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Hotelurile „Traian” și „Astoria”
din Iași au fost închise! Scandal
de proporții între afaceriștii
Cristian Stanciu și Vasile Pușcașu
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O femeie
din Iași, dată în
judecată de
bancheri pentru un
motiv halucinant!
economic

6

Reprezentanții BRD au dat în judecată o
femeie din Iași. Reclamanții le cer
magistraților să aprobe deschiderea forțată a
unei casete de valori. Aceasta i-a aparținut
femeii care a fost chemată în fața instanței,
Annemarie Elena Carp

actualitate 8
Informații
Prima femeie șofer de autobuz
uluitoare legate de de la CTP Iași. La 31 de ani străbate
calitatea apei
străzile cu un autobuz de peste 11 tone
potabile băută la Iași! Iuliana Henea are 31 de

actualitate 9

O echipă formată din cercetători și studenți a
realizat un studiu șocant legat de calitatea
apei potabile băute de ieșeni! Totul s-a
întâmplat în urmă cu 21 de ani. Prof. univ. dr.
ing. Carmen Teodosiu, fost prorector al
Universității Tehnice, a coordonat proiectul
intitulat "Evaluarea situației calității apei
potabile în orașul Iași"

eveniment 2
La Universitatea
„Alexandru Iona Cuza” din Iași,
cursurile din semestrul al II-lea
vor fi reluate ca și până acum,
anume în format mixt

ani și este singura femeie
șofer de autobuz din Iași.
Este pasionată de mașini
încă de mică și a reușit să
își îndeplinească visul
după ce s-a întors din
Marea Britanie în urmă
cu doi ani
expres
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Tânăra cântăreață care a provocat
accidentul în care și-au pierdut viața
trei persoane este elevă în clasa a XII-a

Tânăra cântăreață care a
provocat accidentul mortal de la
Scânteia s-a învoit în ziua fatidică
de la cursuri pentru a putea să-și
însoțească părinții și rudele la
medic. După ce a provocat
accidentul rutier, tânăra a ajuns
pe patul de spital alături de mama
ei. Astăzi urmează să fie supusă
unei intervenții chirurgicale
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Inspectoratul pentru
Situa]ii de Urgen]\ Ia[i
construie[te un poligon
nou! Contractul are
o valoare de aproape
4 milioane de euro
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) „Mihail
Grigore Sturdza” Ia[i anun]` noi investi]ii \n municipiu. Pe
data de 15.02.2021 este programat` licita]ia pentru amenajarea
unui poligon [i a unui heliport. Valoarea estimat` a lucr`rilor
este de 19.511.388 lei, f`r` TVA, aproximativ 4 milioane de
euro. „Poligon pentru preg`tirea de specialitate a personalului
de interven]ie în situa]ii de urgen]` din România [i Republica
Moldova compus din urm`toarele: poligon pentru preg`tirea
de specialitate a personalului, construc]ii aferente [i heliport,
inclusiv utilaje, echipamente [i dot`ri amplasate în cadrul
imobilului din municipiul Ia[i, bd. C.A. Rosetti FN, [os. Ia[i
- Sculeni, jud. Ia[i, - Heliport (inclusiv utilajele aferente) amplasat în cadrul imobilului din municipiul Ia[i, str. Virgil
S`hleanu, nr. 36 (fosta Calea Chi[in`ului, nr.36), jud. Ia[i”,
se arat` \n prezentarea proiectului. Oferta cu pre]ul cel mai
mic va fi declarat` câ[tig`toare.
|n 2018, proiectul a fost supus dezbaterii publice. Atunci
a fost ini]iat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), ce viza investi]ia
„Poligon pentru preg`tirea de specialitate a personalului de
interven]ie \n situa]ii de urgen]` din România [i Republica
Moldova”. Terenul studiat are o suprafa]` de 7.419 lei [i este
situat pe Calea Chi[in`ului, nr.36. |n cadrul aceluia[i proiect,
ISU a atribuit un contract pentru realizarea unui studiu de
fezabilitate, privind amenajarea unui poligon, \n zona dealurilor
{orogari, pe o suprafa]` de 50 de hectare. Contractul \n
valoare de 157.496 lei, f`r` TVA, a fost oferit (atribuire direct`n.r.) societ`]ii Graphitectura SRL, administrat` de Veniamin
Gheorghe Bogu[. De preg`tirea de specialitate va beneficia
[i personalul de interven]ie din Republica Moldova, \n baza
Programului Opera]ional Comun România - Republica Moldova
2014-2020.
Sediul Poli]iei de Frontier` Ia[i va fi modernizat, dup` ce
autoritatea contractant` a comandat realizarea unui studiu de
fezabilitate. „Din cauza influen]ei în timp a factorilor naturali
asupra elementelor structurale [i nestructurale ale construc]iilor
din cadrul imobilului au avut loc degrad`ri substan]iale, sens
în care se impune desfiin]area construc]iilor existente [i
construirea unui sediu nou. Documenta]ia de proiectare, faza
Studiu de Fezabilitate, este necesar` pentru avizarea în Consiliul
Tehnico-Economic al MAI a obiectivului de investi]ii propus
[i totodat` va fi baza de plecare pentru o viitoare achizi]ie
de proiectare [i execu]ie a obiectivului mai sus prezentat.
Prin achizi]ia servicii de proiectare se urm`re[te punerea la
dispozi]ia beneficiarului a documenta]iei specifice”, se arat`
în caietul de sarcini. Printre obiectivele proiectului se afl`:
construirea unui pavilion administrativ, garaj pentru autospeciale
mari, sta]ie alimentare carburan]i, parcare pentru ma[ini
confiscate.
Ciprian BOARU
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Prognoza meteo în Ia[i în
s\pt\mâna 25-31 ianuarie
2021. Temperaturi
pozitive la final de lun\
Prognoza meteo în Ia[i în
s`pt`mâna 25-31 ianuarie
2021 va aduce \n
continuare o serie de valori
pozitive \n termometre.
Vremea se va men]ine \ns`
\nchis`, iar \n unele zile pot
ap`rea chiar precipita]ii
u[oare sub form` de
ninsoare
Finalul lunii ianuarie 2021 va aduce la
Ia[i o vreme destul de pl`cut` din punct
de vedere termic. Prognoza meteo în Ia[i
în s`pt`mâna 25-31 ianuarie 2021, emis`
de meteorologi, prevede valori pozitive \n
termometre. Administra]ia Na]ional` de
Meteorologie (ANM) a ar`tat c` pân` la
finalul lunii ianuarie 2021, ie[enii vor avea
parte de zile cu precipita]ii u[oare, dar [i
vânt moderat. Soarele va fi scump la vedere,
cerul urmând a fi mai mult \nnorat, conform
previziunilor meteo.

Prognoza meteo în Ia[i în
s`pt`mâna 25-31 ianuarie
2021. |nceput de
s`pt`mân` cu [anse de
precipita]ii
Ast`zi, 25 ianuarie 2021, ie[enii vor
avea parte de o vreme \nchis`, cu valori
cuprinse \ntre o minim` de minus 2 grade
Celsius [i o maxim` de 8 grade Celsius.
Pot ap`rea precipita]ii u[oare, \n timp ce
vântul va sufla moderat. Spre sear`, vântul
va sufla \n rafale, \n timp ce [ansele de
precipita]ii pot fi ceva mai ridicate.
Mar]i, 26 ianuarie 2021, la Ia[i se vor
\nregistra valori cuprinse \ntre o minim`
de minus 4 grade Celsius [i o maxim` de
2 grade Celsius. Pot ap`rea precipita]ii sub
form` de ninsoare, \n timp ce vântul va
sufla slab pân` la moderat. Spre sear`,
ie[enii vor avea parte de precipita]ii ceva
mai slabe, \n timp ce vântul va sufla \n

rafale. Vremea \n cursul lunii ianuarie 2021
este ceva mai pl`cut` fa]` de aceea[i perioad`
a anului trecut.

Anun]ul ANM despre
progoza meteo din Ia[i
Miercuri, 27 ianuarie 2021, la Ia[i se
vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim`
de minus 2 grade Celsius [i o maxim` de
2 grade Celsius. Cerul va fi mai mult
acoperit, vântul va sufla \n rafale, \n timp
ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. |n cursul nop]ii, vântul va continua
s` sufle cu putere, \n timp ce [ansele de
precipita]ii vor r`mâne destul de sc`zute
\n continuare.
Joi, 28 ianuarie 2021, la Ia[i se vor
\nregistra valori cuprinse \ntre o minim`
de minus 5 grade Celsius [i o maxim` de
2 grade Celsius. Cerul va fi mai mult
acoperit, vântul va sufla slab pân` la moderat,
\n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi
destul de reduse. Vântul va continua s`
sufle slab spre sear`, \n timp ce [ansele
de precipita]ii vor r`mâne la fel de sc`zute
ca \n zilele precedente.
Vineri, 29 ianuarie 2021, vremea se va
men]ine \nchis`. Temperatura aerului va fi
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cuprins` \ntre o minim` de minus 4 grade
Celsius [i o maxim` de doar 2 grade
Celsius. Cerul va fi par]ial noros, vântul va
sufla moderat, \n timp ce [ansele de
precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Izolat,
\n jude]ul Ia[i, pot ap`rea precipita]ii sub
form` de ninsoare. De asemenea, ie[enii
vor avea parte de o vreme \nchis` [i spre
sear`. Vântul va continua s` sufle slab pân`
la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor
fi destul de reduse. Ie[enii au avut parte
de valori ridicate [i \n cursul s`pt`mânii
anterioare.
|n schimb, sâmb`t`, 30 ianuarie 2021,
pot ap`rea precipita]ii sub form` de ninsoare.
Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o
minim` de minus 1 grad Celsius [i o
maxim` de 2 grade Celsius. Vântul va sufla
slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele
de precipita]ii vor fi moderate.
Duminic`, 31 ianuarie 2021, \n ultima
zi a lunii, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 3 grade Celsius
[i o maxim` de 6 grade Celsius. Cerul va
fi mai mult acoperit, vântul va sufla moderat,
\n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi
destul de sc`zute.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ce a p\]it b\rbatul care l-a agresat pe
primarul Mihai Chirica ? Filmul care a dus la
incidentul din Pia]a Unirii
Scene incredibile \n centrul
municipiului Ia[i de Ziua Unirii
Principatelor Române.
Manifestarea dedicat`
\mplinirii a 162 de ani de la
Unirea Moldovei cu }ara
Româneasc` a fost umbrit` de
o serie de incidente
Un b`rbat din Pite[ti, Bogdan Nicolae Suditu,
a ajuns ieri \n centrul aten]iei \n municipiul Ia[i.
Individul, protestatar de meserie, l-a agresat pe
primarul Mihai Chirica \n Pia]a Unirii, \n timpul
manifest`rilor dedicate Zilei Unirii Principatelor
Române. Bodan Nicolae Suditu i-a aruncat \n fa]`
edilului o sticl` de iaurt spre stupefac]ia tuturor
celor prezen]i. B`rbatul nu a avut \ns` nimic dea face cu primarul Mihai Chirica, ci [i-a \ndreptat
tirul c`tre Klaus Iohannis, pre[edintele României.
Primarul se afla chiar lâng` |PS Teofan, care se
preg`tea pentru slujba religioas`. |nainte de a-l
stropi pe primar, i-a spus |PS Teofan: „P`rinte,
iart`-m`!”.

Cine este Bogdan Nicolae
Suditu, protestatarul care l-a
murd`rit cu iaurt pe Mihai
Chirica!
Bogdan Nicolae Suditu se recomand` militar
\n rezerv`. Acesta este cunoscut drept un protestatar
cu state vechi, el având antecedente la manifest`ri
publice. La Ia[i, dup` ce l-a atacat pe primarul
Mihai Chirica, a \nceput s` strige \mpotriva lui
Klaus Iohannis \nainte s` fie luat pe sus de

for]ele de ordine. „Iohannis este vinovat de situa]ia
de la Siemens, de la Timi[oara [i de la Continental
Ia[i. Sunt ofi]er de radar militar Bogdan Suditu.
Nu v` mai bate]i joc de istoria noastr` cum [iau b`tut joc de femeile gravide ingineri de la
Timi[oara. Cum au vrut s` m` omoare. Eu sunt
ofi]er de radare militare NATO. Eu am fost la
universitate. Uita]i-l pe domnul Iohannis spion
german”, a sus]inut b`rbatul dup` ce l-a atacat
pe edilul Ia[ului. Ulterior, b`rbatul a fost luat
pe sus de jandarmi [i urcat \n dub`. Primarul
Mihai Chirica a intrat \n holul Hotelului „Traian”
pentru a se cur`]a de iaurt \nainte s` asiste la
restul manifest`rilor.

Protestatar de serviciu \n
mijlocul mul]imii din Ia[i
Bogdan Nicolae Suditu s-a aflat \n centrul
aten]iei \n urm` cu mai mul]i ani când a \ncercat
s`-l agreseze pe Traian B`sescu, fostul pre[edinte
al României. |n ultimii ani, Suditu a \ncercat s`
ajung` [i la Klaus Iohannis, sub diverse pretexte.
Se pare c` acesta a lucrat la companiile Continental
[i la Siemens, ca programator, de unde a fost
concediat. Asta l-a nemul]umit pe individ, care
sus]ine c` a fost \ndep`rtat abuziv. |n pia]`,
b`rbatul a \nceput s` strige \mpotriva lui Traian
B`sescu \nainte s` fie luat pe sus de jandarmi.
„Domnul Traian B`sescu a luat [pag` în 2010
s` modifice Codul Muncii. S` vin` domnul primar.
Domnul primar care are în spate criminalii lui
B`sescu, nu?”, a mai spus Bogdan Nicolae Suditu.
B`rbatul, care mai sus]ine c` e urm`rit de
extratere[tii, posteaz` des pe re]elele sociale
faptul c` e urm`rit de serviciile secrete din ]ar`.

Dosar nr. 543/2014
Avand in vedere faptul ca adjudecatarul Ancuta Anca Ramona,
cu domiciliul in Botosani, Str. Dimitrie Negreanu nr. 2, sc. B, et.
2, ap. 10, Jud. Botosani nu a depus in termenul prevazut de disp.
art. 848 (1) C. pr. civ diferenta de pret in cunatum de 264.190,00
lei, retinuta prin procesul verbal de licitatie din 30.09.2020 orele
10.00, pentru recuperarea debitului de 76732.63 Euro retinuta in
sarcina debitorilor SECARA CONSTANTIN si PIRTAC ( SECARA )
TEODORA domiciliati în Str. Unirii nr. 26 sat Valea Lupului, com.Valea
Lupului, jud. Iasi, prin titlu executoriu Contract de credit nr.
200896738/07.03.2008 si contractul de ipoteca autentif. sub nr.
528/2008 / 07.03.2008, creanta la care se vor adauga cheltuieli
de executare, la solicitarea creditoarei EOS CREDIT FUNDING
BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY cu sediul procesual Bucuresti,Bd.
Dimitrie Pompeiu, nr. 10A, Conect Business Park, Cladirea C3,
camera 4, etaj 7, sector 2, potrivit art. 849 (1) N.C.P.C., imobilul
urmarit reprezentat de parcela de teren in suprafata de 138.26
mp pe care se afla amplasat C1 locuinta cu s.c. de 111.15 mp si
s.u. de 88.73 mp si parcela 1A, cu suprafata de 280.89 mp
situat intravilan Sat. Valea Lupului, Com. Valea Lupului, jud.
Iasi inscris in CF 63859 ( provenita in cartea funciara de pe
hartie cu nr. 944) UAT VALEA LUPULUI, nr. cadastral 605/2,
605/2-C1, proprietatea debitorilor , se va scoate din nou in
vanzare, in contul adjudecatarului, acesta fiind obligat la plata
cheltuielilor prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta
de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la termenul de licitatie
pretul oferit initial, situatie in care va fi obligat numai la plata
cheltuielilor cauzate de noua licitatie.
Fata de acestea, eu Darie Andreea, executor judecatoresc
in cadrul B.E.J.A. Andreea Darie si Cristian Lupu Nicolaita, voi
proceda la valorificarea bunului imobil urmarit sens in care, va

Primarul Mihai Chirica nu va
face plângere \mpotriva lui
Bogdan Nicolae Suditu
Chiar dac` a fost agresat, primarul Mihai
Chirica a anun]at c` nu va depune plângere penal`
\mpotriva b`rbatului. „Norocul meu e c` nu am
intoleran]` la lactoz`, ca s` fac o glum`. I-am
\n]eles nemul]umirea acelui domn legat de pensia
lui. Cred c` acest lucru este un semnal de alarm`
pentru toat` clasa politic` din România, s` \n]eleag`
c` românii nu mai au r`bdare, nu mai [tiu s`
dialogheze, s` respecte anumite momente importante
din via]a noastr`, a istoriei noastre. |mi pare r`u
de incident, nu voi face plângere penal` \mpotriva
acelui domn. I-am \n]eles frust`rile. Am \n]eles
c` frustarea se ducea mai sus, pân` spre pre[edin]ia
României. Asta este, sunt om politic, \mi asum
o via]` politic` cu bune [i cu rele”, a spus primarul
Mihai Chirica.
Cu toate acestea, individul a fost amendat
de c`tre jandarmii din Ia[i cu 200 de lei pentru
nepurtaea m`[tii de potec]ie [i pentru provocare

aduc la cunostinta generala ca, la sediul B.E.J.A. ANDREEA
DARIE si CRISTIAN LUPU NICOLAITA din Str. Grigore Ureche
nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi, in data de
18.02.2021, orele 10.00 se va vinde la licitatie publica imobilul
reprezentat de parcela de teren in suprafata de 138.26 mp pe
care se afla amplasat C1 locuinta cu s.c. de 111.15 mp si s.u. de
88.73 mp si parcela 1A, cu suprafata de 280.89 mp situat
intravilan Sat. Valea Lupului, Com. Valea Lupului, jud. Iasi
inscris in CF 63859 ( provenita in cartea funciara de pe hartie
cu nr. 944) UAT VALEA LUPULUI, nr. cadastral 605/2, 605/2C1 la preţul de 138082.50 lei reprezentand 75 % din pretul de
evaluare, proprietatea debitorilor SECARA CONSTANTIN si PIRTAC
( SECARA ) TEODORA domiciliati în Str. Unirii nr. 26 sat Valea
Lupului, com.Valea Lupului, jud. Iasi.
Conform extrasului de C.F. imobilul urmărit este grevat de
urmatoarele sarcini: somatie imobiliara pentru suma de 62262.70
euro si 10456.92 ron, inscrisa prin incheierea nr. 130806/24.10.2014
in favoarea BCR SA, cesiunea de creante a ipotecii pentru suma
de 50000 euro, inscrisa prin 20281/10.03.2008 de la BCR SA la
EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY inscrisa
prin incheieirea 58083/26.04.2017.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1lit. l) C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANK cont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de participare
de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în
sumă de 13808.25 lei. Conform disp. art 843 C. pr. civ., dovada
consemnarii va fi atasata la oferta de cumparare ce va cuprinde
pretul oferit, termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare
insotita de dovada consemnarii fiind fiind ziua premergatoarei
licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu
pretul de incepere al licitatiei, care poi fi depuse inclusiv in ziua
licitatiei.
În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. 2 C. pr. civ.,
creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi

de scandal. |n plus, s-au \ntocmit [i actele
procedurale pentru infrac]iunea de tulburare a
ordinii [i lini[tii publice.

Scandal \n Pia]a Unirii
cu protestatarii pentru
Autostrada A8. Senatorul
Diana {o[oac` a fost huiduit`
Ziua Unirii Principatelor a fost umbrit` [i de
câteva sute de persoane venite s` cear` construc]ia
autostr`zii A8 Ia[i-Târgu Mure[. De[i manifest`rile
au fost organizate \n cadru restrâns, la eveniment
au fost prezente circa 2.000 de persoane. Pe
lâng` ace[tia, la manifest`ri a participat [i senatorul
AUR Diana {o[oac`. Aceasta este cunoscut` \n
spa]iul public pentru ac]iunile \mpotriva purt`rii
m`[tii de protec]ie. {o[oac` nu a sc`pat \ns`
nici ea de unele persoane care i-au cerut s`
poarte masc` [i s` respecte m`surile de protec]ie
\mpotriva virusului COVID-19.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune
garanţia de participare. Potrivit art. 842 (2) C. pr. Civ, debitorul
nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia
executorului judecatoresc, in termenul de cel mult 30 de zile de
la data vanzarii, tinandu-se seama de garantia depusa in contul
pretului, conf. Art. 848 C. pr. civ.,

Potrivit disp. art. 842 (5) , creditorii urmaritori sau intervenientii
nu pot sa adjudece bunul oferit spre vanzare la o valoare mai
mica de 75% din pretul de pornire a primei licitatii.
Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate
cu dispoziţiile art. 838 C. pr. civ. şi afişată la data de 20.01.2021
la sediul Biroului executorului judecătoresc, al Primăriei Valea
Lupului, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Iasi,
încheindu-se în acest sens procese-verbale ce sunt depuse la
dosarul execuţional.
Potrivit art. 838 alin. 4 C. pr. civ., publicaţii de vânzare în
extras au fost făcute în cotidianul local.
De asemenea, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 188/2000,
republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut şi prin
intermediul Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor
supuse executării silite ţinut de Uniunea Naţională a Executorilor
Judecătoreşti.
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit
silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având
asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte
oferte de cumpărare.

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

SOCIAL

Luni, 25 ianuarie

~ncepe rapelul `n cele
22 de centre de
vaccinare anti-COVID-19
din jude]ul Ia[i. 21.870
de persoane s-au
imunizat de la
debutul campaniei de
administrare a serului
`mpotriva coronavirus
Campania de vaccinare anti-COVID-19 continu` la Ia[i.
|ncepând de luni, 25 ianuarie 2021, sute de persoane incluse
\n prima etap` vor merge pentru a li se administra cea de-a
doua [i ultima doz` de vaccin. |n jude]ul Ia[i au fost imunizate
de la \nceputul campaniei, 27 decembrie 2020, [i pân` pe data
de 23 ianuarie 2021, 21.870 de persoane. Autorit`]ile au deschis
17 centre de vaccinare \n jude] cu un total de 19 puncte de
vaccinare. La fiecare dou`-trei zile sunt administrare 1.140 de
doze de vaccin anti-COVID-19. Fiecare punct care asigur`
imunizarea \n cea de-a doua etap` este deschis zilnic, de la
ora 8:00 pâna la ora 20:00. |n rândul persoanele care s-au
injectat cu noul ser au fost \nregistrate reac]ii adverse u[oare:
o durere la locul de injectare, st`ri de ame]eal`, hipertensiune,
frisoane.

|nc` 8 puncte de vaccinare se vor deschide
pentru persoanele incluse \n etapa a doua
Spa]iile conforme cu normele \n vigoare pentru organizarea
unui centru de vaccinare anti-COVID-19 nu sunt u[or de g`sit.
Aceste loca]ii trebuie s` fie dotate corespunz`tor [i s` aib` o
suprafa]` suficient de mare pentru ca fiecare etap` s` se poat`
face \n condi]ii normale. Autorit`]ile ie[ene vor deschide alte
8 puncte de vaccinare anti-COVID-19 pentru etapa a doua,
pentru care se preg`tesc spa]iile [i se stabilesc echipele. Etapa
a doua de vaccinare a \nceput luni, 18 ianuarie 2021. Cu doar
o zi \n urm`, s-a dat startul vaccin`rii cu cea de-a dou` doz`
de vaccin pentru persoanele care s-au vaccinat \n prima etap`
[i pentru care au trecut cele 21 de zile de a[teptare pentru
rapel. Astfel, \n ultima s`pt`mân`, campania de vaccinare antiCOVID-19 a continuat cu administrarea ultimei doze pentru
personalul medico-sanitar din cadrul centrului de la Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i. Totodat`, \n 19 puncte de vaccinare
anti-COVID-19 au fost imunizate persoanele incluse \n cea dea doua etap`. Astfel, \n perioada 18-22 ianuarie 2021, s-au
imunizat \n total 7.866 de ie[eni cu prima sau cea de-a doua
doz` de vaccin. Pe data de 21 ianuarie 2021, din 2.049 de
ie[eni imuniza]i, 1.373 au fost din etapa a doua.
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Evenimente speciale intitulate
ıZilele Liceului Teoretic
de Informatic\ ÿGrigore
MoisilŸ, Ia[i‰
„Zilele Liceului Teoretic de Informatic` «Grigore Moisil», Ia[i”
(LIIS) sunt programate \ntre 25 [i 26 ianuarie 2021. Cu gândul
la str`lucirea min]ii academicianului Grigore C. Moisil, actualul
colectiv al unit`]ii de \nv`]`mânt duce mai departe viziunea sa
deosebit` de a se încrede în Informatic` [i de a lansa Educa]iei
cea mai mare provocare - digitalizarea [i tehnologizarea. „Suntem
recunosc`tori profesorilor [i directorilor care au construit adev`rate
caractere. De asemenea, vrem s` le mai ar`t`m înc` o dat`
absolven]ilor no[tri cât de mult îi pre]uim pentru tot ceea ce neau l`sat [i pentru performan]ele ob]inute în companiile IT [i în
institu]iile din întreaga lume”, a precizat prof. dr. Adina Romanescu,
director la Informatic`.

Se propune, împreun` cu profesorii, elevii,
p`rin]ii [i absolven]ii, dezvoltarea
comunit`]ii LIIS, prin puterea constant` de
a exista conectarea la viitor
|mpreun` cu profesorii, elevii, p`rin]ii [i absolven]ii, se propune
dezvoltarea comunit`]ii LIIS, prin puterea constant` de a exista
conectarea la viitor. „Ne propunem s` transmitem aprecieri cadrelor
didactice care anul acesta [i-au dep`[it propriile a[tept`ri profesionale
[i au implementat 3 tipuri de scenarii de înv`]are. Suntem, [i cu
acest prilej al`turi de elevii no[tri, îi sus]inem s`-[i g`seasc`
pasiunea, s` cread` în visele lor, s` pre]uiasc` oamenii [i [tiin]a,
d`ruind comunit`]ii înzecit din ceea ce au primit. LIIS a ini]iat
[i lansat în anul 2019 conferin]a «Noi perspective ale educa]iei
în era digital`», în vederea construirii unei comunit`]i educa]ionale
deschise schimbului de bune practici pentru utilizarea tehnologiilor
în înv`]are, dar [i oportunit`]ilor de dezvoltare oferite de mediul
universitar, de companiile IT [i deciden]ii din comunitatea local`”,
au mai punctat cei de la Informatic`.

Particip` speciali[ti în educa]ie,
profesori universitari, aproape 100 de
cadre didactice din [colile din jude],
profesorii Liceului Teoretic
de Informatic` „Grigore Moisil” Ia[i
La conferin]a de anul acesta vor participa speciali[ti în educa]ie,
profesori universitari, aproape 100 de cadre didactice din [colile
din jude], profesorii Liceului Teoretic de Informatic` „Grigore

Moisil” Ia[i, elevi. Lucr`rile sus]inute în plen vor constitui repere
în dezvoltarea cadrelor didactice, în construirea de scenarii didactice
adecvate nevoilor de înv`]are ale elevilor, iar pe termen lung,
aceasta devine una dintre premisele strategiilor de formare a
cadrelor didactice conectate la dinamica economic` [i social`
actual`. Companiile IT au r`spuns în num`r foarte mare \n a
sprijini dezvoltarea elevilor liceului care este, de fapt, o investi]ie
sustenabil` în dezvoltarea inteligent` a comunit`]ii. De asemenea,
workshop-ul „Educa]ie în era digital`” vine în completarea
curriculumului [colar pentru a oferi oportunit`]i de înv`]are
informale [i nonformale elevilor.

Conferin]a „Educa]ia financiar`
transdisciplinar`. Educa]ie
pentru via]`, viziune [i strategie”
Mai departe, este programat` conferin]a „Educa]ia financiar`
transdisciplinar`. Educa]ie pentru via]`, viziune [i strategie”. Aceasta
î[i propune, prin constat`ri, sugestii, proiec]ii, s` aduc` în primplan dezbaterea importan]ei educa]iei financiare în [coal` [i rolul
jucat de fiecare disciplin` în parte în preg`tirea elevilor pentru
cunoa[terea mediului financiar [i formarea abilit`]ilor necesare
pentru a deveni, la maturitate, independen]i financiar. Creativitate,
IT, excelen]` sunt coordonatele care definesc [i organizarea
Atelierului de produse digitale „Noi perspective ale educa]iei în
era digital`”, aflat la edi]ia a III-a. Acesta reune[te pasiona]ii de
site-uri, softuri, robo]i [i resurse multi-media. Programul detaliat
al tuturor activit`]ilor organizate la Informatic` poate fi consultat
aici: http://liis.ro/Pages/view/news/838.
Valentin HU}ANU

Persoanele vaccinate
\n prima etap` \ncep rapelul
|n data de 4 ianuarie 2021, s-a \nceput administrarea primei
doze \n 22 de centre de vaccinare din jude]ul Ia[i pentru
persoanele incluse \n prima etap`, personalul din sistemul
sanitar. Pân` la acea dat`, \n cel de-al 23-lea centru din Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i, prima faz` era deja \ncheiat`.
|ncepând de ast`zi, 25 ianuarie 2021, personalul medico-sanitar
din aceste centre intr` la rapel.
Continuarea pe www.bzi.ro
Alexandra ABONICESEI

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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La Universitatea ıAlexandru Iona Cuza‰ din
Ia[i, cursurile din semestrul al II-lea vor fi
reluate ca [i pân\ acum, anume `n format mixt
S`pt`mâna aceasta, conducerea de la
Universitatea „Alexandru Iona Cuza” din
Ia[i are programat` o [edin]` \n care se
va stabili modalitatea de reluare a
cursurilor \n semestrul al II-lea, din anul
universitar 2020-2021. Cel mai probabil,
conform unor surse din cadrul institu]iei
de \nv`]`mânt superior, activitatea se va
relua ca [i pân` acum, anume \n format
mixt. La studiile de licen]` [i master,
unele facult`]i vor desf`[ura exclusiv fa]`
în fa]` anumite activit`]i, precum
seminariile, lucr`rile practice, aplica]iile
pe teren, activit`]ile de tutoriat,
consulta]iile, laboratoarele, examenele,
practica de specialitate sau îndrumarea
tezei de licen]` [i diserta]ie
Conducerea de la Universitatea „Alexandru Iona Cuza” (UAIC))
din Ia[i are programat` o [edin]` \n care se va stabili modalitatea
de reluare a cursurilor \n semestrul al II-lea, din anul universitar
2020-2021. Cel mai probabil, conform unor surse din cadrul
institu]iei de \nv`]`mânt superior, activitatea se va relua ca [i
pân` acum, anume \n format mixt. La studiile de licen]` [i master,
unele facult`]i vor desf`[ura exclusiv fa]` în fa]` anumite activit`]i,
precum seminariile, lucr`rile practice, aplica]iile pe teren, activit`]ile
de tutoriat, consulta]iile, laboratoarele, examenele, practica de
specialitate sau îndrumarea tezei de licen]` [i diserta]ie.

Senatul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i urmeaz` s` decid`, s`pt`mâna
aceasta, cum se vor relua cursurile \n
semestrul al II-lea
Senatul Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i urmeaz`
s` decid`, s`pt`mâna aceasta, cum se vor relua cursurile \n
semestrul al II-lea. Acesta este programat s` \nceap` pe 15
februarie. Acum, studen]ii sunt \n plin` sesiune de examene. {i
aici, evalu`rile se fac on-line. Pe de alt` parte, \n cazul studiilor
doctorale, vor avea loc fa]` în fa]` activit`]i precum sus]inerea

rapoartelor de cercetare, îndrumarea tezei sau cursurile [i seminariile.
Singura specializare la care toate activit`]ile didactice care au
avut loc în sistem clasic, fa]` în fa]`, a fost cea de Teologie
Romano-Catolic` Pastoral`, din cadrul Facult`]ii de Teologie
Romano-Catolic`.

Studen]ii Universit`]ii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Ia[i vor reveni începând cu
luna februarie 2021 în num`r mai mare în
Campusul „Tudor Vladimirescu” pentru
începerea celui de-al II-lea semestru
Pe de alt` parte, studen]ii Universit`]ii Tehnice (TUIA{I)
„Gheorghe Asachi” din Ia[i vor reveni începând cu luna februarie
2021 în num`r mai mare în Campusul „Tudor Vladimirescu” pentru
începerea celui de-al II-lea semestru. Conform sistemului hibrid
aprobat în luna septembrie 2020 de Senatul TUIA{I, studen]ii din
anul al II-lea de la licen]` se decazeaz` [i continu` activitatea
on-line, în timp ce la Ia[i vor studia atât cei din anii I, III, IV,
V [i VI de la licen]`, cât [i masteranzii din anii I [i II. „Universitatea
Tehnic` «Gheorghe Asachi» continu` conform programului stabilit
în [edin]a Senatului din septembrie 2020, respectiv în sistemul
hibrid. Activit`]le didactice [i examin`rile semestriale s-au derulat
conform programului, nu au fost decât situa]ii izolate de trecere
a acestor activit`]i integral în sistem on-line. Activitatea la studiile
doctorale continu` în acela[i regim normal, integral on-site.
Conducerile facult`]ilor [i studen]ii au în]eles [i manageriat foarte
bine situa]ia de criz` în care continu`m, din p`cate, s` ne afl`m”,
a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval, rectorul TUIA{I.

Cu privire la studiile de master, în
semestrul I au înv`]at la Ia[i, on-site, în
amfiteatrele [i laboratoarele celor 11
facult`]i, doar studen]ii înmatricula]i în
primul an al studiilor de masterat

„G.M. Cantacuzino” pân` la finalul anului universitar. Masteranzii
din anul al II-lea li se vor al`tura acum, din al II-lea semestru.
„În acest semestru vom avea caza]i în campus mai mul]i studen]i
decât în primul semestru. Îns` activit`]ile din campus au fost
coordonate foarte bine de echipa doamnei prorector Lidia Gaiginschi,
cu sprijinul consistent al studen]ilor, astfel c` num`rul maximum
de cazuri confirmate COVID-19 a fost 6, iar num`rul maximum
de studen]i în izolare 15. Sunt convins c` revenirea în Campus
a unui num`r mai mare de studen]i nu ne va crea niciun fel de
probleme, iar în perioada vacan]ei se vor lua toate m`surile pentru
preg`tirea camerelor, în principal prin dezinfectare”, a mai precizat
prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

În ceea ce prive[te activitatea didactic`, în semestrul al IIlea, studen]ii din anul al II-lea, de la licen]`, care au fost în
primul semestru la Ia[i pentru a desf`[ura activit`]i on-site, se
vor muta cu activitatea în on-line. Totodat`, la Ia[i vor veni [i
studen]ii din anii al III-lea [i al IV-lea, cât [i cei din anul al Vlea de la Facultatea de Arhitectur`. Ace[tia se vor al`tura studen]ilor
din anul I [i celor din anul al VI-lea de la Facultatea de Arhitectur`

Cea mai neagr\ s\pt\mân\ de la UPU-SMURD de la
Spitalul ıSf. Spiridon‰ din ultima lun\! Afec]iunile
cardiace au pus `n pericol via]a a zeci de pacien]i
Echipajele UPU-SMURD au avut cea mai neagr` s`pt`mân`
din ultima lun`. Nu infec]ia cu COVID-19 le d` acum b`t`i de
cap medicilor ie[eni. |n utimele zile, mai multe persoane au ajuns
la spital sau au solicitat de urgen]` echipajul SMURD din cauza
unui stop cardio-respirator. Acas` sau la locul de munc`, personalul
medical a resuscitat pacien]ii pentru a le salva via]a. {ansele de
supravie]uire pentru pacien]ii cu vârsta de peste 65 de ani [i cu
astfel de afec]iuni cronice sunt mult mai slabe. Tot \n aceast`
s`pt`mân`, \n decursul unei nop]i, la Spitalul „Sf. Spiridon” din
Ia[i au ajuns mai mul]i b`rba]i care au suferit atacuri de panic`
[i care au început s` plâng`. În total, au fost 5 persoane care
au necesitat \ngrijiri medicale pe fondul atacului de panic`.

Medicii de la UPU-SMURD Ia[i au avut o
s`pt`mân` cu cele mai grave cazuri

de 81 de ani a avut din fericire o evolu]ie bun` [i este internat
la medicin` intern` [i pe care sper`m s` \l extern`m. Duminica
trecut`, 17 ianuarie 2021, au fost cele mai pu]ine cazuri care au
ajuns la UPU, aproximativ 160, \ns` de luni au dep`[it 200 de
cazuri. Au fost [i persoane transportate [i internate la spital, dar
[i resuscitate acas` sau la serviciu. |n zilele de miercuri [i de joi
au fost câte 5 cazuri grave pe zi. Recomand pacien]ilor care au
boli cardiovasculare s`-[i urmeze tratamentul [i s` viziteze medicul
curant”, spune prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD din
cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.

Persoanele cu afec]iuni cardiovasculare
prezint` un risc ridicat de deces

Bolile cardiovasculare reprezint` principala cauz` de deces la
nivel mondial, iar inciden]a acestora \n rândul persoanelor tinere
|n urm` cu câteva s`ptâmâni, medicii se confuntau cu cele mai a crescut alarmant. Atunci când o persoan` intr` \n stop cardiac
grave cazuri dup` ce se prezentau \n urgen]` pacien]i cu COVID- nu mai respir` [i trebuie resuscitat` \n primele 10 minute, pentru
19. Ultimele zile \ns`, au \ndreptat aten]ia medicilor c`tre alte a salva activitatea cerebral`. Medicii spun c` pentru ace[ti pacien]i,
afec]iuni care pun via]a pacien]ilor \n pericol. Medicii UPU-SMURD cel mai important este s` se prezinte la timp pentru control [i
Ia[i spun c` s-au confruntat cu cele mai grave cazuri din ultima s` respecte recomand`rile primite. Stopul cardio-respirator are loc
lun`, care nu au fost determinate de infec]ia cu coronavirus. „Au atunci când inima nu se mai contract` [i nu mai prime[te aer
fost multe cazuri grave, numeroase stopuri cardio-respiratorii. Unii de la pl`mâni. Totodat`, \nseamn` oprirea b`t`ilor inimii, a activit`]ii
au supravie]uit, cei cu vârste sub 65 de ani, al]i au avut o evolu]ie cardiace subit [i apare brusc. Cauzele pot fi date de insuficien]a
nefavorabil`. |n special cazuri de cardiologie [i diabet. Am avut de valv` sau pl`mânul care nu mai func]ioneaz` corespunz`tor.
Alexandra ABONICESEI
paciente cu boli cardiovasculare de 63 de ani, de 65, un pacient
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Institutul de Psihiatrie
ıSocola‰ din Ia[i
cump\r\ medicamente
pentru pacien]i.
Contractul este de
aproape 900.000 de euro
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O femeie din Ia[i, dat\ în
judecat\ de bancheri pentru
un motiv halucinant! {efii
BRD le cer magistra]ilor s\
aprobe deschiderea for]at\
a unei casete de valori!
Reprezentan]ii BRD au dat în judecat` o
femeie din Ia[i. Reclaman]ii le cer
magistra]ilor s` aprobe deschiderea
for]at` a unei casete de valori

Programul anual de achizi]ii continu` la
Institutul de Psihiatrie „Socola” din Ia[i. Mai
multe loturi de medicamente vor fi
achizi]ionate la finalul lunii februarie 2021.
Comisia de evaluare va alege oferta cu pre]ul
cel mai mic
Institutul de Psihiatrie „Socola” din Ia[i continu` campania
de achizi]ii. Pe data de 18.02.2021 este programat` licita]ia
pentru achizi]ia unui num`r de 142 de loturi de medicamente
psihioleptice, psihoanaleptice, antiepileptice. Valoarea estimat`
a contractului este de 4.398.939 lei, f`r` TVA, aproape 900.000
euro. „Toate produsele vor fi livrate \n ambalaje originale,
având inscrip]ionate denumirea produc`torului, lot, data fabrica]iei,
termenul de valabilitate sau data expir`rii, s` aib` inscrip]ionate
modul de utilizare [i de p`strare. Furnizorul va ambala produsele,
astfel \ncât s` asigure integritatea lor pe timpul transportului
pân` la livrare. Etichetarea produselor se va face obligatoriu
conform reglement`rilor legale \n vigoare. Termen de livrare
de la primirea comenzii. Termen plat` 60 de zile de la primirea
facturii [i recep]ia produselor”, se arat` \n caietul de sarcini.
Contractul se va desf`[ura prin intermediul unui acord-cadru.

Mai multe firme vor s` furnizeze
echipamente la Institutul „Socola”
Totodat`, Institutul de Psihiatrie „Socola” din Ia[i a lansat
licita]ia pentru achizi]ia mai multor echipamente de protec]ie.
Valoarea estimat` a contractului este de 500.000 euro, f`r`
TVA. Recent, nu mai pu]in de 55 de oferte au fost depuse \n
cadrul licita]iei. Printre firmele participante se num`r`: Alfamed
Clinic SRL, Aurocom SRL, BTL Romania Aparatur` Medical`
SRL, Neramo Distribution SRL, Melopeea SRL, Medi Sense
SRL, Axia Medical SRL, MLM Medical SRL etc. Contractul se
va derula prin intermediul unui acord-cadru ce se va desf`[ura
pe o perioad` de 12 luni. Reprezentan]ii Institutului au stabilit
[i un necesar lunar de echipamente: combinezon de unic`
folosin]` (m`rimi M, L, XXL, XXXL) - 1.700 buc`]i, masc`
chirurgical` de uz medical: 32.000 buc`]i, masc` de protec]ie
respiratorie FFP2 - 2.800 buc`]i, vizier` de protec]ie cu burete
- 650 buc`]i, halate de unic` folosin]` - 3.900 buc`]i, pijamale
de unic` folosin]` - 1.500 buc`]i, capeline - 3.000 buc`]i, boto[ei
\nal]i de unic` folosin]` - 1.000 buc`]i, m`[ti chirurgicale FFP1
- 1.200 buc`]i, lenjerie de pat de unic` folosin]` - 5.000 buc`]i.

Institutul „Socola” a impus o serie de
condi]ii firmelor participante
Nu \n ultimul rând, Institutul de Psihiatrie „Socola” a cerut
operatorilor economici s` respecte mai multe condi]ii. „Masca
chirurgical` de uz medical s` fie de protec]ie respiratorie, de
unic` folosin]`, impermeabil`, cu elastic, s` permit` o respira]ie
f`r` efort, s` de]in` un suport metalic nazal, o band` frontal`
care se modeleaz` pe forma nasului, din polipropilen` ne]esut`,
prev`zut` cu 3 straturi [i 3 pliuri, baret` nazal` [i prindere
cu elastic dup` ureche, s` de]in` capacitate mare de filtrare,
adaptat` perfect la forma fe]ei, 50 buc/cutie; s` con]in` 3
straturi de protec]ie, culoare: alb` sau albastr`; declara]ie de
conformitate CE pentru dispozitive medicale”, se arat` \n
documenta]ia procedurii.
Ciprian BOARU

Proces mai pu]in obi[nuit, în Ia[i! O femeie a fost dat` în
judecat` de bancheri pentru un motiv halucinant! Astfel, [efii BRD
le cer magistra]ilor din cadrul Judec`toriei Ia[i s` aprobe deschiderea
for]at` a unei casete de valori! Caseta i-a apar]inut ie[eancei,
Annemarie Elena Carp. Acum, urmeaz` ca instan]a s` stabileasc`
un prim termen al procesului dintre BRD - Groupe Societe Generale
SA [i Annemarie Elena Carp.

Annemarie Elena Carp, dat` în judecat` de
BRD pentru o caset` de valori
Reprezentan]ii BRD - Groupe Societe Generale SA au depus
cererea la Judec`toria Ia[i la finele s`pt`mânii trecute. Ace[tia
sper` ca magistra]ii s` aprobe ac]iunea depus` în contradictoriu
cu ie[eanca Annemarie Elena Carp. A[adar, judec`torii vor asculta
ce au de spus atât reprezentan]ii b`ncii, cât [i ie[eanca ac]ionat`
în instan]`, pentru a putea lua o decizie în acest caz. Femeia a
fost ac]ionat` în judecat` de c`tre reprezentan]ii BRD Groupe
Societe Generale dup` ce aceasta a încheiat un contract cu banca,
pentru închirierea casetei de valori. Odat` cu expirarea contractului
[i sistarea pl`]ii comisionului, cei de la banc` vor s` aib` acces
la acea caset` de valori. Pentru a putea s` o deschid`, reprezentan]ii
de la BRD au nevoie, totu[i, de acordul judec`torilor, deoarece
ie[eanca nu a r`spuns notific`rilor trimise de bancheri.

Alt ie[ean, dat în judecat` de
reprezentan]ii BRD, din acela[i motiv!
În urm` cu aproximativ un an, cei de la BRD au decis s`
ac]ioneze în judecat` un alt ie[ean. Reclaman]ii le-au cerut
magistra]ilor s` autorizeze eliberarea unei casete de valori. Îns`
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au respins cererea formulat`
de cei de la BRD – Groupe Societe Generale. Numai c` reclaman]ii
au contestat decizia cu apel.
Procesul a început pe data de 20 februarie 2020. Prin ac]iunea
adresat` Judec`toriei Ia[i, func]ionarii bancari au solicitat instan]ei
s` pronun]e o ordonan]` pre[edin]ial` în contradictoriu cu Gicu
B., prin care s` autorizeze deschiderea for]at` a unei casete de

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

valori [i s` oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecat`. „Prin
contractul de închiriere a casetei de valori de pe 27 mai 2002,
banca i-a închiriat pârâtului caseta de valori [i cutia aferent`
acesteia, pentru o perioad` de 12 luni, pân` pe data de 26 mai
2003. Potrivit contractului, la expirarea termenului de 12 luni,
pârâtul avea obliga]ia de a se prezenta la banc` pentru eliberarea
casetei, predarea legitima]iei de acces [i a cheii acesteia. Dup`
expirarea termenului men]ionat anterior, acesta nu s-a prezentat
la banc` pentru a-[i îndeplini obliga]iile”, au subliniat cei de la
banc`.

Notific`ri pentru eliberarea casetei de valori
Reclaman]ii de la BRD au mai sus]inut c`, pe 28 octombrie
2003, a fost transmis` o notificare c`tre ie[ean, prin care i-a fost
adus la cuno[tin]` faptul c` termenul contractului de închiriere
a expirat [i era rugat s` se prezinte la sediul b`ncii pentru plata
comisionului restant [i pentru semnarea unui nou contract, dar
b`rbatul nu ar fi r`spuns solicit`rii. Reprezentan]ii b`ncii au mai
afirmat c`, pe data de 25 iulie 2013, institu]ia a transmis înc` o
notificare c`tre b`rbat cu privire la încetarea contractului de
închiriere, rugându-l s` se prezinte la sediul Sucursalei Ia[i pentru
eliberarea casetei de valori [i predarea cheilor aferente, dar
b`rbatul nu a r`spuns nici atunci. Potrivit acestora, au mai trimis
[i alte notific`ri, dar f`r` vreun rezultat pozitiv pentru rezolvarea
problemei. În timpul procesului, ie[eanul nu s-a prezentat în fa]a
instan]ei [i nici nu a formulat vreo întâmpinare.
Ciprian NEDELCU

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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Programul ıNoua Cas\‰, o mare p\c\leal\?
Ie[enii a[teapt\ de luni bune un r\spuns
de la autorit\]i dup\ ce dosarele s-au
blocat la b\nci
Ie[enii care vor s`-[i cumpere locuin]e prin
Programul „Noua Cas`” mai au de a[teptat.
Programul este blocat din cauza neaprob`rii
bugetului pentru anul 2021, iar autorit`]ile \nc` nu
pot spune când se va debloca programul. Clien]ii
din Ia[i cu dosarele aprobate de b`nci a[teapt` de
câteva luni s` se aprobe dosarele [i la Fondul de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, institu]ia
care finalizeaz` procedurile pentru virarea banilor
c`tre beneficiari
Cei mai mul]i ie[eni care au depus
Programul „Noua Cas`”
dosarele la b`nci pentru a ob]ine
a debutat timid, cele
\mprumuturile necesare achizi]ion`rii
câteva dosare depuse
unui apartament sau a unei case sus]in
de ie[eni [i aprobate de
c` a[teapt` de câteva luni ca banii s`
b`nci fiind acum
intre \n conturi. Ace[tia sunt nemul]umi]i
blocate
c` nu s-au luat m`suri pentru ca
dosarele aprobate de b`nci \nc` de
anul trecut s` poate fi aprobate [i de
Fondul de Garantare pentru ca ie[enii
s` poat` cump`ra locuin]ele. Unul dintre
ie[enii care are dosarul aprobat de
banc`, dar este blocat` virarea banilor
\n conturi din cauz` c` nu a ajuns la
Fond, dar nici bugetul nu este aprobat,
este I. C. Ie[eanul spune c` a g`sit
deja apartamentul dorit, \ns` nu \l poate
cump`ra din cauz` c` nu au fost vira]i
banii \n cont. „Am c`utat vreo lun`
apartament, l-am g`sit pe cel potrivit
pentru noi dup` multe c`ut`ri. Trebuia
s` ne \ncadr`m \n 46.000 de euro,
creditul pe care \l putem accesa de la
banc`. Ni s-a spus c` nu putem s`-l
lu`m pentru c` nu a ajuns dosarul la
Fondul de Garantare din cauz` c` \nc`
nu avem bugetul stabilit. Cred c` sunt
vreo dou` luni sau mai bine de când
a[tept`m un r`spuns favorabil. Ca noi
sunt mai multe persoane, care am pl`tit
avansul, unii vor credite cu sume mai
mari. Nu putem s` mergem \n casa
noastr` din cauza unei chichi]e birocratice”,
sus]ine I.C.

Un alt ie[ean care este ner`bd`tor
s` se mute \n noua locui]` este N. P.
„Dup` multe drumuri, acte, verific`ri,
reverific`ri, multe cerin]e de la banc`,
a fost aprobat creditul de 43.000 de
euro. Am dat avansul de 2.500 de euro
[i când am \ntrebat din nou la banc`
unde e blocat dosarul, de ce nu primim
banii, mi-a spus c` nu e aprobat bugetul
[i din acest motiv banca nu poate
trimite dosarul la Fond. Noi a[tept`m
de trei luni aprobarea. Ne-am gândit
vreun an dac` s` facem creditul sau
nu, am f`cut toate demersurile s` \l
ob]inem [i când \n sfâr[it banca a dat
O.K.-ul, ne lovim de problema aceasta,
cu bugetul”, sus]ine ie[eanul. Potrivit
reprezentan]ilor FNGCIMM-uri Ia[i,
situa]ia nu se va debloca f`r` bugetul
pe anul 2021. |n anul 2020, programul
„Prima Cas`” a devenit „Noua Cas`”,
cu mici modific`ri. Noutatea este c`
de acum pot fi cump`rate [i locuin]e
mai scumpe, de pân` la 140.000 de
euro, îns` [i avansul este mai mare,
de 15 la sut`. Pentru locuin]ele mai

ieftine de 70.000 de euro, r`mâne de
5 la sut`, ca pân` acum. |n func]ie de
perioada creditat`, ie[enii pot achizi]iona
un apartament de 70.000 de euro, cu
avans de 5 la sut`, dar pl`tesc o rat`
cuprins` între 1.500 [i 1.800 de lei
lunar [i trebuie s` aib` un salariu
minim lunar cuprins între 3.300 [i 4.100
de lei. Cei care vor s` cumpere o
locuin]` nou` trebuie s` urmeze aceia[i
pa[i ca la programul „Prima cas`”.

Din Ia[i au fost
aprobate 11 credite cu
avans de 15 la sut`
pentru achizi]ia unor
apartamente care cost`
140.000 de euro fiecare
Majoritatea celor care au depus
documentele la b`nci au vrut s` primeasc`
pân` la 70.000 de euro, dar au fost [i
câteva dosare aprobate pentru suma de
140.000 de euro. Pân` la data de 31
decembrie 2020, din jude]ul Ia[i, au fost
înc`rcate de c`tre b`nci, în aplica]ia
programului, aproape 100 de solicit`ri
de garantare, cu o valoare de peste 30
de milioane lei. Jum`tate dintre aceste
credite au fost aprobate, majoritatea fiind
cu avans de 5 la sut`, iar pentru categoria
de credite, pentru care se solicit` avans
de 15 la sut`, au fost aprobate 11 credite,

în valoare de 3.840.010 lei. La data
solicit`rii creditului, solicitantul declar`
pe propria r`spundere fie c` nu de]ine
în proprietate exclusiv` sau împreun`
cu so]ul ori so]ia nicio locuin]`, indiferent
de modul [i de momentul în care a fost
dobândit`, fie c` de]ine în proprietate
exclusiv` sau împreun` cu so]ul ori so]ia
cel mult o locuin]`, dobândit` prin orice
alt mod decât prin program, în suprafa]a
util` mai mic` de 50 mp. Prin „locuin]`
nou`” ce poate fi achizi]ionat` prin
programul „Noua Cas`” se în]elege orice
imobil cu destina]ia de locuin]`, alc`tuit
din una sau mai multe camere de locuit,
cu terenul, c`ile de acces, anexele
gospod`re[ti, facilit`]ile, dependin]ele,
dot`rile [i utilit`]ile aferente acesteia,
care satisface cerin]ele de locuit ale unei
persoane sau familii, recep]ionat` la
terminarea lucr`rilor cu cel mult 5 ani
înainte de data solicit`rii finan]`rii
garantate.

Ie[enii au achizi]ionat
apartamente în valoare
de peste 2 miliarde de
lei, în ultimii 10 ani,
prin programul
„Prima Cas`”
Pân` la sfâr[itul lunii decembrie
2020 au fost \nscrise peste 1.000 de

cereri din partea celor care vor s`
achizi]ioneze un apartament sau o cas`
prin intermediul acestui program. Pe
grupurile de socializare tot mai multe
persoane \ntreab` de deblocarea
programului pentru a depune dosarele
astfel \ncât s` ob]in` creditele de la
b`nci. Florin C\]u, fost Ministru al
Finan]elor [i actual prim-ministru
sus]inea, \nainte de lansarea noului
program, c` pu]ini tineri vor putea
accesa din cauza avansului destul de
mare pe care trebuie s`-l pl`teasc`.
Speciali[tii din Ia[i sus]ineau c` va
exista interes din partea celor care
vor locuin]e scumpe. Plafonul total de
garantare alocat cu ocazia lans`rii
programului „Noua Cas`” a fost de
aproximativ 1,6 miliarde de lei. Acest
plafon alocat pentru derularea noului
program a fost constituit din diferen]a
r`mas` neutilizat`/nealocat` din alocarea
total` de 2 miliarde lei pentru programul
„Prima Cas`” pentru anul 2020, din
care circa 400 de milioane de lei au
fost consuma]i pân` la 6 martie 2020,
pentru solicit`ri de garantare primite
în condi]iile vechiului program. |n
ultimii 10 ani au cump`rat apartamente
prin acest program derulat cu garan]ii
de la stat 14.832 de ie[eni, cu o valoare
a finan]`rilor de 2.870.690.146 de lei.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
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Hotelurile ıTraian‰ [i ıAstoria‰ din Ia[i au
fost `nchise! Scandal de propor]ii `ntre
afaceri[tii Cristian Stanciu [i Vasile Pu[ca[u.
Clien]ii au fost da]i afar\ din camere
Conflictul dintre afaceri[tii
Cristian Stanciu [i Vasile
Pu[ca[u a ajuns \ntr-un punct
critic. Din cauza
ne\n]elegerilor, hotelurile
„Traian” [i „Astoria” au fost
\nchise. Cristian Stanciu a
oprit furnizarea apei ptoabile
c`tre Hotelul „Traian”, iar
Vasile Pu[ca[u a t`iat ]evile de
evacuare de la centralele
termice ale hotelului „Astoria”.
Ambii afaceri[ti a[teapt` ca
instan]a s` sting` scandalul

ceva. L-am sunat, dar nu r`spunde”, a precizat
Vasile Pu[ca[u. |ntr-adev`r, exist` o hot`râre a
instan]ei prin care Cristian Stanciu este aten]ionat
s` nu intervin` la bran[amentul de ap`. „Admite
apelul formulat de apelanta BSR Estate SRL
\mpotriva sentin]ei civile nr.13840/04.02.2019
pronun]at` de Judec`toria Ia[i, sentin]` pe care
o schimb` \n parte. Admite cererea de ordonan]`
pre[edin]ial` formulat` de reclamanta BSR Este
SRL (societatea lui Vasile Pu[ca[u- n.r.) \n
contradictoriu cu pârâta Funda]ia Ecologic` Green
Ia[i. Oblig` pârâta Funda]ia Ecologic` Green Ia[i
(societatea lui Cristian Stanciu - n.r.) ca, pân` la
solu]ionarea definitiv` a cauzei ce formeaz` obiectul
dosarului, s` nu opreasc` furnizarea apei potabile
prin conducta ce alimenteaz` Hotelul «Traian»”,
se arat` \n hot`rârea Tribunalului Ia[i.

Conflictul dintre afaceristul Vasiel Pu[ca[u [i
consililerul jude]ean PSD Cristian Stanciu a luat
amploare. Vasile Pu[ca[u, patronul Hotelului
„Traian” din Ia[i, l-a acuzat pe Cristian Stanciu,
care este [i proprietarul hotelului „Astoria”, c`-i
saboteaz` afacerea. De precizat este c` cele dou`
hoteluri din centrul Ia[ului sunt lipite, re]elele
de utilit`]i deservind cele dou` imobile. |n cursul
zilei de sâmb`t`, 23.01.2021, pe fondul conflictului,
Hotelul „Traian” a fost deconectat de la re]eaua
de ap` potabil`, bran[ament prezent \n Hotelul
„Astoria”. „Au oprit apa la ora 18:15, \n condi]iile
\n care exist` o hot`râre judec`toreasc` care nu
permite sistarea apei potabile. Asta arat` cum
respect` consilierul jude]ean deciziile instan]ei.
Am \nchis. Am avut 32 de clien]ii pe care i-am
cazat la Unirea [i la Motel Bucium. Dar felul \n
care procedeaz` acest omule]... Nu se face a[a

Hotelul „Traian” a fost \nchis,
la fel [i Hotelul „Astoria”
Administratorul hotelului „Astoria”, hotel de]inut
de consilierul jude]ean Cristian Stanciu, a prezentat
alt` versiune a scandalului. Adrian Danu a precizat
c` a fost nevoit s` opreasc` furnizarea apei
potabile, din cauza interven]iilor f`cute de Vasile
Pu[ca[u. Mai precis, acesta ar fi t`iat ]evile de
evacuare de la centralele care asigurau \nc`lzirea
Hotelului „Astoria”. „Domnul Vasile Pu[ca[u nu
a respectat hot`rârea judec`toreasc` prin care ni
se permite accesul \n parcare. Vineri, a b`gat un
aragaz \n u[a de acces, dup` care a t`iat ]evile
de evacuare de la centralele hotelului «Astoria».
Am chemat din nou Poli]ia. Acum, hotelul nu
func]ioneaz`. Clien]ii au fost reloca]i, pentru c`
nu avem c`ldur`. |n aceste condi]ii, am sigilat

hotelul, am oprit utilit`]ile. L-am informat pe
domnul Vasile Pu[ca[u. Vom l`sa ca instan]a s`
decid`. Cert este c` noi nu am oprit alimentarea
cu ap`, ci am sigilat hotelul”, a declarat Adrian
Danu, administratorul Hotelului „Astoria”.

Cristian Stanciu [i Vasile
Pu[ca[u se ceart` de când au
cump`rat cl`dirile
Conflictul este unul mai vechi \ntre afaceri[ti.
Cei doi se ceart` \n special de la c`ile de acces
comune. Spre exemplu, Vasile Pu[ca[u sus]ine c`
re]eaua de evacuare a centralelor termice care
deserve[te hotelul „Astoria” trece pe proprietatea
acestuia. Mai mult, sus]ine c` au fost efectuate
lucr`ri f`r` avize de la Direc]ia pentru Cultur`, \n

condi]iile \n care Hotelul „Traian” se afl` pe lista
monumentelor istorice. Pe de alt` parte, Cristian
Stanciu spune c` Vasile Pu[ca[u a \nfundat ]evile
de evacuare, moment \n care acumularea de gaze
ar fi putut pune pericol via]a celor prezen]i \n
imobile. Nu \n ultimul rând, Vasile Pu[ca[u a povestit
c` un angajat s-a intoxicat din cauza improviza]iilor
f`cute la re]eaua de evacuare a noxelor, lucr`ri
executate la comanda lui Cristian Stanciu. De pecizat
c` cele dou` hoteluri au fost achizi]ionate de la
lichidatorul firmei falimentare Turism Moldova SA
a afaceristului D`nu] Prisecariu, stabilit \n Canada.
Banii din tranzac]ii au intrat tot \n conturile lui
Prisecariu, \n condi]iile \n care principalul creditor
era o firm` controlat` de mama afaceristului. Suma
\ncasat` este de 7,5 milioane de euro.
Ciprian BOARU

Prima femeie [ofer de autobuz de la Compania de Transport Public Ia[i.
La 31 de ani str\bate str\zile cu un autobuz de peste 11 tone.
ıOamenii din sta]ii vin `n fa]a autobuzului [i se uit\ uimi]i la mine‰
Iuliana Henea are 31 de ani [i este
singura femeie [ofer de autobuz
din Ia[i. Este pasionat` de ma[ini
\nc` de mic` [i a reu[it s` \[i
\ndeplineasca visul dup` ce s-a
\ntors din Marea Britanie \n urm`
cu doi ani
Ie[eanca Iuliana Henea are 31 de ani [i este
singura femeie [ofer de autobuz din ora[. S-a
\ntors \n urm` cu doi ani din Marea Britanie,
unde a lucrat \ntr-o fabric`, dar visul ei a fost
s` devin` [ofer profesionist. Din septembrie 2020,
Iuliana a \nceput s` lucreze la Compania de
Transport Public (CTP) Ia[i [i astfel a devenit
singura femeie [ofer de autobuz din ora[. Lucreaz`
al`turi de so]ul ei, [ofer tot la CTP Ia[i. Femeia
a fost primit` cu bra]ele deschise de \ntreaga
companie, iar colegii au fost foarte \n]eleg`tori
cu ea. Iuliana conduce acum un autobuz cu o
lungime de 12 metri [i cu un gabarit de aproximativ
12 tone. La \nceput i-a fost alocat un singur traseu
pentru a prinde experien]` [i \ncredere. Acum
conduce autobuzele de pe traseele 36, 28 [i 5.
|n 2017 a p`r`sit Ia[ul pentru un trai mai bun
[i a ales s` plece \n Regatul Marii Britanii, acolo
unde visul ei a \nceput s` prind` contur. Iuliana
a prins mai mult curaj dup` ce a v`zut \n Anglia
câte femei conduc autobuze [i a realizat c` visul
ei chiar poate deveni realitate. „|mi doream de

foarte mult timp s` devin [ofer profesionist, \n
special [ofer de autobuz. La \nceput mi-a fost
team`, chiar dac` \mi doream asta foarte mult,
nu aveam \ncredere c` voi reu[i \n România, aici
oamenii au alte concep]ii. Dup` ce am ajuns \n
Anglia [i am v`zut zeci de femei care conduc
autobuzele prin ora[, mi-am zis c` sigur voi reu[i
[i eu. M-am \ntors \n ]ar`, am f`cut [coala pentru
categoria D, mi-am luat atestatul de transport
persoane [i am plecat la drum. Nu m` a[teptam
s` fiu acceptat` la CTP Ia[i, dar am r`mas pl`cut
uimit` de felul \n care m-au primit”, a declarat
Iuliana Henea, prima femeie [ofer de autobuz din
Ia[i. Cât timp a fost plecat` \n Anglia, a lucrat
\ntr-o fabric`, dar visul ei a fost mereu s` fie
[ofer profesionist.

Curajoasa [oferi]` d` piept

la mine. M` gandesc oare ce e \n capul lor când
zilnic cu traficul ie[ean
se uit` a[a la mine. Poate unii se gândesc «ce
Ie[eanca Iuliana Henea a devenit de aproximativ caut` [i asta la volan?» sau «ce tare, o femeie
patru luni singura femeie [ofer de autobuz la la volan». Românii nu sunt obi[nui]i ca o femeie
CTP Ia[i. |n fiecare zi se confrunt` pe str`zile s` conduc` autobuzul. Sunt fericit` când vin
Ia[ului cu tot felul de \ntâmpl`ri. Participan]ii la pasagerii la mine s` m` felicite [i s` m` \ncurajeze.
trafic r`mân uimi]i când o v`d pe frumoasa blond` Alteori, s-a \ntâmplat s` opresc \n sta]ie, iar un
la volanul autobuzului. Sutele de claxoane pe care om a venit \n fa]a autobuzului [i se uita foarte
le prime[te zilnic, din diferite motive, nu o nedumerit la mine, a \nceput s` râd` [i a urcat”,
descurajeaz`. Unii c`l`tori o \ncurajeaz`, al]ii sunt spune [oferi]a. Mai exist` o femeie care \[i dore[te
nedumeri]i \nainte de a urca \n autobuz. „Când s` devin` [ofer de autobuz [i urmeaz` [coala la
stau la semafor, se uit` toat` lumea foarte uimit` Compania de Transport Public Ia[i, iar Iuliana
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

consider` c` a fost un model pentru aceasta.
„{tiu c` mai este acum o femeie care face [coala
la CTP pentru a deveni [ofer de autobuz. Cred
c` s-a aflat \n situa]ia mea, i-a fost team`, iar
dup` ce m-a v`zut pe mine, a prins curaj. M`
gândesc c` poate am fost un model pentru ea”,
a mai spus Iuliana Henea. Chiar dac` este
considerat` o meserie pentru b`rba]i, Iuliana
Henea vrea s` ob]in` permisul pentru toate
categoriile de [ofer profesionist.
Andreea P~DURESCU
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Informa]ii uluitoare legate de
calitatea apei potabile b\ut\ la Ia[i!
Specialistul care a coordonat totul
prezint\ informa]ii de ultim\ or\

O echip` format` din cercet`tori [i
studen]i a realizat un studiu [ocant legat
de calitatea apei potabile b`ute de ie[eni!
Totul s-a \ntâmplat \n urm` cu 21 de ani.
Prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, fost
prorector al Universit`]ii Tehnice, a
coordonat proiectul intitulat „Evaluarea
situa]iei calit`]ii apei potabile \n ora[ul
Ia[i”. Chiar dac` \n 1999 situa]ia era
extrem de grav`, prof. univ. dr. ing.
Carmen Teodosiu arat` c` lucrurile s-au
\mbun`t`]it considerabil [i c` apa pe care
o beau acum ie[enii este una de calitate
[i f`r` agen]i toxici

prezentau riscuri majore. Conform analizelor efectuate de echipa
coordonat` de prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, cu ajutorul
olandezilor, acestea ar`tau c` parametrii de calitate a apei potabile
se afl`, \n unele situa]ii [i \n anumite perioade ale anului, cu mult
sub valoarea standardelor acceptate. Dintre sursele de alimentare
cu ap` potabil` la Ia[i, cea mai periculoas` era sursa Chiri]a, unde
compu[ii cancerigeni, anume „trihalometani”, aveau o concentra]ie
situat` la limita maxim` admis` de normative. Conform aceluia[i
studiu, prezen]a unor metale toxice se situa \ntre limitele normale.
Totu[i, erau situa]ii când apa consumat` con]inea mult plumb, fapt
ce ar fi putut s` determine anemii, paralizii sau saturnism, respectiv
nitri]i [i nitra]i r`spunz`tori de methemglobinemie [i cancer la
stomac. „|n apa de Timi[e[ti prezen]a acestor compu[i nu este
periculoas`, \n timp ce apa de {orogari sau Chiri]a a produs
numeroase surprize. Una din solu]iile de rezolvare a tuturor acestor
aspecte este retehnologizarea sta]iilor de producere a apei de
suprafa]` Prut”, ar`ta, \n urm` cu 21 de ani, prof. univ. dr. ing.
Carmen Todosiu, coordonatoarea proiectului.

compu[i clorura]i nevolatili, metale grele, aluminiu etc.)”, a men]ionat
prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu. Rezultatele studiului au fost
prezentate \n cadrul unui Workshop (noiembrie 1999) la care au
participat reprezentan]i ai RAJAC Ia[i, ai Direc]iei de S`n`tate
Public` (DSP), ONG-uri, reprezentan]i ai comunit`]ii academice,
studen]i.

„Apa potabil` furnizat` \n ora[ul Ia[i
(acum) este de calitate foarte bun`
[i \n permanen]` controlat` \n
laboratoarele de specialitate”, anun]`
prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu

Mai departe, interpelat` \n leg`tur` cu ceea ce s-a schimbat
de atunci [i pân` acum sau ce au f`cut autorit`]ile responsabile
\n acest sens, prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu afirm` c` sau f`cut progrese uria[e. „Sunt foarte multe schimb`ri (\n bine)
care au intervenit \n decursul celor 21 de ani care au trecut de
Un studiu efectuat la Ia[i, de speciali[ti, cercet`tori, studen]i
atunci [i anume: modific`ri legislative care au ap`rut \n legisla]ia
români [i olandezi, prezint` date [ocante legate de calitatea apei
„Prin acel proiect ne-am propus
româneasc` \n acord cu directivele europene [i care includ
potabile b`ut` de ie[eni! |n 1999, o echip` coordonat` de prof.
concentra]iile maxim admisibile de poluan]i cu caracter toxic sau
consultarea societ`]ii civile cu privire la
univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, fost prorector al Universit`]ii
cancerigen (micro poluan]i prioritari sau emergen]i), precum [i
problemele
legate
de
calitatea
apei
Tehnice „Gheorghe Asachi” (TUIA{I), de la Facultatea de Inginerie
necesitatea monitoriz`rii lor curente \n apele de suprafa]`, apa
potabile [i analiza tehnologiei existente [i
Chimic` [i Protec]ia Mediului „Cristofor Simionescu” din Ia[i, a
potabil` [i apele uzate”, anun]` prof. univ. dr. ing. Carmen
a capacit`]ii laboratoarelor de a analiza
realizat studiul denumit „Evaluarea situa]iei calit`]ii apei potabile
Teodosiu. Completarea dot`rii sta]iilor de tratare ale ApaVital Ia[i
micropoluan]i cu caracter toxic”, declar`,
\n ora[ul Ia[i”. Totul \n cadrul proiectului finan]at de Guvernul
care produc apa potabil` cu echipamente (pre-oxidare, adsorb]ie
Olandei prin Programul „Matra”, \n colaborare cu Universitatea
acum, prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu
pe c`rbune activ, control mai bun al proceselor de coagularedin Groningen [i fostul RAJAC (actual ApaVital) Ia[i. Dup` 21 de
de la Universitatea Tehnic`
floculare [i dezinfec]ie) care pot re]ine \n mod eficient poluan]i
ani, chiar dac` \n 1999 situa]ia era extrem de grav`, prof. univ.
care pot fi precursori ai compu[ilor cu caracter toxic sau cancerigen
La
peste
dou`
decenii
distan]`,
reporterii
Cotidianului
BZI
au
dr. ing. Carmen Teodosiu arat` c` lucrurile s-au \mbun`t`]it
este o alt` schimbare major`. Dotarea laboratoarelor de tratare [i
intrat
\n
contact
cu
prof.
univ.
dr.
ing.
Carmen
Teodosiu
de
la
considerabil [i apa pe care o beau ie[enii este una de calitate [i
epurare din cadrul ApaVital cu aparatur` performant` capabil` s`
Universitatea
Tehnic`
din
Ia[i.
Demersul
jurnalistic
a
avut
\n
primf`r` agen]i toxici.
plan studiul din 1999 pe care aceasta l-a coordonat [i ceea ce s- identifice poluan]ii prioritari [i emergen]i, dar [i certificarea acestor
laboratoare de c`tre RENAR sau Ministerul S`n`t`]ii au reprezentat
a
\ntâmplat
\n
acest
interval
de
timp.
Universitarul
reaminte[te
c`
Ce spunea studiul apei potabile, dat
studiul a urm`rit: consultarea societ`]ii civile cu privire la problemele inova]ii \n domeniu. „O mare deschidere a ApaVital c`tre aspectele
publicit`]ii \n 1999 [i realizat de speciali[ti,
legate de calitatea apei potabile, analiza tehnologiei existente [i a sesizate de popula]ie privind calitatea apei potabile vizibil` \n toate
cercet`tori, studen]i români [i olandezi
capacit`]ii laboratoarelor de a analiza micropoluan]i cu caracter activit`]ile companiei [i pe site-ul dedicat https://www.apavital.ro/calitateaAstfel, studiul denumit „Evaluarea situa]iei calit`]ii apei potabile toxic sau propuneri de \mbun`t`]ire a situa]iei existente. „Studiul apeiunde sunt disponibile inclusiv buletine de analiz` ale apei din
\n ora[ul Ia[i” prezenta, \n 1999, urm`toarele concluzii: tehnologia a presupus consultarea unui num`r de 2.584 persoane (e[antion diferite cartiere ale ora[ului.
Acum, apa potabil` furnizat` \n ora[ul Ia[i este de calitate
de ob]inere a apei potabile \n Ia[i era una \nvechit`, totul artând relevant) pe baz` de chestionare care au fost dezvoltate \n cadrul
c` substan]ele toxice p`trundeau \n cantit`]i mai mari decât cele Facult`]ii de Inginerie Chimic` [i Protec]ia Mediului, studen]ii din foarte bun` (la nivelui lunii ianuarie 2021) [i \n permanen]`
acceptate. Astfel, riscul \mboln`virilor era mai mare la sursele anul III [i IV ai domeniului Ingineria Mediului intervievând subiec]ii controlat` \n laboratoarele de specialitate prin indicatori fizicoChiri]a [i {orogari. Apoi, \n pofida faptul c` compu[ii organici din diferite zone/cartiere ale ora[ului Ia[i. |n paralel, au fost chimici [i microbiologici \n conformitate cu normativul \n vigoare,
toxici prezen]i \n apa care curgea zilnic la robinetele ie[enilor analizate tehnologiile existente \n acea perioad`. Analizele se Legea 458/2002, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare”, a
erau \n normativele acceptate, exista riscul ca unul dintr-o sut` efectuau \n mod current de c`tre fostul RAJAC [i actualul ApaVital. conchis prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu.
Valentin HU}ANU
de mii de locuitori s` se fi \mboln`vit grav din cauza apei consumate. Au fost determina]i, \n laboratoarele din Olanda, o serie de
valentin.hutanu@bzi.ro
A[adar, cu excep]ia celei care avea sursa Timi[e[ti, celelalte micropoluan]i de interes pentru calitatea apei potabile (trihalometani,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

PUBLICITATE

Luni, 25 ianuarie

10

MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
noi moderne, parter. Actele prin
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
nr.5, aproape de centru, din
mochete auto la domiciliu
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
1994, finalizat` la cheie. Anexe Program`ri, vizualizare [i
pentru birouri [i depozit situate
3 camere \n suprafa]` de 106
abonamente la telefon:
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12mp, beci, 2 compartimente,
0745.973.088.
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
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\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
muncitori necalifica]i. Rel
suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e

gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu
experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.

asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.

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

CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
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.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
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TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Casier, f`r` studii [i experien]`
precizate, DREI FOR US SRL.
Rela]ii la: 0746948901.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experien]` 2
ani, FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,

GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i, DFC LOGISTICA SI
IMPLEMENTARE SRL. Rela]ii la:
0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.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.

Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

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

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

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.

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

L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

Inginer 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.

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.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.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.

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]`
Inginer CCIA, studii superioare,
WOODEN&ROOFING SRL.
f`r` experien]` precizat`, DAS
Rela]ii la: 0742129778;
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0721409622; 0772169364;
Electrician \n construc]ii, studii
0232.262800; office@dasirina.atudorei@gmail.com.
instalatii.ro.
medii, cu/f`r` experien]`,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@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.

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
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
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generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

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

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

Muncitor 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,

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.

Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
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
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.

{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

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

{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

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

precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, absolvent
promo]ia 2020, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
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.

DIVERSE

PRIMARIA COMUNEI RO{CANI
anun]` publicul interesat de
Tâmplar, scoal` profesional`/
{ofer, studii medii, f`r`
întocmirea
Planului Urbanistic
curs
calificare,
f`r`
experien]`
experien]` precizata,
General (P.U.G.) [i a
precizat`, DAS SERVICE SRL.
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
Regulamentului Local de
Rela]ii la: 0232/230637;
0743558787;
Urbanism (R.L.U.) al comunei
0232/262800; 0744275627;
lilistancu2003@yahoo.com.
Ro[cani, jude]ul Ia[i. Observa]iile,
service@das-instalatii.ro.
sugestiile [i propunerile publicului
{ofer autocamioane mare tonaj,
Tâmplar
universal,
studii
se primesc zilnic, în scris, sub
permis categ.BE-CE- DE,
generale/medii/profesionale; cu
semn`tur` [i cu datele de
certificat transport rutier, DAS
/f`ra experien]`,
identificare, la sediul Prim`riei
SERVICE SRL. Rela]ii la:
WOODEN&ROOFING SRL.
Comunei Ro[cani, în termen de
0232/230637; 0232/262800;
Rela]ii la: 0742129778;
45 de zile de la afi[area prezentei
0744275627; service@das0721409622; 0772169364;
inform`ri. Cet`]enii comunei care
instalatii.ro.
irina.atudorei@gmail.com.
sunt interesa]i pentru
Sofer automacaragiu, studii
Tehnician electrician, f`r` studii [i introducerea în intravilanul
medii, calificare, f`r` experien]`
comunei sau scoaterea din
experien]` precizate, RANCON
precizat`, certificat transport
intravilanul comunei a unor
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
terenuri sunt ruga]i s` se prezinte
rancon93@yahoo.com.
DAS SRL. Rela]ii la:
la sediul institu]iei, la
0232/230637; 0232/262800;
compartimentul Registratur` din
Tinichigiu, [coala profesional`/
cadrul Prim`riei Comunei
curs calificare, f`r` experien]`
office@das-instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ro[cani pân` la expirarea
termenului de 45 de zile (
23.02.2021). Publicul interesat va
putea consulta observa]iile,
sugestiile [i propunerile, precum
[i r`spunsurile din partea
ini]iatorului, la sediul Prim`riei
Comunei Ro[cani, jude]ul Ia[i.
Comuna TRIFE{TI, jude]ul Ia[i,
anun]` publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
Sectoarele cadastrale 2 pe o
perioada de 60 de zile
calanderistice, conform art.14,
alin. (1) si (2) din Legea
cadastrului [i publicit`]ii
imobiliare nr 7/1996, republicat`
[i complet`rile ulterioare. Data de
\nceput a afi[`rii : 26.01.2021.
Data de sfâr[it a afi[`rii :
27.03.2021. Adresa locului de
afi[are : Sediul Primariei Comunei
TRIFE{TI Cererile de rectificare
ale documentatie tehnice vor
putea fi depuse la sediul
Primariei Comunei TRIFE{TI [i
pe siteul Agen]iei Na]ionale de
Cadastru [i Publicitate Imobiliar`.
Inform`rii privind Programului
Na]ional de Cadastru [i Carte
Funciara 2015-2023 se pot
ob]ine pe siteul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe
numele FILIS IOANNIS, emis de
Universitatea de Medicin` [i
Farmacie ”Grigore T. Popa” din
Ia[i. Se declar` nul.

MEDIU
SC YESTERDAY COMPANY SRL
[i SC TRUCK SOFT SRL , titulari
ai proiectului: PUZ- pentru
schimbare func]iune din zona
unit`]i agro-zootehnice \n
func]iune de locuire, comer],
birouri, agreement, amplasat
jude]ul Ia[i, sat Letcani, comuna
Letcani, anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de
ob]inere a avizului de mediu.
Informa]iile privind con]inutul
documenta]iei tehnice a
proiectului propus pot fi consultate
la sediul APM Ia[i-Calea
Chi[in`ului, nr.43 zilnic, (orele
8:00-16:00). Observa]iile publicului
se primesc la sediul APM Ia[iCalea Chi[in`ului, nr. 43, \n
termen de 15 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

NOTIFICåRI
Lichidator judiciar ARGO IPURL
cu sediul în Ia[i, bdul Chimiei,
nr.2, bl.C1, Spatiu comercial,
birou 3, jud.Ia[i, tel 0744787274,
notific` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei
debitorului ORIENT EXIM S.R.L.;
CIF:31205707, dosar nr.
31205707, Tribunalul Ia[i.
Termen depunere crean]e:
01.03.2021, Termen tabel
preliminar al crean]elor:
11.03.2021, Termen tabel
definitiv al crean]elor:
21.04.2021; Adunare creditori:
16.03.2021 ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar.
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Schimbare major `ntr-un loc frecventat
zilnic de sute de persoane. Un
document va schimba integral toat\
zona de la M\n\stirea Galata din Ia[i
Unul din cele mai vechi
monumente istorice din Ia[i
intr` \n reabilitare. Ansamblul
M`n`stirii Galata va fi ref`cut
integral cu fonduri de la
bugetul central. Prim`ria Ia[i [i
M`n`stirea Galata vor \ncheia
un acord de asociere pentru
reabilitarea integral` a
monumentului
Ansamblul istoric de la M`n`stirea Galata
din municipiul Ia[i va intra \ntr-un plin proces
de reabilitare. Municipalitatea va \ncheia un
protocol cu reprezentan]ii M`n`stirii „|n`l]area
Domnului”, Galata pentru a putea demara un
proiect de reabilitare a ansamblului datând din
secolul al XVI-lea. Unul din cele mai vechi
monumente istorice din municipiul Ia[i, ansamblul
bisericesc de pe dealul Galata, are nevoie de o
reabilitare complet`. Dup` modelul aplicat la
M`n`stirea Frumoasa, autoritatea local` va depune
documenta]iile pentru refacerea structurii din
Galata.

M`n`stirea Galata va fi
ref`cut` cu bani de la CNI
Prim`ria Ia[i va dezbate mai \ntâi proiectul
de hot`râre prin Consiliul Local. Dup` aprobarea
acordului de asociere, Prim`ria va depune
documenta]ia la Compania Na]ional` de Investi]ii
(CNI). |ntr-o prim` etap` este vorba de alocarea
a 476 de mii de lei pentru \ntocmirea documenta]iei
care va sta la baza proiectului. „Pentru ob]inerea

finan]`rii \n vederea reabilit`rii ansamblului
M`n`stirii Galata, v` solicit`m suma de 476 de
mii de lei pentru elaborarea studiilor de specialitate
necesare. M`n`stirae «|n`l]area Domnului» Galata
are \n proprietate un teren \n suprafa]` de 14.228
mp pe care sunt edificate mai multe construc]ii,
4 din ele fiind \ncadrate ca monumente istorice.
Datorit` importan]ei deosebite din punct de vedere
institu]ional, al statutului de monumente istorice
de clas` A, ]inând cont de starea tehnic` a
acestor cl`diri, M`n`stirea are inten]ia de a
propune spre finan]are c`tre Compania Na]ional`
de Investi]ii reabilitarea ansamblului”, se arat`
\n cererea depus` de M`n`stirea Galata [i semnat`
de stare]a Valentina }ugui. L`ca[ul de cult de
pe dealul Galata este [i unul din cele mai c`utate
din tot Ia[ul.

Istoricul m`n`stirii de pe
dealul Galata. Monument
istoric din secolul al XVI-lea
Ansamblul M`n`stirii Galata din municipiul
Ia[i este datat \ncepând cu anii 1582-1583.
Ansamblul cuprinde 4 monumente istorice de
clas` A. Este vorba despre Biserica „|n`l]area
Domnului” (1582-1583), Palatul domnesc (17261728), turnul clopotni]` (1584) [i zidul de incint`
(1584). „M`n`stirea Galata din deal a fost construit`
de Petru {chiopul în a doua domnie în 1582,
dup` lupta de la Bogd`ne[ti. S-a terminat [i
sfin]it în anul 1584. Ctitoria a fost construit` ca
o cetate, fiind înconjurat` de un zid puternic de
piatr`. Acesta, împreun` cu turnul clopotni]`, prin
pozi]ia sa strategic`, a asigurat un loc de refugiu
pentru domn [i familia sa. Pentru aceasta a
construit [i Casa Domneasc`. Totodat` a fost

construit corpul de chilii pentru ad`postirea
c`lug`rilor. A fost construit [i pentru st`re]ia ca
locuin]` pentru stare], trapeza, buc`t`ria, arhondaricul
pentru cazarea oaspe]ilor. Înc` de la început,
Petru {chiopul a d`ruit m`n`stirii valoroase
odoare, obiecte de cult, ve[minte [i a înzestrato cu sate [i domenii”, se arat` \n lucrarea
„M`n`stirile [i schiturile României pas cu pas”,
semnat` de Vasile Dumitrache. M`n`stirea a fost
vreme de câteva decenii [i \nchisoare, conform
documentelor vremii.

Lista complet` a proiectului de
reabilitare de la M`n`stirea
Galata din Ia[i
|n proiectul de hot`râre ce va fi discutat de
Consiliul Local se arat` [i cum vor fi defalca]i

cei 476 de mii de lei solicita]i de la CNI. Astfel,
71.400 lei sunt necesari pentru releveul construc]iilor
existente (m`surarea spa]iilor [i detaliilor proiectului).
De asemenea, al]i 17.850 lei sunt necesari pentru
studiile topografice ale obiectivului. Al]i 11.900
lei sunt destina]i pentru studiile geotehnice, iar
35.700 lei sunt necesari pentru studiul istoric [i
cel de arhitectur`. Totodat`, 23.800 lei sunt
destina]i pentru studiul peisagistic al amplasamentului.
|n proiect se prevede [i alocarea a 29.750 lei
pentru cercetarea arheologic`. De asemenea,
109.480 lei ar fi destina]i pentru expertiza tehnic`
a cl`dirilor propuse pentru reabilitare. Al]i 17.850
lei sunt destina]i pentru ob]inerea avizelor necesare,
iar 152.270 lei pentru documenta]ia de avizare
a lucr`rilor.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Re]eta celor mai profesioni[ti ho]i de parfumuri din mall
a fost descoperit`! Cum furau produse de lux, chiar
sub nasul paznicilor! Ie[enii au fost prin[i dintr-o prostie!
Doi indivizi au fost pedepsi]i de
judec`tori, dup` ce au fost acuza]i
c` au furat parfumuri de mii de lei
din mall. Magistra]ii l-au
condamnat pe Alexandru Ionu]
Luca la 4 ani, 10 luni [i 20 de zile
de închisoare, în vreme ce
Cristinel Mih`i]` Feraru a primit o
pedeaps` de 2 ani, 11 luni [i 10
zile de închisoare, pentru furt

aplicarea pedepsei, instan]a a luat în calcul [i
alte condamn`ri ale celor doi ie[eni. De remarcat
este faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta
putând fi contestat`.

Cea mai tare re]ea de furturi de parfumuri,
din Ia[i! Cum lucrau pentru a dejuca planurile
paznicilor din mall! Ie[enii au fost prin[i dup`
ce s-au întors la locul faptei! Astfel, la finele
s`pt`mânii trecute, magistra]ii i-au condamnat pe
Alexandru Ionu] Luca la 4 ani, 10 luni [i 20 de
zile de închisoare [i pe Cristinel Mih`i]` Feraru
- la 2 ani, 11 luni [i 10 zile de închisoare, pentru
furt. „Instan]a dispune confiscarea sumei de 3.374
de lei de la cei doi inculpa]i, reprezetentâd
contravaloarea bunurilor sustrase de la persoana
v`t`mat` [i care nu au servit la desp`gubirea
acesteia. Constat` c` persoana v`t`mat` SC D&M
DM SRL nu s-a constituit parte civil` în cadrul
procesului penal”, au men]ionat judec`torii. La

Procesul ie[enilor Alexandru Ionu] Luca [i
Cristinel Mih`i]` Feraru a început pe 2 noiembrie
2018. Procurorii i-au trimis în judecat` pe cei
doi pentru furt. Pe 7 februarie 2017, s-a dispus
începerea urm`ririi penale cu privire la infrac]iuni
de furt. „Pe 3 februarie 2017, autori necunoscu]i,
profitând de neaten]ia personalului magazinului
DM din incinta Arena Mall Bac`u, au sustras
de pe raft mai multe parfumuri, în valoare total`
de 3.374 de lei”, au precizat anchetatorii.
Conform acestora, în ziua respectiv`, cei doi
indivizi au intrat în magazinul amplasat în cl`direa
Arena Mall Bac`u, unul dintre ei având pe um`r
o geant` din material textil de culoare neagr`.
„Cei doi inculpa]i au mers la un raft unde erau

Ie[enii Alexandru Ionu] Luca
[i Cristinel Mih`i]` Feraru,
acuza]i de furt de
parfumuri din mall

expuse parfumuri, loc din care unul dintre inculpa]i
a luat mai multe parfumuri cu care a mers la
cel`lalt inculpat [i le-a introdus în geanta pe care
acesta o purta. În continuare, la ora 19:32:10, un
inculpat a luat [i alte parfumuri de pe rafturi [i
a mers din nou la geanta purtat` de cel`lalt inculpat.
Ulterior, inculpa]ii p`r`sesc magazinul la ora 19:32:32,
unul dintre ei având pe um`r geanta în care erau
parfumurile sustrase f`r` a le achita la casa de
marcat”, au subliniat oamenii legii. Conform
anchetatorilor, cei doi ie[eni au reu[it s` fenteze
vigilen]a angaja]ilor magazinului dup` ce ar fi
eliminat sistemul antifurt de pe produse. Acel
sistem ar fi f`cut ca, la ie[irea din magazin, angaja]ii
s` fie alerta]i printr-un semnal sonor strident [i
ar fi ar`tat faptul c` indivizii au luat parfumuri din
unitate f`r` a le achita la casa de marcat.

Ie[enii au fost prin[i dup` ce
s-au întors la locul faptei:
unul a sc`pat pe sub u[`!
Anchetatorii au mai afirmat c`, pe 6 februarie
2017, la ora 15:18:07, în acela[i magazin au intrat
ie[enii Alexandru Ionu] Luca (24 de ani) [i
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Cristinel Mih`i]` Feraru (37 de ani), care au
mers spre rafturile pe care sunt expuse parfumurile.
Cei doi au fost observa]i de personalul magazinului,
care a început s`-i urm`reasc`. „La ora 15:20:20,
cei doi inculpa]i au observat c` sunt urm`ri]i de
personalul magazinului [i decid s` plece, dar au
fost opri]i în fa]a u[ii de acces de personal. Una
dintre angajate a purtat o discu]ie cu un inculpat,
timp în care un alt angajat a încercat s` închid`
u[a metalic` de la intrarea în magazin. Când u[a
a ajuns la o distan]` de aproximativ un metru
de sol, inculpatul Alexandru Ionu] Luca a reu[it
s` fug` din magazin pe sub u[`. În magazin a
r`mas doar inculpatul Cristinel Mih`i]` Feraru”,
au mai spus procurorii.
Angaja]ii magazinului au men]ionat ulterior
c` i-au recunoscut pe cei doi [i [i-au dat seama
c` ei furaser` parfumurile cu TREI zile înainte.
Mai apoi, cei doi au fost identifica]i [i trimi[i în
judecat` de anchetatori. Judec`torii au constatat
c` ace[tia au [i alte condamn`ri, pentru fapte
similare. Acum, r`mâne de v`zut dac` cei doi
ie[eni vor contesta sau nu sentin]a emis` de
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Bac`u.
Ciprian NEDELCU
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FCSB, a treia lovitur\ dat\
celor de la Craiova! Cum a
ajuns Gabriel Fulga la gruparea
lui Gigi Becali!
Gabriel Fulga, atacant central în vârst` de 16 ani, a debutat
la prima echip` a FCSB-ului în finalul meciului cu Voluntari,
câ[tigat de c`tre ro[-alba[tri cu 2-1.
Tân`rul atacant a ajuns la FCSB în vara anului 2019, de la
un club de juniori din Craiova. În perioada în care a fost remarcat
de clubul ro[-albastru, de Gabriel Fulga s-a interesat [i Universitatea
Craiova, îns` în cele din urm` juc`torul a ales s` mearg` la
Bucure[ti. Este al treilea fotbalist, care s-a aflat în curtea oltenilor
[i care a ajuns la gruparea lui Gigi Becali, dup` Andrei Vlad [i
Octavian Popescu.

Pablo Cortacero:
„S-au f`cut
lucrurile foarte
prost, eu sunt
primul responsabil.
Se va pl`ti tot!”
Pablo Cortacero, ac]ionarul majoritar al lui Dinamo, a
vorbit despre promisiunile neonorate pe care le-a f`cut de
când a preluat clubul, cu privire la plata salariilor [i la m`rirea
de capital social. Banii nu au intrat nici pân` în ziua de ast`zi
în conturile clubului, iar omul de afaceri spaniol a oferit câteva
explica]ii. Acesta crede c` toate problemele financiare ale lui
Dinamo se vor rezolva.

Pablo Cortacero: „Eu sunt
primul responsabil!”

Gabriel Fulga, debutant la FCSB la 16 ani, a
fost dorit [i de Universitatea Craiova
„Universitatea Craiova l-a vrut. M-am întâlnit cu Drago[ St`varu
[i Ovidiu Coste[in, am vorbit despre el, dar copilul a ales FCSB.
Am ]inut cont de p`rerea lui, cu toate c` pentru noi era mai
aproape Craiova, noi fiind din Or[ova. El a mers dou` s`pt`mâni
în probe la FCSB, i-a pl`cut [i a vrut s` r`mân`. Cei de la Craiova
au intrat pe fir, dar a ales s` joace pentru FCSB. A fost o hot`râre
bun`. Când am purtat discu]iile cu cei de la Craiova, au spus [i
ei c` îl vor promova, dar a ales s` mearg` la FCSB. A fost în
curtea Craiovei, dar asta a fost. I-a pl`cut la FCSB, st` în academie,
la baza clubului. El chiar a f`cut antrenamente cu cei de la Craiova,
dar nu a fost s` fie”, a dezv`luit tat`l juc`torului, Cristian Fulga.
Cazul lui Gabriel Fulga este asem`n`tor celor ale lui Andrei
Vlad [i Octavian Popescu, fotbali[ti care [i-au g`sit deja un loc

în primul „11” de la FCSB. Craiova nu a trecut nici acum peste
„episodul Andrei Vlad”. Goalkeeperul, ajuns între timp la FCSB,
reprezenta un pariu de-al oltenilor. Mihai Rotaru îi acuz` direct
de „furt” pe oficialii ro[-alba[trilor [i spune suma pentru care ar
fi fost de acord cu transferul.
Mijloca[ul de band` a fost adus de ro[-alba[tri chiar de la
Universitatea Craiova în vara anului trecut, dup` ce echipa din
B`nie nu i-a oferit un nou contract, cu un salariu m`rit. Gabriel
Fulga are 185 m, 78 kg [i piciorul s`u de baz` este dreptul.
Pu[tiul promovat de Toni Petrea la prima echip` s-a remarcat la
forma]ia U17 de la FCSB, fiind luat [i în cantonamentul de iarn`
din Antalya.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

„Da, am promis de multe ori [i am gre[it. Îmi asum asta.
Au fost circumstan]e financiare foarte proaste, au fost întârzieri
mari, s-au f`cut lucrurile foarte prost, `sta este adev`rul, iar
eu sunt primul responsabil. Important este s` intre odat`
banii, s` fie to]i pl`ti]i la zi [i asta e. {i se va pl`ti tot. Cei
care au plecat, s-au f`cut acorduri cu ei pentru ca s` nu ne
denun]e la FIFA. Au fost întârzieri din diferite circumstan]e
economice, am avut ni[te afaceri care s-au amânat din cauza
COVID-19, din cauza a o mul]ime de lucruri care n-au ie[it
a[a cum le-am planificat sau mi le-am dorit. Dar ceea ce pot
s` asigur este c` nu este nimic ascuns în spatele meu, nimic
întunecat, nu exist` nimic, absolut nimic! Încerc`m s` facem
m`car acum, în ultimul ceas, lucrurile bine. Nu este nimeni
interesat s` duc` clubul în faliment în spatele meu”, a spus
Pablo Cortacero, într-un interviu pentru o publica]ie sportiv`.

Zlatan Ibrahimovic nu se dezminte: ıAm mai multe goluri
marcate decât ai tu meciuri jucate!‰ [i are dreptate!
AC Milan a fost învins` categoric de Atalanta, scor 0-3, în
runda a 19-a din Serie A. În finalul partidei de pe San Siro,
camerele TV au surprins un dialog interesant între Zlatan Ibrahimovic
[i Duvan Zapata.
Romero, Ilicic [i Zapata au fost artizanii victoriei celor de la
Atalanta în fa]a liderului din Serie A, AC Milan. În ciuda e[ecului
ustur`tor, „rossonerii” au r`mas pe prima pozi]ie, dup` ce Inter
a ob]inut doar o remiz` cu Udinese. De partea cealalt`, gruparea
din Bergamo a urcat pe locul al patrulea.
În minutele de final ale jocului de pe San Siro, Zlatan
Ibrahimovic [i Duvan Zapata au avut un schimb de replici ironice.

Suedezul a solicitat un penalty, iar autorul celui de-al treilea gol
al Atalantei l-a taxat imediat: „Nu po]i încheia un meci f`r` penalty.
Îl vrei pe al 13-lea (gol în acest sezon)?!”
Atacantul lui AC Milan a fost surprins de „tupeul” columbianului
[i „i-a dat peste nas” în stilul caracteristic: „Despre ce vorbe[ti?
Am mai multe goluri marcate decât ai tu meciuri jucate!”, a spus
Ibra, potrivit calciomercato.com. Apoi, conflictul dintre cei doi sa stins imediat. Totu[i, cifrele îi dau dreptate lui Ibrahimovic.
Suedezul a înscris de-a lungul carierei sale 480 de goluri, potrivit
Transfermarkt, în timp ce Duvan Zapata a adunat 334 de apari]ii
în meciurile oficiale, conform aceluia[i site.

Cine este persoana care
sigur o poate salva pe Dinamo
Dorin {erdean a fost dat afar`, acuzat c` a vrut s`
redirec]ioneze o parte din banii proveni]i din drepturile TV
c`tre partea spaniol`, dar, în tot acest haos creat, Ciprian
Marica [tie care este omul ce o poate salva pe Dinamo. „Ionu]
Negoi]` este singurul om care ar putea s` schimbe situa]ia
de acolo. El [tie exact ce în]elegere a f`cut cu spaniolii, iar
el nu ajut` cu nimic, nu face nimic. Îi cer public domnului
Negoi]` sa fac` ceva pentru c` [tiu c` poate!”, a declarat
Marica.
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Tân\ra cânt\rea]\ care a
provocat accidentul `n care
[i-au pierdut via]a trei
persoane este elev\ `n clasa
a XII-a la un liceu din Ia[i

Bursa bârfelor

Neamurile de la Spitalul de Recuperare
Babele bârfitoare deschid rubrica de ast`zi cu una despre
C`rmenu[ Cump`tu[, manageri]a de la Spitalul de Recuperare. Ei,
cic` doamna este b`gat` tare \n ni[te combina]ii cu angaj`rile de
prin spital. Cic` doamna Cump`tu[ a avut grij` s`-[i angajeze
rudele pe la compartimentul administrativ, ca s` aib` [i ele ce s`
m`nânce. Babele au mai auzit schemele astea, dar partea proast`
este c` `ia sunt cam incompeten]i. Babele au mai aflat ceva despre
doamna de la Spitalul de Recuperare. Cic` a f`cut-o de oaie \n
momentul \n care trebuia s` angajeze fata unui primar de prin
jude], care avea nevoie mare de un post de kinetoterapeut. Numai
c`, postul era ocupat de o femeie care avea experien]` mare [i
se pricepea la ce face. {i, uite a[a, Cump`tu[ a zburat-o pe
profesionsit` din spital [i a pus-o pe copchila primarului. Babele
se vor interesa mai bine [i vor reveni cu toate detaliile.

Imagine [ocant` cu Ar`g`zel Pompa,
\n buricul târgului!
Cum a agiuns sinatorul pesede!

Tân`ra cânt`rea]` care a provocat
accidentul mortal de la Scânteia s-a \nvoit
\n ziua fatidic` de la cursuri pentru a
putea s`-[i \nso]easc` p`rin]ii [i rudele la
medic. Dup` ce a provocat accidentul
rutier, tân`ra a ajuns pe patul de spital
al`turi de mama ei
Tân`ra cânt`rea]` care a provocat accidentul mortal de la Scânteia
s-a \nvoit \n ziua fatidic` de la cursuri pentru a putea s` mearg` cu
p`rin]ii [i rudele la medic. Tân`ra este elev` \n clasa a XII-a la
colegiul „Garabet Ibr`ileanu” din Ia[i. Adelina N`stase se afl` internat`
\n spital al`turi de mama ei. Tân`ra va fi supus` unei interven]ii
chirurgicale \n cursul zilei de ast`zi. Ve[tile despre mama ei nu sunt
chiar bune. Femeia se afl` \n stare critic` la ATI, iar medicii spun
c` deocamdat` nu pot interveni chirurgical. Dac` se va observa o
ameliorare a st`rii de s`n`tate a femeii, atunci medicii ar putea lua
decizia de a o opera. Din câte se pare, ast`zi, cele trei persoane
care [i-au pierdut via]a \n accident, printre care [i tat`l elevei, vor
fi conduse pe ultimul drum. Adelina N`stase [i mama ei nu vor
participa la slujba de \nmormântare. La }ib`ne[ti, acolo de unde se
trag cele trei victime, este jale. Localnicii spun c` o asemenea tragedie
nu a mai fost \n zon` vreodat`. Despre cei deceda]i, toat` lumea are

|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una fresh cu acela[i Ar`g`zel Pompa. Ieri, de Ziua Micii Uniri,
Ar`g`zel nu s-a putut ab]ine [i a mers la ceremoniile din buricul
târgului. Problema e destul de important`, având \n vedere c`
Pompa a tot p`pat bani publici f`r` s` fac` ceva pozitiv, demn de
remarcat, pentru popula]ie \n ultimii ani. {i mai important` e
problema referitoare la ce purta Ar`g`zel la ceremoniile de ieri,
de la statuia lui Alexandru Ioan Cuza! Gurile rele spun c`, la
\ncheierea mandatului, Pompa a luat, nici mai mult, nici mai pu]in,
decât o hain` de pe un manechin care, pe vremea \n care era el
[`f la cej`u, era postat \n interiorul casei p`tr`]oase. Babetele \[i
aduc aminte c`, acu’ câteva zâle, a ie[it un alt scandal cu Ar`g`zel,
care a luat adresa de feisbuci a cej`ului dup` ce [i-a luat boccelu]a
[i a [ters putina! Probabil c` Pompa e strâng`tor din fire [i nu
s-a uitat c` haina aia nu era a lui, de fapt. Mai ciudat e c` nenea
aista ar avea bani s`-[i cumpere o hain`, fie ea [i din bazar!

doar cuvinte de laud`. Tat`l Adelinei era unul dintre cei mai mari
gospodari din zon`, având multe animale de care se ocupa cu drag.
Moartea sa a c`zut ca un tr`znet peste \ntreaga comunitate.

Cum s-a petrecut accidentul provocat
de Adelina N`stase la Scânteia
V` reamintim c` tân`ra se afla cu mama, tat`l, unchiul [i m`tu[a
ei \n autoturismul pe care \l conducea. Ea venea dinspre }ib`ne[ti
spre Ia[i, prin Scânteia. La o intersec]ie nu s-a asigurat [i a intrat
\n fa]a unui TIR. Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul
\n care se aflau cele cinci persoane a fost proiectat la o distan]` de
câ]iva metri \ntr-un gard. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fa]a
locului au ajuns mai multe echipaje medicale [i poli]i[tii din Ia[i.
„Poli]i[tii rutieri au fost sesiza]i prin apel unic de urgen]` 112 despre
un accident rutier mortal care a avut loc în localitatea Scânteia. Din
primele cercet`ri efectuate a rezultat faptul c` a existat o coliziune
între un autoturism [i un TIR, trei persoane din autoturism decedând,
iar altele fiind transportate la spital. În cauz`, poli]i[tii efectueaz`
cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de v`t`mare corporal`
[i ucidere din culp` în vederea stabilirii întregii situa]ii de fapt”, a
declarat Anca Vîjiac, purt`tor de cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Tat`l, unchiul [i m`tu[a tinerei
au murit pe loc
Impactul a fost devastator. Tân`ra pe nume Adelina N`stase se
afla la volan, iar lâng` ea, pe scaunul din dreapta fa]`, se afla mama
ei. Pe bancheta din spate se afla tat`l, unchiul [i m`tu[a ei. |n urma
impactului, to]i cei trei ocupan]i ai locurilor din spate au murit pe
loc. Tân`ra [oferi]` [i mama acesteia au fost transportate la spital.
Martorii au precizat c` tân`ra a ie[it de pe un drum l`turalnic [i a
fost izbit` \n plin. „Ea a venit de pe drumul c`tre {cheia [i a intrat
\n intersec]ie \n fa]a TIR-ului. {oferul de la TIR nu a mai avut ce
s` fac`, a izbit-o \n plin. Au s`rit oamenii de aici s` le scoat`, dar
\n spate erau mor]i to]i”, a spus un localnic. Vestea accidentului a
c`zut ca un fulger peste vecinii familiei N`stase. „Nu ne vine s`
credem c` s-a \ntâmplat o asemenea tragedie. Sunt ni[te oameni
minuna]i, la locul lor. Adelina avea permis din var`, conducea...Tat`l
ei este om gospodar, are oi multe, om bun. Nu [tiu ce s` mai spun,
nenorocire mare”,a spus un vecin de-al familiei.

Adelina N`stase este cânt`rea]` [i
face parte dintr-o forma]ie din Vaslui

Useri[tii [i-au luat vitez`
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
`[tia de la Uniunea Salva]i de Clopo]el, cunoscu]i ca useri[ti. {i
uitea a[a, niciun userist nu [i-a f`cut apari]ia la manifest`rile
dedicate Zilei Unirii. Normal, pentru c` ni[te omule]i au venit s`
fac` scandal cu autostrada. Useri[tii nu au riscat o apari]ie public`,
pentru c` ministerele cu autostrada sunt la ei. Dac` era prezent`
\n pia]`, Closet Pipir`u nu sc`pa [i se alegea [i ea cu ceva iaurt
pe fa]`. Cert este c` useri[tii au fugit cât au v`zut cu ochii ca
s` nu dea explica]ii despre proiectele importante pentru Moldova.
Cam `sta-i suflul nou anun]at de useri[ti. Când e vorba de ac]iune,
fuga e mai bun`. Babele vor sta foarte atente [i vor urm`ri
treburile astea cu Usereu, pentru c` se anun]` ni[te combina]ii
tare dubioase.

Tân`ra face parte dintr-o forma]ie [i cânt` muzic` de petrecere.
Joi, ea ar fi mers spre un cabinet medical \mpreun` cu p`rin]ii [i
rudele. „Am \n]eles c` au plecat spre un cabinet, la control. Eu am
v`zut-o pe fat` azi- diminea]`, când \nc`lzea ma[ina \n curte. Mare
nenorocire”, a precizat un alt vecin. Adelina, tân`ra [oferi]` care a
provocat accidentul mortal, avea permis de câteva luni. Lipsa experien]ei
la volan s-a v`zut joi, iar trei persoane [i-au pierdut via]a. Ceea ce
s-a \ntâmplat pe 21 ianuarie la Scânteia ar trebui s`-i pun` pe mul]i
pe gânduri. O secund` de neaten]ie a nenorocit o familie \ntreag`.
Poli]i[tii trebuie acum s` stabileasc` ce s-a \ntâmplat. Pentru o
perioad`, tân`ra nu va mai avea voie s` se urce la volan. |n tot acest
timp, medicii se lupt` pentru mama tinerei.
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