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Cutremur în administrația ieșeană!
Primarul Mihai Chirica și fostul
primar Gheorghe Nichita, trimiși în
judecată! Dosarul „Skoda”, detonat
în Primăria Iași! Ce urmează?
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Scene
incredibile de la
accidentul
înfiorător de la
Fundație! Pompierul
de la descarcerare
și-a găsit prietenul
strivit sub tramvai
actualitate 8

actualitate 8
Un pacient
Frații Fiteman, implicați în afaceri
infectat cu COVID-19 cu medicamente, s-au îmbuibat
a fost găsit
pe timpul pandemiei de COVID-19!
spânzurat cu
Patricia Fiterman și Dan
Fiterman,
moștenitorii
cearșaful de
imperiului Fiterman de la Iași,
clanța unei uși
au avut contracte mult mai

social
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bănoase în pandemie decât în
2019. Majoritatea contractelor
au fost semnate pentru
furnizarea medicamentelor în
spitalele din Iași, dar și din țară
Un pacient infectat cu COVID-19 a fost găsit
spânzurat cu un cearșaf de clanța unei uși.
Bărbatul era sub tratament, iar starea sa de
sănătate era una bună. Nimeni nu își explică
de ce a recurs la un asemenea gest,
având în vedere că era bine, spre
finalul tratamentului prescris

social
4
Bebelușul care a fost
transportat de urgență la un spital
din Milano s-a întors la Iași! Operația
pe cord a fost un real succes,
impresionând până și pe medici

expres
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Bărbatul care s-a aruncat în aer
alături de copilul său a discutat înainte de
a recurge la acest gest cu reporterii BZI
Bărbatul care a aruncat în aer
apartamentul în care se afla
alături de fiul său a discutat
cu reporterii BZI înainte de a
recurge la acest gest. Ștefan
Bocancea era nemulțumit de
faptul că fiul său se afla în
custodia mamei și a precizat
că de-a lungul timpului i s-au
făcut nedreptăți
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Noua organigram\ a CJ
Ia[i va fi aprobat\ `n
februarie 2021. Toate
direc]iile se vor
schimba din temelii
Noua organigram` a CJ Ia[i, cerut` de
conducerea institu]iei, ar urma s` fie gata \n
prima parte din luna februarie 2021. Costel
Alexe, pre[edintele institu]iei, a cerut tuturor
[efilor de direc]ii [i servicii s` finalizeze
organigramele, pentru a le putea aviza la
prima [edin]` de luna viitoare
Institu]iile aflate \n subordinea Consiliului Jude]ean Ia[i se
vor schimba din temelii. Conducerea jude]ului Ia[i a precizat
ieri, 27 ianuarie 2021, c` a solicitat direc]iilor subordonate
noile organigrame de func]ii, \n baza c`rora se dore[te
eficientizarea acestora. Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i, a anun]at c` documentele vor fi avizate \n cel
mai scurt timp. „|mi doresc s` facem tot ce ne st` \n putin]`
pentru eficientizarea activit`]ii Consiliului Jude]ean Ia[i. Am
solicitat, atât aparatului propriu, cât [i institu]iilor subordonate,
ca pân` pe 8 februarie 2021, s` ne parvin` propunerea de
organigrame. Vrem s` reducem cheltuielile de personal [i s`
eficientiz`m activitatea institu]iilor”, a precizat Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i. Nu este pentru prima
oar` când Consiliul Jude]ean Ia[i trece la disponibiliz`ri \n
rândul func]ionarilor.

Conducerea CJ Ia[i taie \n carne vie
Costel Alexe a anun]at \nc` de acum câteva s`pt`mâni c`
vrea s` schimbe structurile din institu]iile publice ale jude]ului
Ia[i. {eful CJ a precizat c` vizate sunt ApaVital SA, Aeroportul
Ia[i, Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ie a
Copilului (DGASPC), dar [i alte institu]ii ie[ene. De asemenea,
ar urma s` se fac` restructur`ri [i la nivelul Consiliului Jude]ean
Ia[i odat` cu institu]iile subordonate. Costel Alexe, pre[edintele
CJ Ia[i, a ar`tat c`, în prezent, în structurile jude]ene sunt
aproape 10.000 de angaja]i. {eful CJ a precizat c` pe parcursul
anului 2021 se va trece la o restructurare masiv` a posturilor
de la nivelul institu]iilor gestionate de forul jude]ean.

CJ a blocat salariile \n Casa P`trat`
|n plus, conducerea Consiliului Jude]ean Ia[i a ini]iat un
proiect de hot`râre care a fost deja avizat de plenul CJ Ia[i,
pentru blocarea salariilor la nivelul celor de la finalul lui 2020.
Costel Alexe, pre[edintele institu]iei, a precizat c` decizia a
fost luat` pentru reducerea cheltuielilor cauzate de pandemia
de SARS-CoV-2. „|n [edin]a ordinar` a plenului Consiliului
Jude]ean Ia[i am luat decizia ca pentru anul 2021 salariile
colegilor din aparatul propriu [i a institu]ilor subordonate s`
fie \nghe]ate la nivelul lui decembrie 2020. |n aceast` perioad`,
statul român [i Consiliul Jude]ean Ia[i au suficient de multe
cheltuieli, cu tot ceea ce \nseamn` trecerea prin aceast`
pandemie COVID-19”, a mai spus Costel Alexe.
Vlad ROTARU
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Promisiunea [efului CJ Ia[i:
Ie[enii scap\ de drumurile
jude]ene de p\mânt.
Lista final\ a investi]iilor

Locuitorii jude]ului Ia[i ar urma s` scape
de ultimele drumuri de p`mânt din
regiune. Costel Alexe, pre[edintele CJ
Ia[i, a afirmat c` \n cursul acestui an vor
fi demarate investi]iile pentru reabilitarea
arterelor care au r`mas de izbeli[te \n
mandatul anterior
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i a avizat la ultima [edin]`
ordinar` a institu]iei un set de proiecte privind modernizarea
drumurilor. Astfel, \n urma votului consilierilor jude]eni, s-au
aprobat credite de angajament în valoare de 55.1 milioane lei
pentru 3 artere din Ia[i. Este vorba de DJ 201C: limit` jude]
Neam] - R`chiteni - intersec]ie DN 28, dar [i DJ 249: Hermeziu
- Vladomira. |n lista aprobat` de CJ apare [i DJ 282B: intersec]ie
DN 24C - Bivolari - Traian - Spineni - intersec]ie cu DJ 282 F.
Pe lâng` aceste artere, conducerea CJ Ia[i a ar`tat c` vor fi
alocate fonduri [i pentru ultimii 20 de kilometri de drumuri de
p`mânt din jude].

Lista investi]iilor de pe drumurile din Ia[i
|n lista drumurilor de p`mânt apare DJ 281D Cepleni]a Petro[ica, drum \n lungime de 5,9 kilometri. Un alt drum de
p`mânt este DJ 282B Buh`ieni - {ipote, \n lungime de 7,5 kilometri.
Lista cuprinde [i DJ 244F Pietri[ - Mo[na, \n lungime de 4,7
kilometri. „A[a cum am sus]inut dintotdeauna, dezvoltarea jude]ului
nostru depinde foarte mult de o re]ea modern` de drumuri, de
aceea vom prioritiza în acest mandat investi]iile în infrastructura
rutier`. Suntem jude]ul cu cel mai mare num`r de locuitori, peste
un milion. De aceea, trebuie s` asigur`m îmbun`t`]irea accesibilit`]ii
comunelor îndep`rtate. Astfel încât orice cet`]ean s` poat` ajunge
u[or [i în siguran]` în orice punct din jude]. M` bucur c` vom

închide anul acesta Master Planul, odat` cu aprobarea, în [edin]a
Consiliului Jude]ean, a creditelor de angajament pentru trei drumuri
jude]ene”, a spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i. CJ a mai
avut proiecte asem`n`toare [i \n mandatul anterior.

Fonduri pentru \ntre]inerea drumurilor
din jude]. Contract \ncheiat pe 2 ani
La [edin]a de plen de ieri, 27 ianuarie 2021, consilierii jude]eni
au avizat [i alocarea a 80 de milioane de lei pentru programul de
\ntre]inere a drumurilor pe timp de var`. Creditul de angajament
a fost \mp`r]it pe vara lui 2021 [i vara lui 2022, sumele fiind
aproximativ egale. Astfel, \n vara acestui an, CJ va aloca 39,2
milioane lei, iar pentru anul urm`tor suma ajunge la 40,5 milioane
lei. |n pus, peticirea drumurilor din jude]ul Ia[i a fost \mp`r]it` \n
4 loturi, conform proiectului de hot`râre. Drumurile jude]ene din
Ia[i au avut mereu parte de probleme \n mandatul anterior al CJ.

Cum se \mpart banii pentru
peticirea [oselelor din Ia[i
Lotul 1 cuprinde \ntre]inere \mbr`c`min]i asfaltice - plomb`ri
5,4 milioane lei \n 2021 [i 5,4 milioane \n 2022. Câte 1,9 milioane
lei pe urm`toarele dou` veri vor fi alocate la acela[i capitol de CJ
Ia[i. De asemenea, pentru blocaje cu bolovani de râu la remedierea
ced`rilor [i surp`rilor terasamentelor, CJ va aloca câte 150 de mii
de lei pe an. Suma pentru colmatarea fisurilor [i cr`p`turilor la
drumuri va fi de câte 305 mii lei pe 2021 [i 2022. Suma final` pe
fiecare an va ajunge la 1,29 milioane lei pentru lotul 1.
Lotul 2 prevede \ntre]ineri de drumuri pietruite [i de p`mânt,
valoarea total` pe cei doi ani fiind de 32,1 milioane lei. Lotul 3
prevede achizi]ia de indicatoare rutiere de 6,9 milioane lei. La
lotul 4 se au \n vedere estetica rutier` [i salubrizarea drumurilor.
Pentru perioada celor doi ani, CJ Ia[i va aloca 14,7 milioane lei.
Vlad ROTARU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
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Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
jude]ean Ia[i, c\tre Maricel Popa: ıDac\ se
`mboln\ve[te, `i doresc s\ fie internat unde
e cel mai frig‰. Improviza]ii [ocante la
spitalul mobil de la Le]cani
Instala]iile de \nc`lzire din spitalul mobil
de la Le]cani nu au fost ref`cute nici la
aceast` or`. Turcii de la SDI Global nu au
ajuns nici acum \n Ia[i pentru a asigura
mentenan]a instala]iilor de la unitatea
medical`. Lucrarea a fost impovizat`
pentru ca unele containere s` aib`
c`ldur` \n plin` iarn`
Dezv`luiri [ocante din spitalul mobil de la Le]cani. Problemele
de la spital nu au fost remediate, iar bolnavii de COVID-19 nu
s-au \ntors \n containerele medicale. Cei de la firma turc` SDI
Global LLC, cea care a asigurat furnizarea containerelor [i a
echipamentelor medicale, nu au f`cut nici la aceast` or` instala]iile
de \nc`lzire de la unitatea aflat` la marginea municipiului Ia[i.
Mai mult, se pare c` turcii au asigurat un fel de improviza]ii la
instala]iile respective pentru a asigura c`ldur`, improviza]ii care
pot duce oricând la o tragedie.
Practic, turcii se folosesc de aerul condi]ionat pentru a da
c`ldur` \n instala]ia de ventila]ie. Se dore[te ca prin instala]ia de
ventila]ie s` se men]in` o c`ldur` constant`, \ns` nu se [tie dac`
aceasta poate s` fac` fa]`.

Scandal cu spitalul mobil de la Le]cani.
Conducerea CJ Ia[i cere explica]ii
de la Asocia]ia Euronest
Fosta conducere a CJ Ia[i continu` s` primeas` informa]ii pe
sub mas` de la Asocia]ia Euronest pentru a induce \n eroare
ie[enii. Maricel Popa, fostul [ef al CJ, prime[te informa]ii de la
Alina Popa, directorul Asocia]iei Euronest. Culmea, aceasta refuz`
s` comunice cu actuala administra]ie de la Consiliul Jude]ean
Ia[i. Costel Alexe, [eful CJ Ia[i, a cerut explica]ii de la Euronest,
\ns` directorul asocia]iei a refuzat s` le ofere. „Este o situa]ie \n
care cei de la Euronest duc numai din minciun` \n minciun` ce
se \ntâmpl` la acest spital. La 1476, turcii ajungeau mai repede
de la Constantinopol \n Moldova ca s` cucereasc` teritorii. O
f`ceau mai repede decât ajung turcii ast`zi s` remedieze problemele
pe care le avem la spital, \n anul 2021”, a men]ionat Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR. 145/2020
DIN 22.01.2021
Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit
prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia
Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI
SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU NR. 5, JUD. IASI, aducem la
cunostinta generala ca, in ziua de 22.02.2021, ora 11:00, va avea
loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si
Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi,
vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Sat Miroslovesti
- 707325, Comuna Miroslovesti, Judetul Iasi, compus din: teren
extravilan in suparafata de 2.350 mp, categoria de folosinta
arabil (teren neimprejmuit) situat in tarla nr. 34, parcela 328/7,
inscris in cartea funciara nr. 63032 Miroslovesti, avand numar
cadastral 63032, conform raportului de expertiza intocmit de
expertul imobiliar ing. Lazar Liliean.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 4.700,00 Lei
Valoarea totala a imobilului este de 4.700 lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi
reale:

Scandal \ntre fosta [i actuala conducere
CJ Ia[i pentru spitalul mobil
Costel Alexe a sus]inut c` vinovat de aceast` situa]ie este [i
Maricel Popa, fostul [ef al CJ Ia[i, cel care a fost artizanul
achizi]iei controversate. „|i promit domnului Maricel Popa c` dac`
ajunge s` fie, de[i nu \i doresc acest lucru, infectat cu acest
coronavirus, va sta internat fix \n sec]ia spitalului de la Le]cani.
{i fix \n containerul \n care \nghea]` apa \n chiuvet` sau unde
temperaturile sunt pe minus. Este inadmisibil ca pe banii ie[enilor,
cu o investi]ie de milioane de euro, s` avem o b`taie de joc
numit` spital mobil. S` se cread` c` se pot salva vie]i \n condi]ii
optime”, a mai spus [eful CJ Ia[i. Zilele trecute, apa a \nghe]at
la robinete \n containerele medicale.

Furnizorul turc a uitat de spitalul
de la marginea municipiului Ia[i
{eful CJ Ia[i a ar`tat cum situa]ia de la spital nu a fost
remediat` la timp, iar cei care au fost interna]i acolo au \nghe]at
de frig vreme \ndelungat`. „Obiectivul nostru este s` salv`m cât
mai multe vie]i. Din p`cate, ast`zi, \nc` avem aceast` problem`
nerezolvat` la spitalul mobil de la Le]cani. Turcii, cei care au livrat
spitalul, nu au reu[it s` remedieze toate problemele semnalate de
c`tre personalul medical de acolo. |n cursul acestei luni am avut
dou` vizite la spitalul de la Le]cani. Din p`cate, au fost situa]ii \n
care apa a \nghe]at efectiv \n chiuvet`. Au fost [i temperaturi \n
unele saloane cu minus „, a spus Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i. Problemele cu instala]ia de \nc`lzire sunt
\ns` ceva mai vechi, dup` cum a ar`tat [i cotidianul BZI.

Turcii de la SDI Global sunt da]i
disp`ru]i. Nu au ajuns \nc` la Ia[i
Mai mult, turcii de la SDI Global nu au dat niciun semn c`
ar veni s` refac` instala]iile defecte. Chiar dac` [efii CJ au cerut
ca lucrurile s` fie remediate rapid, situa]ia bate pasul pe loc. „|n
momentul de fa]` a[tept`m s` vin` turcii s` remedieze aceste
probleme. Obiectivul nostru e s` avem o campanie de vaccinare
cât mai eficient` tocmai ca ie[enii [i românii s` nu mai ajung`
s` fie interna]i. Cei de la Euronest ar trebui s` r`spund` despre
situa]ia turcilor. Noi facem o coresponden]` cu ei pentru ca
problema s` fie remediat`. Spitalul mobil de la Le]cani nu apar]ine

URMARIRE SILITA IMOBILIARA NOTATA DE B.E.J. CHIRIAC
CATALIN RAZVAN IN FAVOAREA CREDITOAREI LIBRA INTERNET
BANK S.A., URMARIRE SILITA IMOBILIARA NOTATA DE B.E.J.A.
SIRBU, VEZETEU SI CALISTRU IN FAVOAREA CREDITORULUI
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la locul fixat, avand asupra lor acte de identitate,
cu mentiunea ca termenul limita pentru depunerea ofertei de
cumparare, insotita de dovada consemnarii -cautiunii
reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei este ziua
premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare
cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei, pe seama si la dispozitia
Executorului Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F.
30021269, in contul de indisponibilizari RO40 BREL 0002 0006
9256 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana
la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan

Consiliului Jude]ean Ia[i, ci celor de la Euronest, a ad`ugat Costel
Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Maricel Popa, prins \nc` o dat` cu minciuna.
Cifre umflate cu sprijinul Euronest
Fostul [ef al CJ Ia[i a fost prins din nou cu minciuna despre
unitatea medical`. Mai \ntâi sus]ine c` spitalul este func]ional, asta
\n ciuda faptului c` toate problemele s` v`d de pe Lun`. Apoi,
Popa arat` c` peste 1.000 de persoane au fost tratate la spitalul
mobil. Realitatea este \ns` alta. Din luna octombrie 2020, de când
a devenit func]ional, \n spital au fost trata]i circa 350 de pacien]i.
Din ace[tia, circa 220 au fost trata]i \n sec]ia de Boli infec]ioase,
iar restul la sec]ia de Terapie Intesiv`. |n niciun caz nu au fost
1.000 de pacien]i, a[a cum induce Maricel Popa \n eroare ie[enii.
„Spitalul mobil de la Le]cani, care [i-a dovedit utilitatea odata cu
salvarea a peste 1.000 de pacien]i, a primit un nou aviz! Spitalul
este func]ional [i are tot ce îi trebuie pentru ca acolo s` fie trata]i
în continuare pacien]i afecta]i de noul coronavirus. Nu cred c`
este cineva care s` spun` acum, dup` ce la spitalul mobil au fost
trata]i în jur de 1.000 de pacien]i din toate zonele ]`rii, c` investi]ia
nu a fost util`”, a sus]inut senatorul PSD Maricel Popa.
Vlad ROTARU

Debitor: GDL EUROTRANS LOGISTIC SRL - In faliment/In bankruptcy/ En faillite
Sediu social: Iași, B-dul T. Vladimirescu, Nr. 18, Bl. 330 – LOT 2, birou, Jud. Iași.
Cod de identificare fiscală 27952232, RC J 22/121/2011.
Dosar nr. 7620/99/2019 (Număr în format vechi 278/2019) – Tribunalul Iași,
Secția II Civilă - Faliment

Nr. 13/GDL/11.11.2020
LD EXPERT GRUP IPURL, în calitate de lichidator judiciar,
că prin Sentinţa civile nr. 723/28.10.2020, pronunţată de Tribunalul
Iași – Secția II Civilă - Faliment, în dosarul nr. 7620/99/2019
(Număr în format vechi 278/2019), s-a dispus deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței împotriva debitoarei GDL
EUROTRANS LOGISTIC SRL, cu sediul social în Iași, B-dul T.
Vladimirescu, Nr. 18, Bl. 330 – LOT 2, birou, Jud. Iași CUI 27952232,
RC J 22/121/2011. Cererea de creanţă se va depune în două
exemplare la Tribunalul Iaşi, sub sancţiunea decăderii, până
la data de 14.12.2020. Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar este 24.12.2020. Termenul pentru depunerea
contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea
acestuia în BPI. Termenul pentru soluţionarea eventualelor
contestaţii la tabelul preliminar şi pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 10.02.2021. Prima şedinţă a Adunării creditorilor
va avea loc la data 21.12.2020, orele 11.00, la biroul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str.Cronicar Mustea, nr.17, parter, ap.12, jud.Iaşi.
Relaţii la lichidatorul judiciar LD Expert Grup IPURL, tel.
0232/235.508.
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Bebelu[ul care a fost transportat de urgen]\
la un spital din Milano s-a `ntors la Ia[i!
Opera]ia pe cord a fost un real succes,
impresionând pân\ [i medicii care l-au tratat
Un zbor medical imediat dup` Cr`ciun, pe data de 28 decembrie
2020, \l ridica deasupra norilor pe Daniel, un b`ie]el de doar trei
luni din Ia[i. A plecat de la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din
Ia[i pentru a fi salvat, fiind diagnosticat cu o malforma]ie cardiac`
grav`. Transferat la o clinic` din Milano, Italia, bebelu[ul a fost
operat pe cord [i, spre bucuria tuturor, starea este din ce \n ce
mai bun`. Trei s`pt`mâni mai târziu, pe 25 ianuarie 2021, a ajuns
la Bucure[ti cu avionul privat asigurat cu sprijinul Asocia]iei
Blondie, care a organizat pentru Daniel [i zborul de plecare.
Daniel este pentru to]i cei implica]i \n salvarea lui un miracol [i
unul dintre cele mai fericite cazuri. A mai fost programat pentru
un zbor \nainte de data de 28 decembrie, dar un blocaj renal ia afectat [i mai mult starea de s`n`tate, iar zborul a fost anulat.
Cu mari eforturi din partea medicilor de la Spitalul „Sfânta Maria”
din Ia[i, reprezentan]ii Clinicii „San Donato” au fost convin[i c`
b`ie]elul mai poate fi salvat. Aici a intervenit Adelina Toncean,
fondatoarea Asocia]iei Blondie, care a organizat [i a asigurat banii
pentru transportul de urgen]`.

Cazul bebelu[ul din Ia[i a fost un miracol
pentru medicii români, dar [i cei italieni
Daniel a \mplinit vineri, 22 ianuarie 2021, 4 luni, timp \n care
a trecut [i de infec]ia cu coronavirus [i de o opera]ie pe cord.
Micu]ul ie[ean a dovedit c` este un lupt`tor [i c` are puterea s`
zâmbeasc`. „Daniel a avut [i o evolu]ie foarte rapid` post-operatorie,
una miraculoas`. A luptat \nc` de la \nceput pentru via]a lui, [ia dorit s` tr`iasc` [i [tiu c` Dumnezeu a trimis \ngeri care neau fost [i ne sunt [i acum al`turi. Trebuie s` vedem ce vom face
mai departe, avem nevoie s` mergem la controale regulate, fiindc`
a stat intubat mult timp [i are nevoie de fizioterapie, dar nu ne
confrunt`m cu dificult`]i. Când am ajuns \n Italia mi s-a spus c`
[ansele ca Daniel s` fac` fa]` opera]iei pe cord sunt foarte slabe.
Am ajuns \n Milano luni seara (n.r.- 28 decembrie 2020) [i am
intrat \n carantin` timp de dou` s`pt`mâni. Trei zile mai târziu,
a fost operat. Cinci ore a durat opera]ia [i a avut un parcurs
surprinz`tor chiar [i pentru medicii care au realizat zeci de astfel
de opera]ii. La trei zile dup` opera]ie l-au scos de pe oxigen. Pe
tot parcursul celor 14 zile de izolare am primit mesaje, poze [i
film`ri cu b`ie]elul meu. Personalul medical din clinic` a fost nu
numai profesional, dar [i suflete[te al`turi de noi. Ni[te oameni
minuna]i. A fost foarte bine \ngrijit cât a stat departe de mine.
Acum, Daniel a \nceput s` ia \n greutate [i zâmbe[te \ncontinuu”,
spune Liliana Moisa, mama bebelu[ului operat pe cord \n Milano.

zile de izolare, când \n a 18-a zi ne-am prezentat iar, de data asta
\n spital era un etaj pentru pacien]ii COVID-19. Atunci i-am f`cut
control a pl`mâni, dar ar`ta ca o r`ceal`, nimic mai mult. Dup`
trei zile \ns`, starea lui s-a agravat [i nu [tiam de ce. A fost intubat
[i mi-au spus c` [ansele de supravie]uire sunt minime, era \n com`
indus`. Timp de dou` s`pt`mâni i s-au administrat antibiotice foarte
puternice pentru a se reface [i dup` acea perioad` testul COVID19 a ie[it negativ”, poveste[te mama bebelu[ului.

Un consult riscant a scos la iveal`
malforma]ia cardiac` grav`
de care suferea Daniel
Timp de trei s`ptâmâni, Daniel a fost intubat \n sec]iile de
ATI. Un medic al Spitalului „Sfânta Maria” din Ia[i a hot`rât s`
efectueze o consulta]ie riscant`, care a ar`tat c` bebelu[ul sufer`
de o malforma]ie cardiac` grav` [i care \i pune via]a \n pericol.
„Dup` ce a ie[it negativ COVID-19, a fost trasferat pe o alt` sec]ie
ATI. Au contribuit mai mul]i medici \n acele trei sapt`mâni \n
care a stat intubat. Dup` ce au v`zut c` starea lui de s`n`tate
evolueaz` din r`u \n mai r`u, dr. Ciobanu a luat decizia de a afla
dignosticul de[i erau riscuri foarte mari pentru un pacient atât de
mic s` fie luat din Terapie Intensiv` [i s` fie pus sub procedura
de Tomografie Computerizat` (CT) cu substan]` de contrast. Eu
am semnat formularele [i am dat acordul. |n urma CT-ului s-a
descoperit c` are o malforma]ie cardiac` [i c` [ansele ca inima
lui s` reziste sunt minime. Am intrat \ntr-o curs` contra cronometru
dup` ce am aflat c` trebuie operat de urgen]`. Am \ncercat s`
ob]inem un loc pentru o opera]ie la spitale din Târgul Mure[ [i
Bucure[ti, dar mereu au intervenit probleme. Am luptat cred c`
o lun` ca s` reu[im s` \l intern`m. Pentru a fi accepta]i \n Italia,
dr. Ionescu s-a implicat trup [i suflet. A fost nevoie de analize [i
teste, de acte [i tot felul de proceduri pe care i le-a transmis
medicilor din Italia pentru a primi acceptul”, adaug` ie[eanca.

Adelina Toncean, Asocia]ia Blondie:
„A fost unul dintre cele mai
grave cazuri pe care le-am transportat”
De la \nceputul pandemiei, prin intermediul asocia]iei s-au
asigurat zboruri c`tre spitale din multe ]`ri pentru 30 de copii.
Dintre ace[tia, cinci bebelu[i au plecat din Ia[i, trei cu cancer

[i al]i doi cu malforma]ii cardiace grave. Organizarea zborurilor
private pentru astfel de cazuri nu este u[or de realizat. Eforturile
ar fi cu mult reduse dac` ar putea fi pus` oricând la dispozi]ie
o ambulan]` aerian`. „L-am adus acas` pe Daniel a[a cum orice
copil de vârsta lui trebuie s` c`l`toreasc` [i s` tr`iasc`, f`r`
oxigen, f`r` niciun altfel de echipament medical \n jurul lui. Daniel
a suportat o interven]ie pe cord foarte complicat`, dar pe care
el a dep`[it-o absolut miraculos, iar recuperarea a uimit to]i
medicii. A fost unul dintre cele mai grave cazuri pe care le-am
transportat. A trebuit s` anul`m o dat` un zbor pe care \l
organizasem, din cauz` c` a f`cut o infec]ie pe timpul nop]ii [i
nu a mai putut s` c`l`toreasc`. Mama lui a fost omul care a
crezut atât de mult, a [tiut ea c` se va \ntoarce cu el \n bra]e,
a crezut \n b`ie]elul ei, \ncât ne bucur`m c` am reu[it s` facem
posibil` [i \n realitate imaginea asta atât de normal`: mama [i
copilul care vin acas` \mpreun` s` se bucure c` s-a f`cut bine”,
spune Adelina Toncean, fondatoarea Asocia]iei Blondie.
Cei care doresc s` doneze din dorin]a de a asigura zboruri
pentru zeci de copii care au nevoie de ajutor urgent o pot face
astfel: conturi deschise la ING Bank - sucursala Obregia pentru
Asocia]ia Blondie - |mparte pentru alt` parte RO37 INGB 0000
9999 0909 6711 - LEI [i RO34 INGB 0000 9999 0909 6765 EURO; Revolut: <40 757 494 293 [i PayPal: https://www.paypal.me/
asociatiablondie
Alexandra ABONICESEI

Totul a \nceput dup` ce mama [i
copilul s-au infectat cu coronavirus
Starea de s`n`tate a bebelu[ului a \nceput s` fie din ce \n ce
mai grav` dup` ce s-a infectat cu coronavirus la nici dou` luni de
la na[tere. „Nu au fost probleme depistate la mine sau la bebelu[
\n timpul sarcinii, a[a c` am n`scut natural, iar dup` 72 de ore
am fost externat`. La doar o lun` jum`tate dup` na[tere m-am
infectat cu coronavirus [i stând mereu \n preajma copilului l-am
infectat [i pe el. Ne-am prezentat la spital, Daniel avea febr` 38,6
[i diaree, a[a c` nu am stat interna]i, ci izola]i la domiciliu. |n a
12-a zi ne-am prezentat iar la spital fiindc` refuza s` se alimenteze
[i am fost interna]i timp de trei zile. Deja trecusem de cele 14
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Au `nceput `nscrierile, la clasa
preg\titoare, la una dintre cele
mai c\utate [coli din Ia[i, {coala
ıJunior‰ a Universit\]ii ıCuza‰
La {coala Primar` „Junior” din
cadrul Universit`]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i au loc înscrieri
pentru grupa mic` [i clasa
preg`titoare, pentru anul [colar
2021-2022. Înscrierile se fac pân`
vineri, 29 ianuarie 2021, la
secretariatul [colii Junior
{coala Primar` „Junior” din cadrul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i a demarat înscrieri pentru grupa mic`
[i clasa preg`titoare, pentru anul [colar 2021-2022. Înscrierile se
fac pân` vineri, 29 ianuarie 2021, la secretariatul [colii Junior
(str. P`curari nr. 9), în intervalul orar 08:00 - 15:00. Dosarul
trebuie s` con]in` urm`toarele acte (în copie): certificatul de
na[tere al copilului, buletinul/cartea de identitate a p`rin]ilor,
certificatul de c`s`torie al p`rin]ilor, hot`rârea de divor] din care
s` rezulte cui a fost încredin]at copilul (dac` este cazul), adeverin]`
de salariat al Universit`]ii „Cuza”. Pentru elevii ai c`ror p`rin]i
nu lucreaz` în cadrul Universit`]ii, dosarul de înscriere trebuie
s` con]in` [i recomandarea scris` a unui angajat al UAIC, înso]it`
de o adeverin]` de salariat a persoanei care face recomandarea.

La finalul anului 2020, institu]ia
a primit autoriza]ie din partea
Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii
Prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul de la UAIC din Ia[i,
a demarat un nou proiect spectaculos!
Este vorba despre o investi]ie legat` de dezvoltarea unei
unit`]i de \nv`]`mânt preuniversitar, cu ciclu: primar, gimnazial
[i liceal. La acest moment se caut` un sediu pentru aceasta. Totul
se va face având la baz` {coala „Junior” a UAIC. |n urma
demersurilor f`cute, enititatea educa]ional` de la „Cuza” a devenit
una din re]eaua public` de stat de \nv`]`mânt, prin aprobarea
ob]inut` de la Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii (MEC) ce
func]ioneaz` pe lâng` cea mai veche universitate modern` a
României.

EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR. 145/2020
DIN 22.01.2021
Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit
prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia
Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI
SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU NR. 5, JUD. IASI, aducem la
cunostinta generala ca, in ziua de 22.02.2021, ora 10:00, va avea
loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si
Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi,
vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Sat Miroslovesti
- 707325, Comuna Miroslovesti, Judetul Iasi, compus din: teren
extravilan, in suprafata de 2.460 mp, categoria de folosinta
arabil (teren neimprejmuit) situat in tarla nr. 27, parcela
268/65, inscris in cartea funciara nr. 61123 Miroslovesti, avand
numar cadastral 61123, conform raportului de expertiza intocmit
de expertul imobiliar ing. Lazar Liliean.
Pretul de incepere al licitatiei este de: 2.977,00 Lei
Valoarea totala a imobilului este de 2.977 lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi
reale:

{coala „Junior” func]iona ca Departament
în cadrul Universit`]ii „Cuza”. Este vorba
despre prima [coal` cu clasele I-IV din
România, care func]ioneaz` în cadrul
unei institu]ii de \nv`]`mânt superior
{coala „Junior” func]iona ca Departament în cadrul Universit`]ii
„Cuza”. Este vorba despre prima [coal` cu clasele I-IV din România,
care func]ioneaz` în cadrul unei institu]ii de \nv`]`mânt superior.
„Noi am f`cut toate aceste demersuri [i, iat`, c` un prim rezultat
este tocmai c` am ob]inut avizul de la MEC. Este o dorin]` mai
veche a comunit`]ii academice de la «Cuza» ce se leag` de a
dezvolta [i ciclul gimnazial, respectiv liceal. Practic de a avea un
liceu al nostru, de a completa tot ceea ce \nseamn` preg`tirea
educa]ional` a unui individ, de la gr`dini]` [i pân` la studii de
doctorat sau post-doctorat. Acum, c`ut`m [i un spa]iu sau un
nou teren \n care s` func]ioneze toate acestea”, a scost \n eviden]`
prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector de la UAIC din Ia[i. {coala
„Junior” func]iona ca Departament în cadrul Universit`]ii. Este
vorba despre prima [coal` cu clasele I-IV din România, care
func]ioneaza în cadrul unei institu]ii de \nv`]`mânt superior.

{coala a fost inaugurat` la 17 septembrie
2007. Dotat` modern [i adecvat,
aceasta asigur` educa]ia unui num`r
de 90 de elevi, repartiza]i în 5 clase

domnului rector merge mai departe cu investi]iile [i dezvoltarea
pentru a se ajunge la crearea liceului, cu un sediu modern, dotate
la cel mai \nalte standarde”, a ar`tat [i lect. univ. dr. Bogdan
Constantin Neculau, Facultatea de Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei
de la „Cuza. Acesta este [i coordonator al Centrului de |nv`]are
de la UAIC, este responsabil cu {coala „Junior” [i noul director
al Departamentului |nv`]`mânt Preuniversitar.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

{coala „Junior” a fost inaugurat` la 17 septembrie 2007. Dotat`
modern [i adecvat, aceasta asigur` educa]ia unui num`r de 90
de elevi, repartiza]i în 5 clase. Unitatea se adreseaz` copiilor
angaja]ilor de la „Cuza”, dar sunt accepta]i [i micu]i din exterior.
La nivelul anului 2019-2020, 750 lei era taxa de [colarizare pentru
elevii angaja]ilor Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i [i
1.200 lei – taxa de [colarizare pentru elevii din afar`. Directorul
{colii [i Gr`dini]ei „Junior” este Liliana Minea, profesor pentru
înv`]`mânt primar. „{coala noastr` este la foarte mare c`utare \n
rândul p`rin]ilor. Având \n vedere viziunea [i ac]iunile rectorului,
prof. univ. dr. Tudorel Toader, s-a ajuns s` \ndeplinim [i aceste
obiective. Avantajul nostru este c`, \ntr-o clas`, sunt accepta]i
pân` la maximum 18-20 de copii. Avem toate dot`rile necesare,
personalul calificat [i o atmosfer` propice educa]iei. Acum, echipa

URMARIRE SILITA IMOBILIARA NOTATA DE B.E.J. CHIRIAC
CATALIN RAZVAN IN FAVOAREA CREDITOAREI LIBRA INTERNET
BANK SA, URMARIRE SILITA IMOBILIARA NOTATA DE B.E.J.A.
SIRBU, VEZETEU SI CALISTRU IN FAVOAREA CREDITORULUI
TRANDAFIRESCU SORIN ALEXANDRU
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la locul fixat, avand asupra lor acte de identitate,
cu mentiunea ca termenul limita pentru depunerea ofertei de
cumparare, insotita de dovada consemnarii -cautiunii
reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei este ziua
premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare
cel putin egale cu pretul de incepere al licitatiei, care pot fi
depuse inclusiv in ziua licitatiei, pe seama si la dispozitia
Executorului Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F.
30021269, in contul de indisponibilizari RO40 BREL 0002 0006
9256 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana
la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan
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A crescut num\rul de
locuri de munc\ vacante
disponibile ie[enilor, `n
perioada 27 ianuarie 3 februarie 2021.
Angajatorii caut\
electricieni, croitorese
sau coafeze
Num`rul de locuri de munc` vacante a crescut \n Ia[i,
astfel c` persoanele care vor s` se angajeze \n perioada 27
ianuarie - 3 februarie 2021 au la dispozi]ie 127 de locuri de
munc` vacante \n domeniul serviciilor, un num`r mai mare fa]`
de luna precedent`, când erau disponibile 90 de posturi vacante.
De asemenea, 198 de posturi sunt pentru ie[enii care \[i caut`
un loc de munc` \n domeniul construc]iilor [i 46 \n industrie.
Potrivit Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc`
(AJOFM) Ia[i, se observ` o cre[tere a num`rului de posturi
disponibile pentru ie[enii cu studii superioare care \[i caut` un
loc de munc`. Astfel, din cele 423 de posturi vacante, 90 sunt
destinate persoanelor cu studii superioare. Angajatorii vor s`
ofere salarii deloc de neglijat persoanelor care se angajeaz` ca
[oferi, ingineri sau electricieni. Salariile sunt cuprinse \ntre
1.500 [i 4.000 de lei, lunar. Noi locuri de munc` sunt oferite
celor care vor s` se angajeze ca asisten]i. |n acest domeniu,
al s`n`t`]ii [i asisten]ei sociale, sunt disponibile 25 de posturi
vacante. |n anul 2020, peste 2.000 de ie[eni [i-au pierdut locurile
de munc` din cauza pandemiei COVID-19, cele mai afectate
domenii fiind HoReCa, industrie, confec]ii [i transporturi.

Ie[enii au la dispozi]ie, \n perioada
27 ianuarie - 3 februarie 2021,
sute de locuri de munc` vacante
Ia[ul este unul din jude]ele frunta[e din ]ar` privind pl`]ile
c`tre angajatorii din Ia[i care au \ncasat ajutoare financiare
de la AJOFM dup` ce afacerile lor au fost afectate de pandemia
COVID-19. Potrivit speciali[tilor din cadrul Agen]iei Jude]ene
pentru Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i, \n anul 2020
au fost efectuate pl`]i \n valoare de 41,5 milioane de euro
pentru diverse scheme de sprijin, atât pentru angajatori, cât
[i pentru angaja]i. Din suma total` acordat` beneficiarilor din
Ia[i, 25 de milioane de euro reprezint` ajutorul de [omaj tehnic
pentru cei aproape 100.000 de angaja]i c`rora le-a fost suspendat`
activitatea o anumit` perioad` de timp. {omajul tehnic se
acord` în anul 2021 în acelea[i condi]ii ca [i în anul precedent.
Pentru angaja]ii trimi[i în [omaj tehnic, patronii vor primi 75
la sut` din salariu, iar pentru salaria]ii care câ[tig` mai mult
de 3.918 lei brut pe lun`, adic` 2.291 de lei în mân`, [i care
sunt trimi[i în [omaj tehnic, angajatorii sunt obliga]i s` suporte
diferen]a pân` la 75 la sut` din salariul brut total al angajatului,
a[a cum prevede Codul Muncii.

Angajatorii pot ob]ine [i \n anul 2021
ajutor de [omaj tehnic
pentru angaja]ii trimi[i acas`
Angajatorii din Ia[i au primit bani de la stat [i pentru
reangajarea persoanelor trimise \n [omaj tehnic, fiind vorba
de 41,5 la sut` din salariul de baz` brut pe o perioad` de 3
luni. De asemenea, \n anul 2020, au fost depuse 1.200 de
cereri cu 3.525 de beneficiari pentru indemniza]iile acordate
p`rin]ilor pentru supravegherea copiilor pe perioada \nchiderii
temporare a unit`]ilor de \nv`]`mânt. |n cadrul acestei m`suri,
AJOFM Ia[i a acordat ajutoare financiare \n valoare de 580.000
de euro. Alte indemniza]ii au fost acordate pentru reducerea
timpului de munc` a salaria]ilor cu cel mult 50 la sut` din
durata prev`zut` \n contractul individual de munc`, fiind pl`tit`
suma de 140.000 de euro. Alte 120.000 de euro au primit
angajatorii din Ia[i care au angajat persoane peste 50 de ani
c`rora le-au \ncetat raporturile de munc` pe perioada st`rii de
urgen]` sau pentru reangajarea persoanelor \ntre 16 [i 29 de
ani r`mase f`r` serviciu \n anul 2020 din cauza pandemiei
COVID-19. La nivelul jude]ului Ia[i sunt \n eviden]ele AJOFM
aproximativ 10.000 de persoane \n c`utarea unui loc de munc`
din care 2.000 sunt [omeri. O parte dintre ace[tia s-au reangajat
dup` ce au r`mas f`r` locul de munc` sau au participat la
programe de ucenicie [i au fost angaja]i. Al]i 225 de ie[eni
au finalizat cursurile de reconversie profesional` \n anul 2020.
Raluca COSTIN
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Sinucidere la spitalul
ıSfântul Spiridon‰ din Ia[i!
Un pacient infectat cu
COVID-19 a fost g\sit
spânzurat cu cear[aful de
clan]a unei u[i
Un pacient infectat cu COVID-19 a fost
g`sit spânzurat cu un cear[af de clan]a
unei u[i. B`rbatul era sub tratament, iar
starea sa de s`n`tate era una bun`.
Nimeni nu \[i explic` de ce a recurs la un
asemenea gest, având \n vedere c` era
bine, spre finalul tratamentului prescris
Un pacient infectat cu COVID-19 s-a sinucis la Spitalul „Sfântul
Spiridon” din Ia[i. |n noaptea de luni spre mar]i, pacientul care
era internat \n clinica a 2-a din cadrul spitalului a fost g`sit
spânzurat cu un cear[af de clan]a unei u[i. Alarma a fost dat`
de un alt pacient, coleg de salon. |n noaptea de luni spre mar]i,
\n jurul orei 3:00, b`rbatul le-a spus asistentelor c` al s`u coleg
de salon a plecat [i nu s-a mai \ntors. Personalul medical a
anun]at medicul de gard`, iar la scurt timp avea s` fie descoperit`
sinuciderea. Pacientul \n vârst` de 77 de ani era spânzurat [i nu
prezenta semne vitale. Imediat medicii au \nceput manevrele de
resuscitare, \ns` dup` un timp au fost nevoi]i s` declare decesul.

voluntar \ntr-o rezerv` din cadrul Pavilionului I b`rba]i. Din câte
se pare, medicii i-au administrat tratament, iar totul a decurs
normal pân` târziu \n noapte. La un moment dat, b`rbatul a c`rei
identitate o vom proteja a cerut s` mearg` la toalet`. A fost
\nso]it de personalul medical, iar mai apoi s-a \ntors \n rezerv`.
Imediat dup` aceea, \n jurul orei 4:30, a mutat patul [i a blocat
u[a de la intrare. Ulterior, a reu[it s` demonteze o fereastr`. Ar
fi acoperit-o mai spoi cu un cear[af [i a spart sticla, mascând
astfel zgomotul. Ar fi luat un ciob [i s-a t`iat \n zona bra]ului,
probabil s` vad` dac` se poate produce o leziune. Ulterior s-a
t`iat \n zona gâtului, sec]ionându-[i vena jugular`.

Dup` ce [i-a sec]ionat vena jugular`,
rezerva de la institutul „Socola” \n care se
afla s-a umplut de sânge

Un coleg de salon a semnalat dispari]ia
b`rbatului infectat cu COVID-19
Ciudat este faptul c` b`rbatul \n vârst` de 77 de ani nu ar`ta
vreun semn de depresie. Colabora foarte bine cu medicii, ]inea
leg`tura cu familia, iar perioada de spitalizare era spre final,
neavând alte boli asociate grave. Surse medicale au precizat c`
b`rbatul suferea de gastrit`, \ns` afec]iunea nu era grav`. Mai
mult decât atât, \n scurt timp urma s` fie externat, asta dup` ce
fusese internat pe data de 10 ianuarie. Dup` ce a fost constatat
decesul, medicii au anun]at poli]ia. Astfel, poli]i[tii din cadrul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i au deschis un dosar
penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de ucidere din culp` [i
fac verific`ri pentru stabilirea \ntregii situa]ii de fapt. Trupul
b`rbatului a fost transportat la Institutul de Medicin` Legal` (IML)
Ia[i pentru necropsie, urmând s` fie stabilite cauzele decesului.

Un alt pacient s-a sinucis
la sfâr[itul anului trecut
Un contabil [i-a sec]ionat vena jugular` cu o bucat` de sticl`,
chiar \n rezerva \n care se afla. Povestea \ncepe la sfâr[itul anului
trecut la Institutul de Psihiatrie „Socola”. B`rbatul a fost internat

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

Dup` ce [i-a sec]ionat vena jugular`, rezerva \n care se afla
s-a umplut de sânge, iar \n câteva clipe a decedat. A fost g`sit
de personalul medical, care a solicitat interven]ia poli]i[tior. Pacientul
a pierdut extrem de mult sânge [i nu a mai putut fi salvat.
„Poli]i[tii au deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii
de ucidere din culp`, iar cercet`rile continu` pentru stabilirea
\ntregii situa]ii de fapt. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru
stabilirea cauzei decesului”, au precizat reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Surse din cadrul anchetei au precizat
c` b`rbatul ar fi avut ceva probleme psihice [i unele ie[iri violente
\n familie. Pacientul avea 39 de ani [i era contabil. Se pare c`
problemele medicale au \nceput s` apar` \n urm` cu mai mult
timp, \ns` nu a mai fost internat pân` acum la Institutul de
Psihiatrie „Socola” pentru tratament. Reprezentan]ii Institutului au
transmis c` sunt al`turi de familie \n aceast` perioad` dificil`. Din
p`cate, o parte dintre pacien]ii care sufer` de astfel de afec]iuni
au gânduri sinuciga[e. Sunt \ntâlnite cazuri \n care, din p`cate,
pacien]ii se sinucid \n ciuda eforturilor pe care medicii le depun.
Drago[ SAVIN

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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Un antreprenor din Ia[i vinde cafea `ntr-un
Citroen din 1954, restaurat cu 120.000 de
euro. Tân\rul vrea s\ mai aduc\ patru
ma[ini din Fran]a pentru afacerea care are
un succes nea[teptat
Un antreprenor din Ia[i
a adoptat modelul v`zut
\n Fran]a [i a restaurat
un Citroen din 1954 pe
care l-a transformat
\ntr-o cafenea pe ro]i.
Conceptul nemaiv`zut
\n Ia[i a avut succes
rapid, iar clien]ii \l caut`
acum pe Edmond
Moraru \n dou` loca]ii
din ora[
Un antreprenor din Ia[i a avut o
idee inedit` pentru dezvoltarea afacerii
cu cafea, piesa de rezisten]` fiind un
Citroen din 1945, restaurat. Edmond
Moraru, unul dintre ie[enii cu spirit
antreprenorial care a sim]it poten]ialul
unei afaceri \n domeniu, a v`zut cafenelele
pe ro]i, pentru prima dat`, \n Fran]a.
Nu a durat mult pân` când ideea s-a
concretizat. Dup` ce a c`utat luni bune
ma[ina potrivit` pentru afacerea sa,
dar [i locul de unde poate s` achizi]ioneze
o astfel de ma[in`, a g`sit ceea ce
c`uta. Nu a stat pe gânduri [i a
achizi]ionat o astfel de ma[in`, un
Citroen vechi din 1954, de la un
colec]ionar. Ma[ina a fost restaurat`
\n câteva luni [i transformat` \ntr-o
cafenea pe ro]i. Prima cafea a fost
vândut` \n urm` cu dou` luni, iar de
atunci, sute de clien]i cump`r` s`pt`mânal
cafea de la Edmond Moraru. Acest
concept de „coffee to go” a \nceput
s` apar` [i \n România \n ultimii ani,
fiind \ntâlnit \n marile capitale din
Europa, dar [i \n New York sau Tokyo.

Investi]iile nu sunt deloc de neglijat,
\ns` antreprenorii care investesc \n
astfel de afaceri sus]in c` sumele se
amortizeaz` destul de repede, mai ales
c` nu duc lips` de clien]i. Edmond
Moraru inten]ioneaz` s` recondi]ioneze
alte patru ma[ini, cea de-a doua fiind
deja \n garajul unui specialist \n restaur`ri
care o va transforma \ntr-o cafenea pe
ro]i.

Edmond Moraru,
antreprenorul din Ia[i
care vinde cafea \ntr-un
Citroen din 1954,
restaurat, are planuri
de dezvoltare a afacerii
Edmond poveste[te c` nu se a[tepta
la un interes atât de mare din partea
clien]ilor, mai ales c` acest concept
este unul nou pentru Ia[i. „Noi am
v`zut c` se practic` acest lucru, cu
ma[inile pe ro]i, unde se vinde cafea,
\n Fran]a. Ni s-a p`rut interesant s`
aducem [i noi \n Ia[i acest concept,
iar proiectul s-a concretizat \n urm` cu
dou` luni. Nu [tiu \n Ia[i s` mai fie
a[a ceva. {tiu c` \n Bra[ov este cineva
care are o ma[in` veche, recondi]ionat`,
care vinde cafea, ca [i noi, \n strad`,
\n diverse zone. Noi vrem s` mai
aducem 4 astfel de ma[ini. Cea de a
doua a ajuns [i o vom recondi]iona
pân` la sfâr[itul anului. Cred c` \n 10
luni o s` putem s` o folosim [i pe
aceasta”, sus]ine Edmond Moraru.
Ma[ina se mut` \ntre dou` loca]ii, iar
clien]ii [tiu deja orarul. „Acum (n.r.ieri, 27 ianuarie 2021) suntem la stadion.
Am observat c` exist` interes pentru
produsele noastre [i faptul c` ne [tiu

deja clien]ii cele dou` loca]ii [i programul
\nseamn` c` deja [tiu ce \nseamn` o
cafea de specialitate, proasp`t pr`jit`.
Noi oferim cafea arabic` de specialitate,
care are punctaj SCA de peste 85 de
puncte, un indicativ al calit`]ii. Vrem
s` oferim oamenilor care s-au s`turat
de gustul de ars [i amar o alternativ`.
Cafeaua pr`jit` proasp`t va fi consumat`
în maximum trei luni de zile, ideal în
prima lun` [i jum`tate”, mai spune
Edmond.

Ie[enii cump`r` cafea
de la cafeneaua pe ro]i
care este amplasat` fie
\n zona stadionului, fie
\n fa]` la UMF
Acesta sus]ine c` pia]a cafelei nu
este suficient exploatat`, de aceea a
adus \n România un concept premium.
„Noi aducem cafea verde culeas` de
pe planta]ii acreditate din Africa, Ethiopia,
America de Sud, respectiv Columbia,

Brazilia, America Central`, din Costa
Rica [i Guatemala. Cred c` aceast`
pia]` nu este suficient exploatat`, iar
clien]ii \ncep s` descopere cafeaua de
calitate, de aceea am fost surprin[i de
num`rul mare de clien]i, mai ales dup`
ce am adus ma[ina pentru cafea”, mai
spune Edmond Moraru. Sortimentele
de cafea din gama „Noir” se vând cu
pre]uri cuprinse \ntre 6 [i 13 lei. Tân`rul
a atras clien]i [i prin intermediul celor
dou` campanii derulate \n ultima
perioad`. Astfel, Edmond [i colegii s`i
au oferit cafea gratis cadrelor medicale
sau ie[enilor care au fost la vot, anul
trecut, la alegerile parlamentare. |n
prezent se ocup`, al`turi de doi colegi,
de prepararea cafelei premium \n
cafeneaua pe ro]i, \n cele dou` loca]ii,
la stadion [i \n fa]` la UMF. Dup` ce
vor fi aduse celelalte ma[ini, acestea
vor fi amplasate \n mai multe zone
din Ia[i pentru a acoperi cele mai
aglomerate loca]ii din ora[. Edmond
Moraru a investit 44.000 de euro, \n

urm` cu 2 ani, \n propria pr`jitorie,
bani ob]inu]i prin programul Start-Up
Nation, fiind unul dintre beneficiarii
din Ia[i care a ob]inut sumele de la
stat. Suma total` investit` \n afacere,
pân` \n prezent, se ridic` la 400.000
de euro. |n perioada 2017-2020, tinerii
au dezvoltat afaceri de succes cu
18.540.686 de lei de la stat, bani ob]inu]i
prin programul Start-Up Nation pentru
proiectele depuse în perioada 20182019. Fiecare beneficiar din Ia[i a
investit 44.000 de euro în afacere.
Programul Start-Up Nation nu va fi
lansat în anul 2021 din cauza lipsei
fondurilor. Potrivit reprezentan]ilor din
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului
[i Turismului, sunt lansate [i vor fi
lansate programe care s` ajute IMMurile afectate de pandemia COVID-19,
îns` nu [i programul Start-Up Nation,
care în ultimii 3 ani a avut aproximativ
30.000 de beneficiari din toat` ]ara.
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.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Scene incredibile de la accidentul `nfior\tor de la Funda]ie!

Pompierul de la descarcerare [i-a g\sit
prietenul strivit sub tramvai. Amintiri
cutremur\toare de la tragedia de acum 10 ani
|n urm` cu 10 ani, a avut loc un accident
rutier care avea s` zguduie opinia public` din
Ia[i. |n 2021, martori la tragedie au povestit ce
au v`zut cu ochii lor. Totul s-a petrecut \n
prim`vara anului 2011, \n zona Funda]ie. Accidentul
s-a soldat cu un mort [i trei r`ni]i. Tramvaiul
care cobora pe bulevardul Carol I a intrat \n
prima ma[in` din fa]`, oprit` la semafor, [i a
t`iat-o \n dou`. Un b`rbat \n vârst` de 43 de ani,
D`nu] Condurache, angajat al Penitenciarului Ia[i,
care conducea ma[ina prins` sub tramvai, a
decedat pe loc. |n urma expertizelor, s-a hot`rât
c` vatmanul a fost vinovat, pentru c` a frânat
prea târziu. |n urma impactului, au fost avariate
alte cinci autoturisme.

{ocul tr`it de pompier
când [i-a v`zut prietenul
mort sub ro]ile tramvaiului
La locul accidentului au ajuns mai multe
echipaje de prim-ajutor. Ghinionul a f`cut ca
pompierul de la descarcerare, care venise s`
intervin` la accident, s` se lovesc` de linia sub]ire
dintre via]a personal` [i via]a de pompier. B`rbatul
care decedase sub ro]ile tramvaiului era prietenul
s`u bun. Andy Gimiga a fost [ocat când [i-a v`zut
prietenul mort [i a fost pus \n situa]ia de-al
descarcera. Acum pensionar, fostul pompier a
povestit pentru BZI cele mai importante momente
din via]`. „Cea mai grea interven]ie pentru mine
a fost la accidentul de la Râpa Galben`, cu
tramvaiul. Lucram pe atunci la descarcerare [i
când am ajuns la locul accidentului, am r`mas
[ocat. Era un b`rbat strivit sub tramvai, mai
v`zusem astfel de scene, dar când m-am apopiat
[i am v`zut c` era prietenul meu, m-am blocat.
Eram prieteni buni, cu care am dansat [i mâncat
\mpreun`. Telefonul \mi suna \ncontinuu, aveam
zeci de apeluri de la so]ia lui. Nu am putut s`
\i r`spund, nu am avut t`ria s`-i spun. M-am
\mb`rb`tat [i mi-am dus misiunea la cap`t. Nu
o s` pot uita vreodat`. Sunt multe interven]ii care
te [ocheaz`, dar când \]i vezi prietenii \n astfel
de situa]ii, e greu” a spus Andy Gimiga, fost
pompier ISU. Greu de imaginat momentul prin
care a trecut fostul pompier.

Pompier de peste 25 de ani
\n slujba comunit`]ii
Cariera de pompier a \nceput pentru Andy
Gimiga de la vârsta de 20 de ani. |[i aminte[te
cu drag de primele zile \n unitate [i de cum a
ajuns s` practice aceast` meserie. Plutonierul
adjutant-[ef \n rezerv` Andy Gimiga a urmat meseria
de pompier din pl`cere, la \ndrumarea prietenului
tat`lui s`u, care era pompier. Ie[it la pensie dup`
27 de ani de activitate, via]a lui a fost pres`rat`
cu multe evenimente mai pu]in pl`cute, dar [i care
i-au adus satisfac]ii. A absolvit {coala de Subofi]eri
de Pompieri [i Protec]ie Civil` „Pavel Z`g`nescu”,
Bolde[ti, jude]ul Prahova. „Am ales s` devin pompier
dup` ce am mers cu tata s` m` \nscriu la [coala
de [oferi [i ne-am \ntâlnit cu o cuno[tin]` de la
pompieri, care mi-a recomandat s` fac [coala la
pompieri. Am studiat timp de un an, 6 luni \n
[coal` [i 6 luni practic`. La 20 de ani am \nceput
deja activitatea”, a declarat Andy Gimiga, fost
pompier la ISU Ia[i. Meseria de pompier a fost
pentru Andy Gimiga prima [i singura op]iune atunci
când [i-a dorit s` devin` ceva \n via]`, iar ast`zi
este mândru de reu[ita lui.

S-a dedicat meseriei toat`
vi]a. „A fi pompier este
mai mult decât o meserie”
Riscurile zilnice la care este supus un pompier
duc la un moment \n care orice om ar ceda. Un
pompier nu este doar eroul care stinge un incendiu
[i nu salveaz` doar vie]i omene[ti. El zi de zi are
de salvat vie]i, pentru c` pompierii sunt chema]i
s` intervin` [i pentru salvarea animalelor. Andy
Gimiga ne-a povestit ce \nseamn` meseria de
pompier [i ceea ce ar trebui s` [tie un viitor
pompier. „Oricât de greu mi-a fost, tot timpul mam dedicat meseriei. Nu m-a[ fi v`zut s` fac altceva
\n via]` asta. Consider c` a fi pompier este mai
mult decât o meserie, este o voca]ie, pentru c` o
faci din pasiune. Atunci când faci ceva din pasiune,
mergi cu drag la munc`. Unui viitor pompier
trebuie s` \i plac` ceea ce face, s` fie pasionat
de adrenalin`, pentru c` te love[ti \n fiecare zi de
cazuri noi. Nu e niciunul la fel [i trebuie s` fii

preg`tit pentru orice. Tu ca pompier trebuie s`
[tii s` le faci pe toate. Am fost \n prima linie la
incendii, la accidente grave, când am lucrat la
descarcerare. La toate am mers cu gândul de a
salva vie]i. Nu numai oamenii trebuie ajuta]i [i
salva]i”, a declarat fostul pompier Andy Gimiga.

Via]a pompierului este
pus` zi de zi \n pericol
Probabil mult` lume [tie cât de solicitant [i
periculoas este s` fii pompier. A fi eroul care
intr` \n foc s` salveze vie]i nu este deloc u[or.
Via]a lui este pus` mereu pe locul doi. Fostul
pompier Andy Gimiga a lucrat [i la descarcerare,
acolo unde a fost martor la cele mai tragice
situa]ii. |[i aminte[te cu pl`cere de ziua \n care,
\mpreun` cu un coleg, a renun]at la masca de
protec]ie pentru a salva doi copii. Fostul pompier
\[i aminte[te de un incendiu din anul 1987, la
care a participat, \n zona Nicolina, unde trebuia
s` salveze doi copii. „Am o satisfac]ie enorm`.
Eu [i cu colegul meu Sorin Niculi]`, cu care am
ie[it la pensie anul `sta, am avut o interven]ie
la etajul doi, \ntr-un bloc din Nicolina. Incendiul
era la etajul 2, iar la etajul 4 se aflau doi copii,
unul de 8 ani [i unul de 10 ani. Noi avem m`[tile
contra fumului [i gazelor, masca avea dou` filtre,
am luat amândoi câte un copil [i pentru a putea
cobor\ cu ei a trebuit s` le punem m`[tile noastre.

Eram cu copiii \n bra]e, ei cu m`[tile pe fa]` [i
noi aveam \n gur` doar filtrul de rezerv` al m`[tii.
Satisfac]ia mare a fost atunci când am ajuns cu
copiii teferi \n fa]a blocului [i p`rin]ii erau foarte
ferici]i [i nu [tiau cum s` ne mul]umeasc`. Asta
nu se uit` niciodat`”, a mai spus Andy Gimiga.

„Plecam de acas` cu gândul c`
nu [tiu dac` ma mai \ntorc”
Principalul risc pe care [i-l asum` un pompier
este acela de a-[i pierde via]a. Familia are un
rol important \n sus]inerea moral` a pompierului,
la fel [i echipa din care face parte. Momentul \n
care un pompier \[i \ncarc` bateriile [i reu[e[te
s` treac` peste toate este atunci când este apreciat
efortul lui. Gândul cu care pleca Andy Gimiga
\n fiecare zi la munc` era acela c` exista posibilitatea
s` nu se mai \ntoarc` viu acas`. „|nainte s` plec
de acas` \mi s`rutam so]ia [i fiul, pentru c` nu
[tiam dac` m` mai \ntorc viu acas`. Familia mereu
mi-a fost aproape [i m-a sus]inut indiferent de
situa]ii. De când plecam din unitate, la o urgen]`,
[i pân` m` \ntorceam, pulsul meu era la maximum.
|mi reveneam imediat dup` ce se termina totul
cu bine [i oamenii \mi mul]umeau”, a povestit
Andy Gimiga. Dup` o lun` de la pensionare,
fostul pompier ne-a spus c` \i lipsesc mult colegii,
chiar [i alarma de urgen]`.
Andreea PåDURESCU

Fra]ii Fiteman, implica]i `n afaceri cu medicamente, s-au `mbuibat
pe timpul pandemiei de COVID-19! Contractele cu statul au explodat
`n ultimul an. Spitalele au semnat pentru 40 de milioane de euro
Pentru familia Fiterman din Ia[i, anul 2020,
afectat de pandemia de COVID-19, a fost cea mai
bun` perioad` pentru afacerile derulate. Astfel,
prin societatea Fiterman Distribution SRL, unde
asocia]i sunt fra]ii Patricia [i Dan Fiterman, s-au
\ncheiat zeci de contracte cu mai multe autorit`]i
contractante din ]ar`, \n special unit`]i medicale.
|n tot acest timp, re]eaua de spitale Arcadia,
de]inut` tot de familia Fiterman, era curpins` de
mai multe scandaluri de malpraxis. Revenind la
contractele ob]inute de societatea Fiterman
Distribution SRL, sistemul de achizi]ii publice
indic` contracte extrem de b`noase, prin intermediul
unor acorduri-cadru. Pe scurt, Fiterman Distribution
SRL trebuia s` furnizeze, pe o perioad` \ndelungat`,
medicamente conform necesarului efectuat de
autorit`]ile contractante. |n 2019, cifra de afaceri
a societ`]ii a fost de 116.908.998 lei, profit de
4.232.064 lei, cu un num`r de 101 angaja]i. Apela]i

telefonic, reprezentan]ii companiei nu au r`spuns
pentru a explica explozia de afaceri din anul 2020.

de 14.656.862 lei, pe data de 30.07.2020. Lista
licita]iilor atribuite continu` la Spitalul Clinic Jude]ean
de Urgen]` Arad - 10.176.607 lei (07.10.2020),
Spitalul jude]ean de Urgen]` Târgovi[te - 6.807.286
Fra]ii Fiterman au semnat
lei (21.11.2020 ), Spitalul Jude]ean Satu Mare contracte \n valoare de 40 de
9.426.435 lei (9.12.2020), Spitalul Jude]ean de
milioane de euro
Urgen]` „Sf. Pantelimon” Foc[ani - 6.267.302 lei
Primul contract, dar nu [i cel mai b`nos, a (17.12.2020). Contractele au continuat [i \n 2021
fost semnat de Fiterman Distribution SRL pe data la Spitalul Universitar de Urgen]` Militar Central
de 25.03.2020. De precizat c` toate contractele „Dr. Carol Davila” - 2.493.046 lei (16.01.2021). Nu
presupun furnizarea de medicamente. Revenind, \n ultimul rând, societatea Fiterman Distribution
primul contract a fost semnat cu Spitalul de SRL câ[tig` \n aceea[i zi, pe data de 18.01.2021,
Neuropsihiatrie Craiova, cu o valoare de 1.549.549 dou` contracte cu Institutul Oncologic „Prof. Dr.
lei. Lista continu` cu Institutul Oncologic „Prof. I. Chiricu]`” Cluj-Napoca, de 58.416.986 lei [i
Dr. I. Chiricu]`” Cluj-Napoca - 5.110.517 lei 6.260.567 lei. Totalul este important, de aproape
(02.05.2020), Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase „Sf. 192 de milioane de lei, adic` 40 de milioane de
Parascheva” Ia[i - 3.796.105 lei (03.06.2020), Institutul euro. De precizat c` pre]urile nu con]in TVA.
Regional de Oncologie (IRO) Ia[i - 67.242.796 lei Contractele au fost câ[tigate \n urma organiz`rii
( 25.07.2020). Tot la IRO a mai câ[tigat un contract mai multor licita]ii publice.
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|n timp ce banii curgeau
gârl`, la spitalul Arcadia
mureau pacien]i
|n edi]iile trecute ale cotidianului BZI a fost
relatat` situa]ia dramatic` a unui ie[ean care sa operat la spitalul Arcadia, din zona Cicoarei,
din Ia[i. Constantin Sofian avea 57 de ani [i a
murit dup` ce a suferit o interven]ie chirurgical`
pentru hemoroizi, la Arcadia. Medicul care a
preluat cazul este dr. Drago[ Chichir`u, medic
specialist chirurgie general`. Mariana Sofian, so]ia
lui Constantin, a povestit c` suferin]a b`rbatului
a început dup` ce a fost operat la Arcadia. |n
schimb, doctorul a recomandat s`-i fac` perfuzii
la domiciliu [i s` nu-l duc` la spital pentru a
preveni infectarea cu COVID-19.
Continuarea pe www.bzi.ro
Ciprian BOARU
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Cutremur `n administra]ia ie[ean\! Primarul
Mihai Chirica [i fostul primar Gheorghe
Nichita, trimi[i `n judecat\! Dosarul ıSkoda‰,
detonat `n Prim\ria Ia[i! Ce urmeaz\?
Cinci [efi din cadrul
municipalit`]ii ie[ene au fost
trimi[i ieri \n judecat` de c`tre
procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng`
Judec`torie. Primarul Mihai
Chirica, fostul primar
Gheorghe Nichita, directorul
executiv al Direc]iei Tehnice
Dumitru Petru Tomorug, [efa
Serviciului Juridic din Prim`rie
Doina Florescu [i fostul [ef al
Serviciului Administrativ
Costic` Eugen Chi[c` sunt
acuza]i de abuz \n serviciu \n
dosarul intitulat generic
„Skoda”
Administra]ia local` ie[ean` se cutremur`!
Primarul Mihai Chirica, fostul primar Gheorghe
Nichita [i al]i trei [efi din Prim`ria municipiului Ia[i
au fost trimi[i ieri \n judecat`! Procurorii \i acuz`
pe edili de abuz \n serviciu, \n dosarul „Skoda”!
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Judec`toria Ia[i i-au trimis ieri \n fa]a
instan]ei pe primarul Mihai Chirica, fostul primar
Gheorghe Nichita, directorul executiv al Direc]iei
Tehnice Dumitru Petru Tomorug, fosta [ef` a
Serviciului Juridic din Prim`rie Doina Florescu
[i fostul [ef al Serviciului Administrativ Costic`
Eugen Chi[c`. Acuza]iile aduse \n cazul celor
cinci actuali sau fo[ti func]ionari: abuz \n serviciu.

Ce spun procurorii ie[eni
despre dosarul „Skoda”
Anchetatorii au men]ionat ieri c`, pe 13 iunie
2019, a fost înregistrat la Parchetul de pe lâng`
Judec`toria Ia[i un dosar penal care \i prive[te pe
cei cinci func]ionari. Dosarul a ajuns la Parchet
ca urmare a disjungerii [i declin`rii competen]ei,
dispus` de c`tre reprezentan]ii Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie (DNA) - Serviciul Teritorial Ia[i.
Procurorii au anun]at c` au dispus trimiterea în
judecat`, în stare de libertate, a inculpa]ilor Mihai
Chirica, la data faptei viceprimar al municipiului
Ia[i, înlocuitor de drept al primarului, Gheorghe
Nichita, la data faptei primar, Dumitru Petru
Tomorug, la data faptei director executiv al Direc]iei
Tehnice [i Investi]ii din cadrul unit`]ii administrativteritoriale Municipiul Ia[i, Doina Florescu, la data
faptei [ef al Serviciului Juridic din cadrul unit`]ii
administrativ-teritoriale Municipiul Ia[i, [i Costic`
Eugen Chi[c`, la data faptei [ef al Serviciului
Administrativ din cadrul unit`]ii administrativteritoriale Municipiul Ia[i, pentru abuz în serviciu.
„În cursul anului 2013, inculpa]ii au demarat
o procedur` de achizi]ie nelegal`, procedur` în
baza c`reia, pe 16 mai 2013, Municipiul Ia[i a
încheiat 4 contracte de leasing opera]ional, în
calitate de utilizator, având ca obiect 3 autoturisme
marca Skoda Octavia [i unul Skoda Superb, cu
toate c`, la acel moment, le era interzis` autorit`]ilor
[i institu]iilor publice, potrivit articolului 24,
alineatul 1, din OUG nr. 34/2009, preluarea în
leasing de autoturisme. Durata contractului a fost
de 4 ani. Prin respectiva achizi]ie, s-a cauzat atât
o pagub` bugetului local al Municipiului Ia[i, în
cuantum de 503.482,17 lei, cât [i o v`t`mare a
intereselor legitime ale unit`]ii administrativteritoriale Municipiul Ia[i”, au afirmat procurorii.

Anchetatorii: „Au fost
\nc`lcate dispozi]iile legale!”
Procurorii au ad`ugat c` Mihai Chirica, \n
calitate de viceprimar al municipiului Ia[i, înlocuitor
de drept al primarului (autoritate executiv` a
administra]iei publice locale [i ordonator principal
de credite), în exercitarea atribu]iilor conferite
prin lege cu privire la gestionarea fondurilor
publice [i a patrimoniului public, cu referire la
repartizarea, angajarea, lichidarea [i ordonan]area
cheltuielilor bugetare, ar fi \nc`lcat legisla]ia.
„|n perioada februarie - mai 2013, în baza
unei rezolu]ii infrac]ionale unice, prin înc`lcarea
dispozi]iilor legale, inculpatul Mihai Chirica a
aprobat mai multe documente prin care se solicita
«achizi]ionarea a 4 autoturisme cu un grad de
operativitate ridicat [i dotate corespunz`tor»,
aprobând ulterior [i Caietul de sarcini privind
furnizarea a 4 autoturisme prin leasing opera]ional,
document în con]inutul c`ruia au fost inserate
specifica]ii tehnice proprii unui anume produc`tor
[i unei anume m`rci, respectiv ale m`rcii Skoda.
|n perioada februarie - mai 2013, în baza unei
rezolu]ii infrac]ionale unice, prin înc`lcarea
dispozi]iilor legale, inculpatul Gheorghe Nichita
a aprobat mai multe documente în vederea
achizi]ion`rii celor 4 autoturisme [i a semnat în
numele unit`]ii administrativ-teritoriale Municipiul
Ia[i (în calitate de utilizator), contractele de leasing
opera]ional în baza c`rora au fost pl`tite ratele
de leasing pân` la zi”, au subliniat anchetatorii
ie[eni.
Ace[tia au ad`ugat c`, în perioada februarie
- mai 2013, Dumitru Petru Tomorug a întocmit
[i semnat mai multe documente în vederea
achizi]ion`rii celor 4 autoturisme [i a semnat, în
numele unit`]ii administrativ-teritoriale Municipiul
Ia[i (în calitate de utilizator), contractele de leasing
opera]ional în baza c`rora au fost pl`tite ratele
de leasing pân` la zi, precum [i caietul de sarcini
privind furnizarea celor 4 autoturisme.

Procurorii spun c`
achizi]ia a fost nelegal`

avizat pentru legalitate mai multe documente în
vederea achizi]ion`rii celor 4 autoturisme [i a
semnat contractele de leasing opera]ional în baza
c`rora au fost pl`tite ratele de leasing pân` la
zi. De asemenea, în perioada februarie - mai 2013,
Costic` Eugen Chi[c` a întocmit [i semnat mai
multe documente în vederea achizi]ion`rii celor
4 ma[ini, inclusiv caietul de sarcini privind
furnizarea prin leasing opera]ional.
„Ac]iunile ilicite, conjugate ale inculpa]ilor au
determinat achizi]ia nelegal` de c`tre autoritatea
administrativ-teritorial` Municipiul Ia[i a serviciilor
de leasing opera]ional privind furnizarea a 4
autoturisme marca Skoda (în care se includ [i
serviciile aferente atribuirii de numere de înmatriculare
preferen]iale), cauzând atât o pagub` în cuantum
de 503.482,17 lei bugetului local al Municipiului
Ia[i (în perioada 20 mai 2013 - 30 mai 2017), cât
[i o v`t`mare a intereselor legitime ale unit`]ii
administrativ-teritoriale Municipiul Ia[i de a realiza
o bun` gestiune financiar` prin asigurarea legalit`]ii,
regularit`]ii, economicit`]ii, eficacit`]ii [i eficien]ei
în utilizarea fondurilor publice [i în administrarea
patrimoniului public. Prim`ria Municipiului Ia[i a
comunicat c` nu a fost constatat niciun prejudiciu
pe care autoritatea local` s` îl invoce, drept
urmare nu se constituie parte civil` în procesul
penal. În cauz` au fost dispuse m`suri asiguratorii.
Facem precizarea c` aceast` etap` a procesului
penal reprezint`, conform Codului de procedur`
penal`, finalizarea anchetei penale [i trimiterea
rechizitoriului la instan]` spre judecare, situa]ie
care nu poate s` înfrâng` principiul prezum]iei
de nevinov`]ie”, a men]ionat ieri Drago[ Bordianu,
prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i. De remarcat este, totu[i, faptul c` municipalitatea
a renun]at \nc` din 2017 la achizi]ia ma[inilor
respective dup` finalizarea leasingului. Astfel,
autoturismele au fost ridicate de firma care le-a
livrat, iar Prim`ria s-a orientat spre alte autoturisme
ulterior.

Declara]ia primarului Mihai
Chirica: „DNA nu a constatat
fapte de corup]ie \n dosar!”

|n continuare, procurorii au sus]inut c`, în
Primarul Mihai Chirica s-a ar`tat surprins de
perioada februarie - mai 2013, Doina Florescu a faptul c` procurorii ie[eni au decis s` trimit`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

dosarul \n instan]`. Edilul a men]ionat c` inclusiv
DNA nu a g`sit nereguli, lucru cu atât mai
surprinz`tor. „Am aflat din mass-media despre
faptul c` mai mul]i demnitari [i angaja]i ai Prim`riei
Municipiului Ia[i, printre care [i eu, au fost trimi[i
în judecat` în dosarul contract`rii serviciilor de
leasing pentru patru autoturisme. Opinia public`
trebuie s` [tie c`, în acest caz, deschis în urma
unei plângeri, inclusiv Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie
a f`cut verific`ri minu]ioase, înc` din 2013, timp
de circa 6 ani, constatând c` nu exist` fapte de
corup]ie \n competen]a sa”, a precizat ieri primarul
Mihai Chirica.
Edilul municipiului Ia[i a men]ionat c` bugetul
local nu a fost prejudiciat [i, cu atât mai mult,
situa]ia este extrem de ciudat`. „În plus, mai
multe expertize, inclusiv ale Cur]ii de Conturi,
precum [i instan]ele de judecat`, au demonstrat
c` nu exist` niciun prejudiciu pentru bugetul
local, motiv pentru care sunt surprins de aceast`
decizie! A[a cum am spus întotdeauna: am încredere
deplin` în actul de justi]ie [i vom colabora cu
judec`torii, astfel încât s` ne dovedim nevinov`]ia
cât mai repede. Personal, pentru a nu afecta
imaginea ora[ului nostru, am dorin]a ca acest
proces s` fie cât mai scurt [i rog instan]a s`
solu]ioneze acest dosar cu în]elepciune [i celeritate!”,
a ad`ugat edilul.

Ce au declarat [efii din
Prim`rie - Dumitru Tomorug:
„Nu comentez!”
Cei viza]i au ales s` nu comenteze \n vreun
fel decizia luat` de procurorii de la Parchetul de
pe lâng` Judec`toria Ia[i. Dumitru Tomorug, [ef
al Direc]iei Tehnice din Prim`rie, a men]ionat c`
sper` ca Justi]ia s` dea dreptate. „Nu comentez.
Nu consider c` am gre[it [i am \ncredere \n
Justi]ie!”, a precizat ieri Dumitru Tomorug. Pe
de alt` parte, Dorina Florescu, fost` [ef` a
Serviciului Juridic, s-a ar`tat surprins` de decizia
procurorilor. „Nu am [tiin]` despre acest lucru...
Nu comentez \n niciun fel!”, a men]ionat ieri
Dorina Florescu.
Ciprian NEDELCU
Vlad ROTARU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

Vânz`tor, studii medii, absolvent
promo]ia 2020, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.

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

Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

PRIM~RIA COMUNEI RO{CANI
anun]` publicul interesat de
Sudor, f`r` studii [i experien]`
întocmirea Planului Urbanistic
precizate, FARM CAMARA SRL.
General (P.U.G.) [i a
{ofer, studii medii, f`r`
Rela]ii la: 0729134149.
Regulamentului Local de
experien]` precizata,
Urbanism (R.L.U.) al comunei
Tâmplar, scoal` profesional`/
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
Ro[cani, jude]ul Ia[i. Observa]iile,
curs
calificare,
f`r`
experien]`
0743558787;
sugestiile
[i propunerile publicului
precizat`, DAS SERVICE SRL.
lilistancu2003@yahoo.com.
se primesc zilnic, în scris, sub
Rela]ii la: 0232/230637;
semn`tur`
[i cu datele de
{ofer autocamioane mare tonaj,
0232/262800; 0744275627;
identificare, la sediul Prim`riei
permis categ.BE-CE- DE,
service@das-instalatii.ro.
Comunei
Ro[cani,
în termen de
certificat transport rutier, DAS
45 de zile de la afi[area prezentei
Tâmplar universal, studii
SERVICE SRL. Rela]ii la:
inform`ri. Cet`]enii comunei care
generale/medii/profesionale; cu
0232/230637; 0232/262800;
sunt interesa]i pentru
/f`ra experien]`,
0744275627; service@dasintroducerea în intravilanul
WOODEN&ROOFING SRL.
instalatii.ro.
comunei sau scoaterea din
Rela]ii la: 0742129778;
Sofer automacaragiu, studii
intravilanul comunei a unor
0721409622; 0772169364;
medii, calificare, f`r` experien]`
terenuri sunt ruga]i s` se prezinte
irina.atudorei@gmail.com.
precizat`, certificat transport
la sediul institu]iei, la
Tehnician electrician, f`r` studii [i compartimentul Registratur` din
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
experien]` precizate, RANCON
DAS SRL. Rela]ii la:
cadrul Prim`riei Comunei
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
0232/230637; 0232/262800;
Ro[cani pân` la expirarea
office@das-instalatii.ro.
termenului de 45 de zile (
rancon93@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.

CITA}II
TOBOL VASILE OVIDIU, cu
domiciliul în sat Pocreaca, com.
Schitu Duca, jud. Ia[i, în calitate
de pârât în dosarul nr.
19790/245/2020 având ca
obiect divor] f`r` minori, este
chemat la Judecatoria Ia[i, sala
4, complet C01M, în ziua de
16.02.2021, ora 9.00, în proces
cu TOBOL GABRIELA în calitate
de reclamant`.

MEDIU
GRADINARIU IOAN titular al
“|ntocmire PUZ – Introducere
teren în intravilan [i construire
ansamblu de locuin]e pe teren
proprietate ” propus a se
amplasat în municipiul Ia[i,
extravilan Bucium, N.C.- 158076,
155091, jude]ul Ia[i, anun]`
publicul interesat asupra deciziei
etapei de \ncadrare – proiectul
de plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc la sediul APM Ia[i–
Calea Chi[in`ului nr. 43, \n zilele
de luni-joi (orele 8:00- 16.30) [i
vineri (orele 8:00- 14:00), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului .
SC CONSULTMED SRL, titular al
activitatii: activitate de asisten]`
spitaliceasca, CAEN8610, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de ob]inere a
autoriza]iei de mediu pentru
punctul de lucru amplasat în
localitatea, Ia[i, str. Pacurari nr
92 , jude]ul Ia[i. Informa]ii privind
documenta]ia depus` pot fi
ob]inute la sediul APM Ia[i,
strada Calea Chi[in`ului, nr. 43,
în zilele de luni - vineri, între orele
8:00-14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Ia[i, pe durata
derularii procedurii de autorizare.
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[iCalea Chi[in`ului, nr.43 zilnic,
(orele 8:00-16:00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i-Calea Chi[in`ului, nr.
43, \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.
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Peste 20 de ie[ence depistate cu leziuni
precanceroase au mers la consulta]ii la
IRO `n luna decembrie 2020! Pandemia
COVID-19 nu permite o organizare
sigur\ a activit\]ii Caravanei IRO
Peste 20 de paciente din Ia[i
depistate cu leziuni
precanceroase prin
intermediul Caravanei IRO s-au
prezentat la control \n luna
decembrie 2020. Nedepistate
la timp, aceste leziuni pot
conduce la cancer. Din luna
noiembrie \ns`, programul de
screening pentru cancerul de
col uterin a fost sistat
|n luna octombrie 2020, cadrele medicale de
la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Ia[i,
care coordoneaz` programul de screening pentru
cancerul de col uterin, au terminat activitatea \n
jude]ul Ia[i. Dup` ce au realizat testul Babe[Papanicolau \n cadrul programului, peste 20 de
paciente depistate cu leziuni precanceroase s-au
prezentat la consulta]ii \n luna decembrie. Din cauza
pandemiei COVID-19, echipa medical` din Caravana
IRO a suspendat activitatea \n luna noiembrie [i
au sperat c` vor putea relua pân` la finalul anului.
Acest lucru nu s-a \ntâmplat, de[i num`rul cazurilor
COVID-19 raportate este mai mic, riscul este \nc`
ridicat, spun medicii. Odat` cu imunizarea pacien]ilor
cu vaccinul anti-COVID-19, cre[te [i probabilitatea
ca activitatea Caravanei IRO s` fie reluat`.

Peste 20 de ie[ence s-au
prezentat la IRO dup` ce au
aflat c` au leziuni care pot
conduce la cancer
Femeile din jude]ul Ia[i care au efectuat
testul Babe[-Papanicolau prin intermediul Caravanei

IRO au f`cut pasul important. Peste 20 de paciente
s-au prezentat la IRO \n luna decembrie 2020
pentru investiga]ii [i tratament dup` ce au fost
depistate cu leziuni precanceroase. O pacient`
care nu descoper` la timp aceste leziuni se
supune riscului de a fi diagnosticat` cu cancer
de col uterin în stadiu avansat. „Am realizat
ultimele teste \n luna noiembrie 2020 \n jude]ul
Ia[i. Rezultatele sunt oferite \n aproximativ 30
de zile. |n luna decembrie, dup` ce au primit
ca rezultat c` au leziuni precanceroase, peste 20
de paciente au venit la IRO pentru consulta]ii
[i tratament. Cifra arat` c` ne \ncadr`m \n medie.
Având paciente testate \n mai multe jude]e, dup`
ce afl` de la noi c` au leziuni precanceroase,
sunt îndrumate c`tre medicul de familie. Acesta
le va da un bilet de trimitere c`tre ginecologul
care se afl` cât mai aproape de zona unde \[i
au domiciliul. Dup` analizele corespunz`toare vor
fi îndrumate pentru a primi tratamentul corespunz`tor”,
spune dr. Lauren]iu Bonta[, medic primar ginecolog
la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Ia[i.

Rezultatul testului Babe[Papanicolau arat` c` circa 20
la sut` dintre paciente au
leziuni precanceroase
Medicii de la Caravana IRO au tras linie la
final de an cu circa 1.700 de paciente testate \n
cadrul programului de screening pentru cancerul
de col uterin. |n medie, 20 la sut` dintre paciente
sunt depistate cu leziuni precanceroase. Din fericire,
spun medicii, nu au fost depistate paciente cu
cancer de col uterin. „Odat` cu relaxarea m`surilor
impuse pentru \mpiedicarea r`spândirii COVID19, vom relua activitatea Caravanei IRO. Pandemia
COVID-19 a redus activitatea, având \n vedere c`

\n anul 2019 au fost realizate circa 6.000 de teste,
iar \n 2020 a sc`zut cu o treime. |n medie, 20
la sut` dintre paciente sunt depistate cu leziuni
precanceroase. Este vital pentru paciente s` fac`
un test Babe[-Papanicolau. Diferen]a dintre o
leziune precanceroas` [i cancer de col uterin este
dat` de timpul pe care \l au la dispozi]ie pentru
a \mpiedica dezvoltarea. Pacientele au o perioad`
lung` de timp, de 10-15 ani, \n care pot depista
astfel de leziuni precanceroase pân` a dezvolta
cancerul de col uterin. Din p`cate, sunt multe
paciente care nu merg la un astfel de control
timp de peste 15 ani”, mai spune medicul ie[ean.

Activitatea Caravanei IRO
cuprinde anual 6 jude]e din
Regiunea Moldovei
În luna noiembrie, Caravana IRO urma s`
ajung` în zonele defavorizate din jude]ele Boto[ani

[i Bac`u, pentru a oferi [ansa femeilor defavorizate
s` fac` testul Babe[-Papanicolau, testul de depistare
a cancerului de col uterin.
Din p`cate îns`, pandemia de COVID-19 lea împiedicat planul. Pe lâng` aceste jude]e,
caravana mai ajunge an de an [i \n Neam],
Suceava [i Vaslui.
Din cauza pandemiei de COVID-19, num`rul
femeilor care pot face testul de depistare a
cancerului de col uterin în Caravana IRO a
sc`zut [i din cauz` c` timpii de dezinfectare
dup` fiecare pacient` sunt mult mai mari. Pe
de alt` parte, unele persoane sunt reticente din
frica de a nu se infecta cu coronavirus. Femeile
care nu s-au prezentat de mult timp la o consulta]ie
sunt \ndrumate de medici s` se programeze cât
mai curând. Depistarea bolii \n stadii precoce a
salvat numeroase vie]i.
Alexandra ABONICESEI

Conferin]a „Noi perspective ale educa]iei în era digital`”,
aflat` la edi]ia a III-a, organizat` de Liceul
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil” Ia[i
„Noi perspective ale educa]iei în
era digital`”, aflat` la edi]ia a III-a,
este o interesant` conferin]`
organizat` de Liceul Teoretic de
Informatic` „Grigore Moisil” Ia[i,
ce s-a desf`[urat cu ocazia
„Zilelor LIIS 2021”, prin care a
început s`rb`torirea jubileului
acestei institu]ii - 50 de ani de
înv`]`mânt informatic în România
Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil”
Ia[i a derulat conferin]a „Noi perspective ale
educa]iei în era digital`”, aflat` la edi]ia a III-a.
Aceasta s-a desf`[urat cu ocazia „Zilelor LIIS
2021”, prin care a început s`rb`torirea jubileului
acestei institu]ii - 50 de ani de înv`]`mânt
informatic în România. Comunic`rile au vizat
subiecte actuale: informatizarea educa]iei, solu]iile
la provocarea înv`]`mântului on-line, rela]ionarea
migran]ilor digitali (profesorii) [i a nativilor digitali

(elevii), pericolele înv`]`mântului la distan]`, dar
[i despre gestionarea emo]iilor.

La conferin]` au avut loc
schimburi de idei, perspective,
strategii între mediul
universitar [i mediul
preuniversitar
|n cadrul conferin]ei au avut loc schimburi
de idei, perspective, strategii între mediul universitar
[i mediul preuniversitar, prin participarea a 100
de cadre didactice din [colile din jude] [i a
invita]ilor care au sus]inut lucr`ri în plen. „Neam bucurat de sugestiile oferite de Romeo Cre]u
- dezvoltator de oameni [i ini]iator al proiectului
«D`ruie[te pentru educa]ie», despre aducerea
st`rii de bine în sala de clas`, sprijinirea elevilor
pentru a-[i descoperi pasiunile [i cum am putea
s` fim ferici]i la [coal`. Prin performan]ele ob]inute

în competi]iile na]ionale [i interna]ionale de
informatic` [i robotic`, implementând constant
noi tehnologii în educa]ie, prin crearea de softuri
[i resurse educa]ionale deschise, având ateliere
de robotic` ce inspir` elevii pasiona]i de STEM”,
a transmis prof. dr. Adina Romanescu, directorul
de la Informatic`.

S-au dezvoltat parteneriate cu
firmele IT din Ia[i care s-au
concretizat în schimburi de
bune practici

Liceul de Informatic` a dezvoltat constant
parteneriate cu firmele IT din Ia[i care s-au
concretizat în schimburi de bune practici în
dezvoltarea de competen]e, în furnizarea de
training-uri, testarea produselor intelectuale,
dezvoltarea de parteneriate interna]ionale, în
reamenajarea de spa]ii de înv`]are [i laboratoare.
Workshop-ul „Educa]ie în era digital`” a venit
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

în întâmpinarea [colii de a crea curriculum
relevant pentru pia]a muncii. Doar împreun`,
cadre didactice, elevi, p`rin]i, reprezentan]i din
companiile IT vor putea oferi elevilor oportunit`]i
de dezvoltare adecvat`. La workshop au participat
200 de liceeni, al`turi de absolven]i ai Liceului
Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil”, care
ast`zi lucreaz` în diferite companii IT sau speciali[ti
în dezvoltarea de competen]e. Elevii au aflat de
la angaja]i c` sunt deosebit de apreciate competen]ele
de comunicare [i li s-au prezentat aspectele,
lucrurile care te pot împiedica în atingerea
poten]ialului maxim. De asemenea, speciali[tii în
resurse umane au vorbit despre recrut`ri, despre
strategiile concuren]iale sau colaborative din
organiza]ii, convingându-i pe elevi c` au un mare
poten]ial pe care trebuie s` [i-l dezvolte la nivel
maxim.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Ce lovitur\! UTA Arad, cel
mai tare transfer din istoria
clubului. Câ]i bani vor
intra în conturile ar\denilor
Cei de la UTA Arad au realizat cel mai tare transfer din
istoria clubului. Ar`denii vor primi 1,65 milioane de euro din
transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma. Dennis Man a
fost vândut de UTA în 2016 la FCSB [i a p`strat atunci [i 11%
dintr-o eventual` revânzare.
{efii celor de la UTA Arad probabil c` se felicit` pentru
afacerea Dennis Man. Tân`rul atacant lateral a fost vândut în
2016 la FCSB [i au avut atunci inspira]ia s` p`streze procent
dintr-o revânzare, astfel c` Dennis Man s-a transformat acum în
cel mai tare transfer din istoria clubului.

Lucr\ri ample de
modernizare la
stadionul din Boto[ani!
ıNu mai st\m dup\ CNI!‰
Stadionul din Boto[ani, care nu se afl` la standardele
impuse de UEFA, va fi modernizat! Anun]ul a fost f`cut de
primarul ora[ului, Cosmin Andrei. Edilul a spus c` toate
lucr`rile vrea s` le fac` din banii pe care-i are în buget [i a
cerut [i ajutorul celor din Consiliul Local.
„Am aprobat în Consiliul Local achizi]ia unei suprafe]e de
teren de care avem nevoie pentru extindere. La stadionul
Municipal exist` un proiect foarte ambi]ios în care se propune
construirea unor facilit`]i adiacente stadionului, cl`diri care s`
deserveasc` [i alte entit`]i care pot desf`[ura acolo activit`]i
chiar [i comerciale. Ca s` mi[c`m lucrurile, s` nu mai st`m
dup` CNI în ceea ce prive[te documenta]ia, o facem din
bugetul local sau cel pu]in a[a o s` propun [i sper s` fie de
acord consilierii la votul pe buget”, a declarat primarul
Boto[aniului, Cosmin Andrei.

Valeriu Iftime, trist din cauza
condi]iilor existente la stadionul
din Boto[ani. Ce spunea în 2020

Dennis Man, cel mai tare transfer din
istoria celor de la UTA Arad
Nu numai Gigi Becali este fericit pentru transferul lui Dennis
Man la Parma. Cei de la UTA Arad î[i freac` [i ei palmele [i
a[teapt` s` ca transferul s` se realizeze. În 2016, UTA l-a vândut
pe Dennis Man la FCSB contra sumei de 300.000 de euro. Ulterior,
au încasat înc` 120.000 de euro din diferite bonusuri. A fost
atunci cel mai scump juc`tor din istora UTA-ei, record doborât
de plecarea lui Adrian Petre la Esbjerg, în 2017, pentru 500.000
de euro.
{efii celor de la UTA au avut îns` inspira]ia s` treac` în
contractul transferului lui Dennis Man o clauz` pentru cazul în
care juc`torul va fi revândut. Ar`denii au p`strat 11% dintr-un
eventual transfer [i acum a[teapt` cu ner`bdare mutarea lui
Dennis Man la Parma.
Cum suma de transfer este de 12 milioane de euro, plus
bonusuri care se ridic` la 3 milioane de euro, UTA ar urma s`
primeasc` în conturi pân` la 1,65 milioane de euro. UTA ar urma
s` direc]ioneze o parte din aceast` sum` c`tre Atletico Arad, club
la care Dennis Man a început fotbalul.

Dennis Man, cel mai tare transfer din
istoria fotbalului românesc
Transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma va stabili
[i un nou record pentru fotbalul românesc. Atacantul de 22 de
ani va deveni cel mai scump juc`tor din istoria fotbalului românesc.
În acest moment, recordul este de]inut de Nicolae Stanciu, pentru
transferul c`ruia Anderlecht a pl`tit în 2016 nu mai pu]in de 9,7
milioane de euro.

TOP 5 cei mai scumpi juc`tori din Liga I:
Nicolae Stanciu, Anderlecht, 2016 – 9,7 milioane de euro
Vlad Chiriche[, Tottenham, 2013 – 9,5 milioane de euro
Valentin Mih`il`, Parma, 2020 – 8,5 milioane de euro
Alexandru Mitri]`, New York City, 2019 – 8 milioane de euro
Florin Gardo[, Southampton, 2014 – 6,8 milioane de euro
Parma [i FCSB au ajuns la un acord pentru transferul lui
Dennis Man, care urmeaz` s` plece contra sumei de 12 milioane
de euro, plus 3 milioane de euro bonusuri, în func]ie de performan]ele
juc`torului.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Patronul Valeriu Iftime a dezv`luit ce s-a întâmplat când
a venit reprezentantul UEFA pentru a face o evaluare a arenei
din Boto[ani. „Sunt prea trist cu stadionul. S` dea Dumnezeu
s` trec de meciul `sta, numai c` urm`torul meci trebuie s`-l
joc în alt` parte. Am sperat pân` ast`zi, când a venit observatorul
UEFA, care pur [i simplu ne-a f`cut de râs. De fapt, ce se
întâmpl`? Când ne-am licen]iat, am cerut s` fim categoria a
doua, care poate sus]ine turul 1 [i turul 2. Dar la turul 3
trebuie un alt stadion [i au alte condi]ionalit`]i. Toate acele
condi]ionalit`]i, în opinia mea, ]ineau doar de spectatori. {i
atunci, într-o noapte, când dormeam eu prost, am zis: b`, dar
nu se poate s` facem o adres` c`tre UEFA? S` le spunem
c`, dac` tot nu vin spectatori, nu avem nevoie de parcare, de
nu [tiu ce veceuri speciale, nu [tiu ce parchet. {i UEFA a
zis da, în condi]iile în care juca]i f`r` spectatori, dar s` vin`
reprezentantul UEFA, care s` fac` o evaluare. M-a evaluat sub
Liga I, adic` e ru[inos stadionul nostru. Îmi pare r`u s` o
spun, dar sunt dezam`git, de diminea]`, de când am aflat. Mai
merge cu echipe din astea din Balcani, cu echipe din fosta
Iugoslavie, din Kazahstan, dar dac` vrei s` aduci echipe serioase,
trebuie s` ai condi]ii UEFA. Suntem departe. E un semnal
mare de alarm` tras autorit`]ilor. De 6 ani am avut un proiect
personal, am mers cu el peste tot, l-am prezentat la consiliul
local”, a spus Valeriu Iftime.
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Bursa bârfelor

|n ce hal a agiuns un fost sinator din
târg! Se miloge[te pe la unul, pe la altul,
doar-doar i-or traduce [i publica fi]uicile!
Babetele bârfitoare \ncep \n for]` edi]ia de ast`zi, cu una
despre un fost sinator de pren târg, pre numele s`u D`nu] Scurtu.
Gurile rele spun c` endevidu’, acu’, c` a r`mas f`r` sc`unelul
cald [i moale, pe banii statului, tot \ncearc` s` dea o nou` lovitur`
pe la enstetutul coltoral rumân. Cic` nenea Scurtu se tot miloge[te
pe la pretenarii lui useri[ti, doar-doar i s-or traduce [i publica
fi]uicile pren str`in`t`]uri, ca s` ia [i el ne[te lovele gr`mad` [i,
\n plus, s` se poat` l`uda c` uite \n câte limbi este el cetit! Numai
c` unii au cam ridicat din sprâncene când au v`zut ce vrea Scurtu
[i l-au sf`tuit s` se \ntoarc` la universitate [i s` stea lini[tit \n
b`ncu]a lui. |ns`, dup` cum \l [tiu babetele bârfitoare pe D`nu],
nu credem c` se va potoli, pentru c` lupul \[i schimb` p`rul, dar
n`ravul...

Combina]ii periculoase pe axa
Vaslui-Ia[i, cu multe lovele la mijloc!
Iat` detaliile afacerii!
|n continuarea rubricu]ei, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre un personaj mic [i chel, dar cu mult tupeu. Ei, de o vreme
\ncoace, Ar`g`zel Pompa tot bate apa-n piu` cu spetalul `la mobil
de numa-numa. Chiar dac` nu mai are vreo treab` cu cej`ul ori
cu spetalul, Ar`g`zel tot d` pe goarn` enforma]ii de pe acolo,
alimentat de Alinu]a Pompa, blond`ciunea de la Eurovest. La mijloc
e [i Mitic` cel Buzat, [`fu]ul cej`ului vasluian. Mitic` a preluat
el Eurovestul ca mare [`f [i, cum e pezedist, ca Ar`g`zel, \i d`
`stuia toate enforma]iile ca s` atace actuala conducere a cej`ului
de la E[i. Adic` ei deturneaz` toat` combina]ia f`cut` anul trecut,
aruncând vina \n curtea `stora de acuma! Unde mai pui c`, ieri,
când a fost luat` la rost de [`fimea de la cej`u, Alinu]a s-a enternat
la spetal, c` o durea-n cot de toat` treaba! A[a c` o s` ne mai
a[tept`m la scurgeri de informa]ii cu spetalul \n gura lui Ar`g`zel
[i-n zilele urm`toare.

Fonc]ionarii de la enstetu]ia asta
stau cu limba scoas` dup` [p`gu]e!
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint` una
despre ne[te amploaia]i de la o enstetu]ie public`, pe care \i cam
m`nânc`... spatele. Gurile rele spun c`, dup` ce o amploaiat` de
la hameliorare \n zootehnie a fost prins` c` a luat [pag`, colegii
fumeii par s` nu se fi lini[tit. Cic` `[tia umbl` acuma un pic mai
cu aten]ie [i folosesc t`t felul de cuvinte codate, chipurile ca s`
nu se prind` b`e]ii cu ochi alba[tri! |n plus, cic` cel mai des
folosit cuvânt e „cadou”. Numai c` a ap`rut o problem`, pentru
c` fermierii nu prea în]eleg sau se fac c` nu prea \n]eleg ce
înseamn` asta. Ba chiar lucrul `sta s-ar fi petrecut recent, când
un fermier a cam ridicat din umeri când un fonc]ionar i-a spus,
la controlul în ferm`, cuvântul magic! Acu’, r`mâne de v`zut dac`
amploaia]ii continu` astfel de practici! |n orice caz, babetele
bârfitoare nu-i v`d bine dac` nu-[i v`d de treaba lor!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
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Caz [ocant! B\rbatul care
s-a aruncat `n aer al\turi de
copilul s\u la Piatra Neam] a
discutat `nainte de a recurge
la acest gest cu reporterii
BZI. Ce avea pe suflet tân\rul
tat\ care voia s\-[i omoare
copilul `n semn de protest
B`rbatul care a aruncat \n aer
apartamentul \n care se afla al`turi de fiul
s`u a discutat cu reporterii BZI \nainte de
a recurge la acest gest. {tefan Bocancea
era nemul]umit de faptul c` fiul s`u se
afla \n custodia mamei [i a precizat c` dea lungul timpului i s-au f`cut nedrept`]i.
Reporterii BZI au \ncercat s`-l l`mureasc`
pe b`rbat c` nu este bine ceea ce are \n
gând [i au anun]at poli]ia
Caz [ocant la Piatra Neam]. Un b`rbat [i-a aruncat apartamentul
\n care se afla al`turi de fiul s`u \n vârst` de 7 ani \n aer. Cu câteva
minute \nainte de a arunca \n aer locuin]a, {tefan Bocancea a luat
leg`tura cu reporterii BZI. |ntr-o discu]ie telefonic`, b`rbatul a povestit
c` tr`ie[te o adev`rat` dram` [i are de gând s` recurg` la un gest
extrem. „Am ajuns la c`p`tul puterilor. Vreau s` recurg la un gest
extrem. Copilul este la mine, nu vreau s` \l dau mamei pân` nu mi
se face dreptate. Am fost condamnat la 4 ani cu suspendare pentru
viol. Mama copilului a vrut s` \ntre]in` rela]ii sexuale cu mine, iar
mai apoi a mers la poli]ie s` fac` plângere c` s` poat` s` profite \n
instan]`, s` m` distrug`”, a spus {tefan Bocancea. Reporterul BZI
care a discutat cu tat`l nemul]umit a \ncercat s`-i explice b`rbatului
c` un gest extrem nu \l ajut` la nimic. Bocancea a trimis pe adresa
redac]iei o poz` cu mai multe butelii de gaz al`turi de copilul s`u.

{i-a dus gândurile negre pân` la cap`t
Reporterii BZI au luat leg`tura cu purt`torul de cuvânt al
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Neam] [i i-au spus ce gânduri are
{tefan Bocancea. Purt`torul de cuvânt a precizat c` va lua leg`tura
cu colegii s`i. Dup` câteva ore, purt`torul de cuvânt al IPJ Neam]
l-a contactat telefonic pe reporterul BZI cu care discutase [i i-a spus
c` tat`l nemul]umit a provocat o explozie atunci când poli]i[tii au
ajuns la u[a acestuia. „Poli]i[tii au intervenit la domiciliul unui b`rbat
care amenin]a c` arunc` în aer întreg blocul. Acesta era nemul]umit
de faptul c` a pierdut custodia copilului. B`rbatul se afla în cas` cu
propriul fiu. În momentul în care poli]i[tii de la SAS au intervenit,
b`rbatul a aprins focul, iar în urma acestui lucru a fost declan[at`
o explozie. B`rbatul se afl` în custodia poli]i[tilor, iar copilul a fost
transportat la spital”, au precizat reprezentan]ii IPJ Neam].

Pompierii au intervenit
pentru lichidarea incendiului
Apartamentul \n care locuia b`rbatul al`turi de fiul s`u a fost
distrus \n totalitate. Pompierii au intervenit dup` ce poli]ia a cerut
sprijin. „Ca urmare a unei solicit`ri venite din partea IPJ, pompierii
au intervenit pentru localizarea [i lichidarea unui incendiu produs la
un apartament din municipiul Piatra Neam]. La locul solicit`rii s-au
deplasat pompierii din cadrul Deta[amentului Piatra Neam] cu o
autospecial` complex` pentru interven]ie, o autospecial` pentru lucru
la în`l]ime [i o autospecial` pentru stingere cu ap` [i spum`. Incendiul
s-a produs ca urmare a unei acumulari de gaze (de la butelii) întrun apartament situat la primul etaj dintr-un bloc de locuin]e din
strada Grigore Ureche. To]i locatarii din bloc au fost evacua]i”, au
precizat cei de la ISU Neam].

Copilul a suferit arsuri
\n urma exploziei produse
B`rbatul care a aruncat apartamentul \n aer are acum de dat
explica]ii \n fa]a legii. Cel mai probabil va fi re]inut, iar \n func]ie
de decizia judec`torilor ar putea petrece urm`torii ani \n spatele
gratiilor. Copilul acestuia a suferit arsuri \n urma exploziei, iar \n
cursul serii trecute a fost transportat la un spital din Ia[i. De precizat
este faptul c` micu]ul este \n afara oric`rui pericol, \ns` va avea
nevoie de \ngrijiri medicale. {tefan Bocancea a fost [i el evaluat de
medici. Iat` c` un semnal de alarm` pe care b`rbatul a vrut s`-l
trag` pentru a-[i c`uta dreptatea i-a adus acestuia mari probleme cu
legea. Dup` ce va fi externat, micu]ul se va \ntoarce \n grija mamei
sale. Reporterii BZI v` vor ]ine la curent cu acest caz.

Drago[ SAVIN
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