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Milioane de euro se scurg pe drumurile
din Iași, după o schemă clasică.
Mahării asfaltului își betonează
contractele pe spatele fraierilor
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Adrian
Corduneanu,
„Beleaua de la Iași”,
s-a filmat printre
pistoale și mitraliere,
iar imaginile au
ajuns pe Facebook!
actualitate 9

Adrian Corduneanu, unul dintre cei mai vocali
membri ai clanului Corduneanu, s-a filmat
printre pistoale și mitraliere. Interlopul a
ajuns într-un magazin de arme din afara țării
și a vrut să le arate internauților...

Cea mai
tânără femeie de
afaceri din Iași
a deschis un
restaurant
pe roți, în Copou
economic

7

Tânăra antreprenoare din Iași a riscat și a
investit toți banii într-un restaurant pe roți, în
luna mai 2020, imediat după ce nu a mai fost
stare de urgență. Nu se plânge de clienți și
pentru că cererea a fost tot mai mare, a mai
angajat încă un șofer pentru livrări...
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Peste 7.000 de ieșeni au
fost imunizați cu o doză de vaccin
anti-COVID-19 în prima etapă!
Reacțiile adverse înregistrate au
fost nesemnificative și puține

actualitate 8

Dezvoltatorii imobiliari fac
milioane de euro pe nervii șoferilor
care tranzitează Buciumul!
Proiectele imobiliare sufocă zona
Bucium. Vizavi de un cartier de case
urmează să fie construite mai multe
blocuri de locuințe colective. De ani
buni se vorbește despre o soluție
pentru descongestionarea traficului.
Noile proiecte vor îngreuna și mai
mult misiunea Primăriei care, de
fapt, autorizează astfel de investiții
actualitate 8

Pedofil la 74 de ani! Două fetițe,
de 7 și 9 ani, supuse unor
perversiuni sexuale inimaginabile!
Un individ în vârstă de 74 de ani a
fost pedepsit de magistrați, după ce
a fost acuzat de corupere de minori
și tentativă de viol. Constantin Gaiță
a contestat decizia primei instanțe,
iar dosarul său a ajuns acum la
Curtea de Apel Iași. Pensionarul
este acuzat că s-a masurbat în fața
unor fetițe de 7 și 9 ani, care sunt
verișoare și sunt vecinele sale
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Noi modific\ri la taxele
[i impozitele din Ia[i!
Pont pentru ie[enii
care `[i pl\tesc
datoriile la Prim\rie
Consiliul Local ar urma s` ia \n calcul un nou proiect
legat de taxele [i impozitele din Ia[i. Direc]ia General`
Economic` [i Finan]e Publice Locale (DGEFPL) a municipiului
Ia[i a ini]iat un proiect \n acest sens, document care a intrat
deja \n dezbatere public`. Acesta prevede o serie de modific`ri
\n ceea ce prove[te plata taxelor. Printre noile modific`ri apar
[i cele \n beneficiul ie[enilor care au penalit`]i [i care pot
sc`pa de acestea, dac` \[i achit` d`rile la bugetul local pân`
la 31 martie 2021. Practic, pot ob]ine anularea acestora dac`
\[i achit` sumele restante de pe urma taxelor. „Debitorii care
la data de 14 mai 2020 beneficiaz` de e[alonarea la plat` a
obliga]iilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, precum [i cei
care ob]in e[alonarea în perioada cuprins` între 14 mai 2020
[i 31 martie 2021, pot beneficia de anularea dobânzilor,
penalit`]ilor [i tuturor accesoriilor”, se arat` \n proiectul de
hot`râre ini]iat de Prim`ria Ia[i.

Modific`ri la taxele [i impozitele din Ia[i.
Noi m`suri propuse la Consiliul Local
|n plus, municipalitatea va lua \n calcul [i alte aspecte
pentru restan]ierii la Direc]ia Economic`. Practic, debitorii
care la 14 mai 2020 beneficiaz` de e[alonarea la plat` a
obliga]iilor fiscale, pot beneficia de anularea penalit`]ilor dac`
e[alonarea la plat` se finalizeaz` pân` la data depunerii cererii
de anulare a accesoriilor. În acest caz, accesoriile incluse în
ratele de e[alonare cu termen de plat` dup` 14 mai 2020
achitate, odat` cu plata ratei de e[alonare, vor fi restituie.
„Cererea de anulare a accesoriilor se poate depune pân` la
31 martie 2021 inclusiv. De asemenea, pot depune cerere de
anulare a accesoriilor [i persoanele fizice/juridice aflate \n
insolven]`. Toate celelalte prevederi referitoare la tratamentul
aplicat obliga]iilor amânate la plat` sau pentru care este
declan[at` procedura de executare silit` prin poprire \[i
prelungesc valabilitatea pân` la 31.03.2021 inclusiv”, se mai
arat` \n proiectul de hot`râre.

Cât au pl`tit ie[enii taxe
[i impozite \n 2020?
Ultimul raport al Finan]elor locale, emis pentru 31 decembrie
2020, arat` c` \ncas`rile pe anul trecut au fost ceva mai
sc`zute fa]` de 2019. Încas`rile au sc`zut [i din cauza pandemiei
COVID-19, foarte pu]ine persoane achitând taxele [i impozitele
din Ia[i \n sistem online. |n ultima perioad`, municipalitatea
ie[ean` a propus [i o serie de schimb`ri \n ceea ce prive[te
taxele locale. Este vorba despre o cre[tere u[oar` a taxelor.
Pe de alt` parte, cei care \[i pl`tesc taxele pân` la 31 martie
2021 pot beneficia de o reducere cu 10 la sut` a sumelor
respective.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Milioane de euro se scurg pe
drumurile din Ia[i, dup\ o
schem\ clasic\. Mah\rii
asfaltului `[i betoneaz\
contractele pe spatele fraierilor
O afacere din bani publici se deruleaz` an
de an, din bugetul jude]ului Ia[i.
Contractele de desz`pezire pe drumurile
din Ia[i au ajuns s` reprezinte o adev`rat`
lovitur` pentru [mecherii din lumea
asfaltatorilor
O schem` clasic` a ajuns s` fie derulat` la vârful Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i \n ultimii ani. Totul cu largul concurs al lui
Maricel Popa, fostul pre[edinte al CJ Ia[i. Fostul [ef al jude]ului
a facilitat ca desz`pezirea drumurilor jude]ene din Ia[i s` ajung`
la unul din apropia]i, abonat la contractele cu CJ Ia[i \n ultimii
4 ani. Firmele din grupul Eky, grup gestionat de controversatul
Ioan Echimov, au pus mâna pe desz`pezirea drumurilor jude]ene
pe parcursul mandatului precedent, dar [i pe o parte din cel
actual. Iar sumele \ncasate de firmele lui Echimov nu sunt deloc
de neglijat, asta \n ciuda faptului c` ninsorile nu au fost la fel
de pronun]ate ca \n anii anteriori. |ns`, ace[tia au g`sit modalitatea
prin care s` trag` totu[i banii de pe urma sumelor alocate la
desz`pezirea drumurilor din Ia[i.

Afacerea anului pe drumurile din Ia[i.
Iat` cum s-au scurs banii
din desz`pezirea jude]ului!
Pe contractul anterior la desz`pezirea drumurilor din Ia[i
\ncheiat pe 2 ani, situa]ia a fost cât se poate de clar`. |n mod
normal, contractele de desz`pezire arat` c` se pl`tesc orele de
a[teptare [i interven]iile pe traseu. Asta poate duce la o economie
\n cazul \n care iarna este blând`, cantit`]ile de z`pad` fiind
minime. La Ia[i nu s-a \ntâmplat acest lucru. Dimpotriv`, pre]urile
la perioada de a[teptare au fost extrem de mari, printre cele mai
ridicate din ]ar`, ceea ce a f`cut ca firmele lui Ioan Echimov s`
\ncaseze suficien]i bani.

Pre]uri uria[e pentru desz`pezirea
drumurilor din Ia[i. Contractele
au curs f`r` probleme
Dac` DJADP ceruse, de exemplu, aproape 28 de lei pe ora
de a[teptare pentru o autofrez`, societatea Eky Route SRL a
ofertat 90 de lei. DJADP ceruse 25,66 lei pe ora de a[teptare
pentru un autogreder, \n vreme ce firma a ofertat 50 lei. La
capitolul paraz`pezi, Direc]ia de Drumuri solicitase 100 lei pe
metru liniar, \n vreme ce Ioan Echimov a ofertat 200 lei. De
asemenea, pre]ul estimat la manoper` era de 8 lei pe or`, iar

firma lui Ioan Echimov a cerut 15 lei. Pentru indicatoarele rutiere
cuprinse \n contract, pre]ul estimat era de 543 lei pe bucat`, \ns`,
firma respectiv` a cerut 1.000 lei. {i culmea, contractul a curs
lini[tit, f`r` obiec]ii din partea celor care au f`cut estim`rile de
la DJADP Ia[i. De exemplu, pentru 3 autogredere \n tot sezonul
s-au pl`tit peste 212 mii lei. La 3 autofreze s-a ajuns la peste 540
mii lei. Al`turat celorlalte puncte subsidiare, s-a ajuns la o gaur`
de circa 1 milion de lei pe sezonul de desz`pezire anterior, fonduri
care puteau foarte bine s` fie p`strate \n bugetul Direc]iei de
Drumuri. Aceast` sum` este legat` strict de pre]urile de a[teptare,
nu [i de cele de interven]ie.

Contract nou pentru drumurile din Ia[i.
Afacerea a fost parafat`
cu fosta conducere a CJ Ia[i
{i \n actualul sezon de desz`pezire a drumurilor din Ia[i
situa]ia pare a fi similar`. Eky Route a ofertat pre]uri asem`n`toare
ca cele din sezonul anterior. Contractul \ncheiat pe iernile 20202021 [i 2021-2022 nu mai poate fi schimbat \ns`. Asta face ca
ie[enii s` piard` enorm, iar actuala conducere a CJ Ia[i s` fie
cu mâinile legate. Contractul de desz`pezire a fost \ncheiat cu
largul concurs al lui Maricel Popa, fostul [ef al CJ Ia[i, [i Ciprian
Ciucan, directorul DJADP. Maricel Popa a \nlesnit contracte de
peste 30 de milioane de euro \n 4 ani de mandat pentru firmele
lui Ioan Echimov. |n multe situa]ii, lucr`rile s-au derulat cu
probleme, aspectele fiind semnalate de Inspectoratul de Stat \n
Construc]ii sau Curtea de Conturi. |ns`, combina]iile la nivel \nalt
au continuat \ntre cei doi prieteni f`r` nicio problem`.
Vom reveni!
Vlad ROTARU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Un ora[ `ntreg a disp\rut din jude]ul
Ia[i! Detalii uluitoare despre ie[enii
care nu mai sunt de g\sit nic\ieri
`n ultimii ani
Un ora[ din jude]ul Ia[i a
disp`rut complet de pe hart`
\n ultimii ani. Circa 200.000 de
persoane cu domiciliul \n
jude]ul Ia[i au disp`rut subit
dup` ce [i-au f`cut actele de
identitate. De[i popula]ia
jude]ului Ia[i se afl` aproape
de un 1 milion de locuitori,
realitatea din spatele acestei
cifre este cu totul alta
O situa]ie tot mai ciudat` a ajuns s` se
\nregistreze \n jude]ul Ia[i. Cifrele oficiale fac ca
un ora[ \ntreg din jude]ul Ia[i s` fie afectat de
ceea ce s-a \ntâmplat \n ultimii ani. |n anul 1992,
popula]ia din jude]ul Ia[i, dup` domiciliu, era de
823 de mii de persoane. Aproape 30 de ani mai
târziu, popula]ia jude]ului Ia[i a ajuns la circa 1
milion de locuitori, conform datelor oficiale ale
autorit`]ilor. |n timp ce \n alte zone din ]ar`
num`rul locuitorilor scade tot mai mult, \n mai
multe localit`]i din jude]ul Ia[i num`rul locuitorilor
a crescut uluitor \n ultimii ani. |n afara municipiului
Ia[i, alte localit`]i din zona metropolitan` au
cunoscut o explozie demografic` uria[`. |ns`
toate acestea apar doar \n actele oficiale. |n
realitate, cre[terea demografic` este una destul
de sc`zut` [i constant`, raportat de la an la an.

Un ora[ din jude]ul Ia[i, trecut
\n documentele oficiale
Chiar dac` \n acte, \n jude]ul Ia[i sunt aproape
1 milion de persoane, \n realitate, \n cele 98 de
localit`]i tr`iesc circa 800.000 de persoane. Restul
de 200.000 de persoane intr` la categoria celor
care, dup` ce [i-au f`cut actele de identitate, au
plecat mai departe. |n cea mai mare parte, este
vorba de persoane din Republica Moldova, persoane
care [i-au f`cut acte de identitate pe localit`]i

ie[ene [i au plecat \n alte ]`ri din Uniunea
European`. Acestea sunt \ns` \nregistrate \n
documentele ie[ene ca popula]ie dup` domiciliu.

Peste 50 de mii de persoane
\n plus \n 5 ani \n jude]ul Ia[i.
Iat` datele reale din
localit`]ile ie[ene
|n ultimii 5 ani (2015-2020), popula]ia jude]ului
Ia[i a crescut \n acte cu 52 de mii de persoane.
Dac` \n anul 2015 erau \nregistrate 916.599
persoane, cifra a crescut u[or de la an la an.
|n 2016, popula]ia a crescut cu \nc` 10 mii de
persoane, ajungând \n 2020 la 968.512 ie[eni
trecu]i \n documente [i \nregistra]i \n localit`]ile
din jude]ul Ia[i. |ns` num`rul acesta reprezint`
popula]ia dup` domiciliu, nu [i cea rezident`.
„Popula]ia dup` domiciliu la 1 iulie 2020 \n jude]ul
Ia[i a crescut cu 12.296 persoane fa]` de anul
precedent. Aceast` cre[tere poate fi explicat` \n
special pe seama migra]iei dinspre Republica
Moldova [i a migra]iei interjude]ene. Vorbim de
schimb`ri de domiciliu din alte jude]e \n jude]ul
Ia[i. Dac` ne uit`m pe popula]ia rezident`, vedem
c` este o sc`dere u[oar` \n statistici. La 1 ianuarie
2020 erau 792.692 persoane \n jude]ul Ia[i, fa]`
de 793.559 la momentul similar al anului 2019.
Diferen]a dintre popula]ia dup` domiciliu [i cea
rezident` se reg`se[te \n ceea ce numim migra]ie
extern` temporar`. Este vorba de cet`]eni cu
domiciliul stabil \n jude]ul Ia[i care au emigrat
\n alte jude]e sau \n str`in`tate”, a precizat Ciprian
Iftimoaei, directorul adjunct al Direc]iei Jude]ene
de Statistic` Ia[i.

Cum arat` popula]ia din cel
mai mare ora[ din jude]ul Ia[i?
70.000 de persoane \n
30 de ani \n municipiul Ia[i
Popula]ia din municipiul Ia[i este \n prezent
de 388.000 de persoane conform documentelor

oficiale. |n 1992, popula]ia municipiului re[edin]`
de jude] era de 316.913 persoane. |n ultimii ani,
popula]ia ora[ului a crescut datorit` ie[enilor
muta]i din mediul rural, dar [i a celor proveni]i
din jude]ele \nvecinate. O explozie a popula]iei
s-a \nregistrat \n comuna Miroslava, unde sunt
peste 22.000 de persoane. |n anul 2015, popula]ia
era de exemplu de 15 mii de persoane \n localitatea
de lâng` Ia[i. Miroslava este [i localitatea cu
cre[terea cea mai mare a popula]iei raportat la
dimensiunea acesteia din jude]ul Ia[i.

Cre[teri artificiale ale
popula]iei din Ia[i. Num`r uria[
de moldoveni \n tot jude]ul
|ns`, \n jude]ul Ia[i sunt localit`]i care au
crescut artificial din cauza cet`]enilor din Republica
Moldova. De exemplu, \n comuna Mo[na sunt
trecute peste 6.700 de persoane dup` domiciliu,
\ns` popula]ia real` este de circa 2.000 de
persoane. Iar comuna Mo[na este doar un exemplu
\n acest sens. „Popula]ia dup` domiciliu se refer`
la num`rul persoanelor cu cet`]enie român` [i
domiciliu pe teritoriul României. Domiciliul unei
persoane este adresa la care aceasta declar` c`
are locuin]a principal`, trecut` în actul de identitate
(buletin/ carte de identitate), a[a cum figureaz`
la serviciile de eviden]` a popula]iei. Acest indicator
statistic nu ]ine cont de re[edin]a obi[nuit` a

unei persoane sau motivul absen]ei de la domiciliul
care este trecut în actele de identitate”, a men]ionat
Ciprian Iftimoaei, directorul adjunct al Direc]iei
Jude]ene de Statistic` Ia[i.

Un nou recens`mânt al
popula]iei \n jude]ul Ia[i.
Ie[enii vor fi num`ra]i
din nou \n 2022
|n 2022 ar urma s` fie organizat din nou
recens`mântul popula]iei [i locuin]elor. Acesta
urma s` fie organizat \n cursul lui 2021, \ns` a
fost amânat din cauza pandemiei COVID-19. Ultimul
recens`mânt al popula]iei \n România a avut loc
\n 2011. Conform datelor de acum 10 ani, \n
jude]ul Ia[i erau 872.347 persoane. |n 10 ani a
ap`rut astfel \n acte un nou ora[ \n jude]ul Ia[i,
detaliu care \ns` poate induce \n eroare. „Recens`mântul
Popula]iei [i Locuin]elor, care va fi organizat anul
viitor, va aduce date proaspete privind popula]ia
rezident`. Este o cercetare statistic` exhaustiv`,
care cuprinde toate unit`]ile statistice observate,
\n cazul de fa]` popula]ie [i locuin]e. Indicatorul
pentru popula]ia rezident` este estimarea bazat`
pe un model econometric care integreaz` date
din mai multe surse administrative”, a mai spus
directorul adjunct al DJS Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Topul prenumelor la nou-n`scu]i \n Ia[i \n 2020! Ie[enii
au renun]at la numele excentrice pentru bebelu[ii lor
DLEP Ia[i a \ntocmit recent topul
prenumelor la nou-n`scu]i \n Ia[i
\n 2020. Acest top cuprinde cele
mai c`utate prenume pentru b`ie]i
[i fete, dar [i prenumele compuse.
|n acest an, ie[enii par c` au
renun]at la a-[i mai numi copiii
dup` persoane celebre
Peste 7.500 de nou-n`scu]i au fost \nregistra]i
\n decursul anului 2020 \n Ia[i. |n plin` pandemie
COVID-19, num`rul de na[teri a fost u[or mai
sc`zut fa]` de anul 2019 (7.830 na[teri). Cu toate
acestea, reprezentan]ii Direc]iei Locale de Eviden]`
a Persoanelor (DLEP) Ia[i au ar`tat c` situa]ia
nu este alarmant`. |n plus, ie[enii au decis [i
anul acesta s` aleag` pentru copiii lor nume
tradi]ionale [i s` renun]e la cele excentrice. Dac`
\n anii anteriori erau ie[eni care \[i numeau
bebelu[ii dup` sportivi faimo[i sau personaje din
telenovele, situa]ia s-a schimbat.

Topul prenumelor la noun`scu]i \n Ia[i \n 2020. Care au
fost cele mai c`utate?
Conform DLEP Ia[i, \n cursul anului 2020
s-au \nregistrat 7.541 de na[teri. Dintre acestea,
3.707 au fost b`ie]i. Cele mai frecvente nume
au fost Matei (55 de ori), Alexandru (52 ori),
{tefan (45 ori), Andrei (38 ori), David (35 ori)
sau Luca (27 ori).
De asemenea, tot la capitolul b`ie]i, topul
numelor a mai cuprins [i Teodor (27 ori), Tudor
(23 ori), Filip (23 ori) [i Victor (21 ori). |n topul
prenumelor la nou-n`scu]i \n Ia[i pe 2020, cel
mai c`utat nume la fete a fost Maria (77 ori).
Acesta a fost urmat de Anastasia (33 ori), Ioana
(28 ori), Teodora (25 ori), Ilinca (24 ori), Natalia
(23 ori). De asemenea, \n top apar [i nume
precum Sofia (22 ori), Olivia (22 ori), Ecaterina
(21 ori), Ana (21 ori). „În anul 2020, la Serviciul
de stare civil` Ia[i au fost înregistrate 7.541 de

acte de na[tere. Dintre acestea, 3.707 au fost
fete, iar 3.834 au fost b`ie]i. Cele mai frecvente
prenume alese de p`rin]i sunt Andrei, {tefan,
Alexandru, respectiv Maria, Ioana sau Elena.
Lunile cu cele mai multe acte de na[tere întocmite
au fost octombrie, când s-au \nregistrat 751 de
documente, iunie, cu 745 documente, [i septembrie,
cu 695 documente”, a spus Marius Bodoga,
directorul DLEP Ia[i.

Topul numelor compuse \n
municipiul Ia[i. Iat` lista
complet` pe 2020
|n topul numelor compuse, la b`ie]i apare
David-Andrei (41 ori), Matei-Andrei (25 ori),
Rare[-Andrei (22 ori), Tudor-Andrei (16 ori),
David-Gabriel (16 ori), Nicolas-Andrei (15 ori),
Matei-{tefan (15 ori). |n acest top apar [i EduardAndrei (15 ori), David-{tefan (15 ori) [i DominicAndrei (15 ori). La fete, cel mai frecvent nume
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compus este Eva-Maria (83 ori), urmat de SofiaMaria (61 ori) [i Anastasia-Maria (31 ori). De
asemenea, \n top apare [i Anastasia-Elena (25
ori), Ilinca-Maria (22 ori), Sofia-Ioana (22 ori),
Anastasia-Ioana (21 ori), Antonia-Maria (21 ori),
dar [i Eva-Ioana (21 ori). „În conformitate cu
legisla]ia în materia actelor de stare civil`,
înregistrarea na[terii se face de structura de
stare civil` din cadrul Serviciului. Se poate face
[i de ofi]erul de stare civil` din cadrul prim`riei
unit`]ii administrativ-teritoriale în a c`rei raz` sa produs evenimentul. Ofi]erul de stare civil`
are obliga]ia de a refuza motivat, comunicând în
scris declarantului, înregistrarea prenumelor
formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele
asemenea. Acestea pot afecta ordinea public` [i
bunele moravuri sau interesele copilului, dup`
caz”, a mai men]ionat directorul DLEP Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Peste 7.000 de ie[eni au fost imuniza]i cu
o doz\ de vaccin anti-COVID-19 `n prima
etap\! Reac]iile adverse `nregistrate au
fost nesemnificative [i reduse ca num\r
|n jude]ul Ia[i, de pe data de 27 decembrie 2020 [i pân` pe
13 ianuarie 2021 au fost vaccinate anti-COVID-19 un num`r de
7.595 de persoane. Pentru început au fost vizate cadrele medicale
atât din sectorul privat, cât [i din cel de stat. Din prima etap`
au f`cut parte to]i angaja]ii din domeniul s`n`t`]ii, asistente
medicale, personal TESA, studen]i voluntari în unita]i sanitare [i
reziden]i, dar [i angaja]ii din centrele sociale. În cea de-a doua
etap` sunt incluse persoanele din categoriile de risc, cu vârste
de peste 65 de ani sau care sufer` de afec]iuni cronice [i angaja]ii
din institu]iile statului. Serul Pfizer este recomandat pentru
imunizarea persoanelor cu vârsta mai mare de 16 ani [i care nu
sufer` de o boal` acut`. Pentru a se stabili dac` o persoan` poate
fi sau nu imunizat` cu acest ser, se completeaz` un chestionar
[i se fac analize. Dup` acest triaj se respect` pa[ii urm`tori. Pe
data de 15 ianuarie 2021 \ncepe etapa a doua de vaccinare cu
beneficiarii centrelor sociale. Ace[tia sunt planifica]i pentru centrele
mobile \n urma \nregistr`rii pe platforma online. Apar]in`torii,
[efii centrelor din care fac parte, dar [i ei \n mod individual sau \nscris pentru imunizarea \mpotriva virusului SARS-CoV-2. Circa
330.000 de persoane din categoria celor peste 65 de ani [i/sau
cu boli cronice din jude]ul Ia[i sunt vizate pentru cea de-a doua
etap` de vaccinare anti-COVID-19.

Ieri, \n ultimele 24 de ore, un num`r de 919
ie[eni au fost vaccina]i anti-COVID-19
Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i monitorizeaz` pe raza
jude]ului situa]ia vaccin`rii anti-COVID-19. Miercuri, 23 ianuarie
2021, pân` la ora 10:00, au fost vaccina]i 7.595 de ie[eni. |n
aceste zile se preg`tesc echipele, dar [i centrele de vaccinare
pentru categoria de persoane inclus` \n cea de-a doua etap`.
Etapa a doua \ncepe cu imunizarea beneficiarilor din centrele
sociale, urmând ca de luni s` fie incluse toate persoanele cu
vârst` de peste 65 de ani [i/sau cu boli cronice din jude]ul Ia[i.
„6.676 pân` ieri diminea]`, (n.r.- 12 ianuarie 2021) plus alte 919
persoane de ieri-diminea]`, pân` azi-diminea]`. Centrele de vaccinare
[i personalul medical vor fi definitivate pân` vineri. Cel târziu
luni va deveni opera]ional` [i platforma online pentru \ncrierea
persoanelor de peste 65 de ani [i cu boli cronice. Totodat`,
personalul Spitalului de Boli Infec]ioase va intra la rapel, conform
instruc]iunilor cu privire la administrarea vaccinului Pfizer”, spun
reprezentan]ii DSP Ia[i.

A fost vorba despre o asistent` medical` care a avut un frison
[i care a primit ca tratament medicamentul Paracetamol. Duminic`,
17 ianuarie 2021, primii ie[eni vaccina]i vor intra la rapel.

Reac]iile adverse \ntâlnite dup`
vaccinarea \mpotriva noului tip de virus
|n cazul vaccinului \mpotriva COVID-19, dezvoltat de Pfizer
BioNtech, medicii spun c` reac]iile adverse nu sunt prea diferite
de cele deja existente la alte tipuri de vaccin. Formele reac]iilor
adverse pot fi u[oare sau moderate [i trebuie monitorizate de
c`tre un medic infec]ionist [i un medic de Terapie Intensiv`.
Conform prospectului, printre reac]iile adverse \ntâlnite se num`r`:
durere de cap, durere sau irita]ie la nivelul locului de administrare
a vaccinului, dureri articulare, frisoane, oboseal`, febr`, grea]`,
insomnie. Practic, imediat dup` vaccinare, orice persoan` va fi
supravegheat` \n centrul \n care i s-a administat serul pentru o
perioad` de 15 - 30 de minute. |n acest fel se poate interveni
imediat \n cazul apari]iei reac]iilor adverse, echipa de medici
asigurând tratamentul necesar. „Dintre cei 7.959 de ie[eni vaccina]i,
aproximativ 17 au avut reac]ii adverse u[oare. Nu a fost raportat`
c`tre institu]ia noastr` nicio reac]ie grav`”, au mai ad`ugat
reprezentan]ii DSP Ia[i.

Centrele [i echipele de vaccinare
sunt \n curs de definitivare,
spun reprezentan]ii DSP Ia[i
Centrele de vaccinare [i personalul medical care se vor ocupa
de administrarea serului \mpotriva noului coronavirus nu sunt
\nc` definitivate. Reprezentan]ii DSP Ia[i sper` ca ast`zi cele trei
centre mobile s` fie preg`tite pentru a doua etap`. Pân` luni se
fac demersurile pentru a se definitiva situa]ia [i pentru celelalte
31 de centre fixe care vor asigura vaccinarea popula]iei. |n data
de 11 ianuarie 2021, prima etap` a campaniei de vaccinare antiCOVID-19 a cuprins [i personalul din centrele reziden]iale [i
medico-sociale. |n cadrul DGASPC Ia[i, din totalul de 1.259 de
angaja]i doresc s` se imunizeze 624. |n ceea ce prive[te num`rul
beneficiarilor cu vârsta de peste 16 ani care doresc s` se vaccineze,
din totalul de 862 s-au \nscris pe liste 707. Pentru imunizare,
angaja]ii s-au \nscris individual pe platforma online care \i planific`
la unul dintre centrele de vaccinare din jude]. Prin intermediul

centrelor mobile, \n num`r de trei \n momentul de fa]`, se va
face vaccinarea beneficiarilor.

Categoriile incluse \n cea de-a doua
etap` de vaccinare se vor
programa pe platforma online
Reprezentan]ii DSP Ia[i spun c`, cel mai probabil, persoanele
incluse \n a doua etap` se vor putea programa pe platforma online
\ncepând cu data de 15 ianuarie 2021. Ace[tia vor apela la medicul
de familie care se va ocupa de \nscrierea pe platforma online, la
apar]in`tori sau se vor putea \nregistra singuri. |nregistrarea pe
platforma online de c`tre medicul de familie va face \n primul
rând un triaj medical, prin care se va asigura faptul c` pacien]ii
programa]i au o afec]iune care \i \ncadreaz` \n categoria bolnavilor
cronici. Multe persoane sunt \nc` reticente \n ceea ce prive[te
serul \mpotriva COVID-19 [i a[teapt` mai mult timp pentru a lua
decizia final`. |n jude]ul Ia[i au fost preg`tite pentru vaccinarea
popula]iei un num`r de 31 de centre fixe [i 3 mobile. Dintre
centrele fixe, 16 sunt amenajate \n municipiul Ia[i, patru \n Pa[cani,
restul fiind \n localit`]ile: Tg. Frumos, Holboca, Popricani, Miroslava,
Tome[ti, Hârl`u, Ciurea, Belce[ti, R`duc`neni, Podu Iloaiei [i
Deleni. Centrele mobile de vaccinare vor ajunge \n localit`]ile
\ndep`rtate din jude]ul Ia[i, acolo unde se a[teapt` ca num`rul
de doritori s` fie mult mai sc`zut. De asemenea, acestea vor fi
utilizate [i pentru imunizarea persoanelor din centrele reziden]iale.
Alexandra ABONICESEI

Personalul Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i intr` la rapel pe
data de 17 ianuarie 2021
Campania gratuit` de vaccinare anti-COVID-19 a \nceput \n
jude]ul Ia[i cu imunizarea cadrelor medicale din Spitalul de Boli
Infec]ioase din Ia[i. |ncepând cu data de 27 decembrie 2020, un
num`r de 260 de angaja]i ai unit`]ii medicale s-au vaccinat treptat.
|n prima zi a campaniei, 75 de cadre medicale au primit prima
doz` de vaccin. Dr. Florin Ro[u, managerul spitalulul, a fost
primul ie[ean imunizat \mpotriva virusului SARS-CoV-2. Peste 90
la sut` din totalul angaja]ilor unit`]ii medicale [i-au exprimat
dorin]a de imunizare. Dintre ace[tia un un singur cadru medical
a prezentat o reac]ie advers` imediat dup` administrarea vaccinului.
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Inedit [i monden, la Ia[i! Amintiri [i
secven]e spectaculoase, mai pu]in [tiute, cu
marele Mihai Eminescu `n capitala Moldovei
Totul intr` \n categoria inedit [i monden [i
s-a petrecut la Ia[i! La 15 ianuarie 2021
(mâine) se aniverseaz` 171 de ani de la
na[terea marelui Mihai Eminescu! Dincolo
de evenimentele organizate, an de an cu
acest prilej, o serie de amintiri [i
secven]e spectaculoase, mai pu]in [tiute,
merit` a fi scoase \n prim-plan, pentru
noua genera]ie
Inedit [i monden! Sunt momente legate de viata [i activitatea
marelui poet [i om de cultur` Mihai Eminescu! Pu]ini mai sunt
cei care \[i mai aduc aminte de clipele aparte pe care acesta lea derulat la Ia[i. Ele pleac` de la pozi]ia sa de revizor [colar,
respectiv de la o vizit` f`cut`, acum aproape un secol [i jum`tate,
\ntr-o unitate educa]ional` aflat` la marginea jude]ului. De la
faimoasele „aventuri” cu prietenul s`u Ion Creang` la „Bolta Rece”
[i pân` la obiectele ce i-au apar]inut acestuia, toate sunt aspecte
inedite [i mondene \ntâmplate \n Capitala Moldovei [i care amintesc
de via]a lui Mihai Eminescu. Ceasul din aur cu trei capace al
lui Mihai Eminescu, d`ruit în anul 1881 de c`tre tat`l s`u,
c`minarul Gheorghe Eminovici, este unul dintre obiectele faimoase,
aflate la Ia[i, [i care amintesc de poetul „nemuririi” noastre.

Revizorul Eminescu: „Totul pleac` de la
netrebnicia administra]iei... Prevede peste
tot sume ne\nsemnate \n bugetul ei pentru
[coal`, \nc`t tot bugetul [coalei este cât a
treia parte din leafa domnului primar”
La 70 de kilometri de ora[ul Ia[i, undeva la grani]a cu jude]ele
Vaslui [i Neam], totul pare desprins dintr-o alt` lume. Localnicii
\[i duc traiul patriarhal. La 24 august 1875, Mihai Eminescu,
proasp`t numit revizor [colar pentru jude]ele Vaslui [i Ia[i, venea
\n inspec]ie la [colile de aici. El prezenta, mai târziu, realit`]ile
\nv`]`mântului moldav de la acele timpuri care sunt asem`n`toare
cu ceea ce se \ntâmpl` acum. Totul este consemnat \ntr-un procesverbal, p`strat \n original pân` ast`zi, de la prima sa inspec]ie ca
revizor [colar. „Ast`zi (24 august 1875), inspectând {coala Tansa,
am putut constata c` satul acesta, cât [i pe cel invecinat (Suhule])
sunt foarte proprii pentru [coal`, c` elevii s-ar putea urca la
num`rul de 50 - 60, c` locuitorii, \n genere, nu se \mpotrivesc la
trimiterea lor. Dac` frecven]a este mic`, cauza e a o c`uta numai
\n netrebnicia administra]iei comunale, care priveste [coala ca un
lucru de prisos, \nchiriaz` un local nesuficient, \n care pot \nc`pea
abia treizeci de copii, las` [i acest local descoperit [i \n stare
proast`… Prevede peste tot sume ne\nsemnate \n bugetul ei pentru
[coal`, \ncât tot bugetul [coalei este cât a treia parte din leafa
domnului primar (care este de 2.400 lei)”, scrie aprig din condei,
\n calitatea sa de „inspector al [coalelor”, Mihai Eminescu.

Dorind s` \l confrunte pe primarul de
atunci al Tansei, Mihai Eminescu constat`
c` acesta a dat bir cu fugi]ii!
Exact ca \ntr-o scen` pur desprins` din Caragiale, dorind s` \l
confrunte pe primarul de atunci al Tansei, Mihai Eminescu constat`
c` acesta a dat bir cu fugi]ii! Acesta nu a avut curajul s` ofere
explica]ii cu privire la proasta manier` de gospod`rire a educa]iei.
„Voind a cere l`muriri de la domnul primar \n aceast` privin]`,
domnia lui a g`sit de cuviin]` de a se dep`rta de sat, l`sând pe
un membru al consiliului comunal [i pe un ajutor de notar \n locul
s`u ca s`-mi dea l`muriri cuviincioase. Domnul primar nu a crezut
de cuviin]` a m` trata ca pe egalul s`u [i a l`sat inferiori f`r` nicio
\nsemn`tate cu care s` intru \n discu]ie asupra intereselor [coalei.
V`dita rea-voin]` a acestui domn m` face s` abstrag de la comunica]iile
ce mi le-ar fi putut face interesantele personagiuri de la prim`rie”,
se mai arat` \n raportul revizorului Eminescu.

Moldovei. {i acum spiritul eminescian d`inuie [i inspir` actualele
genera]ii de elevi [i profesori. „Spiritul lui Eminescu ne cuprinde
[i acum pe noi, genera]iile actuale. Printre [colile inspectate de
c`tre acesta a fost, la acele vremuri, [i a noastr`. V` spun c`
cea mai intens` [i grea munc` a lui Eminescu a fost cea \n
calitate de revizor! El a \ntocmit un raport dur despre starea
material` a \nv`]`mântului [i a militat mereu pentru metode
moderne de educa]ie [i de sus]inere cu burse a elevilor foarte
buni. |n memoria noastr` este vie [i acum trecerea lui Mihai
Eminescu prin Tansa. Oricum, el a fost revizor doar timp de 340
zile, \n intervalul 1 iulie 1975 [i 4 iulie 1876. Tocmai pentru c`
a fost un om corect [i care a atacat mereu modul \n care era
tratat` [coala din Moldova, a [i fost \nl`turat din func]ie. Oricum,
zona unde a venit el este una de vechi r`ze[i, oameni gospodari
[i cu un spirit aparte”, povestea, \n trecut, Mihai B`l`[el, profesor
de Limba [i literatura român` de 35 ani.

Mihai Eminescu a gustat din
goldanele [i apa de la Tanasa
|n scurta sa vizit` \n comuna ie[ean`, Mihai Eminescu a
poposit la un pahar de vorb` cu s`tenii. Chiar a [i gustat faimoasele
goldane (prune) [i a b`ut apa de izvor. A [i mers pe uli]ele
satului, a vorbit cu oamenii despre [coal`. A ajuns la o fântân`,
s-a odihnit [i a b`ut ap` de izvor. Mihai Eminescu a îndeplinit
fuc]ia de revizor [colar al jude]elor Ia[i [i Vaslui printr-un ordin
al Ministerului |nv`]`mântului [i Cultelor condus de Titu Maiorescu.
Luându-[i în primire postul, se apuc` de lucru cu o responsabilitate
de invidiat, conjugat` cu spirit administrativ, punctualitate, ordine
[i disciplin`. Noul revizor [colar îndeplinea un enorm volum de
munc` fiindc` trebuia, de dou` ori pe an, s` inspecteze 152 de
[coli.

ruin`tura într-un loc de b`utur` devenit curând faimos. Aici, se
pare, s-au cunoscut Creang` [i Eminescu, poetul sfâr[ind repede
prin a-l aduce pe povestitor la {edin]ele Junimii. Chiar Eminescu
î[i adusese la „Bolta Rece” o can` anume, de sticl` roz riglat`,
cu capac de zinc, ca nu cumva aburul rece al b`uturii s` se
piard` în v`zduh”. Pe de alt` parte, legendele [i amintirile legate
de cei doi corifei ai scriitorimii din România arat` c`, adesea
ie[ind de la „Pogor”, cei doi aveau discu]ii aprinse, unele soldate
cu amenin]`ri dure. În pofida acestora, dup` ce treceau aburii
alcoolului [i mahmureala de rigoare, redeveneau cei mai buni
camarazi.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Pe perioada mandatului de func]ionar
[colar, Eminescu \ntocme[te
zeci de rapoarte [i reclama]ii
Pe perioada mandatului de func]ionar [colar, Eminescu
\ntocme[te zeci de rapoarte, reclama]ii [i chiar propuneri pentru
\mbun`t`]irea actului de \nv`]`mant, \n special \n mediul rural,
de unde provenea, [i unde erau de departe [i cele mai mari
probleme. Iat` ce constata marele poet \n peregrin`rile sale prin
noroaie: „…copii goi [i bolnavi, \nv`]`tori ignoran]i [i rau pl`ti]i,
administratori superficiali, toate acestea \ngreuiate de cre[terea
\mpozitelor, menite a hr`ni aceast` stare de lucruri, nu sunt
condi]iunile normale pentru [coli bune…”. Una din [colile din
jude]ul Ia[i inspectate de poet a fost [i cea din Andrie[eni, pe
care a g`sit-o \nchis` din cauza lipsei de lemne. „...Dup` ce s-a
f`cut focul am inspectat-o din nou la 3 ore f`r` un sfert, cum
m-am \ntors de la {ipote. Am aflat prezen]i un copil \n clasa a
IV-a, doi \n clasa a III-a, patru \ntr-antâia. R`spunsurile lor au
fost peste tot slabe. Domnul \nv`]`tor e \ns`rcinat de a comunica
urm`toarele prim`riei locale: 1. {coala s` fie aprovizionat` cu
lemne, care se vor preda \nv`]`torului \n natur`; 2. P`rin]ii copiilor
s` fie obliga]i s` le cumpere c`r]i \n regul`; 3. Avertismentele
s` se execute cu stricte]a, pentru ca obligativitatea \nv`]`mantului
s` nu fie o iluzie…”. Mai departe, despre [coala de la Pris`cani,
noteaz`: „{coala acolo e asemene zidit` de Stat \ns` e aproape
\n ruin`, \ncât chiar \n prezent nu se poate ]ine [coala \n el.
|nv`]`torul nu [i-a primit de 10 luni salariul, pe care ]ine \n debit
la comun`”.

Modul în care petreceau Mihai Eminescu
sau Ion Creang` este unul
dintre episoadele spumoase
din trecutul ora[ului Ia[i

Alte clipe de legend` erau reprezentate de modul în care
petreceau [i s`rb`toreau marii Mihai Eminescu [i Ion Creang`.
Este unul dintre episoadele spumoase din trecutul ora[ului Ia[i.
Cei doi, de cele mai multe ori, „pierdeau” nop]i în [ir la un
p`h`rel, atât la crama de la „Casa Pogor”, cât [i la „Bolta Rece”.
Fondat` la 1875 [i numit` ini]ial
Despre acest local, inclusiv George C`linescu reliefa, chiar în
{coala Comunal` Model,
lucrarea „Via]a lui Mihai Eminescu”, urm`toarele: „Bolta Rece era
institu]ia din Tansa este una dintre
o crâ[m` de mahala, în Dealul S`r`riei, a[ezat` în pivni]ele [i
primele fondate \n zona Moldovei
hrubele nesfâr[ite [i adânci ale unor case boiere[ti d`râmate de
Fondat` la 1875 [i numit` ini]ial {coal` Comunal` Model, mult, din care nu mai r`m`seser` decat boltele subterane. Un
institu]ia din Tansa este una dintre primele fondate \n zona grec, Amiras, f`cuse în ele depozite mari de vinuri [i pref`cuse
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Salubris SA caut\ firm\
pentru distribuirea
coresponden]ei!
Contractul este
de 40.000 de euro
Firmele de distribuire a coresponden]ei pot
câ[tiga un contract de 40.000 de euro pus la
dispozi]ie de Salubris SA, firma de salubritate
a Prim`riei Ia[i. Procedura este programat` la
finalul lunii ianuarie 2021. Contractul se va
desf`[ura pe o perioad` de 1 an
Firma de salubritate a Prim`riei Ia[i caut` firme care s`
furnizeze servicii de distribuire a coresponden]ei. Pe data de
29.01.2021 este programat` licita]ia pentru achizi]ia serviciilor.
Prevederea bugetar` a procedurii este de 191.750 lei, f`r` TVA,
aproximativ 40.000 de euro. Comisia de evaluare va alege
oferta cu pre]ul cel mai mic. „Conform programului anual al
achizi]iilor pentru anul 2021, este necesar` \ncheierea unui
contract de prest`ri servicii distribuire coresponden]`. Autoritatea
contractant` urm`re[te achizi]ionarea de servicii de distribuire
coresponden]` pentru a asigura distribuirea coresponden]ei
autorit`]ii contractante atât la nivelul jude]ului [i municipiului
Ia[i, cât [i la nivel na]ional”, se arat` \n caietul de sarcini. |n
2020, contractul a fost câ[tigat de c`tre o firm` din Bucure[ti.

Vor fi trimise peste 80.000 de plicuri \n
cadrul contractului de distribuire
Conform necesarului, Salubris SA trebuie s` trimit` 11.000
de plicuri cu confirmare de primire [i 75.000 de plicuri f`r`
confirmare de primire. „Num`rul de trimiteri men]ionat este
estimativ, fiind calculat pe o perioad` de 12 luni. Volumul de
trimiteri poate fi majorat sau diminuat \n func]ie de necesit`]ile
autorit`]ii contractante. Num`rul de plicuri difer` de la o lun`
la alta. Autoritatea contractant` va expedia coresponden]a (0g
- 2.000g) \n plicuri format C4, format C5, fomat C6, format
DL 110x220 simplu [i cu fereastr`. Prestatorul serviciilor se
oblig` s` asigure expedierea coresponden]ei la destinatar. Prin
acoperire na]ional` se \n]elege capacitatea de a distribui
corersponden]a la orice adres` de coresponden]` de pe \ntreg
teritoriul na]ional, respectiv livrarea trimiterilor la orice adres`
de coresponden]` de pe teritoriul României. |n aces sens,
ofertan]ii vor prezenta lista punctelor de lucru [i aria de
acoperire a acestora”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii.

Firma de salubritate achizi]ioneaz`
materiale de protec]ie pentru anagaja]i
Totodat`, Salubris SA a anun]at o licita]ie pe data de
21.01.2021 pentru furnizarea mai multor loturi de dezinfectan]i
[i m`[ti de protec]ie. Procedura a fost \mp`r]it` \n mai multe
loturi: m`[ti de protec]ie de unic` folosin]` (10.000 buc.), m`[ti
de protec]ie din bumbac, reutilizabile (16.000 buc.), gel
dezinfectant (1.500 litri), dezinfectant lichid pentru suprafe]e
(200 litri). „Materialul din care vor fi confec]ionate m`[tile
trebuie s` fie ne]esut, s` includ` un strat de filtrare lipit sau
pozi]ionat \ntre straturile de material, trebuie s` aib` 3 straturi
[i minimum 3 pliuri. Produsul nu trebuie s` se rup` sau s`
se destrame \n timpul utiliz`rii. Materialul din care este
confec]ionat` masca trebuie s` fie hipoalergenic [i s` nu con]in`
substan]e toxice sau periculoase pentru organism”, se arat` \n
descrierea lotului cu m`[ti. Contractul are o valoare estimat`
de 20.000 euro, f`r` TVA.
Ciprian BOARU
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Ie[enii au achizi]ionat 46 de
ma[ini noi cu voucherele
acordate `n programele
Rabla [i Rabla Plus.
Valoarea total\ a tichetelor
acordate de AFM este de
aproape un milion de lei
Noi dosare au fost aprobate de ie[enii
care au depus cereri \n programele Rabla
[i Rabla Plus. Valoarea total` a tichetelor
acordate de Administra]ia Fondului pentru
Mediu, \n Ia[i, este de aproximativ un
milion de lei. Sumele pe care le-au primit
ie[enii sunt cuprinse între 6.500 [i 9.000
de lei, în func]ie de ma[ina pe care au
vrut s` o achizi]ioneze.
Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM) a analizat noi
dosare depuse de ie[eni, \n programele Rabla [i Rabla Plus.
Ace[tia au primit noi tichete necesare achizi]ion`rii de ma[ini
noi, beneficiarii primind \n total 53 de vouchere în valoare de
885.500 de lei, cu ajutorul c`rora [i-au cump`rat 46 de ma[ini
noi. O parte dintre ma[inile noi pe care le-au achizi]ionat ie[enii
sunt electrice hibrid [i pur electrice, fiind vorba de 16 astfel de
autoturisme. Suma aprobat` pentru aceste categorii de autovehicule
este de aproape 600.000 de lei. |n urma verific`rilor efectuate de
speciali[tii AFM, au fost aprobate 20 de dosare pentru 26 de
autovehicule (20 de prime de casare a câte 6.500 de lei, 12
ecobonusuri pentru autovehicule noi cu CO2,96g/km NEDC/GPL/GNC
în valoare de 1.000 de lei [i 5 ecobonusuri pentru autovehicule
hibrid în valoare de 2.500 de lei), cu o valoare total` aprobat`
de 180.500 de lei. Ie[enii pot achizi]iona ma[inile noi numai de
la dealerii aproba]i \n cadrul programelor Rabla [i Rabla Plus.

|n ultimii 15 ani au fost aprobate peste
4.000 de dosare din jude]ul Ia[i
Lista produc`torilor valida]i de Administra]ia Fondului pentru
Mediu (AFM) din Ia[i, care au semnat contracte de participare în
vederea decont`rii în cadrul programului Rabla 2020, sunt: Casa Auto,
Mega Auto, ATI Motors Holding, SC Doly SRL, Comat SA, Sandra
Trading SRL, Auto Padova SRL, Moldo Trans Auto, Apan Motors,
Tokyo Motors, Sunrise Motors, Open Auto Center, Bras. Programul
Rabla, denumit Rabla [i Rabla Plus \n anul 2020, a fost un real succes,
\n Ia[i, \n ultimii ani. Cele dou` programe au început pe 17, respectiv
25 martie, 2020, iar doritorii au avut posibilitatea s`-[i cumpere o

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

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

ma[in` 100 la sut` electric` sau electric` hibrid plug-in. Programul
eco permite popula]iei inclusiv achizi]ia de motociclete full electric,
prima modificare din cadrul programului. De la înfiin]area Programului
Rabla, cel pu]in 600.000 de autovehicule au fost scoase din uz [i
circa 550.000 de autovehicule noi au fost achizi]ionate. |n ultimii 15
ani au fost aprobate peste 4.000 de dosare din jude]ul Ia[i.

Programul Rabla pentru electrocasnice va fi
lansat pân` la sfâr[itul lunii februarie 2021
Unul dintre programele demarate de AFM, \n decembrie 2020,
Rabla pentru electrocasnice, a fost amânat din cauza unor probleme
privind \nscrierea, iar, cel mai probabil, acesta va fi lansat \n
perioada ianuarie-februarie 2021. Programul presupune finan]are
pentru achizi]ia a 7 tipuri de aparaturi electrice [i electrocasnice.
Pentru ma[inile de sp`lat vase, aparate de aer condi]ionat, inclusiv
cele portabile, frigidere [i combine frigorifice, televizoare [i
usc`toare de rufe, vor fi acordate vouchere în valoare de câte
400 de lei. Alte vouchere în valoare de 300 de lei vor fi acordate
pentru ma[inile de sp`lat rufe, iar pentru aspiratoare vor fi da]i
200 de lei. |n anul 2019, 2.459 de ie[eni au solicitat voucherele
în cadrul Programului Rabla pentru electronice [i electrocasnice
[i au fost valida]i de c`tre AFM. |n anul 2018 au fost achizi]ionate
12.900 de echipamente electrice [i electronice.
Raluca COSTIN

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
Expertize contabile judiciare [i
extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
Misiuni de administrare [i
arbitraje - lichid`ri societ`]i; *
Auditare societ`]i, fonduri
europene; * Consultan]`
economico-financiar`, drept
comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare
voluntar` societ`]i; * Comunicare
[i rela]ii publice, resurse umane;
* Management, contabilitate [i
informatic` de gestiune. Rela]ii
la tel/fax: 0232.218842,
0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Cea mai tân\r\ femeie de afaceri din Ia[i a
deschis un restaurant pe ro]i, `n Copou. ân
plin\ pandemie de COVID-19, studenta a dat
lovitura cu o investi]ie de doar 40.000 de euro
Tân`ra antreprenoare din Ia[i a riscat [i a
investit to]i banii \ntr-un restaurant pe
ro]i, \n luna mai 2020, imediat dup` ce nu
a mai fost stare de urgen]`. Nu se plânge
de clien]i [i pentru c` cererea a fost tot
mai mare, a mai angajat \nc` un [ofer
pentru livr`ri la domiciliu pe lâng` cei doi
salaria]i pe care \i avea deja. Ideea de a
\nfiin]a un start up i-a venit dup` ce a
v`zut c` \n timpul studen]iei nu g`sea
astfel de mâncare, de tipul „street food”.
Una dintre afacerile de succes, deschise \n plin` pandemie
COVID-19 \n Ia[i, este cea a unei tinere antreprenoare, fost`
student`. Oana Rasiga a \nfiin]at afacerea dintr-o nevoie [i, pentru
c` nu avea suma necesar` pentru a-[i duce planul la final, a
depus proiect \n cadrul programului „Start-Up Plus” [i a ob]inut
finan]area \n valoare de 40.000 de euro. La numai 20 de ani, a
devenit cea mai tân`r` antreprenoare din Ia[i, cu o idee inedit`
de afacere. A durat o perioad` implementarea proiectului pentru
c` era student`, nu avea suficient timp la dispozi]ie pentru business
[i a venit pandemia de COVID-19. Dac` ini]ial se gândea s`
renun]e la proiect [i la finan]area ob]inut` cu mari eforturi, a
decis c` cel mai bun moment pentru deschiderea restaurantului
de tip street-food, pe ro]i, este chiar \n timpul pandemiei. Produsele
au fost apreciate de clien]i [i nu a durat mult timp pân` când
au \nceput s` curg` comenzile online din ora[, dar [i din afara
ora[ului.

O tân`r` antreprenoare din Ia[i
a investit 40.000 de euro \ntr-un
restaurant pe ro]i, de tip fast-food
Tân`ra poveste[te c` era student` [i ar fi vrut s` m`nânce
ceea ce comand` acum clien]ii, dar nu g`sea nic`ieri \n Copou.
„Eram student` la FEAA (n.r.- Facultatea de Economie [i
Administrarea Afacerilor) [i când ie[eam de la cursuri nu aveam
efectiv unde s` m`nânc. A[a mi-a venit ideea de a face un
restaurant pe ro]i, de tip street food, cum sunt cele de la festivaluri.
Pentru c` proiectul trebuia implementat \n anul 2020, cât mai
repede, [i pentru c` pl`team deja chiria pentru acest spa]iu, am
zis c` este momentul s` facem ceva \n privin]a asta. De aceea
am deschis restaurantul imediat dup` ce s-a terminat starea de
urgen]`, \n mai, anul trecut. |ntr-adev`r, a fost riscant, dar noi

Cele mai multe angaj`ri au fost f`cute de
patronii din Ia[i care au avut nevoie de
[oferi pentru livr`ri la domiciliu
[i pentru firmele de cur`]enie

am mizat pe produsele noastre. Am cump`rat tot ce aveam nevoie
cu banii de pe proiect, am angajat dpu` persoane, iar acum
suntem trei oameni. Pentru c` am v`zut c` avem clien]i [i ne
cereau s` facem [i livr`ri la domiciliu, am angajat [i un [ofer
care s` fac` asta”, spune Oana Rasiga.

Oana Rasiga, antreprenoare din Ia[i:
„{tiu c` mult` lume se plânge c` le
merge prost, dar la noi chiar nu e cazul”
Pentru c` a crescut cererea pentru produsele preparate \n
buc`t`ria pe ro]i ce se afl` \n Copou, vizavi de facultate, tân`ra
antreprenoare sus]ine c` nu s-a a[teptat la un interes atât de
mare pentru aceste produse de tip fast-food, iar acum baza
comenzilor este de la clien]ii care primesc preparatele la domiciliu.
Astfel, o parte dintre ace[tia sunt persoane care lucreaz` la
domiciliu [i vor s` \ncerce noi produse de tip fast-food. Pre]urile
pleac` de la 10 lei [i pot ajunge la 40 de lei, \n func]ie de meniul
ales. „{tiu c` mult` lume se plânge c` le merge prost, dar la
noi chiar nu e cazul. {tiam c` astfel de mâncare prinde la public,
de aceea am [i optat pentru buc`t`ria interna]ional`. Avem tacos,
quesadilla, burgeri, tot ce \nseamn` mâncare de tip fast-food.
Dac` la \nceput ne bazam pe studen]i, acum clien]ii pentru care
facem livr`rile la domiciliu sunt cei mai mul]i”, sus]ine Oana
Rasiga, care spune c` ace[tia vor s` \ncerce preparate noi, de
aceea comand` atât tacos, cât [i burgeri cu cartofi pr`ji]i. Femeia
buc`tar angajat` de tân`ra antreprenoare \n restaurantul pe ro]i
este specializat` \n preparate de acest fel, muncind \n restaurantele
din str`in`tate \nainte de a se angaja \n Ia[i. Investi]ia poate fi
amortizat` \n termen de 2 ani de la \nfiin]are, potrivit speciali[tilor.

Pia]a livr`rilor la domiciliu a explodat \n pandemia de COVID19, astfel c` firmele din acest domeniu au f`cut noi angaj`ri
pentru a face fa]` comenzilor tot mai numeroase. Potrivit Gabrielei
Vasilache, director al Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei
de Munc` (AJOFM) Ia[i, cele mai multe angaj`ri au fost f`cute
de patronii din Ia[i care au angajat agen]i pentru livr`ri la domiciliu,
infirmiere [i asistente pentru cabinete medicale, dar [i personal
pentru firmele de cur`]enie. Mai mult, patronii au primit [i ajutoare
financiare din partea statului pentru reangajarea persoanelor cu
vârste cuprinse \ntre 16 [i 50 de ani, care au fost concediate \n
pandemie. „Angajatorii au primit 2.500 de lei pentru fiecare
persoan` angajat`. De asemenea, pentru telemunc`, agen]ii economici
au solicitat 2.500 de lei pentru fiecare angajat, pentru achizi]ionarea
de calculatoare, birotic`. Am avut sute de cereri pentru acordarea
acestui ajutor financiar. Ia[ul este pe locul 5, la nivel na]ional,
ca sume pl`tite pentru telemunc`”, sus]ine Gabriela Vasilache,
director al AJOFM Ia[i.

Antreprenorii din Ia[i au investit
peste 18 milioane de lei în afacerile
derulate prin programul Start-Up Nation
Programul Start-Up Nation nu va fi lansat în anul 2021 din
cauza lipsei fondurilor, astfel c` Oamenii de afaceri din Ia[i s-au
dezvoltat cu 18.540.686 de lei de la stat, bani ob]inu]i prin
programul Start-Up Nation pentru proiectele depuse în perioada
2018-2019.
Fiecare beneficiar din Ia[i a investit 44.000 de euro în afacere.
Potrivit Agen]iei pentru IMM-uri, Atragere de Investi]ii [i Promovare
a Exporturilor (AIMMAIPE) Ia[i, în perioada 2018-2019 au fost
încheiate 411 contracte cu beneficiarii din Ia[i. Valoarea total` a
proiectelor este de 81.459.412 de lei. |n aceast` perioad` au fost
depuse 109 dosare de decont, din care 101 au fost verificate de
Agen]ia Ia[i [i de b`nci. De asemenea, reprezentan]ii Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului [i Turismului doresc reluarea
programului de finan]are a românilor care se întorc din str`in`tate,
pentru ca ace[tia s`-[i deschid` afaceri în România, pe fonduri
UE. Astfel, programele „Diaspora Start-Up” sau „Diaspora se
întoarce” ar putea fi lansate în acest an.
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;
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Pedofil la 74 de ani! Dou\ feti]e, de 7 [i 9 ani,
supuse unor perversiuni sexuale inimaginabile!

Cum le am\gea pensionarul pe cele dou\
veri[oare: ıHai `n cas\, s\ `]i dau un ban!‰
Un individ \n vârst` de 74 de
ani a fost pedepsit de
magistra]i, dup` ce a fost
acuzat de corupere de minori
[i tentativ` de viol. Constantin
Gai]` a contestat decizia
primei instan]e, iar dosarul s`u
a ajuns acum la Curtea de Apel
Ia[i. Pensionarul este acuzat
c` s-a masurbat \n fa]a unor
feti]e de 7 [i 9 ani, care sunt
veri[oare [i sunt vecinele sale
Pedofil la vârsta de 74 de ani! Dou` feti]e,
de 7 [i 9 ani, au fost supuse unor perversiuni
sexuale inimaginabile! Constantin Gai]` a fost
condamnat, la prima instan]`, la 4 ani [i 5 luni
de pu[c`rie, sub acuza]iile de corupere sexual`
de minori [i tentativ` de viol.
Septuagenarul a contestat sentin]a, iar dosarul
s`u a ajuns acum la Curtea de Apel Ia[i. Ieri a
avut loc un termen al procesului penal, iar
magistra]ii ie[eni au amânat cauza. De remarcat
este faptul c`, potrivit judec`torilor, victimele nu
au preten]i financiare de la pensionar.

Constantin Gai]`, acuzat c` a
supus dou` feti]e la
perversiuni de neimaginat
Procesul lui Constantin Gai]` a \nceput \n
urm` cu mai bine de un an, mai exact pe 14
august 2019. Atunci, procurorii vasluieni l-au trimis
\n judecat` pe individul de 74 de ani, sub acuza]iile
de corupere de minori [i tentativ` de viol.
„Victimele I.M.A., în vârst` de 9 ani, [i M.A.,
în vârst` de 7 ani, sunt veri[oare [i locuiesc

împreun` cu familia într-un imobil care se învecineaz`
cu cel al inculpatului Constantin Gai]`. Potrivit
declara]iilor persoanelor v`t`mate, în luna iunie
2018, imediat dup` încheierea anului [colar, în
jurul datei de 15 iunie 2018, în timp ce se jucau
în strad` în dreptul imobilului inculpatului, s-au
apropiat de gardul acestuia pentru a lua agude
dintr-un pom. V`zându-le, inculpatul le-a chemat
în curte, dup` care le-a invitat în cas`, spunândule c` le va da câte un ban. Cele dou` persoane
v`t`mate au intrat în casa inculpatului, moment
în care acesta s-a dezbr`cat de pantaloni [i a
început s`-[i mângâie organul genital. Apoi le-a
solicitat [i celor dou` minore s` procedeze în
acela[i mod, îns` acestea s-au speriat [i au fugit
din cas`”, au men]ionat anchetatorii.

Una dintre feti]e, salvat` de
mama ei, care a b`tut
\n poarta vecinului
Oamenii legii au mai afirmat c`, pe 24 iunie
2018, în jurul orei 16:00, una dintre feti]e se juca
pe strad` în zona locuin]ei pensionarului, când
l-a v`zut în curte pe Constantin Gai]`.
„Potrivit declara]iei persoanei v`t`mate, inculpatul
a invitat-o pentru a-i da un ban [i, dup` ce a
intrat în curte, inculpatul a asigurat poarta cu
z`vorul. Apoi a luat-o de mân` [i au intrat în
cas`, dup` care a încuiat u[a. Inculpatul [i-a dat
jos pantalonii [i chilo]ii pân` la nivelul genunchilor,
dup` care s-a masturbat, solicitându-i [i persoanei
v`t`mate s` procedeze la fel. Aceasta s-a conformat
[i, dup` ce i-a mângâiat organul genital, s-a a[ezat
pe pat. Apoi, inculpatul a dezbr`cat-o pe persoana
v`t`mat` de pantaloni [i chilo]i [i a început s`
o mângâie pe corp, solicitându-i s` fac` sex [i
s` ating` organul sexual cu gura. În acel moment,
mama persoanei v`t`mate a început s` bat` la

u[a casei [i s`-i cear` inculpatului s` o elibereze
pe fiica sa. Inculpatul s-a îmbr`cat [i i-a cerut [i
persoanei v`t`mate s` procedeze la fel, dup` care
a deschis u[a. Mama persoanei v`t`mate a intrat
în cas`, unde a g`sit-o pe fiica sa plângând, iar
la plecare l-a certat pe inculpat”, au mai precizat
procurorii cu privire la pedofil.

Pensionarul a recunoscut totul
la audieri: „Feti]a de 9 ani
a vrut s` facem sex!”
|n urma incidentelor, rudele victimelor au
f`cut plângere la Poli]ie. Oamenii legii l-au luat
la \ntreb`ri pe septuagenar, iar acesta a recunoscut
totul la audieri. „Din raportul de evaluare psihologic`
a persoanei v`t`mate I.M.A. rezult` c` dezvoltarea
psihic` [i moral` a acesteia a fost afectat`,
accentuându-i anumite tr`s`turi de personalitate,
de tip personalitate evitant`. În timpul cercet`rilor,

inculpatul a fost audiat în prezen]a unui ap`r`tor
desemnat din oficiu, ocazie cu care a recunoscut
faptele. Referitor la infrac]iunea de corupere
sexual`, a precizat c` cele dou` persoane v`t`mate
aruncau cu pietre [i mere pe acoperi[ul casei
sale, motiv pentru care [i-a dat jos pantalonii [i
le-a ar`tat organul genital, solicitându-le s` arunce
în el. Cu privire la infrac]iunea de tentativ` de
viol a declarat c`, dup` ce a intrat în cas` înso]it
de persoana v`t`mat` I.M.A., aceasta ar fi încuiat
u[a, s-ar fi dezbr`cat [i ar fi avut ini]iativa de a
între]ine un raport sexual. Inculpatul a recunoscut
c` s-a dezbr`cat, c` a mângâiat-o pe persoana
v`t`mat` în zonele intime [i c` ar fi avut un
raport sexual cu aceasta dac` nu intervenea mama
minorei”, au sus]inut anchetatorii.
Potrivit acestora, pedofilul a fost expertizat,
speciali[tii ajungând la concluzia c` pensionarul
a avut discern`mânt \n momentul comiterii faptelor.
Ciprian NEDELCU

Dezvoltatorii imobiliari fac milioane de euro pe nervii [oferilor care
tranziteaz\ Buciumul! Va fi construit un nou cartier cu 11 blocuri.
Traficul rutier este deja paralizat! Sute de ma[ini vor bloca de tot zona
Proiectele imobiliare sufoc` zona Bucium. Vizavi
de un cartier de case urmeaz` s` fie construite
mai multe blocuri de locuin]e colective. De ani
buni se vorbe[te despre o solu]ie pentru
descongestionarea traficului. Noile proiecte vor
\ngreuna [i mai mult misiunea Prim`riei care, de
fapt, autorizeaz` astfel de investi]ii

Firma prin care a fost ini]iat
proiectul nu are activitate
Conform datelor financiare ale societ`]ii, Graniti Design SRL
nu \nregistreaz` activitate \nc` din anul 2013, când cifra de afaceri
a fost de 183.498 lei. Societatea are ca obiect de activitate „comer]
cu ridicata al produselor din ceramic`, sticl`rie [i produse de
\ntre]inere”. Totu[i, Magda Chiriac are \n portofoliu o firm` activ`.
Este vorba despre societatea Incontro Due SRL, cu obiect de
activitate \nchiriere a bunurilor imobile. |n 2019, firma a \nregistrat
o cifr` de afaceri de 234.362 lei, profit de 200.812 lei, datorii de
18.240 lei, [i un singur angajat. Apelat` telefonic, Magda Chiriac
nu a r`spuns pentru a oferi detalii despre modul \n care se va
desf`[ura circula]ia rutier` \n zon`, dup` edificarea blocurilor.

Magda Chiriac este o afacerist` din Ia[i care, prin societatea
Graniti Design SRL, a ini]iat un proiect imobiliar pe [oseaua
Bucium, chiar vizavi de cartierul de case Aleea Domenii. |n luna
august a anului trecut a primit avizele Consiliului Local pentru
Planul Urbanistic Zonal (PUZ). Conform documenta]iei, blocurile
ar urma s` fie construite pe o suprafa]` de teren de 7.999 metri
p`tra]i. Cartierul este compus din cl`diri cu regimul de \n`l]ime
D<P<2E [i D<P<3E. Zona va fi \mp`r]it` \n 3 unit`]i teritoriale de
Prim`ria Ia[i caut` solu]ii pentru
un pasaj suprateran), apoi va urm`ri cursul Vam`[oaia pân` se
referin]`. Indicatorii urbanistici arat` un procent de ocupare a
descongestionarea traficului din Bucium
intersecteaz` cu strada Trei Fântâni. Leg`tura dintre strada Trei
terenului de 30 la sut` [i coefient de ocupare a terenului de 1.5.
|n timp ce zona Bucium devine tot mai sufocat` de proiecte Fântâni [i bulevardul Virgil S`hleanu se va face printr-un pasaj
Rezult` o suprafa]` construit` de aproximativ 12.000 metri p`tra]i.
Din suprafa]a total` men]ionat`, 30 la sut` va fi ocupat` de spa]ii imobiliare, Prim`ria Ia[i caut` solu]ii pentru traficul rutier. Recent, subteran ce va ie[i în aleea betonat` din fa]a societ`]ii Imamus
verzi. Proiectul imobiliar a fost ini]iat \n urm` cu 4 ani, moment a fost finalizat [i un studiu de fezabilitate \ntocmit de societatea Laser SRL [i continu` pân` în bulevardul Virgil S`hleanu. Pasajul
\n care vecinii au depus sesiz`ri la sediul Prim`riei Ia[i. Ace[tia Nord Vision SRL. Studiul prevede construirea unui pasaj subteran. subteran ar avea o lungime aproximativ` de 230 de metri. Tronsonul
au acuzat c` cele 11 blocuri ar urma s` fie construite \ntr-o zon` „Artera de circula]ie propus` de autoritatea contractant` ce poate arterei de circula]ie ce urmeaz` a fi studiat se întinde pe o lungime
unde sunt probleme cu stabilitatea terenului. |n ciuda sesiz`rilor, face obiectul acestui studiu de fezabilitate este amplasat` pe raza de aproximativ 1,40 kilometri”, se arat` \n propunerea municipalit`]ii.
proiectul a primit avizul Consiliului Local. Acum, investi]ia se afl` Municipiului Ia[i, în zona Bucium, [i face leg`tura între [oseaua De precizat c`, \n timpul orelor de vârf, [oferii petrec [i 60 de
\n etapa de autorizare. |n luna decembrie 2020, a fost eliberat [i Bucium [i bulevardul Virgil S`hleanu. Noua arter` va intersecta minute \n trafic ca s` ajung` \n centrul municipiului.
Ciprian BOARU
[oseaua Bucium în zona societ`]ii Crescento Print (eventual printrun certificat de urbansim pentru noul ansamblu de locuin]e.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Adrian Corduneanu, ıBeleaua de la Ia[i‰,
s-a filmat printre pistoale [i mitraliere, iar
imaginile au ajuns pe Facebook!
Ce mesaj a vrut s\ transmit\ interlopul?
Adrian Corduneanu, unul
dintre cei mai vocali membri ai
clanului Corduneanu, s-a
filmat printre pistoale [i
mitraliere. Interlopul a ajuns
\ntr-un magazin de arme din
afara ]`rii [i a vrut s` le arate
internau]ilor cât de u[or ar
putea cump`ra o arm` sau un
cu]it. Adrian Corduneanu nu a
fost singur la magazinul
respectiv, el fiind \nso]it de
câ]iva prieteni
Adrian Corduneanu sau „Beleaua de la Ia[i”,
a[a cum s-a autointitulat unul dintre cei mai vocali
membri ai clanului Corduneanu, s-a filmat printre
pistoale [i mitraliere. Cum orice interlop trebuie
s` aib` m`car \n fotografii pistoale sau mitraliere,
Adrian Corduneanu s-a conformat [i a ie[it oarecum
din tipare. A f`cut live pe Facebook \n timp ce
era \ntr-un magazin de arme. „Beleaua” a dat de
\n]eles c` ar vrea s` cumpere ceva de acolo, \ns`
tranzac]ia nu a mai fost finalizat`, cel pu]in nu
live. |ntr-un timp extrem de scurt, Adrian Corduneanu
a strâns sute de aprecieri de la fanii de pe
Facebook. Mai mult decât atât, Corduneanu le-a
transmis celor care \l urm`reau c` le-ar putea
aduce m`car câte un cu]it dac` \[i dore[te cineva.
Adrian Corduneanu nu a precizat dac` armele
sunt de foc sau de tip airsoft, \ns` asta a contat
mai pu]int. Totu[i, un filmule] de acest gen l-ar

putea costa destul de mult pe cel care \l posteaz`.
Zilele trecute, un membru al clanului Corduneanu
a fost ridicat de poli]ie [i a petrecut o noapte \n
arest dup` ce a f`cut un live pe Facebook. Acest
aspect nu l-a f`cut \ns` pe Adrian Corduneanu
s` fie mai atent la live-uri [i la imaginile surprinse.

Cum a fost ridicat {tefan
Boncu, membru al Clanului
Corduneanu, dup` un
live pe Facebook?
Boncu, unul dintre cei mai temu]i membri
din clan, a fost dus vinerea trecut` la audieri,
iar mai apoi a fost re]inut pentru 24 de ore.
Individul a fost filmat \n timp ce \[i amenin]a
rivalii din ora[, respectiv pe Constantin Vandam
[i Jean Br`ileanu. Astfel, oamenii legii s-au sesizat
cu privire la {tefan Boncu. Recent, acesta ar fi
postat pe o re]ea de socializare dou` clipuri,
filmate \n centrul Ia[ului. |n ambele videoclipuri
individul [i-ar fi amenin]at rivalii din ora[ cu o
sabie. Constantin Vandam [i Jean M`r`ra[ sunt
cei viza]i de post`rile f`cute pe o re]ea de
socializare. |n una dintre film`ri se poate vedea
cum individul scoate o sabie dintr-o teac` din
piele [i o flutur` \n aer. Se observ` c` filmarea
a fost f`cut` noaptea, chiar pe strad`, \n Pia]a
Unirii. Individul profereaz` injurii la adresa lui
Vandam (Constantin Vandam) [i a lui Jean
„Br`ileanu’” (Jean M`r`ra[). „Vandam [i Jean,
b... p... de zdren]e [i de panarame! Cosmos, fa]`
de voi, e legend` vie! Voi a]i avut noroc de
Cosmos! Dac` nu era Cosmos \n Ia[ul `sta, voi
era]i f... demult! Veni]i s` v` \ntâlni]i cu mine!”,

strig` individul pe filmarea realizat` \n zona din
fa]a statuii lui Alexandru Ioan Cuza, din Pia]a
Unirii. |n plus, acesta mai profereaz` unele injurii,
invitându-i pe cei doi rivali viza]i s` se \ntâlneasc`
cu el, probabil pentru a-[i regla conturile.

Jean Br`ileanu [i Vandam
Constantin, cei viza]i
de amenin]`ri
|n cea de-a doua filmare, realizat` probabil \n
aceea[i noapte, individul este cu aceea[i sabie \n
mân`, dar \n zona din apropierea S`lii Polivalente
din Ia[i. „Vandam [i Jean, p... pe voi, mi-a]i dat
\ntâlnire \n fa]` la Sala Sporturilor! Am venit aici,
b... de zdren]e! Veni]i, m`, s` ne batem! S` vad`
toat` România [i toat` ]ara care e valoarea voastr`!

V` face]i reclam` pe Facebook \n lipsa noastr`, când
nu suntem noi! V` face]i poze [i v` da]i jmecheri!”,
strig` individul agitând prin aer aceea[i sabie.
Dup` realizarea acestor post`ri, oamenii legii
s-au sesizat cu privire la comiterea unor infrac]iuni.
Astfel, vineri, {tefan Andrei Boncu (43 de ani)
a fost dus la audieri de c`tre poli]i[ti. Acum,
urmeaz` ca anchetatorii s` decid` ce se va \ntâmpla
\n continuare cu acesta. Din informa]iile de]inute,
{tefan Boncu este un apropiat al clanului Corduneanu.
De altfel, anchetatorii au sus]inut c`, \n trecut,
individul a mai avut probleme, atât cu privire la
legisla]ia rutier`, cât [i cu anumite scandaluri.
La rândul lor, Jean M`r`ra[ [i Constantin Vandam
fac parte din clanul condus de Cosmos T`nase.
{i ace[tia au avut \n trecut probleme cu legea.
Sorin PAVELESCU

Angajatul unui mare magazin din Ia[i [i-a jefuit colegii! Victimele au mers
la Poli]ie când au constatat c\ le-au disp\rut banii de pe carduri!
Au r\mas cu gura c\scat\ când au aflat cine le-a ıcur\]at‰ conturile!
Angajatul unui mare magazin din Ia[i, acuzat c` [i-a jefuit
colegii, a fost pedepsit de magistra]i! Victimele au mers la Poli]ie
când au constatat c` le-au disp`rut banii de pe carduri! Au r`mas
cu gura c`scat` când au aflat cine le-a „cur`]at” conturile!
Astfel, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat
recent pe Moise N`stase la pedeapsa rezultant` de 2 ani de
\nchisoare, cu suspendare, pentru acces ilegal la un sistem informatic
[i efectuarea de opera]iuni financiare în mod fraudulos. „Instan]a
stabile[te ca inculpatul Moise N`stase s` presteze o munc`
neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe o durat` de 80 de zile, la
Direc]ia de Asisten]` Comunitar` sau la Direc]ia de Administrare
a Patrimoniului Public Privat Ia[i. Admite în parte ac]iunea formulat`
de partea civil` D.B. [i \l oblig` pe inculpatul Moise N`stase la
plata sumei de 3.122 de lei c`tre aceasta, cu titlu de desp`gubiri
civile. Ia act c` persoanele v`t`mate R.P.A. [i C.M. nu s-au constituit
p`r]i civile”, au precizat magistra]ii ie[eni. De remarcat este faptul
c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

apar]inând persoanelor v`t`mate (3 persoane), în scopul ob]inerii
de date informatice - transferul de sume de bani apar]inând
persoanelor v`t`mate, în vederea efectu`rii de pl`]i c`tre diferi]i
comercian]i, cauzând un prejudiciu în valoare total` de 3.257 de
lei”, au men]ionat anchetatorii ie[eni. Conform acestora, \n diferite
rânduri, ie[eanul a folosit cardurile celor 3 victime, pentru a efectua
diverse pl`]i, cuprinse \ntre 11 [i 93 de lei.

dulapului nu func]iona. Totodat`, s-a stabilit c` o alt` persoan`
v`t`mat` obi[nuia s` î[i lase portofelul în care ]inea cardul bancar
emis de UniCredit Bank într-un sertar dintr-un birou la care avea
acces [i inculpatul Moise N`stase”, au subliniat procurorii ie[eni.

Ie[eanul a recunoscut comiterea
faptelor de care a fost acuzat

Procurorii au ad`ugat c` scandalul a ie[it la iveal` dup` ce o
Cum a procedat angajatul
victim` a constatat c` \i lipsesc bani din cont [i a mers ]int` la
magazinului Dedeman
Poli]ie. „Partea v`t`mat` a sus]inut c` persoane necunoscute,
Anchetatorii ie[eni au sus]inut c` Moise N`stase a fost angajat utilizând f`r` drept datele cardului bancar emis de ING Bank
ca lucr`tor comercial în cadrul magazinului Dedeman cu sediul România, au efectuat în mod fraudulos 41 de tranzac]ii online
în satul Uricani, fiind coleg de serviciu cu martorul D.F., fiul unei c`tre diferi]i comercian]i, valoarea total` a acestora fiind de 2.758
persoane v`t`mate, martorul fiind consultant vânz`ri în cadrul de lei. Din probele administrate în cauz` a rezultat c`, pe 1
raionului show-room. De asemenea, ie[eanul a fost coleg de serviciu februarie 2018, persoana v`t`mat` a constatat lipsa sumei de 2.758
cu celelalte dou` persoane v`t`mate, care activeaz` ca reprezentant de lei din contul bancar, astfel încât a solicitat un extras de cont
de vânz`ri [i coordonator livr`ri în cadrul magazinului Dedeman. pentru luna ianuarie 2018 în cuprinsul c`ruia a identificat 41 de
„|n decembrie 2017, martorul D.F. s-a aflat în posesia cardului tranzac]ii online c`tre comercian]ii New Grandes Player SRL RO
Moise N`stase, acuzat de acces ilegal la un
bancar emis de ING Bank România [i apar]inând persoanei v`t`mate. Ia[i, Paypal Tomasebasti GB, Parcul Era Dep RO Ia[i, Paypal
sistem informatic [i efectuarea de
|n timp ce inculpatul era prezent în locuin]a martorului D.F., acesta Zeropingtel GB, New Grande Player SRL RO Ia[i, Paypal TelecomSRL1
opera]iuni financiare în mod fraudulos
din urm` i-a cerut s` se deplaseze pân` la un magazin din apropiere GB, Paypal Tudorflorin GB, Paypal Steam Games GB, Paypal
Procesul ie[eanului Moise N`stase (27 de ani) a \nceput pe pentru a cump`ra diferite produse. Astfel, martorul D.F. i-a predat CSBoostCom GB, tranzac]ii cu privire la care persoana v`t`mat`
5 noiembrie 2019. Procurorii l-au trimis atunci \n judecat` pentru inculpatului cardul bancar apar]inând persoanei v`t`mate, pentru a sus]inut c` nu-i apar]in”, au subliniat anchetatorii.
Dup` declan[area cercet`rilor, oamenii legii au ajuns la Moise
acces ilegal la un sistem informatic [i efectuarea de opera]iuni a achita contravaloarea produselor ce urmau a fi cump`rate.
Inculpatul a notat pe telefonul mobil datele acestuia (num`rul N`stase, angajatul Dedeman. La audieri, ie[eanul a recunoscut
financiare în mod fraudulos.
„În perioadele 6 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, 24 complet, numele titularului, data expir`rii), cu scopul utiliz`rii la comiterea faptelor. Acesta a afirmat c` avea nevoie de bani [i c`
septembrie 2017 [i 24 august 2018, la diferite intervale de timp, efectuarea unor pl`]i. |nainte de a-[i începe activitatea în magazinul [tia c` p`r]ile v`t`mate aveau disponibili \n conturi. Acum, r`mâne
inculpatul a accesat f`r` drept sistemul informatic al ING Bank Dedeman, una dintre victime î[i l`sa portofelul în care se afla de v`zut dac` sentin]a dat` de prima instan]` \n cazul angajatului
NV Amsterdam, UniCredit Bank [i Raiffeisen Bank, prin utilizarea cardul bancar emis de Raiffeisen Bank într-un dulap aflat în vestiar. Dedeman va fi sau nu contestat`.
Ciprian NEDELCU
f`r` drept a datelor de identificare care au permis folosirea cardurilor De asemenea, victima a spus c`, uneori, sistemul de închidere al
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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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.

|NCHIRIERI
{coala Gimnazial` }u]ora din
Comuna }u]ora, Jud.Ia[i scoate
la concesionare 3,68 ha teren
arabil. Rela]ii suplimentare la
tel.0232/298.759.

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
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
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,
Vând cas` \n comuna
saltele:
40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial
Ciurchi-Ia[i.
Facilit`]i:
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
nr.5, aproape de centru, din
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
1994, finalizat` la cheie. Anexe \ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
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;
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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
\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.

[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
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.

Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
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.

Suha Mobila Ia[i, angaj`m
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
montator mobilier din PAL [i
1100 Euro, contact
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
0770.357607.
PAL/ MDF. Experien]` de
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
produc]ie sau montaj mobilier
Societate comercial` angajeaz`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie lucr`tor comercial, cu sau f`r`
cazare (se poate alege \ntre
un avantaj. (salariu negociabil).
experien]`, pentru
mai multe op]iuni) [i salarii
Oferim carte de munc`. Program
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
motivante.
Cerem seriozitate.
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
suplimentare la telefon
Date de contact:
monteaz` mobilierul în atelier;
0747270691.
0721.791796.
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
Caut`m coleg` coafez` cu
utilajele noastre. Salariul 1500 lei- experien]` pentru a \mp`r]i chiria
ANGLIA – angajeaz` operatori
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
depozit f`r` experien]` [i
3000 lei. Permisul de conducere
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
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Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.

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

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

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

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

Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.
Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Expert achizi]ii publice, studii
superioare, experien]` 3 ani,
Inginer energetician, studii
STA}IUNEA DE CERCETARE
superioare, f`r` experien]`
PENTRU VITICULTURA {I
precizat`, DAS SERVICE SRL.
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
Rela]ii la: 0232.230637;
0737508794;
0232.262800; office@dasstatiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.
instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.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.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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.

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.

Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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

Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
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Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.

Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la: 0747168057;
comercial@automatic.ro.

Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, FARM CAMARA SRL.
Rela]ii la: 0729134149.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

constatator NR
31151/15.05.2013 emis de ORC
Ia[i. |l declar nul.

MEDIU
S.C. KAUNU S.R.L, titular al
proiectului “Modific`ri ale
proiectului autorizat cu autoriza]ie
de construire nr. 163/
20.02.2020 ”Construire imobil de
locuin]e colective [i func]iuni
conexe pe teren proprietate cu
NC 162271, conform PUZ
aprobat prin HCL nr. 181/
25.04.2007” anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre
APM Ia[i, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evalu`rii
impactului asupra mediului [i nu
se supune evalu`rii adecvate.,
pentru proiectul “Modific`ri ale
proiectului autorizat cu autoriza]ie
de construire nr. 163/
20.02.2020 ”Construire imobil de
locuin]e colective [i func]iuni
conexe pe teren proprietate cu
NC 162271, conform PUZ
aprobat prin HCL nr. 181/
25.04.2007”, propus a fi
amplasat în municipiul Ia[i,
strada Aleea Mihail Sadoveanu,
nr.43, NC.-162270, 162271,
jude]ul Ia[i. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul APM Ia[i, Calea
Chi[in`ului. nr. 43, \n zilele de
luni-joi \ntre orele 8:00 – 16:30 [i
vineri \ntre orele 8:00 – 14:00,
precum [i la urm`toarea adres`
de internet apmis.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
APM Ia[i.

LICITA}II

S.C.P. Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, C.I.F.
Specialist \n recrutare, studii
RO20692097, cu sediul în loc.
superioare, experien]` 2 ani,
Lunca Cet`]uii, str.Drept`]ii, nr.4,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i,
ROMANIA. Rela]ii la:
e-mail:
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
0232/275568;
homoranu.gheorghe@yahoo.com
[i \nvelitori, studii
resurse.umane@alaturidevoi.ro
, în calitate de lichidator judiciar
genrale/medii/profesionale; cu/
al debitorului GADA STEEL
f`r`
experien]`
Specialist \n rela]ii de munc`,
S.R.L.cu sediul social în Ia[i,
studii superioare, experien]` 5-10 WOODEN&ROOFING SRL.
str.Tabacului, nr.30, nr.cadastral
Rela]ii
la:
0742129778;
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
140231-C15/CF140231,
Hala
0721409622;
0772169364;
ROMANIA. Rela]ii la:
C15/2, jud.Ia[i, având num`r de
irina.atudorei@gmail.com.
0232/275568;
în
registrul
comer]ului
ordine
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Turnator formator, f`r` studii [i
J22/714/2013, CUI: 31514311,
experien]` precizate, RANCON
scoate la vânzare bunurile
Specialist Marketing, studii
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
mobile: Ma[ina debitat fier
superioare, f`r` experien]`
rancon93@yahoo.com.
Bianco 330 1bucata – 4.213,3 lei
precizat`, GLANCE OPTICAL
(pre] evaluare 12.038 lei); Ma[ina
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Vânz`tor, studii medii, absolvent
curbat Ercolina Ce 40 1bucata–
promo]ia 2020, SES MEDIA
Specialist marketing, studii
4.213,3lei(pre] evaluare 12.038
FOOD SRL. Rela]ii la:
superioare, f`r` experien]`
lei);
Ma[in` de gaurit [i debitat
0739900901;
precizata, UTILDECO GROUP
Omera OM40 1 bucataclaudiu.astefanoae@gmail.com.
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
2.042,88lei (pre] evaluare
resurse.umane@utildeco.ro.
Zidar, studii de specialitate,
5.836,8 lei); Aparat sudura MIG
experien]` 3 ani, CONEST SA.
SINCOSLAD 1 bucata–1.127,7
Stivuitorist, studii medii; cu
Rela]ii la: 0232/230694;
lei (pre] evaluare 3.222lei);
experien]` min.3 ani,
office@conestiasi.ro.
Ma[in` sudur` TEKNOSALD
GREENFIBER INTERNATIONAL
maxi 1bucata – 766,08 lei ( pre]
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
evaluare 2188,8 lei); Aparat
0332/411853;
sudura
MG STEL 1 bucata—
PIERDERI
office@greenfiber.ro.
766,08 lei( pre] evaluare 2188,8
lei); Bormasina plac` magnetic`
SC VALICOMSERV SRL J
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
22/1907/94 pierdut certificat
1bucata- 702,1 lei(pre] evaluare
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

2.006 lei); Separator hidrocarburi
Fosa 1 bucata- 857,2 lei (pre]
evaluare 2.450 lei), prin sedin]e
de licita]ie public` ce vor avea
loc pe data de 11.02.2021 ora
13:00, 04.03.2021 ora 13:00,
25.03.2021 ora 13:00,
15.04.2021 ora 13:00,
06.05.2021 ora 13:00 la sediul
lichidatorului judiciar din loc.
Lunca Cet`]uii, str.Drept`]ii, nr.4,
bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i.
Pre]ul de pornire mai sus
men]ionat este la nivelul de 35%
din pre]ul la care au fost evaluate
bunurile mobile. Regulamentul de
vânzare [i caietul de sarcini pot fi
procurate, contra cost 1000 lei,
de la sediul lichidatorului judiciar.
Rela]ii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar sau la
telefon: 0741532937.

SELEC}II OFERTE
Societatea profesional`
“Lichidator Company 2003”
SPRL, cu sediul în Ia[i, {os. Arcu
nr.71, bl. T10, sc.A, ap.1, parter,
În calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC BOCART INVEST
SRL SA, conform sentin]ei
comerciale nr.421/16.03.2011 a
Tribunalului Ia[i – judecator
sindic, pronun]at` în dosarul
nr.2993/99/2009,
Anun]` primirea, pân` pe data
de 15.02.2021, a ofertelor pentru
cumpararea unei crean]e în
valoare de 224.014,00 lei, pe
care o de]ine SC BOCART
INVEST SRL, în baza unui titlu
executoriu (hotarîre
judecatoreasca) fa]a de 2 (doi)
debitori persoane fizice la data
de 31.12.2020, la care se
adauga cheltuielile de executare
stabilite de BEJA. Ofertele vor fi
prezentate Adun`rii creditorilor.
Informa]ii: tel. 0723/247822, email –
lichidatorcompany@yahoo.com.

IN MEMORIAM

U

Azi, 12 ianuarie 2021, se
împlinesc 10 ani de la
plecarea în lumea celor
drep]i a celei care a fost Prof.
univ. dr. Adela Ioana Burlui.
Dumnezeu s-o odihneasc` [i s-o
aib` în paza Sa, iar noi s`-i
pomenim [i s`-i pastram, vie [i
ne[tearsa, amintirea. La orele:
11.00, va avea loc o slujba de
pomenire la Cimitirul Eternitatea,
în condi]iile restric]iilor
pandemice. Familia Prof. univ. dr.
Vasile Burlui.

CONDOLEAN}E

U

Colegii din conducerea
Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din
Ia[i sunt al`turi de dna. Prorector
Prof.dr.ing. Carmen Loghin \n
aceste momente deosebit de
triste pricinuite de plecarea
mamei dintre noi [i \i transmit
sincere condolean]e. Dumnezeu
s` \i astearn` drum lin c`tre
lumin` [i s` o odihneasc` \n
pace.
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Ie[enii au donat degeaba plasm\ pentru
boolnavii de COVID-19! Stocurile ajung
la victimele accidentelor rutiere
Medicii ie[eni administreaz` plasm`
hiperimun` bolnavilor COVID-19 pentru a
fi siguri c` le-au oferit orice [ans` de a se
trata. |n cele 9 luni de când se preleveaz`
plasma de la pacien]ii trata]i de
coronavirus, au fost 613 donatori la
Centrul Regional de Transfuzie Sanguin`
din Ia[i. Eficacitatea acestui tratament nu
a fost \ns` dovedit`
Dintre pacien]ii vindeca]i de coronavirus, 613 au donat plasm`
hiperimun` la Centrul Regional de Transfuzie Sanguin` (CRTS) din
Ia[i. Medicii spun c` cei mai mul]i donatori de plasm` au fost \n
lunile noiembrie [i decembrie 2020. Administrarea de plasm`
hiperimun` \n rândul pacien]ilor infecta]i cu o form` grav` a infec]iei
cu coronavirus nu pare s` dea rezultate. Cadrele medicale de la
sec]iile de ATI care au analizat starea pacien]ilor dup` aplicarea
tratamentului nu au observat o schimbare miraculoas`. |n \ncercarea
de a maximiza [ansele de supravie]uire, plasma este administrat`
pacien]ilor din Terapie Intensiv` \n speran]a c` \i va ajuta cât de
pu]in. Dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din
Ia[i, spune c` a administrat plasm` hiperimun` unui num`r de 25
de pacien]i, chiar [i pentru cei interna]i la Spitalul Mobil Le]cani.

Zilnic, 10 persoane tratate
de coronavirus merg s` doneze
plasm` hiperimun` la CRTS Ia[i
La CRTS Ia[i, \n ultima perioad`, sunt \n medie 10 don`ri de
plasm` hiperimun` pe zi. Din aprilie 2020 pân` \n prezent, un
num`r de 613 ie[eni care au fost trata]i de infec]ia cu coronavirus
au donat plasm`. „Momentan nu suntem cu stocul de sânge la
limit`, dar am avea nevoie de mai mul]i donatori. |n medie ar fi
nevoie de 80 de donatori pe zi, dar avem circa 50. Este mai dificil
s` g`sim donatori cu RH negativ. |n ceea ce prive[te num`rul de
donatori de plasm` hiperimun`, pe zi avem \n medie 10 persoane.
Au fost [i zile cu 22 de donatori de plasm` sau un num`r de 6
sau 8 donatori, depinde. La o parte dintre ei se recolteaz` sânge

[i din acesta se ob]ine [i plasm`. Un num`r de 613 ie[eni au
donat, din care 173 au donat prin procedura de aferez` [i 440
prin donare clasic`, sânge total din care s-a ob]inut plasma”, spune
dr. Lavinia Scripcaru, [efa CRTS Ia[i.

Doar plasma hiperimun` bogat` \n
anticorpi este administrat`
bolnavilor COVID-19 din spitale

anticorpi este mai mare de 1 pe 80 , doar \n acest caz plasma
se administreaz` unui pacient care are nevoie de tratament pentru
infec]ia cu coronavirus. Dac` titrul de anticorpi este mai mic,
atunci se administreaz` ca [i orice alt` plasm`, intrând \n circuitul
obi[nuit”, adaug` dr. Lavinia Scripcaru.

Plasma care nu este conform`
devine de[eu medical

Plasma hiperimun` se recolteaz` de la pacien]ii vindeca]i de
coronavirus [i se administreaz` pacien]ilor în stare grav`. Aceasta
se recolteaz` cu ajutorul aparatului de plasmaferez`, montat la Ia[i
\nc` de la \nceputul lunii aprilie 2020. Dup` ce plasma hiperimun`
a fost recoltat`, este trimis` la Institutul Na]ional de Hematologie
Transfuzional` pentru controlul biologic al componentelor sanguine.
Dac` plasma recoltat` nu se încadreaz` în parametri necesari
pentru a putea fi donat` unui pacient diagnosticat cu coronavirus,
atunci aceasta intr` \n circuitul obi[nuit. Acest circuit const` \n
congelarea plasmei care poate fi folosit` pân` la 12 luni. Cel mai
des este utilizat` în accidente [i traume, arsuri. „Dup` ce test`m
[i facem toate analizele care se impun, dac` toate rezultatele sunt
conforme, o parte dintre probe sunt trimise la Institutul Na]ional
de Hematologie Transfuzional`. Acolo se analizeaz` dac` titrul de

|n ceea ce prive[te donatorii de plasm` hiperimun`, unii dintre
cei care doresc s` fac` acest lucru au parte de rezultate care nu
sunt clare, ceea ce impune retestarea pacientului. |n cazul \n care
analizele plasmei hiperimune \n laboratoarele CRTS Ia[i nu sunt bune,
circuitul acesteia se \ncheie [i devine de[eu medical, tratat dup`
m`surile impuse de autorit`]i. Concret, sângele sau plasma hiperimun`
care nu au rezultate conforme cu normele na]ionale, impuse prin
legisla]ie, se rebuteaz`. Totodat`, donatorul cu analize neconforme
este respins de la donare. „Dac` \n urma analizelor noastre plasma
nu este conform`, nu se mai trimite mai departe c`tre institutul din
Bucure[ti, ci se rebuteaz` ca de[eu medical. Respect`m pa[ii necesari,
fiind \ntocmit un proces-verbal prin care aceste cantit`]i sunt stabilite
ca fiind rebuturi”, \ncheie [efa CRTS Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

Ziua Culturii Na]ionale [i aniversarea a 171 de ani de la
na[terea marelui Mihai Eminescu sunt s`rb`torite
la Muzeul Na]ional al Literaturii Române Ia[i
De Ziua Culturii Na]ionale
[i la aniversarea a 171 de
ani de la na[terea marelui
Mihai Eminescu, Muzeul
Na]ional al Literaturii
Române Ia[i, în
parteneriat cu Asocia]ia
„Patrimoniu pentru
comunitate” Ia[i,
deruleaz` mai multe
evenimente speciale
dedicate poetului. De
asemenea, obiectul lunii
ianuarie 2021 la Muzeul
Na]ional al Literaturii
Române Ia[i este o fil`manuscris cu exerci]ii de
semn`turi ale lui Mihai
Eminescu, din perioada în
care acesta a ocupat
func]ia de director al
Bibliotecii Centrale din
Ia[i (1874-1875)
Ziua Culturii Na]ionale [i aniversarea
a 171 de ani de la na[terea lui Mihai
Eminescu sunt s`rb`torite la Muzeul
Na]ional al Literaturii Române (MNLR)
Ia[i, în parteneriat cu Asocia]ia „Patrimoniu

pentru comunitate” Ia[i, prin mai multe
evenimente speciale dedicate poetului.
De asemenea, este lansat` o nou`
platform` on-line: eArhiva, pe site-ul
www.muzeulliteraturiiiasi.ro, începând,
fire[te, cu pagina dedicat` lui Eminescu.
Astfel, este facilitat accesul la patrimoniul
cultural na]ional, prin punerea la dispozi]ie
a unor documente originale din Arhiva
MNLR Ia[i.

MNLR Ia[i va lansa de
Ziua Culturii Na]ionale
proiectul on-line de
promovare a poeziei
române[ti
„VideoPoem”, realizat
de Corneliu Grigoriu
În data de 14 ianuarie 2021, va fi
anun]at [i câ[tig`torul concursului „Un
chip pentru Eminescu”, lansat pe 1
decembrie 2020. Juriul MNLR Ia[i,
format din Corina M. Irimi]`, Anca
Maria Buzea [i Iulian Pruteanu, a
selectat un singur portret al poetului,

portret care va fi expus, de Ziua Culturii
Na]ionale, la Muzeul „Mihai Eminescu”
Ia[i. Nu în ultimul rând, MNLR Ia[i
va lansa de Ziua Culturii Na]ionale
proiectul on-line de promovare a poeziei
române[ti „VideoPoem”, realizat de
Corneliu Grigoriu. În primul episod,
„Plutea o floare de tei”, muzeograful
Liviu Apetroaie (Muzeul „Mihai Eminescu”
Ia[i) recit` „Semn 1” de Nichita St`nescu,
poem dedicat lui Mihai Eminescu, în
timp ce pe fundal pot fi vizualizate
cele patru fotografii cunoscute ale
poetului, aflate în patrimoniul MNLR
Ia[i.

La Muzeul „Mihai
Eminescu” Ia[i, publicul
va putea admira
obiectul lunii ianuarie
2021: o fil`-manuscris
cu exerci]ii de
semn`tur` ale poetului
Obiectul lunii ianuarie la Muzeul
Na]ional al Literaturii Române este o

fil`-manuscris cu exerci]ii de semn`tur`
ale poetului, din perioada în care acesta
ocupa func]ia de director al Bibliotecii
Centrale din Ia[i (1874-1875). Eminescologii
au remarcat c` între opera eminescian`
edit` (editat` -n.r.) [i cea manuscris`
exist` o diferen]`: cea trecut` în c`r]i
d` seama de gândirea des`vâr[it` a
poetului, în timp ce pagina scris` de
mân` p`streaz` imperfec]iunile
laboratorului. În manuscrise, Eminescu
e laborios, scrie, revine, taie fragmente,
le rescrie. Model este poemul „Luceaf`rul”,
la care mediteaz` [i lucreaz` vreo zece
ani, pân` la publicare.

Prin forma]ia riguroas`
german` (în primul rând
filosofic`), poetul este
un perfec]ionist
Prin forma]ia riguroas` german`
(în primul rând filosofic`), poetul este
un perfec]ionist. „Astfel se explic` [i
jocul caligrafic al semn`turilor pe care
le alege pentru manuscrisele sale, dar
[i exerci]iile pe care le face pe fila -

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

manuscris desemnat` obiectul lunii
ianuarie. De remarcat este «calofilia»
exersat`. Curba grafic` a literelor,
formele în care î[i scrie numele,
acceptând s` înceap` cu «M» «uneori
în scriere slavon`», alteori f`r` el,
preferând doar «Eminescu», sau «E»,
sau jucând acest binom: «ME». Semn`turile
lui Eminescu sunt o form` de legitimare.
Au devenit element grafic de copert`
«chiar înlocuind cunoscutele portrete
fotografice», de ilustra]ie de carte ori
document, o identificare a[adar a celui
care, semnându-[i numele, avea s`-l
accepte, dup` ce Iosif Vulcan i l-a
schimbat din Mihail Eminovici (nume
slav) în Mihai Eminescu (nume românesc),
la debut, în 1866”, arat` fostul jurnalist,
poetul [i muzeograful Liviu Apetroaie.
Fila-manuscris poate fi admirat` la
Muzeul „Mihai Eminescu” Ia[i, în
perioada 15-31 ianuarie 2021, de mar]i
pân` duminic`, în intervalul orar 10:0017:00.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Oferta pe care Astra i-a
f\cut-o lui Constantin Budescu
pentru a refuza FCSB! Trei ani
de contract [i posibilitatea
s\ plece dac\ prinde
un transfer în str\in\tate
Gigi Becali [i-a exprimat în mod oficial
dorin]a de a-l readuce pe Constantin Budescu
la FCSB, liber de contract, în vara acestui
an. Îns`, ProSport a aflat c` Ioan Niculae,
patronul Astrei Giurgiu, are un plan prin
care s`-l conving` pe talentatul mijloca[ s`
refuze oferta bucure[tenilor.
Constantin Budescu (31 de ani) a fost
transferat de Astra, liber de contract, în
vara lui 2019, de la Al-Shabab.
În prezent, Astra se afl` pe locul 11
din Liga 1, cu 16 puncte ob]inute, dup`
15 meciuri jucate.

Oferta f`cut` de Astra
Giurgiu pentru Constantin
Budescu
Constantin Budescu a primit o propunere
concret` din partea celor de la Astra Giurgiu
pentru prelungirea contractului care expir`
în vara acestui an. ProSport a aflat c`
patronul Ioan Niculae vrea ca Budescu s`
semneze pe 3 ani cu forma]ia sa, salariul
urmând s` fie acela[i ca [i pân` acum,
undeva la 20.000 de euro pe lun`.
Dorit de FCSB, acolo unde Gigi Becali
îl ademene[te cu un salariu chiar mai mare,
dar [i cu o prim` de câteva sute de mii
de euro, în condi]iile în care va veni din
postura de juc`tor liber de contract, Budescu
nu a dat un r`spuns propunerii celor de
la Astra.
Din informa]iile ProSport, el a[teapt`
s` vad` dac` se materialiazeaz` în aceast`
perioad` una dintre ofertele verbale pe care

Simona Halep a
plecat spre
Australian Open:
„Am a[tept`ri mari,
sunt preg`tit`
pentru orice!”
Simona Halep (29 de ani) a plecat în Australia, pentru a
juca la Australian Open, iar pe aeroport a stat de vorb` cu
jurnali[tii care au a[teptat-o. Halep a dezv`luit cum [i-a petrecut
aceast` „semivacan]`”, a[a cum a catalogat-o ea. Simona a
spus c` a fost pentru prima dat` în 15 ani de când joac` tenis
când a putut s` fac` Revelionul acas`, al`turi de familie, [i s`
nu aib` turneu de jucat în luna ianuarie.
„Simo” a spus c` îi este dor de Darren Cahill, antrenorul
s`u, care o a[teapt` în Australia: „A fost o semivacan]`, pentru
c` m-am antrenat din greu. O perioad` destul de lung`, dar a
fost foarte bine pentru c` am stat acas`. Sunt preg`tit` psihic
[i fizic, sunt bucuroas` c` putem s` plec`m [i putem s` juc`m
un Grand Slam foarte important. Bine, toate sunt importante,
dar la început de an este bine c` putem s` trecem peste toate
micile probleme [i s` juc`m. (n.r. - }i-E dor de Darren?) Da,
mi-e foarte dor. {i mi-e dor s` ne reunim, s` fim to]i în echip`
[i s` muncim. Cr`ciunul l-am mai f`cut (n.r. - acas`). În ultimii
ani am preferat s` stau acas` [i s`-l petrec cu p`rin]ii. A fost a
treia oar`, consecutiv`, dar revelionul [i s` mai [i stau în ianuarie,
e pentru prima dat` dup` 15 ani”, a spus Simona Halep.

Simona Halep, despre Australian Open:
„Sunt la nivel înalt de mult timp!”
le are din zona arab`. Interna]ionalul român
ar fi tentat s` încerce o nou` experien]`
în str`in`tate, mai ales c` ar fi vorba despre
un salariu de peste un milion de euro. De
altfel, dac` va prelungi cu Astra, fotbalistul
dore[te s` aib` o clauz` prin care s` poat`
pleca în cazul unei oferte de transfer
importante de peste hotare.

Gigi Becali este gata s`-l
readuc` pe Constantin
Budescu la FCSB
Patronul lui FCSB a anun]at, zilele
trecute, c` este hot`rât s`-l readuc`, în
var`, pe Constantin Budescu la echipa sa.
Acesta a dezv`luit c` suma de transfer, din
prezent, a mijloca[ului de la Astra este de

900.000, sum` pe care nu este dispus s`
o pl`teasc`.
„Am vorbit eu cu Budescu. I-am zis:
«Uite, vii, dar tu vei juca num`r 9 fals [i,
în plus de asta, vei sta cu mine fa]` în
fa]`, cu MM [i antrenorul [i vei promite
c` nu ai s` comentezi nimic la antrenamente.
{i vei face antrenamente. Budescu e prea
cuminte, dar parc` cam strâmba, c` nu îi
convenea. F`r` munc` nu se poate. El ar
fi fost de acord, dar mai are [ase luni. {i
am întrebat [i mi s-a zis c` cost` 900.000.
P`i, de ce s` dau 900.000, dac` la var` îl
iau gratis? Vreau s`-l iau la var`”, a declarat
Gigi Becali.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

În ceea ce prive[te competi]ia de la Antipozi, Simona Halep
a spus c` a[tept`rile sunt destul de mari, chiar dac` a luat
pauz` de la tenis o perioad` îndelungat`. Fostul lider mondial
e sigur` c` poate face o figur` frumoas` la Australian Open
[i a spus c` e preg`ti` pentru orice.
Pe Simona o a[teapt` carantina [i în Australia: „Da, este
acela[i regim pe care îl au [i ceilal]i în Melbourne, este aceea[i
carantin`, avem voie doar la terenul de tenis, 5 ore pe zi. În
rest, vom sta carantina]i în camere. Nu o s` fie u[or, sunt
convins`, dar totu[i, fiind 5 ore de antrenament, o s` însemne
mult. Ca de fiecare dat` când plec la un turneu, am a[tept`ri
destul de mari pentru c` sunt la un nivel înalt de mult timp
[i dac` m` antrenez [i m` preg`tesc a[a, mereu am o [ans`
s` joc bine. Dar în aceste condi]ii diferite, cu 3-4 luni de
pauz`, o s` fie mai dificil. Sunt preg`tit` penrtru orice!”, a
mai spus Simona Halep.
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Doi amici au dat lovitura `ntr-o singur\ noapte!

Bursa bârfelor

Au furat 25 de telefoane
mobile din zona G\rii Ia[i.
Nu au apucat s\ fac\ bani
pentru c\ au dat nas `n nas
cu poli]ia

Planul subtil al unui politician.
{i-a pus oamenii s` caute
ce e mai r`u despre colegii lui
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a din ziua asta cu ni[te ve[ti
din lumea politic` de pe la noi din târg. Babetele deschid ziua
cu o veste despre un sinator de E[i, care tot sap` de ceva vreme
\ncoace pe unde apuc` pentru a pune mâna pe func]iile alea
babane. Ei bine, sinatorul Mariusic` Brobodea trage de b`je]ii lui
planta]i prin târg s`-[i atace colegii, s` bage strâmbe [i toate cele
necesare ca s` destabilizeze partidu]ul usereu. Brobodea nu a vrut
s` r`mân` la peneleu ca s` ias` deportat iar [i a ales s` fug` la
usereu, unde i-a b`gat pe to]i \n boal` ca s` pun` mâna pe feleala
local`. Cic` le-a promis la gogâld`ii din siajul lui c` le va da ceva
func]ii [mechere pe la centru [i \n giude] dac` lucreaz` subtil s`
le pun` frân` la `ia din partid care \s cu madama Closet Pipir`u.
Adic`telea, a dat dispozi]ie s` se caute chestii nasoale despre
colegii lui [i s` se adune la dosar, c` mâine-poimâine e rost de
ceva mai bun [i toate astea trebuie scoase de la naftalin`.

O poveste veche cu implica]ii lungi.
Se vrea s` se piard`
urma unei [p`gi mari de tot
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
enforma]ie din lumea pulitic`. Chiar dac` s-a dus campania electoral`,
chiar dac` toat` lumea zice c` 4 ani de acuma \ncolo o s` fie
lini[te total`, treaba nu st` chiar a[a. Bine, poate o s` fie lini[te
la proiecte, la adus lovele grele pentru Ia[i. Dar nu o s` fie lini[te
la combina]ii, c` acolo e rost de f`cut una-alta. De data asta,
babetele v` povestesc ceva despre faimosul spetal mubil pentru
covidu] de la Le]caia. Cic` toat` t`r`[enia \n jurul lui Ar`g`zel
Pompa a luat oleac` de pauz`, iar verific`rile o s` mai dureze.
C` pân` acuma Ar`g`zel i-a spus lui madama Alinu]a Pompa, [`fa
de la Eurovest, s` palmeze hâr]og`raiele alea importante incriminatoare.
C` atunci când au venit b`je]ii veseli s` ia la gr`mad` hârtiile,
nu s-au uitat [i la ce au pus \n saci, ci le-au luat de-a valma. Ei,
uite a[a se l`l`ie treaba aici, când nu e[ti atent.

Panaram` la partid. Regrete eterne
pentru lista f`cut` la parlamentare
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre ]in s` v` mai
povesteasc` una scurt` despre un alt personaj care se vede pe
cai mari acuma. Ei bine, acest b`jet cu aere de telectual obosit
se vrea expert \n toate cele [i un p`rerolog de clas` mondial`.
Cic` derutatul cel g`lbejit Alexei Murdaru a fost pus la zid de ai
lui dup` gafa aia cu Ferefeu [i ancheta la arbitrul cu Col]i cu
omul negru de la turci, [ti]i povestea. Ei bine, Murdaru [i-a dat
el recent cu p`rerea c` studen]ii se plâng c` fac facultate degeaba,
c` e inutil`, c` aia, c` aia. Babetele chiar \i dau dreptate, c` la
el chiar a fost de poman` istoria. Gogâld`ul nu se pricepe la
nimic [i [i-au dat seama [i ai lui c` e prea varz` ca s`-l mai lase
s`-[i dea cu p`rerea chiar despre toate [i s`-i fac` de baft`.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Doi tineri din Ia[i au reu[it s` fure
25 de telefoane mobile \ntr-o
singur` noapte. Nu au apucat s` se
bucure de prad` pentru c` au fost
ridica]i de poli]i[ti. Mai mult decât
atât, oamenii legii au reu[it s` mai
pun` mâna pe \nc` 4 ho]i care au
spart mai multe magazine
Doi tineri au reu[it s` fure 25 de telefoane mobile \ntr-o singur`
noapte. Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr. 2 Poli]ie Ia[i au identificat doi
tineri b`nui]i de comiterea infrac]iunilor de furt calificat [i tentativ`
la furt calificat. Din investiga]iile efectuate pân` în prezent, s-a constatat
faptul c` în noaptea de 12 spre 13 ianuarie, ace[tia ar fi p`truns în
sediul unei societ`]i comerciale din municipiul Ia[i, de unde ar fi
sustras 25 de telefoane mobile, prejudiciul fiind recuperat. De asemenea,
în aceea[i noapte, cei doi tineri ar fi încercat s` p`trund` într-o
societate din comuna Ciurea, cu inten]ia de a sustrage bunuri.
Cercet`rile continu`. {i poli]i[tii din cadrul Poli]iei Municipiului Pa[cani
au identificat patru tineri cerceta]i pentru furt calificat [i tentativ` la
furt calificat. Din investiga]iile efectuate pân` în prezent, s-a constatat
faptul c` în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, ace[tia ar fi încercat s`
p`trund` într-o societate comercial` din municipiul Pa[cani, în scopul
de a sustrage bunuri.
Totodat`, ar fi p`truns într-o alt` societate, de unde ar fi sustras
]igarete [i b`uturi alcoolice, cauzând un prejudiciu de aproximativ
500 de lei. De asemenea, în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, cei
patru tineri ar fi p`truns într-o societate din municipiul Pa[cani, f`r`
a sustrage vreun bun, iar ulterior ar fi sustras bani [i b`uturi alcoolice
dintr-o alt` societate din municipiul Pa[cani, cauzând un prejudiciu
de aproximativ 200 de lei. În baza probatoriului administrat în cauz`,
pe 12 ianuarie, unul dintre tinerii b`nui]i de comiterea faptelor, în
vârst` de 18 ani, a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore.

O tân`r` din Ia[i a fost condamnat`
dup` ce a furat chilo]i tanga
O tân`r` în vârst` de 19 ani s-a ales cu o pedeaps` din partea
judec`torilor ie[eni, din pricina unei perechi de chilo]i tanga. Astfel,
recent, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus condamnarea
Dariei Roman la opt luni de închisoare, cu amânarea aplic`rii pedepsei,
pentru furt calificat. „Instan]a ia act c` persoana v`t`mat`, prin
reprezentan]ii s`i legali, nu a formulat preten]ii civile în cadrul
procesului penal”, au precizat judec`torii în cazul tinerei de 19 ani.
Procesul tinerei de 19 ani a început pe data de 12 martie 2019. Asta,
dup` ce tân`ra fusese re]inut` [i arestat` preventiv de pe data de
22 februarie pân` pe 13 aprilie 2019. Prin rechizitoriu, procurorii
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i au dispus trimiterea în
judecat` a tinerei de 19 ani, pentru furt calificat. „În seara zilei de
20 februarie 2019, în jurul orei 21:00, inculpata a sustras produse
alimentare [i nealimentare în valoare de 82,90 lei dintr-un magazin
aflat într-un complex comercial din municipiul Ia[i”, au men]ionat
procurorii ie[eni. A[adar, în seara zilei de 20 februarie 2019, Sec]ia
III de Poli]ie a fost sesizat` prin 112 de agen]ii de securitate din
magazin cu privire la faptul c` au prins o tân`r` de 19 ani dup` ce
ar fi sustras produse alimentare [i nealimentare f`r` a le pl`ti.

Ce a spus la audieri tân`ra
prins` cu chilo]ii fura]i
La audieri, tân`ra a povestit c` locuie[te la bunica sa, în municipiul
Ia[i. Pe 20 februarie 2019, ea s-a întâlnit cu o prieten`, B.I., [i au
stabilit s` mearg` la magazinul din complexul comercial situat în
centrul Ia[ului, pentru a face cump`r`turi. Cele dou` tinere au intrat
în magazin în jurul orei 19:15. Acestea au luat un co[ pentru
cump`r`turi, în care ambele au pus diferite produse.
„Spre deosebire de martora B.I., inculpata a mai luat din magazin
o bucat` de ca[caval afumat, o pereche de chilo]i tanga [i un balsam
de p`r de la L’Oreal, pe care le-a ascuns în geanta pe care o avea
asupra ei, cu inten]ia de a le sustrage. Ac]iunea sa a fost observat`
de dispecerul magazinului, care a anun]at agentul de securitate de
pe linia caselor de marcat, pentru ca acesta s` urm`reasc` dac`
inculpata achit` produsele ascunse. Dup` ce a ascuns în geant`
produsele men]ionate, inculpata s-a îndreptat cu martora la casa de
marcat, unde au achitat doar produsele din co[, f`r` ca inculpata s`
le pl`tesc` [i pe cele ascunse în geant`, dup` care s-au îndreptat
spre ie[irea din magazin”, au mai spus procurorii.
Anchetatorii au mai afirmat c`, în momentul în care s-au apropiat
de ie[irea din magazin, cele dou` tinere au fost oprite de agentul
de securitate, care a întrebat-o pe Daria Roman dac` a sustras produse
din magazin, moment în care aceasta a recunoscut comiterea faptei.
Agentul de securitate le-a cerut s`-l înso]easc` într-o camer` anex`
a magazinului, de unde a adresat o cerere privind interven]ia unui
echipaj de Poli]ie. În prezen]a oamenilor legii, tân`ra de 19 ani i-a
predat reprezentantului magazinului produsele pe care le-a luat. „Cu
ocazia audierii în faza de urm`rire penal`, inculpata a recunoscut
comiterea faptei, sus]inând c` a comis-o la ini]iativa prietenei sale,
B.I. Martora a infirmat cele sus]inute de inculpat`, declarând faptul
c` nu a [tiut c` inculpata a sustras produse din magazin [i c` nu a
v`zut momentul în care aceasta le-a sustras”, au încheiat anchetatorii
ie[eni. Ulterior, tân`ra de 19 ani a fost trimis` în judecat` [i condamnat`
din cauza perechii de chilo]i tanga [i a celorlalte produse.
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