silvic.
Dac` acest drum s-ar realiza, s-ar rezolva foarte
multe. M` refer atât la transportul persoanelor,
cât [i la situa]ia materialului lemnos”, a men]ionat
Georgel Popa, primarul comunei Mo[na.

Pove[ti incredibile cu
[oseaua care se pierde
\n p`durea din Mo[na
Pove[tiile care circul` cu privire la DJ 244F pe
por]iunea din p`dure sunt care mai de care mai
stranii. |n urm` cu circa 8 ani, o delega]ie din
Fran]a venit` la Mo[na s-a r`t`cit pe drumul din
p`dure din cauza sistemului GPS. Practic, sistemul
i-a dus pe artera trecut` ca drum jude]ean, \ns` nu
i-a mai scos din p`dure. „Situa]ia a ap`rut prin anii
‚70, când un nomenclaturist al vremii a decis s`

fac` pe acolo drum forestier. Doar c` el a r`mas
intabulat ca drum jude]ean, ceea ce [i vrea acum
conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i s` rezolve. Pe
actualul drum sunt instalate bariere de trecere, ceea
ce \ngreuneaz` lucrurile. Artera este destul de veche,
pe acolo a fost [i linia frontului”, a mai spus Georgel
Popa, primarul comunei ie[ene Mo[na.

Drumul din comuna Mo[na
va fi f`cut din banii localit`]ii
O alt` situa]ie din comuna Mo[na este legat`
[i de drumul jude]ean care tranziteaz` localitatea.

Este vorba despre acela[i DJ 244F (Mo[na), dar
între km 0+000 [i 5.594. Chiar dac` drumurile
din comun` au fost asfaltate, [oseaua jude]ean`
a r`mas pietruit`. Pentru a gr`bi reabilitarea
drumului, prim`ria vrea s` preia \n administrare
[oseaua de la Consiliul Jude]ean Ia[i. „Trebuie
s` g`sim o solu]ie [i pentru [oseaua jude]ean`
care tranziteaz` comuna. Putem s` o prelu`m
noi \n administrare pentru a o reabilita, pentru
c` este \n interesul tuturor s` ajungem \n acest
punct”, a mai precizat primarul comunei ie[ene.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Zeci de angaja]i din centrele sociale DGASPC Ia[i nu au primit stimulentul de
risc! Prin Sindicatul Sanitas Filiala Ia[i, ace[tia au deschis proces `n instan]\
Din decembrie 2020 [i pân` pe 20
ianuarie 2021, Sindicatul Sanitas
Filiala Ia[i a deschis aproape 40 de
ac]iuni \n instan]`. Dou` dintre
ac]iunile depuse vizeaz`
neacordarea stimulentului de risc
pentru angaja]ii din centrele
sociale ale DGASPC Ia[i
Personalul din centrele sociale ale Direc]iei
Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
(DGASPC) Ia[i au dat \n judecat` angajatorul.
Dup` ce au a[teptat pân` la sfâr[tul lunii decembrie
s`-[i primeasc` drepturile salariale, membrii
Sindicatului Sanitas Filiala Ia[i au decis s` strâng`
semn`turi [i s` mearg` \n instan]` pentru a
ob]ine stimulentul de risc. |n ultimele 3 luni sau adunat semn`turi de la membrii de sindicat
angaja]i \n unit`]i medicale [i centre sociale
pentru neacordarea sporului de 30 la sut` pentru
perioada st`rii de urgen]` [i pentru cele 3 luni
ulterioare, dar [i pentru stimulentul de risc.
Ini]ial, \n luna decembrie, \nainte de s`rb`torile
de iarn`, au fost depuse \n instan]` un num`r
de 16 dosare, iar pân` \n prezent s-au deschis
\n instan]` aproape 40 de ac]iuni.

Dou` procese ap`rute pe rolul
instan]elor de judecat` din
partea angaja]ilor din
centrele sociale din Ia[i
Pe data de 16 februarie 2021, instan]a a
stabilit termenul pentru cele dou` dosare depuse
la \nceputul lunii. Ambele au ca obiect acordarea
stimulentului de risc în cuantum de 2.500 de lei
brut, pe lun`, raportat la timpul efectiv lucrat

sporul de risc a fost acordat, dar eram preg`ti]i
s` mergem \n instan]` [i pentru ace[ti membri.
Am a[teptat din luna decembrie pentru angaja]ii
care nu au primit stimulentul de risc, cu gândul
c` poate va fi acordat. Membrii no[tri de sindicat
din cadrul centrelor sociale ne-au semnalat faptul
c` nu au primit stimulentul de risc, a[a cum se
\ntâmpl` [i cu angaja]ii din unit`]ile de primiri
urgen]e. Pentru o parte dintre dosarele depuse
am primit deja num`rul de \nregistrare [i se
a[teapt` de la angajatori state de plat`, documente
de finan]are, pontaje pentru cei care au lucrat
\n sector COVID-19. Angajatorul are dou` variante,
fie cheam` \n garan]ie finan]atorul, dup` caz
Consiliul Jude]ean sau Ministerul Muncii, fie
pl`te[te [i dup` cere desp`gubirile”, adaug` liderul
de sindicat.
pe perioada st`rii de urgen]`. De asemenea, sa solicitat [i actualizarea sumelor cu indicele de
infla]ie pân` la data efectiv` a pl`]ii [i plata
dobânzii legale aferente acestor drepturi b`ne[ti.
Stimulentul de risc a fost acordat pentru o parte
dintre angaja]ii din sistemul sanitar, cei din
Unit`]ile de Primiri Urgen]e, dar [i angaja]ii din
centrele sociale \nc` a[teapt` deblocarea sumelor.
„Ac]iunile \n instan]` le depunem \n func]ie de
tabelele cu semn`turile membrilor. Am deschis
mai multe ac]iuni pentru neacordarea sporului
de 30 la sut` pentru angaja]ii din Unit`]ile de
Primiri Urgen]` [i a stimulentului de risc, care
include [i membrii de sindicat care sunt angaja]i
ai DGASPC Ia[i. Sunt mai multe centre de unde
s-au strâns semn`turile salaria]ilor, dar fiindc`
de la Hârl`u erau circa 50 de persoane care au
semnat, am deschis un proces, iar pentru cei

de la care s-au adunat semn`turi din mai multe
centre s-a intentat un alt proces. Ambele au
acela[i scop final, de a ob]ine stimulentul de
risc. Semn`turile au fost adunate \nc` din luna
decembrie, \ns` am a[teptat pân` pe 4 ianuarie
pentru a depune dosarele”, spune Iulian Cozianu,
pre[edintele Sindicatului Sanitas Filiala Ia[i

Doar o parte dintre membri
Sindicatului Sanitas au
primit stimulentul de risc
|nc` din luna noiembrie 2020 sindicatele
Sanitas din toat` ]ara au pichetat institu]iile
statului. Far` a avea de ales, fiecare filial` a
recurs la ac]ionarea \n instan]` a angajatorilor,
pentru a-i determina s` \[i respecte promisiunile.”Din
fericire, pentru angaja]ii din unit`]ile medicale,

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

Membrii Sindicatului Sanitas
Filiala Ia[i au ie[it \n strad`
pentru a-[i cere drepturile
Membrii Sindicatului Sanitas Filiala Ia[i au
protestat pe 12 ianuarie 2021 la Prefectura Ia[i.
Neacordarea sporurilor de risc pentru categoriile
de personal medico-auxiliar a fost unul dintre
principalele motive pentru care zeci de cadre
medicale, dar [i angaja]i din centrele de asisten]`
social` au fost prezen]i la manifestare. Pe 15
ianuarie s-au virat banii pentru sporul de risc.
„Trebuie s` se admit` faptul c` angaja]ii din
centrele sociale au trecut de o perioad` \n care
au stat carantina]i dou` sapt`mâni, lucrau zi [i
noapte, pe perioada st`rii de urgen]`. S-au f`cut
atunci dou` promisiuni [i nu s-a respectat nici
m`car una”, \ncheie medicul ie[ean.
Alexandra ABONICESEI
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Ce se `ntâmpl\ atunci când merge]i la
un centru de vaccinare anti-COVID-19?
~nainte de administrarea dozei de
vaccin anti-Covid, trebuie s\
r\spunde]i la o serie de `ntreb\ri
Triaj medical pentru orice persoan` care
se prezint` la un centru de vaccinare antiCOVID-19. Cei care au fost programa]i
pentru a se imuniniza cu noul ser trebuie
s` r`spund` sincer la un num`r de 13
\ntreb`ri. Dac` medicul nu va constata o
contraindica]ie, se va administra doza de
vaccin
|n centrele de vaccinare, \n punctele de recep]ie, dac` se
confirm` c` o persoan` este programat`, i se acord` un chestionar
de triaj vaccinare adul]i. Dup` ce se bifeaz` r`spunsul la cele 13
\ntreb`ri, este condus` \n zona de triaj medical, acolo unde este
evaluat` de un medic. Dac` \n urma triajului medical nu apare
nicio contraindica]ie, persoana va citi [i va semna formularul de
consim]`mânt. |n cazul \n care este identificat` o contraindica]ie
temporar`, pacientul nu este vaccinat, dar se poate reprograma.
O contraindica]ie temporar` \i vizeaz` pe cei care au o boal`
acut`, cum ar fi febr` [i tuse. |n cazul \n care nu apare o astfel
de problem`, pacientului i se administreaz` serul. Vaccinul este
contraindicat pentru persoanele care au o hipersensibilitate la
substan]` activ` sau la excipien]ii care apar \n prospect.

Circuitul persoanelor care se prezint` la un
centru de vaccinare anti-COVID-19
Imediat ce a trecut de u[a centrului de vaccinare, o persoan`
este \nregistrat` cu datele de identificare [i este verificat`
programarea. De asemenea, persoana prime[te un chestionar cu
\ntreb`ri despre istoricul medical. Ulterior, pacientul este \ntrebat
de c`tre un asistent medical despre alte aspecte ce ]in de starea
de s`n`tate, respectiv alergii la anumite medicamente, dac` se
afl` sub tratament pentru o anumit` afec]iune [i alte detalii. Dac`
\n urma triajului medical nu apare nicio contraindica]ie, persoana
va semna consim]`mântul de informare [i va fi \ndrumat` c`tre
cabinetul de vaccinare. Dup` ce i-a fost administrat vaccinul antiCOVID-19, este supravegheat` timp de 15 minute de c`tre un
medic. Pentru eventualele complica]ii care pot ap`rea post-vaccinare,
fiecare centru este dotat cu o trus` medical` de urgen]`.

de s`n`tate, cum ar fi boli de inim`, boli de pl`mâni, boli de
rinichi, diabet, anemie sau alte boli de sânge? Dac` a]i r`spuns
„da” la întrebarea aceasta, ce boal`/boli ave]i? Ave]i cancer,
leucemie, HIV/SIDA sau orice alta problem` a sistemului imunitar?
V` [ti]i cu epilepsie sau alte boli neurologice? În ultimele trei
luni a]i luat medicamente care v` sl`besc sistemul imunitar, cum
ar fi cortizon, prednison sau al]i steroizi, medicamente anticanceroase
sau a]i avut tratamente cu radia]ii? În ultimul an a]i primit
transfuzie de sânge sau produse din sânge, vi s-a administrat
imunoglobulin` sau alt medicament antiviral?

Programarea la rapel este anun]at` prin
sms, e-mail [i medicul de familie
|nainte de administrarea primei doze de vaccin anti-COVID19, ie[enii se pot programa individual pe platforma online, prin
intermediul angajatorilor, apar]in`torilor, medicilor de familie,
administratorilor, dar [i prin apel la call center. Pentru rapel, ziua
[i ora la care pacientul este programat se anun]` de c`tre medicul
de familie [i prin sms sau e-mail. Persoanele care s-au vaccinat

cu prima doz` de vaccin [i au avut reac]ii alergice nu vor primi
a doua doz`. Etapa a doua de vaccinare a \nceput de pe data de
18 ianuarie. |n aproape 4 zile, timp \n care persoanele s-au putut
programa online, s-au ocupat deja toate locurile \n centrele existente
pân` la sfâr[itul lunii.

Lista centrelor de vaccinare anti-COVID-19
incluse \n etapa a doua \n jude]ul Ia[i
|n jude]ul Ia[i sunt 17 centre de vaccinare anti-COVID-19 [i un
total de 19 fluxuri. Astfel, ie[enii se pot programa online la unul
dintre centrele: 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 Teoretic „Waldorf”, Tome[ti. Fiecare centru de
vaccinare anti-COVID-19 care asigur` imunizarea \n cea de-a doua
etap` va fi deschis zilnic de la ora 8:00 pân` la ora 20:00.
Alexandra ABONICESEI

Care sunt \ntreb`rile
din chestionarul de triaj
Chestionarul de triaj este disponibil la fiecare centru, dar [i
online, de unde poate fi desc`rcat cu u[urin]`. Medicii recomand`
ie[enilor s` r`spund` corect [i sincer. Iat` lista cu \ntreb`rile la
care trebuie s` r`spunde]i \nainte de vaccinare: A]i avut vreun
episod febril, asem`n`tor cu gripa, în ultimele 14 zile? V` [ti]i
cu alergii la alimente sau medicamente? A]i avut vreodat` vreo
reac]ie grav` dup` ce a]i fost vaccinat/`? Ave]i probleme cronice
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Echipa de la Ateneul Na]ional din
Ia[i, implicat\ `ntr-o campanie
umanitar\ de donat sânge
Ast`zi, 21 ianuarie 2021, începând cu ora
8:00, actori ai Ateneului Na]ional din Ia[i,
membri ai Corului „Marii Uniri”, militari ai
Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri” [i
prieteni ai institu]iei vor fi prezen]i la
Centrul Regional de Transfuzii Sanguine
pentru a dona sânge
Actori de la Ateneu, membri ai Corului „Marii Uniri”, militari
ai Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri” [i prieteni ai institu]iei
vor fi prezen]i la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine pentru
a dona sânge. Campania „Doneaz` [i tu pentru via]`”, ini]iat` de
Ateneul ie[ean, are ca scop con[tientizarea nevoii acute de sânge
care exist` în spitale. De asemenea, Ateneul Na]ional din Ia[i a
programat [i evenimentele s`pt`mânii 18 - 24 ianuarie 2021. „Mul]i
dintre membrii Corului «Marii Uniri» sunt donatori constan]i, dar
am ini]iat aceast` campanie pentru a implica, al`turi de prietenii
[i colaboratorii no[tri, [i alte persoane, care doresc s` salveze
vie]i. Sper`m c` prin implicarea noastr` s` aducem la Centrul de
Transfuzii Sanguine cât mai mul]i donatori”, a declarat Andrei
Ferme[anu, dirijorul Corului „Marii Uniri”. Cei care doresc s` se
al`ture campaniei sunt a[tepta]i la Centrul Regional de Transfuzii
Sanguine pentru a d`rui via]` din via]a lor.

Evenimentele s`pt`mânii 18 - 24 ianuarie
2021, la Ateneul Na]ional din Ia[i
Pe de alt` parte, Ateneul Na]ional din Ia[i continu` seria
surprizelor preg`tite publicului fidel. Astfel, în s`pt`mâna 18 - 24
ianuarie 2021, ie[enii sunt a[tepta]i la comedii romantice, spectacole
pentru copii, proiec]ii de film, iar pe 24 ianuarie, la piesa de
teatru „Povestea Unirii”. Spectacolul istoric „Povestea Unirii”,
semnat de regizorul Ovidiu Laz`r, este o reconstituire a momentelor
premerg`toare Unirii Principatelor Române. Evenimentele vor fi
organizate cu respectarea m`surilor [i regulilor de distan]are
social` impuse.

Anul acesta, la 162 de ani de la Unirea
Principatelor Române, în Sala Mare
de Spectacole „Radu Beligan”
a Ateneului va putea fi v`zut
un spectacol de teatru unic în ]ar`
Distribu]ia cuprinde actori societari ai Teatrului Na]ional (TNI)
„Vasile Alecsandri” din Ia[i, actori profesori ai Universit`]ii Na]ionale
de Arte „George Enescu” (UNAGE) Ia[i, actori ai Teatrului pentru
Copii [i Tineret „Luceaf`rul” Ia[i [i actori angaja]i sau colaboratori
ai Ateneului Na]ional din Ia[i. „Costume de epoc`, melodii celebre,
video mapping [i alte elemente scenice vor compune o emo]ie,
un spectacol plin de energii pozitive care va r`mâne în sufletele
[i în gândurile spectatorilor pentru mult` vreme. V` a[tept`m s`
ne da]i mâna [i s` devenim fra]i întru celebrarea vie [i adev`rat`
a sufletului românesc de ast`zi [i din totdeauna!”, a declarat
Ovidiu Laz`r. Biletele pentru spectacole pot fi achizi]ionate de pe
www.ateneuiasi.ro, de la Casa de Bilete a Ateneului sau cu o or`
înainte de începerea spectacolului. Pre]ul unui bilet este de 15
lei la spectacolele pentru copii [i 20 de lei la cele pentru adul]i.
„A devenit, deja, tradi]ie ca la Ateneul Na]ional din Ia[i, în data

de 24 ianuarie a fiec`rui an, s` se joace «Povestea Unirii». A[adar,
anul acesta, la 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, în
Sala Mare de Spectacole «Radu Beligan» a Ateneului ve]i putea
vedea un spectacol de teatru unic în ]ar`”, a declarat Andrei
Apreotesei, managerul Ateneului Na]ional din Ia[i. Tot pentru a
marca Ziua Unirii Principatelor Române, în data de 24 ianuarie,
începând cu ora 19:00, va putea fi urm`rit în regim de live
streaming, pe canalul de YouTube al Ateneului, un concert
interpretat de Corul „Marii Uniri”, dirijor Andrei Ferme[anu [i
Corul de Copii al Municipiului Ia[i, condus de Raluca Zaharia.
Valentin HU}ANU

{ans` unic` pentru studen]ii de la
USAMV Ia[i! Ace[tia vor putea face
practic` \n agricultur` cu utilaje moderne
Mai multe utilaje au fost donate în scop didactic
studen]ilor Facult`]ii de Agricultur`, din cadrul
Universit`]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin`
Veterinar` „Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i.
Cursan]ii vor avea parte de lucr`ri practice
inedite [i diversificate datorit` parteneriatelor
semnate
Studen]ii Facult`]ii de Agricultur`, din cadrul Universit`]ii de
{tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu
de la Brad” din Ia[i, vor avea parte de lucr`ri practice inedite
[i diversificate datorit` parteneriatelor semnate între institu]ia de
înv`]amânt superior [i reprezentan]i ai mediului economic agricol.
Astfel, pentru o mai bun` cunoa[tere [i în]elegere a echipamentelor
necesare în agricultur`, diverse firme [i-au manifestat inten]ia de
a pune la dispozi]ia facult`]ii utilaje în scop didactic.

O ma[in` pentru efectuat tratamente
fitosanitare [i un echipament pentru
recoltat porumb, donate pentru USAMV Ia[i

c`tre re]elele de fermieri [i, de asemenea, î[i atrage resursa de
munc` bine preg`tit` dintre inginerii agronomi forma]i în cadrul
facult`]i noastre”, a declarat conf. univ. dr. Denis }opa, decanul
Facult`]ii de Agricultur`.

Pentru studen]ii Universit`]ii, desf`[urarea
unor astfel de parteneriate reprezint` [i
posibilitatea de a observa evolu]ia
echipamentelor
Pentru studen]ii Universit`]ii, desf`[urarea unor astfel de
parteneriate reprezint` [i posibilitatea de a observa evolu]ia
echipamentelor folosite în diverse procese necesare în agricultur`
[i adaptarea acestora noilor tendin]e [i cerin]e ale agriculturii
durabile [i sustenabile. „Am încercat tot timpul s` sus]inem
educa]ia [i din acest motiv ne dorim s` fim al`turi ini]iativelor
Universit`]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar` din Ia[i.
Nu suntem la prima colaborare [i ne dorim ca studen]ii de ast`zi
s` devin` fermierii de mâine, având acces, prin firma noastr`, la
cele mai noi utilaje, tehnologii [i cuno[tin]e agricole. R`mânem
deschi[i pentru urm`toarele evenimente organizate de Universitate
deoarece suntem con[tien]i de faptul c` st` [i în responsabilitatea
noastr` s` contribuim la educarea tinerilor care vor deveni baza
agribusiness-ului românesc”, a transmis Bogdan Alupoaie, manager
marketing.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bz.ro

Spre exemplificare, Facult`]ii de Agricultur` i-au fost donate
recent o ma[in` pentru efectuat tratamente fitosanitare [i un
echipament pentru recoltat porumb. „În ceea ce prive[te rela]ia
cu mediul economic agricol, ne dorim o mai intens` colaborare
cu întreprinderile din agribusiness. Astfel, studen]ii no[tri au
avantajul conect`rii la tendin]ele tehnologice de pe pia]`, iar
întreprinderea î[i faciliteaz` transferul de tehnologie [i informa]ie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Fermierii din Ia[i primesc
ajutorul na]ional
tranzitoriu `ncepând cu
luna februarie 2021. APIA
`ncepe autorizarea la plat\
pentru culturile de sfecl\
de zah\r, tutun sau culturi
amplasate pe teren arabil
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA)
a pl`tit fermierilor care au depus cererile \n anul 2019 suma
de aproximativ 4 milioane de euro, bani acorda]i drept ajutor
na]ional tranzitoriu. Sumele pe care le vor primi beneficiarii
din Ia[i, pentru anul de cerere 2020, sunt urm`toarele: 13,3202
euro/ha (63,1791 lei/ha) pentru culturile amplasate pe teren
arabil, 1.569,4413 euro/ha (7.454,2183 lei/ha) pentru tutun,
73,8219 euro/ha (350,6244 lei/ha) pentru sfecla de zah`r. De
asemenea, ajutorul na]ional tranzitoriu \n zootehnie - schema
decuplat` de produc]ie, specia bovine - sector lapte, este de
17,7220 euro/ton`, respectiv 84,1724 lei/ton`. Ajutorul na]ional
tranzitoriu- schema decuplat` de produc]ie, specia bovine sector carne, este de 69,1109 euro/cap de animal, respectiv
328,2491 lei/cap de animal. Pentru schema decuplat` de
produc]ie, speciile ovine/caprine, subven]ia acordat` cresc`torilor
din Ia[i este de 4,7157 euro/cap, 22,3976 lei/cap de animal.
Sumele sunt la fel cu cele \ncasate de fermierii din Ia[i pentru
anul de cerere 2019.

Fermierii din Ia[i care primesc
ajutorul na]ional tranzitoriu au
depus cereri \n campania APIA 2020
Agricultorii din Ia[i au \ncasat o parte din banii destina]i
campaniei de plat` 2020. Astfel, APIA a pl`tit beneficiarilor
din Ia[i peste 30 de milioane de euro, iar \n aceast` perioad`
se fac noi pl`]i pentru cei aproape 18.000 de beneficiari. |n
perioada 15 martie - 15 iunie 2020 au depus cereri 19.965 de
fermieri din Ia[i care exploateaz` o suprafa]` de 265.979,15
hectare de teren agricol. Subven]ia european` cea mai important`
pe care o primesc agricultorii prin intermediul cererii este în
cadrul schemei de plat` unice pe suprafa]` (SAPS). Pentru a
primi subven]ia, fermierii trebuie s` de]in` terenuri agricole
pe care s` le exploateze de cel pu]in un an. De asemenea,
fermierii din Ia[i au solicitat subven]ii [i în cadrul schemelor
zootehnice, dar [i pe alte scheme pentru tinerii fermieri sau
schema pentru înverzire. Dac` un fermier acceseaz` mai multe
scheme de plat` în campania APIA 2020, acesta poate primi
[i 1.500 de euro pe hectar. Banii acorda]i de APIA sunt
importan]i pentru fermierii din Ia[i deoarece pentru majoritatea
dintre ace[tia subven]iile reprezint` un real ajutor pentru
men]inerea afacerilor în agricultur`, mai ales c` anul \n 2020
a fost secet` extrem`, iar fermierii au avut produc]ii slabe.
Fermierii din Ia[i care au depus cereri \n m`sura 21 „Sprijin temporar cu caracter excep]ional acordat fermierilor
[i IMM-urilor care au fost afecta]i \n mod deosebit de criza
COVID-19” destinat` urm`toarelor sectoare: zootehnic (bovine,
ovine [i caprine) [i vegetal (legume, fructe [i cartofi) primesc
banii de la APIA. Cele 3.102 fermieri \nscri[i la APIA au fost
autoriza]i la plata ajutorului financiar. Dintre ace[tia, 965 de
fermieri din Ia[i sunt cresc`tori de bovine cu 11.045 capete
solicitate la plat`, 1.240 cresc`tori de ovine [i caprine, cu
231.294 de capete, [i al]i 1.080 de fermieri care exploateaz`
1.586 hectare cu livezi sau care au solarii cu legume.
Raluca COSTIN
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La ce pericole sunt expu[i
elevii din Ia[i care se vor
`ntoarce la [coal\! Psihologii
au ar\tat principalele
riscuri. Contribu]ia p\rin]ilor
este foarte important\
Elevii vor reveni \n b`nci \ncepând cu semestrul al doilea,
pe data de 8.02.2021. Timp de 9 luni, cursurile s-au f`cut \n
sistem online. Elevii [i profesorii [i-au desf`[urat activitatea pe
platforme precum Zoom [i Google Meet. Intrarea \n online a fost
un experiment pentru to]i. Re\ntoarcerea la mediul [colar clasic
poate produce tulbur`ri comportamentale [i emo]ionale \n rândul
copiilor [i adolescen]ilor. Elevii au suferit schimb`ri bru[te ale
mediului de \nv`]are \n ultimul an. Revenirea la ritmul [colar
normal poate fi mai dificil` pentru cei din clasele primare, dar
[i mult mai grea pentru cei care nu au luat niciodat` contact cu
mediul [colar. Re\ntâlnirea cu profesorii [i colegii, desf`[urarea
activit`]ilor \ntr-o sal` de clas`, sunetul clopo]elului, toate acestea
pot declan[a emo]ii puternice elevilor, cum ar fi emo]ia primei
zile de [coal`. Ziua de 8 februarie poate fi v`zut` ca o zi de nou
\nceput atât pentru cei din [coala primar`, cât [i pentru cei din
ciclul liceal. „Pentru \nceput, ei vor resim]i acum emo]iile primei
zile de [coal`. Aceste emo]ii pot fi puternice pentru fiecare copil
[i se pot manifesta prin stres sau anxietate (nelini[te-n.r.). Cei
care au \nceput clasa 0, trecând de la mediul de gr`dini]`, la cel
pu]in mai serios, vor \n]elege mai greu situa]ia. P`rin]ii ar trebui
s` \nceap` un program de preg`tire treptat` a copilului pentru
re\ntoarcerea la [coal`”, a declarat Alina Dafinoiu, dr. psiholog.

{ocurile emo]ionale pe care le pot suferi
elevii la \ntoarcerea \n b`nci
|n rândul elevilor, revenirea la [coal` se \mparte \n dou`. Cei
care sunt ner`bd`tori s` revin` \n b`nci [i cei care vor s` r`mân`
\n continuare acas`. Elevii care abia a[teapt` s` revin` la [coal`
se afl` \n categoria oamenilor activi social [i prefer` s` fie \nconjura]i
de prieteni. Pe de alt` parte, cei care au o fire mai retras` [i se
confrunt` cu probleme de socializare, prefer` s` r`mân` \n continuare
acas`. „Elevii care au anumite dificult`]i de socializare s-au sim]it
\n largul lor \n perioada cât au stat acas`. A fost confortabil pentru
ei c` au putut s` se ascund` \n spatele calculatorului. Cealalt`
grup` de elevi, activi social, au resim]it o nevoie acut` de a discuta
[i interac]iona cu colegii. Unii dintre ai au devenit mai nervo[i,
agita]i [i impulsivi. Mai este o alt` categorie de elevi, cei de vârst`
mai mare, care \n]eleg gravitatea situa]iei. Ei vor \ncerca s` \[i
protejeze \n continuare familia [i vor limita comunicarea cu ceilal]i
colegi, putând astfel s` \ntâmpine probleme de readaptare [i totodat`
de stres”, a mai spus Alina Dafinoiu, dr. psiholog. |n cazul copiilor
de vârst` mic`, revenirea la [coal` poate determina frica de separare
fa]` de p`rin]i, ace[tia fiind obi[nu]i cu mediul familial.

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite o
cerere de
oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

Preg`tirea psihic` a copilului pentru
re\ntoarcerea la [coal`
Deschiderea [colilor \nseamn` o schimbare drastic` \n programul
elevilor, dup` 9 luni de stat acas`. Pentru a nu suferi un [oc
emo]ional, copii trebuie s` fie preg`ti]i din timp pentru revenirea
la [coal`. Programul de somn [i de alimenta]ie trebuie readaptat
\n rutina copilului. „Un elev trebuie s` aib` o rutin` clar`. Mai
sunt dou` s`pt`mâni, timp destul pentru preg`tirea copilului, f`r`
ca el s` simt` un [oc emo]ional la \ntoarcerea la [coal`. Programul
de somn trebuie adaptat pentru [coal`. Este recomandat ca un
copil s` doarm` cel pu]in 8 ore pe noapte. Ideal ar fi de la 22:00
la 06:00. Alimenta]ia este un alt element care trebuie modificat
\n rutina elevului. Copilul are nevoie de un aport mare de vitamine,
având \n vederea vremea de afar` [i schimbul mediului de
desf`[urare a activit`]ii. Alimente indicate ar fi: multe fructe [i
legume, carne u[oar` de pui sau curcan”, a mai spus psihologul.
Dac` p`rintele observ` la copil c` nu este la zi cu materiile
predate la [coal`, este recomandat s` \nceap` o mic` preg`tire,
pentru a-i aminti c` urmeaz` o perioad` pu]in mai serioas`.
Scrierea de mân` poate fi o mic` dificultate dup` ce atâta timp
s-a lucrat pe calculator [i tablete. „Atât de p`rin]i, cât [i de
profesori, elevii trebuie ajuta]i s` poat` reveni u[or la ceea ce
era cândva normal. Au cea mai mare nevoie de sprijin \n aceast`
perioad`. Este important ca p`rin]ii s` vorbeasc` [i s` \i \ncurajeze
pe copii s` \[i exprime emo]iile, trebuie ca stima de sine a
copilului s` fie \n siguran]`”, a concluzionat Alina Dafinoiu.
Andreea PåDURESCU

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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Doi fermieri din Ia[i vor
investi jum\tate de milion de
euro, fonduri europene, `n
livezi. AFIR a demarat pl\]ile
c\tre beneficiarii din Ia[i
[i din Regiunea Nord-Est
Noi fonduri europene vor fi
investite de doi fermieri din
Ia[i care vor s` dezvolte
afaceri de succes prin
\nfiin]area unor livezi.
Investi]iile \n pomicultur`
au demarat \n Ia[i \n anul
2016, iar de atunci tot mai
mul]i fermieri care au vrut
s` ob]in` profituri din
vânzarea fructelor au
\nfiin]at afaceri \n domeniu
Doi fermieri din Ia[i care au depus
proiecte pentru accesarea fondurilor europene
primesc banii de la Agen]ia pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR). Antreprenorii
vor investi jum`tate de milion de euro \n
\nfiin]area unor livezi pe o suprafa]` de 12
hectare. Ace[tia vor \nfiin]a noi planta]ii
pomicole \n comunele Ciorte[ti [i Bârnova,
unde vor exista o livad` cu cire[i [i una
mixt`. Sumele pe care le vor primi cei doi
ie[eni care vor s` investeasc` \n acest
domeniu sunt cuprinse \ntre 200.000 [i
300.000 de euro. Antreprenorii au contribuit
[i cu fonduri proprii la demararea afacerilor
din domeniul pomicol, ace[tia investind
\ntre 50.000 [i 100.000 de euro, bani ob]inu]i
prin credite bancare. Investi]iile vor fi
demarate \n aceast` prim`var`, imediat dup`
ce banii vor intra \n conturile beneficiarilor.
AFIR a achitat deja 1,2 milioane de euro
fermierilor din Ia[i care au \nfiin]at sau
vor \nfiin]a planta]ii cu aluni, cire[i sau
mixte. De asemenea, suma achitat` c`tre
beneficiarii din celelalte jude]e din Moldova
care au accesat fonduri europene \n pomicultur`
este de aproximativ 6 milioane de euro.

Fermierii din Ia[i au
investit deja 1,2 milioane
de euro, fonduri europene,
\n planta]iile pomicole
Ia[ul este unul dintre jude]ele cu cei
mai mul]i beneficiari de fonduri nerambursabile
care vor investi \n domeniul pomicol. Cele
mai multe pl`]i c`tre ace[ti fermieri au fost
efectuate de c`tre AFIR \n anul 2020. Un
sfert din cele 6 proiecte aprobate din Ia[i

ApaVital SA cump\r\
echipamente de
detec]ie a pierderilor
de ap\! Contractul
are o valoare
de 100.000 de euro
Compania de ap`-canal din Ia[i a finalizat o licita]ie pentru
furnizarea mai multor echipamente necesare activit`]ii zilnice.
Este vorba despre elemente de m`sur`, control [i detec]ie a
apei potabile. Contractul final are o valoare final` de 524.930
lei, f`r` TVA, aproximativ 100.000 de euro. Procedura a fost
\mp`r]it` \n 3 loturi. Contractul a fost câ[tigat de Envirotronic
SRL [i Vesta Industry SRL, ambele cu sediul social \n Bucure[ti.
„|n momentul de fa]`, \n dotarea societ`]ii nu mai exist` aparate
de m`sur` [i detec]ii pierderi de ap` care s` asigure o func]ionare
a proceselor tehnologice la parametri optimi \n cazul unor avarii,
defec]iuni. Aceste echipamente vor fi folosite [i \n modernizarea
punctelor de lucru care necesit` adaptarea la cerin]ele legislative
[i tehnice \n vigoare”, se arat` \n caietul de sarcini. Comisia
de evaluare va alege oferta cu pre]ul cel mai mic. Licita]ii
asem`n`toare au fost organizate [i \n anii trecu]i.

Furnizorii trebuie s` asigure o perioad`
de garan]ie pentru produsele comandate

sunt \n stadii avansate, iar implementarea
proiectelor decurge conform planurilor de
afaceri. Scopul investi]iilor în cadrul
subm`surilor destinate investi]iilor \n
pomicultur` este cre[terea competitivit`]ii
exploata]iilor pomicole prin dotarea cu utilaje
[i echipamente, înfiin]area, modernizarea
[i/sau extinderea unit`]ilor de procesare,
înfiin]area sau modernizarea unit`]ilor de
procesare. Beneficiarii din Ia[i vor primi
banii europeni [i pentru reconversia planta]iilor
existente [i cre[terea suprafe]elor ocupate
cu pepiniere pomicole. AFIR a pl`tit
beneficiarilor din Ia[i care au investit fonduri
europene în mediul rural peste 20 de
milioane de euro. Cu cele peste 2 milioane
de euro pl`tite de AFIR \n anul 2021 au
fost achizi]ionate 3 utilaje agricole, valoarea
proiectelor fiind cuprins` \ntre 300.000 [i
400.000 de euro [i au fost m`rite exploata]iile
agricole prin achizi]ia unor suprafe]e noi
de teren. Alte proiecte eligibile la finan]are
pentru care s-au achitat fonduri europene
au fost cele ale tinerilor fermieri depuse
\n cadrul subm`surii 6.1- „Instalarea tinerilor
fermieri”, pentru care AFIR a pl`tit \n anul
2020 aproape un milion de euro.

Tinerii fermieri din Ia[i
care vor s` devin`
antreprenori cu ajutorul
fondurilor europene pot
depune proiecte la AFIR
Pl`]ile continu` [i \n acest an, iar ie[enii
care vor s` devin` tineri antreprenori cu
ajutorul fondurilor europene pot depune

proiectele la AFIR \n cadrul subm`surii 6.1
- „Instalarea tinerilor fermieri”. Ie[enii pleca]i
\n diaspora pot accesa fonduri europene \n
valoare de 40.000 sau 50.000 de euro pentru
\nfiin]area unor afaceri \n mediul rural.
Sesiunea de depunere a proiectelor \n cadrul
subm`surii 6.1- „Instalarea tinerilor fermieri”
a fost deschis` de pe data de 4 ianuarie
2020, iar pân` \n prezent nu a fost depus
niciun proiect pe site-ul AFIR. Astfel, pot
solicita finan]are european` nerambursabil`
tinerii fermieri din diaspora care au absolvit,
în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii
cererii de finan]are, un program de studiu
în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar
sau economie agrar`, respectiv postuniversitar,
universitar, preuniversitar, în ]`ri membre
ale Uniunii Europene (UE) sau ]`ri ter]e
din UE. Sprijinul public acordat prin PNDR
2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este
sut` la sut` nerambursabil, în valoare de
40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în
func]ie de dimensiunea exploata]iei agricole
(dimensiunea exploata]iei agricole se poate
calcula [i prin noua aplica]ie pus` la dispozi]ia
publicului pe pagina de internet a AFIR http://so.afir.info/). Depunerea cererilor de
finan]are se face doar on-line pe www.afir.info,
conform preciz`rilor din Ghidul Solicitantului,
începând din data de 4 ianuarie, ora 09:00
[i pân` în data de 4 mai, ora 16:00. Ghidul
solicitantului [i materialele necesare acces`rii
pot fi consultate pe site-ul AFIR, www.afir.info
- Investi]ii PNDR, în sec]iunea dedicat`
subm`surii 6.1- „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri”.
Raluca COSTIN

Conform necesarului, firmele câ[tig`toare trebuie s` furnizeze
urm`toarele echipamente: debitmetru (23 buc`]i), traduc`tor
de debit (5 buc`]i), echipamente de monitorizare presiune (4
buc`]i), detector metale (2 buc`]i). „Perioada de garan]ie
acordat` produselor de c`tre furnizor este cea declarat` \n
propunerea tehnic`, dar nu mai mic` decât cea prev`zut` de
legisla]ia \n vigoare. Toate cheltuielile legate de rezolvarea
defectelor ap`rute [i dovedite a fi urmare a neconformit`]ii
produselor din prezentul caiet de sarcini cad automat \n sarcina
ofertantului. Pentru defec]iuni ap`rute \n perioada de garan]ie
[i care nu se datoreaz` exclusiv achizitorului, cheltuielile pentru
transportul acestora sunt suportate de furnizor”, se mai arat`
\n documenta]ia procedurii.
Nu \n ultimul rând, compania de ap`-canal a lansat alt`
licita]ie pentru achizi]ia mai multor loturi de solu]ii pentru
tratarea apei potabile [i reziduale. Procedura este programat`
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, Hârl`u. Comisia de evaluare va
alege oferta cu pre]ul cel mai mic.
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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Au dat lovitura! Un cuplu din Ia[i, so] [i
so]ie, a deschis o afacere gourmet, cu
produse italiene[ti sut\ la sut\. Investi]ia
este de aproape 100.000 de euro `n acest
business, iar planurile lor nu se opresc aici
Eliza [i {tefan Durac, un cuplu
din Ia[i, au mizat pe o afacere
gourmet, cu produse italiene[ti
sut` la sut`, \n anul 2013.
Ideea de business a avut
succes, astfel c` cifra de
afaceri a ajuns la 1 milion de
lei \n anul 2019
Un cuplu din Ia[i a \nfiin]at prima afacere
gourmet cu produse italiene[ti sut` la sut` \n
anul 2013. Fascina]i de „adev`ratul” ulei de m`sline
descoperit la micii produc`tori din Italia, Eliza [i
{tefan Durac au deschis primul magazin online
cu produse aduse din Italia, respectiv ulei de
m`sline. |nainte de a face pasul cel mare \n lumea
antreprenoriatului, cei doi ie[eni au luat la pas
Italia [i au vizitat numeroase salumerii [i magazine
cu specialit`]i italiene[ti. Dup` ce au v`zut ce
produse sunt comercializate la târguri [i ce au
nevoie pentru pia]a din Ia[i, au f`cut site-ul
„Feelolio”, care a avut succes la scurt timp dup`
lansarea lui. Timp de 3 ani a func]ionat afacerea
numai din vânzarea produselor italiene[ti online,
iar \n anul 2016, familia Durac a f`cut pasul spre
dezvoltarea afacerii, respectiv deschiderea unui
magazin fizic, Gourmetteria Sapori, localizat \n
Carrefour Felicia, din Baza 3. „Dup` ce am lucrat
\ntr-o banc` timp de 10 ani [i am ajuns director
de agen]ie, am devenit mam`. |n perioada
concediului de cre[tere a copilului eu [i so]ul
ne-am gândit s` facem o afacere cu produsele
din Italia. |n c`l`toriile noastre am v`zut c` e
obiceiul de a aduce ulei de m`sline la mas` [i
de aici a plecat totul. Pe lâng` faptul c` ne-am
\ndr`gostit de gastronomia italian`, cred c` a fost
[i chemarea str`mo[ilor, pentru c` unul din
str`bunicii mei materni era italian [i se numea
Giovanni DeCecco. Am luat cel mai tare ghid de
ulei de m`sline din lume, am fost la târguri de
profil din Italia, din zona Trieste [i Parma, am
cump`rat produsele de la produc`torii locali [i
a[a am \nfiin]at site-ul «Feelolio», unde vindeam
numai ulei de m`sline. Asta se \ntâmpla \n anul
2013”, spune Eliza Durac.

Afacerea gourmet cu
produsele italiene[ti sut` la
sut`, deschis` de cuplul din
Ia[i, a avut succes la scurt
timp de la \nfiin]are
Investi]ia \n primul magazin a fost de 40.000
de euro [i a fost deja amortizat`. |n cele dou`
magazine lucreaz` opt angaja]i, iar cifra de afaceri
\nregistrat` \n anul 2019 a fost de 1 milion de
lei. Afacerea s-a dezvoltat treptat, astfel c` de-a
lungul timpului au fost ad`ugate noi sortimente,
noi produse. Printre acestea sunt mortadella,
mozzarela filone, stracchino, salame rossa, prosciuto,
pecorino con pistacchio. La capitolul produse fresh,
\n vitrinele magazinelor sunt 40 de feluri de
brânzeturi [i 50 de preparate din carne. |n prezent
sunt comercializate aproximativ 500 de produse.
„Colabor`m cu hotelurile «Marriot», «Novotel»,
unde se folose[te ulei de m`sline adus de noi,
din Italia. Uleiul de m`sline este adus din mai
multe regiuni ale Italiei, din Sicilia, Toscana, Puglia,
Liguria. Cei care lucreaz` \n domeniul HoReCa,
\n Ia[i, nu pun pe mese ulei de m`sline, un
aliment care are atât de multe beneficii pentru
s`n`tate. Am \ncercat câteva colabor`ri cu restaurantele
din Ia[i, dar nu a func]ionat. Produsele noastre
se reg`sesc [i \n restaurantele cu stele Michelin
din Italia. Ne-am dezvoltat paleta de produse,
inclusiv cu produse de la produc`torii locali sau
din regiunea Moldovei, dar [i trufe sau miere de
albine. Avem dou` platforme logistice la Bari [i
la Milano cu ajutorul c`rora acoperim aproape
toat` Italia”, mai spune Eliza Durac.

Cei doi antreprenori
din Ia[i au investit \n cel
de-al doilea magazin cu
produse italiene[ti din Ia[i
Zilnic, \n magazinul din Carrefour, deja cu
tradi]ie, intr` sute de clien]i. |n noua loca]ie,
deschis` chiar la \nceputul acestui an, \n plin`
pandemie, fluxul de clien]i este mai mic. „|n
magazinul din P`curari am investit 50.000 de
euro. Acum sunt pu]ini, dar [i noi suntem la
\nceput. Clien]ii pe care \i avem acum sunt 70

la sut` clien]i din Bucure[ti, Cluj, Sibiu, care
cump`r` de la noi, prin intermediul online, iar
ceilal]i sunt persoane din toate categoriile, inclusiv
italieni care locuiesc \n Ia[i. Noi lucr`m doar cu
parteneri produc`tori locali la care am fost [i am
v`zut cum sunt produse toate sortimentele pe
care le avem \n magazin, aici \n Carrefour, dar
[i \n magazinul din P`curari. Pentru c` avem
produse perisabile, aprovizionarea se face mai
des, la dou` s`pt`mâni sau o dat` pe lun`, la
dou` luni, \n func]ie de produse. Lumea caut`
acum un produs de lux accesibil [i pentru c`
era nevoie de \nc` o loca]ie fizic`, am deschis
al doilea magazin, \n P`curari. De exemplu, \n
pandemie, oamenii st`teau [i jum`tate de or` la
rând la magazinul din Carrefour, iar noi ne duceam
cu pache]elele la intrare. Tot la \nceputul pandemiei,
clien]ii care intrau \n magazin asociau pandemia
cu Italia [i ne \ntrebau dac` produsele au fost
aduse \nainte de apari]ia primului caz confirmat
cu noul coronavirus”, poveste[te Eliza Durac.

Eliza Durac: „Fi]i aten]i la
miros, consisten]`, culoare [i
gust, citi]i eticheta când
alege]i uleiul de m`sline”
Planurile celor doi antreprenori nu se opresc
aici. Eliza [i so]ul s`u {tefan vor s` mai deschid`

un magazin, \n Bucure[ti. Iar pentru a atrage
clien]ii, cei doi ie[eni au o regul` de la care nu
se abat niciodat`. „|n primul rând, fiecare client
nou care intr` la noi degust`, \l consiliem, \i
spunem ce se potrive[te, ce produse s` aleag`.
|n general, clien]ii pleac` mul]umi]i [i se re\ntorc
la noi. Cu unii am legat mici prietenii, \i cunoa[tem
pe o parte dintre ei chiar de la \nceputuri, de
la deschiderea magazinului”, spun antreprenorii.
Produsele vedet` din magazin sunt mortadella
prosciutto crudo, mozzarela sau buratta. Pre]urile
sunt cuprinse \ntre 6 lei, suta de grame la salamuri,
pân` la 14 lei, [i la uleiuri, \ntre 35 [i 50 de lei.
La conserve pre]urile sunt undeva la 30 de lei.
Cum recunoa[tem un ulei de m`sline contraf`cut?
„Uleiul de m`sline extravirgin adev`rat este foarte
u[or de recunoscut. Culoarea poate fi orice nuan]`
\ntre galben verzui [i verde deschis. Fi]i aten]i
la miros, consisten]`, culoare [i gust. Trebuie s`
aib` un gust care \]i d` senza]ia de pur [i natural.
Citi]i ambalajul, unde trebuie s` scrie clar «ulei
de m`sline extra virgin». {i pre]ul conteaz`,
bine\n]eles. Din p`cate, uleiul de m`sline este
unul dintre cele mai contraf`cute produse
agroalimentare din lume”, spune Eliza Durac. |n
ultimii ani au ap`rut \n Ia[i tot mai multe afaceri
cu produse italiene[ti, una dintre ele fiind [i cea
cu paste.
Raluca COSTIN

O tân`r` aflat` \n travaliu, ajutat` de poli]i[tii rutieri s` ajung`
la maternitate. Povestea agen]ilor care au \nso]it pân`
\n fa]a spitalului BMW-ul \n care se afla viitoarea m`mic`
Doi poli]i[ti din Ia[i au f`cut un gest emo]ionant pentru o femeie poli]istii au primit mul]umiri din partea celor doi so]i”, au precizat moment în care am precizat conduc`torului auto s` ne urmeze la
«Cuza Vod`», la maternitate, pentru a-i facilita drumul prin ora[
\ns`rcinat`. Noaptea trecut`, femeia care se afla \ntr-un autoturism reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.
în condi]ii de siguran]`. Mai mult, doamna era agitat` [i ne-a spus
marca BMW se gr`bea la maternitate pentru c` intrase \n travaliu.
Autoturismul condus de un b`rbat a fost tras pe dreapta de poli]i[ti
Cum au reac]ionat agen]ii de poli]ie Marius c` trebuie s` nasc`, c` e în travaliu [i se gr`besc. {oferul [i-a
cerut scuze c` a mers cu vitez`. Ne-am asigurat c` au ajuns în
pentru c` se deplasa cu vitez`. Oamenii legii l-au \ntrebat pe [ofer
Ionescu [i Bogdan Dumitriu
siguran]` la maternitate. |i transmitem na[tere u[oar` [i s` fie
de ce se gr`be[te [i atunci au aflat c` femeia trebuie s` ajung` de
Poli]i[tii ie[eni au reac]ionat exact a[a cum ar trebui s` copilul s`n`tos”, a declarat agentul Marius Ionescu. Gestul poli]i[tilor
\ndat` la maternitate. Oamenii legii nu au stat pe gânduri [i i-au
condus pe cei doi pân` la poarta maternit`]ii. „Noaptea trecut`, în reac]ioneze un poli]ist model. |n loc s` \l sanc]ioneze pe [ofer a fost salutat de internau]i, iar pe Facebook povestea de noaptea
jurul orei 1:00, poli]istii rutieri ie[eni au oprit pentru control, pe raza pentru c` a \nc`lcat regulile de circula]ie, agen]ii i-au \ntins o trecut` a strâns sute de like-uri. Trebuie precizat faptul c` agen]ii
ora[ului Podu Iloaiei, un conduc`tor auto gr`bit s` ajung` cu so]ia mân` de ajutor. „În timp ce eram în serviciul de patrulare pe de poli]ie Marius Ionescu [i Bogdan Dumitriu sunt unii dintre cei
la maternitatea din Ia[i, deoarece aceasta intrase în travaliu. F`r` s` drumul european, în localitatea Podu Iloaei am observat un mai bine preg`ti]i poli]i[ti din Ia[i, iar de-a lungul timpului au
stea pe gânduri, fiind o situa]ie de urgen]`, poli]istii au escortat autoturism BMW care se deplasa spre Ia[i cu vitez` sporit`. A reu[it s` salveze vie]i prin modul lor de operare atunci când sma[ina b`rbatului pân` la maternitate, asigurându-se c` to]i ocupan]ii fost oprit [i în momentul când am mers la autoturism avea volanul au aflat \n timpul serviciului [i nu numai.
Drago[ SAVIN
autoturismului au ajuns în siguran]` la destina]ie. Pentru gestul lor, pe dreapta, iar în stânga era o doamn` care se afla în travaliu,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

9

ACTUALITATE

Joi, 21 ianuarie

Achitare-surpriz\ `n mega-dosarul anticorup]ie `n
care au fost viza]i [efi din Poli]ia Rutier\!

DNA Ia[i a audiat zeci de persoane, dar nu a
reu[it s\ `i `ngroape pe poli]i[ti! Ofi]erii au
sc\pat de acuza]ii pentru c\ ınu exist\ probe‰!
Achitare-surpriz` \n mega-dosarul anticorup]ie
\n care au fost viza]i [efi din Poli]ia Rutier`!
Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA) a audiat
zeci de persoane, dar nu a reu[it s` \i \ngroape
pe poli]i[ti! Acum, ofi]erii au sc`pat de acuza]ii
pe motiv c` „nu exist` probe”!
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i
au dispus ieri achitarea lui Cristian Nechifor [i
a lui Mihai Gabriel Doban. „Instan]a dispune
achitarea inculpatului Cristian Nechifor pentru
infrac]iunea de instigare la abuz în serviciu, dac`
func]ionarul public a ob]inut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit, deoarece nu exist` probe
c` persoana a s`vâr[it infrac]iunea. De asemenea,
dispune achitarea inculpatului Mihai Gabriel Doban
pentru infrac]iunea de instigare la abuz în serviciu,
dac` func]ionarul public a ob]inut pentru sine ori
pentru altul un folos necuvenit, pentru c` nu
exist` probe c` persoana a s`vâr[it infrac]iunea”,
au men]ionat ieri magistra]ii ie[eni. Sentin]a nu
este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Cristian Nechifor [i Mihai
Gabriel Doban, acuza]i de DNA
Ia[i de comiterea unor fapte de
corup]ie
Procesul lui Cristian Nechifor [i Mihai Gabriel
Doban a \nceput pe 21 decembrie 2017. Cei doi
ofi]eri au fost acuza]i de instigare la abuz în
serviciu, dac` func]ionarul public a ob]inut pentru
sine ori pentru altul un folos necuvenit. „Inculpatul
Cristian Nechifor, în calitate de ofi]er de Poli]ie
judiciar` cu atribu]ii de control în cadrul Serviciului
Poli]iei Rutiere al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i, a determinat un agent constatator s`-[i încalce
atribu]iile de serviciu prev`zute de articolul 109,
din O.U.G. nr. 195/2002 [i s` nu aplice sanc]iunile
legale (amend` [i puncte de penalizare) fa]` de
un conduc`tor auto ce fusese prins pe 27 septembrie

2008 conducând cu un autoturism cu o vitez`
peste limita legal` pe acel sector de drum”, au
men]ionat procurorii din cadrul DNA Ia[i.
Anchetatorii anticorup]ie au mai afirmat c`,
pe 14 noiembrie 2008, Cristian Nechifor ar fi
determinat acela[i agent constatator s`-[i încalce
atribu]iile de serviciu [i s` nu aplice sanc]iunile
legale (amend`, puncte de penalizare [i re]inerea
permisului) fa]` de un alt [ofer ce fusese prins
conducând un autoturism cu o vitez` peste limita
legal` pe acel sector de drum. „Inculpatul Mihai
Gabriel Doban, în calitate de ofi]er de Poli]ie
judiciar` cu atribu]ii de control în cadrul Serviciului
Poli]iei Rutiere al IPJ Ia[i, pe 20 septembrie 2008,
a determinat un agent constatator s`-[i încalce
atribu]iile de serviciu [i s` nu aplice sanc]iunile
legale (amend` [i puncte de penalizare) fa]` de
un alt [ofer ce fusese prins conducând un
autoturism cu o vitez` peste limita legal` pe acel
sector de drum”, au \ncheiat reprezentan]ii Direc]iei
Na]ionale Anticorup]ie Ia[i referitor la cazul \n
care s-a ajuns ieri la o achitare-surpriz`, \n prima
instan]`.

Procesul celor doi ofi]eri, rupt
din dosarul „Rutiera”
Dosarul „Rutiera 2”, care \i prive[te pe ofi]erii
Cristian Nechifor [i Mihai Gabriel Doban, a fost
disjuns din dosarul „Rutiera”. |n acesta din urm`,
pocurorii au audiat zeci de persoane. Faptele de
corup]ie vizate de DNA ar fi fost comise în urm`
cu 12 ani, în perioada în care mare parte din
Serviciul Poli]iei Rutiere era sub investiga]ii.
Ancheta a fost demarat` atunci de procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng` Curtea de Apel
Ia[i [i s-a finalizat cu trimiterea în judecat` a 14
agen]i pentru abuz în serviciu, trafic de influen]`
sau luare de mit`. Agen]ii [i ofi]erii au fost acuza]i
c` ar fi intervenit pe lâng` colegi pentru ca

prietenii, rudele sau cuno[tin]ele lor s` nu fie
sanc]ionate în trafic.
|n fapt, dosarul a fost disjuns în cazul unor
ofi]eri de la acela[i serviciu [i trimis procurorilor
anticorup]ie. De anchet` au fost viza]i un procuror,
un fost [ef al Poli]iei Rutiere Ia[i, dar [i ofi]erii
Cristian Nechifor [i Mihai Gabriel Doban.

Ani \ntregi de judecat`, cu
condamn`ri [i achit`ri
|n luna octombrie 2013, Tribunalul Ia[i a
decis s` îi condamne pe to]i cei 14 poli]i[ti acuza]i
de corup]ie \n dosarul „Rutiera”, 11 dintre ei
primind pedepse cu executare. Dar procurorii
DNA [i inculpa]ii au contestat sentin]a. Pe 22
iulie 2016, Curtea de Apel Ia[i a decis condamnarea
a 7 dintre agen]i la pedepse cu suspendare [i a
hot`rât achitarea altor 6. Un singur agent a fost
trimis dup` gratii, primind o pedeaps` de 7 luni
de închisoare. |n dosarul „Rutiera”, 7 dintre acuza]i
au primit pedepse cuprinse \ntre 7 luni [i 2 ani

de \nchisoare, cu suspendare. Cu trei luni înainte
de decizia definitiv`, unul dintre agen]i a depus
un denun] la DNA împotriva unor ofi]eri de la
Poli]ia Rutier`. Ulterior a fost infirmat` ordonan]a
din 2012, prin care Doban [i Nechifor au fost
sco[i de sub urm`rire penal` [i au sesizat Curtea
de Apel Ia[i. Instan]a a decis \nceperea judec`]ii
\n cazul celor doi ofi]eri de la Rutier`. Numai
c`, acum, judec`torii au constatat c` cei doi sunt
nevinova]i. „Este o solu]ie pe care o a[teptam [i
singura care putea reie[i din toat` situa]ia prezentat`
de DNA [i care a rezultat din probe. E foarte
clar c` ace[ti oameni sunt nevinova]i [i, acum,
a [i fost parafat` aceast` nevinov`]ie. Nu to]i cei
trimi[i \n judecat` de DNA sunt [i vinova]i!”, a
declarat ieri avocatul Radu Irimia, cel care \l
reprezint` pe Cristian Nechifor [i care a ad`ugat
c` a[teapt` o solu]ie similar` [i \n dosarul \n
care al]i agen]i de la Rutier` sunt cerceta]i pentru
c` ar fi luat [pag` mâncare de la un restaurant
din Ia[i.
Ciprian NEDELCU

Gheorghe Iaciu, patronul Moldova Center, construie[te `n Ia[i un cartier de
lux! Investi]ia de 100 de milioane de euro este pentru clien]i premium.
Piscinele, restaurantele [i terenurile de sport, `n regim cu circuit `nchis
Investi]ii de propor]ii se anun]` \n Ia[i, \n
zona Copou, Aleea Sadoveanu, \n ciuda pandemiei
de COVID-19. Gheorghe Iaciu, patron Moldova
Center, vrea s` investeasc` \ntr-un proiect imobiliar,
pe un teren \n suprafa]` de de aproape 5 hectare,
situat pe strada Viticultori, chiar vizavi de Colegiul
Agricol [i Industrie Alimentar` „Vasile Adamachi”
Ia[i. Proiectul se afl` \ntr-un stadiu incipient. |n
cursul acestei zile va fi analizat \n cadrul Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului [i Urbanism
(CTATU) organizat` la nivelul Prim`riei Ia[i,
format` doar din arhitec]i. Ace[tia au misiunea
de a aproba sau respinge solicit`rile privind
eliberarea avizului de oprtunitate. Dac` proiectul
va fi avizat, urm`torul pas este analiza din Comisia
de Urbanism, format` din membri ai Consiliului
Local. Revenind la Gheorghe Iaciu, investi]ia de
la Ia[i a ini]iat-o prin societatea Green Field
Copou SRL, unde ac]ionar majoritar este societatea
Impact Developer & Contractor SA, unde apare
ca ac]ionar majoritar [i omul de afaceri men]ionat.
„Construire zon` mixt` con]inând servicii publice,

servicii de interes general (servicii colective [i
personale, comer], hoteluri, restaurante, loisir terenuri de sport, piscine, agrement), activit`]i
productive mici [i mijlocii nepoluante [i locuin]e
- zona Copou”, se arat` \n descrierea general` a
proiectului. Accesul spre teren se realizeaz` prin
Aleea Sadoveanu. |n zon`, un metru p`trat construit
se vinde [i cu 2.000 de euro

de \nc`rcare pe toate locurile de parcare. Avem
\n plan construirea unui num`r de 22 de blocuri,
cu 4 [i 5 etaje. Proiectul presupune standarde
ridicate. Impact Development este listat` la burs`.
Sunt ac]ionar majoritar cu 59 la sut`. Pot s` v`
spun c` este un proiect important. Eu consider
c` Ia[ul este la sufletul meu”, a declarat omul de
afaceri din Bucure[ti. |n societatea Impact Developer
& Contractor SA mai apar ca ac]ionari Daniel
Pandele, afacerist din Constan]a, fondatorul Doraly
Gheorghe Iaciu propune un
Mall, dar [i Petru Ion V`duva, fost director general
proiect exclusivist cu circuit
Transgaz, actualmente directorul executiv al afacerilor
\nchis pentru noii clien]i
de]inute de magnatul Ion }iriac. Conform ultimelor
Contactat telefonic de reporterii BZI, omul de date financiare, Impact Developer & Contractor
afaceri Gheorghe Iaciu a precizat c` va pune SA a \nregistrat o cifr` de afaceri din proiecte
accent pe calitatea lucr`rilor, dar [i pe solu]ii imobiliare de aproximativ 161 de milioane de lei
nepoluante. „Este un proiect mare, ceea ce \nseamn` [i profit de 154 de milioane de lei. Gheorghe
o investi]ie de 100 de milioane de euro. Vom Iaciu a anun]at \n 2019 c` vrea s` construiasc`
construi un complex cu circuit \nchis, cu servicii [i o cl`dire de birouri lâng` Moldova Center, \n
integrate, cu parcaje \n subsol. Pe 40 la sut` va parcarea de lâng` Liceul „Vasile Alecsandri”.
fi spa]iu verde. Vom folosi [i panouri solare.
Nu departe de proiectul lui Gheorghe Iaciu,
Favoriz`m circula]ia cu ma[ini electrice, cu sta]ii este amplasat un teren de 3,5 hectare situat chiar
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

\n spatele Universit`]ii de {tiinte Agricole [i
Medicin` Veterinar` „Ion Ionescu de la Brad”.
Terenul este scos la vânzare contra sumei de
aproape 10 milioane de euro. Proprietarii terenului
sunt Elena Ecaterina Popescu, Florica Popescu
[i Mihaela Claudia Mazalu. |n acest moment,
terenul nu este vandabil pentru c` sunt probleme
cu c`ile de acces. Exist` informa]ii c` USAMV
Ia[i a primit o cerere din partea proprietarilor
pentru edificarea unei c`i de acces, dar solicitarea
a fost respins`. |n acest moment, accesul pe
terenul familiei Popescu se face prin parcarea
Universit`]ii. A mai r`mas o variant` [i prin
Gr`dina Botanic`, unde proprietar este Universitatea
„Al.I. Cuza”. Univeristatea „Al.I. Cuza” a contestat
la un moment dat punerea \n posesie a unei
suprafe]e de 1,75 hectare \n Gr`dina Botanic`.
Familia Popescu s-a ap`rat \n instan]` [i a câ[tigat
procesul \n 2018. Mo[tenitorii au ar`tat instan]ei
un contract de vânzare-cump`rare semnat \n anul
1905.
Ciprian BOARU
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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`

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.

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.

Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.

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.

Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.

SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.

Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.

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.

Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

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

Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` 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.
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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.

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.

Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.

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

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

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

Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Casier, f`r` studii [i experien]`
precizate, DREI FOR US SRL.
Rela]ii la: 0746948901.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experien]` 2
ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,

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.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.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, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.
Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

Dulgher, 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.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

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.

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.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
Inginer CCIA, studii superioare,
office@das-instalatii.ro.
f`r` experien]` precizat`, DAS
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer 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]`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
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.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
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MIC A PUB LIC ITATE
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
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.
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.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;

ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.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, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
{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.

superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

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

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

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

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

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

Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/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.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii

Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Vânz`tor, studii medii, absolvent
promo]ia 2020, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
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.
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.

PIERDERI
S.C. CASA DE VINURI COTNARI
S.A. cu sediul în loc. Cârjoaia,
com. Cotnari, Str. Vl`doianu, nr.
1, jud. Ia[i, având codul unic de
înregistrare 29167873, atribut
fiscal RO, nr de ordine în registrul
comer]ului
J22/1765/30.09.2011,
reprezentat` de dl. DELEANU
VICTOR IOAN, în calitate de
Director General, Declar pierdut
Certificat Constator emis de
Oficiul Registrului Comer]ului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i \n temeiul
art 17 ind. 1, alin. 1 lit. c) din
Legea 359/2004, pentru
activit`]ile desf`[urate de SC
Casa de Vinuri Cotnari SA la
sediul social din sat Carjoaia,
com. Cotnari, jud. Ia[i [i pentru
activit`]ile desf`[urate la punctul
de lucru din sat Cotnari, com.
Cotnari, jud. Ia[i – crama Axinte.
Men]ion`m c` num`rul
certificatului constatator este
44708 din 06.07.2016
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Spectaculos! Cum a dejucat planurile
anchetatorilor un dealer de droguri:
ı}ine-mi [i mie canabisul \sta, c\ vine
Poli]ia!‰ Sunetistul de la un concert
care a avut loc `n Ia[i, condamnat!
Un b`rbat a fost
pedepsit de judec`tori
din cauza drogurilor.
Totu[i, Florin C`t`lin
Baciu a sus]inut \n
instan]` c` substan]ele
i-au fost plasate \n Ia[i,
la un concert, de c`tre
un dealer, f`r` ca el s`
[tie acest lucru. „}inemi [i mie canabisul
`sta, c` vine Poli]ia!”, iar fi spus dealerul
b`rbatului
Spectaculos! Cum a dejucat planurile
anchetatorilor un dealer de droguri din
Ia[i: „}ine-mi [i mie canabisul `sta, c`
vine Poli]ia!” Cel pu]in a[a reiese din
declara]ia dat` de un b`rbat care a
fost condamnat recent pentru de]inere
ilegal` de droguri, pentru consum
propriu.
Astfel, recent, judec`torii din cadrul
Tribunalului Bucure[ti l-au condamnat
pe Florin C`t`lin Baciu (34 de ani) la
6 luni de \nchisoare, cu suspendare,
pentru acuza]ia amintit`. „Instan]a
dispune confiscarea special`, în vederea
distrugerii, cu p`strarea de contraprobe,
a cantit`]ilor de 7,6 grame de canabis,
7,96 grame de canabis, 6,39 grame de
canabis, 0,66 grame de rezin` de
canabis, 39,62 grame de canabis, 5,12

grame de canabis [i 0,72 grame de
canabis. De asemenea, dispune confiscarea
grinderului metalic în care s-a pus în
eviden]` tetrahidrocannabinol (THC),
ridicat de la inculpat”, au precizat
magistra]ii. De remarcat este faptul c`
sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând
fi contestat`.

Florin C`t`lin Baciu,
acuzat de de]inere de
droguri \n vederea
consumului propriu
Procesul lui Florin C`t`lin Baciu
a \nceput \n urm` cu câteva luni. Atunci,
procurorii din cadrul Direc]iei de
Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate
Organizat` (DIICOT) l-au trimis \n
judecat` pe b`rbat din cauza drogurilor.
„Pe 28 noiembrie 2019, în jurul
orei 17:52, poli]i[tii, în timp ce se aflau
în exercitarea atribu]iunilor serviciu,
l-au prins pe inculpat în timp ce
conducea autoturismul marca Honda
Civic. |n timpul controlului efectuat,
s-a constatat c` acesta avea într-o
borset`, aflat` în rucsacul de pe bancheta
din spate, 3 recipiente de culoare
galben` care con]in fragmente vegetale
de culoare brun-verzui cu miros \n]ep`tor,
un recipient transparent ce con]inea
fragmente vegetale de culoare brunverzui cu miros \n]ep`tor, un grinder
de culoare argintiu ce con]ine resturi
vegetale de culoare brun-verzui cu
miros \n]ep`tor, 3 pachete de filtre

din carton cu inscrip]ia „Smoking” [i
un plicule] ce con]inea o past` de
culoare neagr`. |n rucsac, acesta avea
2 recipiente transparente tip borcan
care se aflau într-un s`cule] de culoare
gri, în care se aflau mai multe plicule]e
transparente cu fragmente vegetale de
culoare brun-verzui cu miros \n]ep`tor,
10 dintre ele cu inscrip]ii de culoare
albastr` „White Widow”, „Gelato”,
„Ammosia”, „Gorilla Glue”, „Ammesia
Hale”, „Cali Kush”, „Cheese”, „Zambeza”,
„Glass Slipper”, „Sour Diesel”, iar 6
dintre ele de mici dimensiuni f`r`
inscrip]ii [i un recipient transparent
cu capac portocaliu ce con]inea 4
rezerve pentru ]igar` electronic` ce
aveau fragmente vegetale de culoare
brun-verzui cu miros în]ep`tor”, au
men]ionat anchetatorii.

„}ine-mi [i mie
canabisul `sta,
c` vine Poli]ia!”
Anchetatorii au men]ionat c`, \n
urma analizelor, s-a constatat c` substan]a
respectiv` este canabis. La audieri, Florin
C`t`lin Baciu a declarat c` a mers la
un concert \n Ia[i, dup` care s-a trezit
cu ni[te droguri puse de un dealer. „La
data respectiv`, am fost la un concert
în Ia[i, în calitate de sunetist, unde am
cunoscut un b`iat, R., cu care am fumat,
mi-a spus c` are mai mult [i m-a rugat
s`-i ]in canabisul întrucât era prezent`
Poli]ia [i Jandarmeria. L-am refuzat. Mai
apoi, am plecat acas`, unde am constatat
c` respectivul îmi pusese borseta în
ghiozdanul meu. Am fumat din canabisul
g`sit în ghiozdan, nu l-am restituit [i

nu l-am aruncat, întrucât am decis s`l p`strez pentru consum propriu. Am
început s` consum canabis din anul
2014, la început din curiozitate, în
prezen]a anturajului, o dat` pe lun` sau
la dou` luni. Ulterior, am consumat [i
s`pt`mânal, la diverse evenimente. Ultima
dat` am consumat în urm` cu câteva
s`pt`mâni, întrucât aveam insomnii [i
st`ri de anxietate”, a declarat Florin
C`t`lin Baciu \n luna august 2020, la
audieri. Astfel, potrivit acestuia, dealerul
a dejucat planurile anchetatorilor, plasând
drogurile \n ghiozdanul sunetistului de
la concertul care a avut loc \n Ia[i.
Oamenii legii nu au precizat dac` au
reu[it s` \l identifice pân` la urm` pe
cel care i-ar fi dat canabisul lui Florin
C`t`lin Baciu.
Ciprian NEDELCU

Un ie[ean cu permis fals de conducere a nenorocit
o feti]` [i s-a angajat ca [ofer. A fost arestat pentru
30 de zile pentru c` a fugit de la locul accidentului
Un ie[ean a fost arestat dup` ce a provocat un
accident rutier [i a fugit de la fa]a locului. Mai
mult decât atât, acesta avea un permis de
conducere fals [i a reu[it s` se angajeze ca
[ofer. Pentru infrac]iunile comise risc` s` stea
ani grei \n spatele gratiilor
Un ie[ean a provocat un accident rutier [i a fugit de la fa]a
locului. Zilele trecute, individul a ajuns \n arestul poli]iei, iar \n
func]ie de decizia judec`torilor ar putea sta ani grei \n spatele
gratiilor. „Poli]i[tii Biroului Rutier Ia[i efectueaz` cercet`ri întrun 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. B`rbatul, de 40 de ani, din comuna Miroslava,
b`nuit de comiterea faptelor a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24
de ore. Astfel, 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 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”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. B`rbatul a fost
re]inut de poli]i[ti [i introdus în arestul I.P.J. Ia[i. Pe 19 ianuarie,
[oferul pe nume Petru Nanu a fost prezentat Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i [i Judec`toriei Ia[i, instan]a admi]ând
propunerea Parchetului [i emi]ând mandat de arestare preventiv`
pentru 30 de zile pe numele b`rbatului.

Un alt [ofer ar putea ajunge dup` gratii
pentru o fapt` similar`
Tot zilele trecute, un alt [ofer a ajuns pe mâna poli]i[tilor
dup` ce a provocat un accident [i a fugit de la fa]a locului.
{oferul care se afla la volanul unui Audi A5 a fost c`utat de
poli]i[ti 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.
Drago[ SAVIN
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Un nou transfer istoric între Gigi Becali [i Gheorghe Hagi

FCSB d\ marea lovitur\ în
cursa pentru titlu [i îi ia
starul Viitorului: ıUn transfer
foarte bun‰
FCSB s-a încurcat în deplasarea de la FC
Viitorul, unde a remizat, scor 2-2, îns` se
afl` în continuare pe prima pozi]ie în Liga
I, cu un punct peste campioana ultimelor
trei sezoane, CFR Cluj
FCSB [i CFR Cluj par principalele favorite în cursa pentru
titlu. Cum Universitatea Craiova a uitat s` mai câ[tige în Liga I,
oltenii s-au scos singuri din joc [i au nevoie urgent` de victorie
în meciul de sâmb`t`, cu FC Viitorul.
De[i a scos doar o remiz` în deplasarea de la Ovidiu, cu
echipa lui Mircea Rednic, FCSB continu` s` fie pe primul loc în
clasamentul Ligii I. Ro[-alba[trii n-au mai luat titlul din 2015, când
antrenorul echipei era Constantin Gâlc`, astfel c` Gigi Becali este
dispus s`-i îndeplineasc` toate dorin]ele lui Toni Petrea pentru
ca echipa sa s` câ[tige lupta din campionat cu CFR Cluj.
Imediat dup` remiza de la FC Viitorul, antrenorul celor de
la FCSB a recunoscut c` are nevoie de aducerea unui atacant în
lot: „Normal c` n-a[ spune nu unui vârf de careu, dar acum
vedem dac` putem s` [i materializ`m ceva. Momentan n-am g`sit
ceva care s` se plieze pe profilul nostru [i s` ne avantajeze [i
s` ne ajute”.

Gigi Becali nu s-a \n]eles
cu Dumitru Cardoso
Gigi Becali a ]inut cont de dorin]ele lui Toni Petrea [i a
demarat negocierile cu oficialii lui Gaz Metan Media[ pentru
transferul lui Dumitru Cardoso. Îns` latifundiarul din Pipera nu
s-a în]eles cu oficialii medie[enilor, iar atacantul trecut [i pe la
Napoli ar putea ajunge în Coreea de Sud. Astfel, patronul celor
de la FCSB s-a reorientat rapid, iar acum una dintre ]intele ro[alba[trilor este chiar atacantul adversarei de mar]i seara, Kevin
Luckassen.
„Luckassen mi se pare un juc`tor potrivit pentru FCSB. Pe
profilul lui Gnohere, ]ine de minge, le d` spa]ii lui Man [i Coman,
chiar ar fi un transfer foarte bun”, a spus Basarab Panduru, la
Telekom Sport.
500 de mii de euro este cota lui Luckassen, conform siteului de specialitate transfermarkt.com

7 goluri în 15 meciuri jucate reu[it Luckassen pentru FC
Viitorul, în actualul sezon al Ligii I

Cine este Kevin Luckassen,
atacantul propus la FCSB
În vârst` de 27 de ani, Luckassen a crescut la AZ Alkmaar,
echip` pentru care nu a apucat s` joace în prima lig`.
În sezonul 2013-2014, atacantul a semnat cu Ross County din
Sco]ia, iar urm`toarele dou` sezoane le-a petrecut în Cehia, la
Slovan Liberec. St Polten din Austria a fost urm`toarea destina]ie
a atacantului originar din Eindhoven, care în 2018 a semnat cu
Northampton Town.
Doar patru meciuri a bifat în Anglia înainte de a reveni în
]ara sa natal`, la Almere City. Dup` un sezon în care a îmbr`cat
tricoul acestei echipe, Luckassen a fost adus de Mircea Rednic
în România, la Politehnica Ia[i. A marcat de cinci ori în 15 meciuri
[i a trezit interesul celor de la Viitorul Constan]a. Hagi l-a transferat
[i nu s-a în[elat. Luckassen a marcat de [apte ori în 15 meciuri
jucate. Kevin Luckassen a fost interna]ional U18 al Olandei între
2010 [i 2011, iar ulterior a debutat [i în na]ionala U19, pentru
care a marcat de dou` ori în trei meciuri.
Fratele s`u mai mic, Derrick, a început fotbalul tot la AZ
Alkmaar, iar în 2018 a ajuns în Bundesliga, la Hertha Berlin.
Kevin Luckassen mai are un frate, Samuel Brobbey, care evolueaz`
pentru Ajax Amsterdam. În copil`rile, Kevin a fost un mare
suporter al echipei AFC Ajax Amsterdam. Pe lâng` olandez`,
Luckassen vorbe[te limbile englez` [i ceh`. În sezonul 2014-2015,
actualul atacant de la Viitorul a câ[tigat primul [i singurul s`u
trofeu din carier`- Cupa Cehiei, cu Slovan Liberec.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Mihaela Buz\rnescu rupe
t\cerea [i pove[te[te
despre condi]iile
de la Melbourne,
înainte de Australian
Open: ıO patrul\
merge pe fiecare hol‰
Mihaela Buz`rnescu (32 de ani, 137 WTA) a pierdut în
ultimul act al calific`rilor pentru tabloul principal de la Australian
Open, îns`, chiar [i în aceste condi]ii, a f`cut deplasarea la
Melbourne, num`rându-se printre cele [ase juc`toare care ar
putea intra pe tablou din postura de lucky-loser.
Sezonul a început cu discu]ii [i controverse, dup` ce 72
de juc`toare [i juc`tori trebuie s` stea în carantin` strict` timp
de dou` s`pt`mâni la Melbourne din cauza unor cazuri de
COVID-19
Inevitabil, Miki n-avea cum s` scape de carantina obligatorie
cerut` de organizatorii turneului de la Antipozi. Fostul num`r
20 mondial a publicat pe contul ei de Facebook un videoclip
în care le explic` urm`ritorilor s`i, cu lux de am`nunte,
condi]iile pe care juc`torii trebuie s` le îndure la Melbourne.
„Am ajuns în Australia [i, din nou, suntem în camera de hotel.
Dar vestea bun` e c` testul a ie[it negativ [i sper ca de mâine
(n.r. - ast`zi) s` m` pot antrena. Regulile sunt cele mai stricte
de când s-au reluat competi]iile. Nu avem voie s` ie[im din
camer` decât pentru a lua mâncarea din fa]a u[ii. Nu avem
voie s` st`m mai multe secunde, c` ne spun imediat s` intr`m
în camer`. Pentru urm`toarele dou` s`pt`mâni, când ne vom
antrena, vom fi înso]ite de o escort` c`tre teren. Avem voie
în baz` timp de cinci ore, cu tot cu antrenament, parte de
fitness [i mâncare. Apoi suntem escortate din nou spre camera
de hotel, de unde nu avem voie s` ie[im. Avem o patrul`
care merge pe fiecare palier [i ne supravegheaz`, nu ne las`
s` ie[im”, a relatat Miki.
5 juc`toare române se vor afla în mod direct pe tabloul
principal de la Australian Open, Simona Halep, 2 WTA, Patricia
}ig, 56 WTA, Sorana Cîrstea, 71 WTA, Irina Begu, 78 WTA,
[i Ana Bogdan, 92 WTA

Simona Halep a fost abordat` de pe un
acoperi[ la Adelaide
Doi prezentatori australieni au urcat pe un acoperi[ din
Adelaide, pentru a saluta numele mari din tenis cazate în
cl`direa de vizavi. Doar Simona Halep i-a salutat, iar filmule]ul
a devenit viral. Doi prezentatori de radio, Erin Philips si Soda,
s-au urcat pe acoperi[ul unei cl`diri [i au chemat-o pe Simona
Halep cu o portavoce.
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Daune ob]inute de dou\ persoane la CEDO pentru
`nc\lcarea drepturilor persoanelor transgender!

Bursa bârfelor

Dezastru \n Podu Ro[. Reac]ie
necontrolat` a unui deputat din PNL.
Ce au f`cut oamenii din jurul lui?
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o situa]ie
care persist` de ceva vreme \n politica ie[ean`. E vorba de un
derutat de la noi care tot caut` s` se fac` de râs cu orice ocazie.
Dup` ce a dat cu mucii \n fasole [i s-a b`gat \n seam` cu scandalul
de la Paris cu arbitrul cu Col]i [i negrul de la Istanbul, derutatul
cu pricina mai comite o gaf`. Cic` Alexei Murdaru, derutatul cel
combinator de la peneleu, s-a luat el acuma de s`racii profesori
care \nc` se mai gândesc dac` se vaccineaz` sau nu \mpotriva
guvidului. Derutatul care habar n-are pe ce lume tr`ie[te a ajuns
mare expert medical cu vaccinurile astea, c`-s a[a, c`-s musai, c`
profesorii sunt vai de ei [i c` restul lumii e de tot rahatul, \n
vreme ce el le [tie pe toate. |nainte s`-[i dea cu p`rerea despre
profesorii care \nc` nu vor s` se vaccineze, Alexei Murdaru ar
trebui s` se uite la el prima oar`. P`i la fa]a aia vrea s` fie b`gat
\n seam`?

Iat` cine este adev`ratul [ef
din prim`rie. Femeia a
b`gat [i primarul sub mas`
Babetele cele hâtre continu` rubricu]a de ast`zi cu o chestiune
din lumea administrativ` a giude]ului. De data asta e vorba de o
madam` de printr-o brem`rie care a ajuns mai tare ca bremarele.
Cic` madama Hantonela H`tm`nela, contabila de la brem`ria cu
Erburi [i Coceni de lâng` Pode]u Iloaiei, e mai tare decât bremarele.
Madama cic` face [i drege, ea e aia care e marea [`f` [i nimeni
nu \i iese din cuvânt. Cic` taman bremarele se face mic [i se
bag` sub mas` când ea url` [i face [i crize de nervi. Madama
cic` e pila unui concilier local de pe acolo [i nimenea nu-i spune
nimica. Ei [i uite a[a se face treab` la brem`ria cu Erburi [i
Coceni, iar fumeia Hantonela H`tm`nela ajunge s` conduc` cum
vrea ea o localitate \ntreag`.

Bomba \nceputului de an \n s`n`tate.
Doamna manager tremur` de frica DNA
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre ]in s` v` mai zic`
o alt` chestiu]` de prin lumea medical` de la noi. De data asta
e vorba de o madam` manajer de pe la noi din târg care e pe
cale s` fie luat` la trei p`ze[te de b`je]ii veseli de la deneau.
Madama C`rmenu[ Cump`tu[, manajeri]a de la Spetalul Recuperator,
se cam a[teapt` s` vin` b`je]ii veseli [i masca]ii peste ea oleac`
s` o mai ia la \ntreb`ri pentru ce a f`cut la spetal \n vreme de
pandemie. Madama C`rmenu[ a mai fost la deneau s` zic` despre
combina]iile de pe acolo, doar c` cic` acuma se \mpute treaba [i
mai mult. Pentru madam` vin vremuri [i mai grele, c` mai sunt
[i alte persoane gata s`-i fac` o plângere, dou`, pentru alte
combina]ii eronate. Pe la spetalul `la sunt multe combina]ii, mai
ales c` ea a facilitat [i la al]ii s` bage mâna adânc \n lovele
unit`]ii, ca s` fie treaba bun`, s` nu fie rea.
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Statul Român, obligat s\ le
achite desp\gubiri de mii de
euro! Pân\ acum, trei femei
din Ia[i le-au cerut
judec\torilor s\ le aprobe
schimbarea de sex!
Daune ob]inute de dou` persoane la CEDO, pentru \nc`lcarea
drepturilor persoanelor transgender! Statul Român a fost obligat s`
\i achite desp`gubiri de mii de euro! Pân` acum, trei femei din Ia[i
le-au cerut judec`torilor s` le aprobe schimbarea de sex!
|n urm` cu dou` zile, Curtea European` a Drepturilor Omului
(CEDO) a sanc]ionat Statul Român pentru înc`lcarea drepturilor
persoanelor transgender. Magistra]ii europeni au constatat c` obligarea
persoanelor transgender din România la realizarea unor interven]ii
chirurgicale asupra organelor genitale ca pas obligatoriu înainte de
modificarea indicatorilor de gen din actele de stare civil` (prenumele,
sexul [i prima cifr` a codului numeric personal) încalc` via]a privat`
[i autonomia personal`. „CEDO a luat aceast` decizie în cauzele X
împotriva României [i Y împotriva României. Oblig` Statul Român s`
le achite reclaman]ilor câte 1.153 de euro, plus 7.500 de euro, respectiv
8.910 euro pentru prejudiciul moral”, au precizat magistra]ii de la
CEDO.

Dou` românce au dat \n
judecat` statul la CEDO
|n urm` cu câ]iva ani, dou` românce, denumite \n continuare
„X” [i „Y” pentru a le proteja identitatea, au ac]ionat \n judecat`
Statul Român la CEDO. Reclamantele, care sunt transgender, au avut
\n cererile lor de rectificare a documentelor men]iuni de identitate
privind sexul, numele [i codul numeric personal respinse de autorit`]ile
administrative [i judiciare, pe motiv c`, pentru a justifica o astfel de
cerere, reclamantul trebuie s` fi fost supus unei interven]ii chirurgicale
pentru realocarea sexului. Astfel, cele dou` reclamante au sus]inut
c` autorit`]ile române au \nc`lcat articolele 6, 8, 12, 13 [i 14 din
Conven]ia pentru drepturile omului.
Una dintre reclamante este avocat \n Bucure[ti, iar cealalt`
locuie[te \n Marea Britanie [i lucreaz` ca translator. La data depunerii

cererilor, reclamantele erau înscrise la Starea Civil` ca femei. Cu
toate acestea, CEDO a folosit masculinul, în func]ie de sexul revendicat
de reclamante. |n concluzie, judec`torii europeni au considerat c`
autorit`]ile le-au \nc`lcat drepturile, cerându-le s` fac` o schimbare
de sex \nainte de a le modifica actele de identitate.

Trei ie[ence le-au cerut judec`torilor
s` le aprobe schimbarea de sex
Pân` acum, pe rolul Judec`toriei Ia[i au existat trei cereri de
schimbare a sexului. Toate cele trei solicit`ri au venit din partea
unor femei. Acestea le-au explicat magistra]ilor c`, \nc` de mici, sau sim]it [i s-au comportat mereu ca ni[te b`rba]i. Dintre cele trei
reclamante, una avea meseria de medic, iar o alta lucra \ntr-o unitate
de \nv`]`mânt.
Prima solicitare de acest fel a ajuns pe rolul Judec`toriei Ia[i,
fiind depus` de un medic. Reclamanta, care a cerut s` fie b`rbat, a
depus la dosar mai multe acte medicale prin care demonstra c` sufer`
de o afec]iune care necesita o astfel de interven]ie chirurgical`.
A[adar, aceasta a depus documente prin care se dovedea c` a urmat
un tratament hormonal la Spitalul Universitar din Gent (Belgia). |n
urma analizelor a rezultat c` persoana suferea de disforie transsexual`
sau transsexualism, ea având programate diverse [edin]e de tratament
medical. Ulterior, medicul ie[ean a devenit b`rbat [i \n acte, având
o nou` identitate.

„|ntotdeauna m-am sim]it b`rbat...”
|n urm` cu aproximativ 6 ani, o alt` femeie din Ia[i le-a cerut
magistra]ilor din cadrul Judec`toriei s` \i aprobe cererea de schimbare
de sex. Aceasta le-a povestit judec`torilor c` din copil`rie s-a sim]it
[i s-a comportat diferit. Mai exact, aceasta a sus]inut c` dorea s`
ob]in` o sentin]` prin care s` \i fie aprobat` schimbarea sexului.
Reclamanta a mai men]ionat atunci c` se simte b`rbat [i c` va urma
un tratament hormonal. De asemenea, ea a afirmat c` vrea s`-[i
schimbe numele [i sexul, prin intermediul unei opera]ii estetice.
Reclamanta a ad`ugat c` rudele ei au sus]inut-o \n demersurile sale,
dar c` sper` ca [i societatea s` o accepte [i s` o \n]eleag`.
De asemenea, o a treia femeie le-a cerut judec`torilor ie[eni s`
\i aprobe schimbarea de sex, din acela[i motiv. Toate cele trei solicit`ri,
depuse de femei, au fost aprobate de magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i. De remarcat este faptul c` sentin]ele emise de Judec`toria Ia[i
au fost consultate \n cadrul ultimului proces finalizat de CEDO. Pe
de alt` parte, potrivit unei asocia]ii din România, \n acest moment,
\n ]ar` ar fi aproximativ 120.000 de persoane care se \ncadreaz` \n
categoria transgender.

Ciprian NEDELCU
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