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Ieșenii plătesc averi pe
apartamentele de lux! Nu se uită la
bani, chiar dacă totul se scumpește.
Care sunt cele mai căutate zone

ACTUALITATE Pag. 9

Coțcăriile
afaceristului Viorel
Cozma, patronul
firmei de
construcții Conest!
actualitate 8

Firma Conest SA pierde un nou proces, după
ce patronul Viorel Cozma a refuzat să
plătească facturile către societatea Luton
SRL, care a efectuat mai multe transporturi
de materiale. Magistrații au dispus
executarea firmei de construcții. Nu este
primul proces pierdut de Viorel Cozma

"Afacere" cu
cărți de identitate,
destructurată
de anchetatori!
expres

16

Un bărbat și o femeie din județul Iași s-au
ales ieri cu pedepse din partea magistraților.
Judecătorii din cadrul Tribunalului Iași au
condamnat-o pe Vasilica Marina Calancea la 2
ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare,
pentru trafic de influență. În același dosar,
Petru Bârgăoanu a primit o pedeapsă de 2 ani
de închisoare, tot cu suspendare...

eveniment 2
Drum de 1.6 milioane de
euro în județul Iași. Se așteaptă
oferte pentru o șosea lăsată în
paragină în ultimii ani. Cum arată
șoseaua Hermeziu - Vladomira?

social
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O afacere inedită! Doi soți și-au
deschis o firmă prin care alină dorul de
cei dragi, cu ajutorul cadourilor-surpriză!
Soții Mișcari au venit din
Republica Moldova pentru a
studia la Iași și au rămas aici. În
2018, ei și-au început propria
afacere și au renunțat la joburile
lor bine plătite pentru a-și
dezvolta afacerea. Olga Mișcari
lucra în domeniul economiei, iar
Valeriu Mișcari era IT-ist
actualitate 9

Este unul dintre cele mai mari
pericole, pentru elevi, din școlile și
liceele din Iași, în plină pandemie!
În plină pandemie de COVID-19,
un pericol uriaș pentru elevi se
află în toate școlile și liceele din
Iași. Astfel, din ce în ce mai mulți
copii și adolescenți au probleme
mentale și stări emoționale
negative. Aceștia au nevoie,
pentru a păși în siguranță și
pentru a-și găsi echilibrul, de
suportul adulților din jurul lor
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{efii institu]iilor de
cultur\ din Ia[i vor fi
evalua]i. Emo]ii pentru
managerii subordona]i
Consiliului Jude]ean
Un nou regulament pentru evaluarea managementului
institu]iilor de cultur` din subordinea Consiliului Jude]ean (CJ)
Ia[i va fi avizat \n cursul zilei de ast`zi, 24 februarie 2021.
Ale[ii CJ Ia[i vor aviza atât regulamentul, cât [i calendarul
legat de evaluarea a 6 din 7 manageri ai institu]iilor de cultur`
aflate \n gestionarea direct` a CJ Ia[i. |n calcul vor fi lua]i
[efii de la Ansamblul Folcloric Profesionist „Constantin Arvinte”,
ai Bibliotecii Jude]ene „Gh. Asachi”. De asemenea, vor mai fi
evalua]i [i [efii de la Filarmonica de Stat „Moldova” Ia[i [i
Muzeului Na]ional al Literaturii Române. |n list` apar [i cei
de la Teatrul pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul”, precum [i
de la Centrul Jude]ean pentru Promovarea [i Conservarea
Culturii Tradi]ionale. Managerii respectivi au fost evalua]i [i
\n decursul anului precedent.

Calendar pentru evaluarea
[efilor culturii din Ia[i
Conform proiectului de hot`râre ce va fi discutat de plenul
Consiliului Jude]ean Ia[i, cei 6 manageri vor fi evalua]i \ntre
1 [i 9 aprilie 2021. De exemplu, Petre {u[u, managerul
Ansamblului Folcloric Profesionist „Constantin Arvinte”, va fi
la cea de a treia evaluare din mandatul s`u. Dan NicolaeDobo[, managerul Bibliotecii Jude]ene „Gh. Asachi”, se va afla
[i el la cea de a treia evaluare. Lucian-Dan Teodorovici,
managerul Muzeului Na]ional al Literaturii Române, se afl` la
cea de a patra evaluare din mandat. Dr. Bujor Prelipcean,
managerul Filarmonicii de Stat „Moldova” Ia[i, se afl` la
evaluarea final` a mandatului din perioada 2016 - prezent. Tot
la evaluarea final` a ajuns [i dr. loan Holban, managerul
Teatrului pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul”. La evaluarea
final` se va afla [i Adrian Ardeleanu, managerul Centrului
Jude]ean pentru Conservarea [i Promovarea Culturii Tradi]ionale.
Singurul care nu va fi evaluat este Vlad Baba, actualul
manager interimar de la {coala Popular` de Arte „Titel Popovici”.

Cum decurge evalua`rea managerilor
institu]iilor de cultur` din Ia[i?
Managerii institu]iilor de cultur` din Ia[i sunt evalua]i an
de an pentru a se vedea dac` [i-au \ndeplinit obiectivele
asumate \n planul de management. |n proiectul de hot`râre
ce va fi discutat ast`zi se arat` [i ce se \ntâmpl` dac` evaluarea
va fi una nesatisf`c`toare. „|n vederea evalu`rii, managerii
institu]iilor publice de cultur` subordonate vor prezenta un
raport de activitate pentru perioada evaluat`. |n cazul \n care
nota final` se situeaz` sub 7, rezultatul evalu`rii este nesatisf`c`tor,
situa]ie \n care Consiliul Jude]ean Ia[i are obliga]ia de a
organiza concurs de proiecte de management”, se arat` \n
proiectul de hot`râre ce va fi discutat de plenul CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

2

Drum de 1.6 milioane de euro
`n jude]ul Ia[i. Se a[teapt\
oferte pentru o [osea l\sat\
`n paragin\ `n ultimii ani.
Cum arat\ [oseaua Hermeziu
- Vladomira?
Consiliul Jude]ean Ia[i va
aloca circa 8,12 milioane
de lei (1,6 milioane de
euro) pentru a reface un
drum din zona de Est a
regiunii. Drumul jude]ean
DJ 249 Hermeziu Vladomira va fi ref`cut cu
fonduri de la bugetul local,
dup` ce vechea
administra]ie l-a uitat \n
sertare
Un drum care a fost pasat de fosta
conducere a Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i
la Compania Na]ional` de Investi]ii (CNI)
va fi ref`cut cu fonduri proprii. {oseaua
DJ 249 Hermeziu - Vladomira a fost inclus`
\n sistemul electronic de achizi]ii publice
pentru a fi ref`cut`. Drumul se afl` \ntr-o
stare extrem de proast` \n ciuda faptului
c` este circulat zilnic de sute de autoturisme.
CJ vrea s` refac` [oseaua pe o por]iune
de 3,2 kilometri (5<600 - 8<800), conform
oficialilor jude]eni. Drumul din zona comunei
Trife[ti a mai fost luat \n calcul de drumari
[i \n trecut, \ns` nu a mai fost reabilitat.

Oferte pân` la finalul
lunii martie pentru
drumul din jude]ul Ia[i
Firmele interesate de reabilitarea drumului
jude]ean Hermeziu - Vladomira pot depune
oferte pân` la finalul lunii martie 2021.
Sorin Afloarei, vicepre[edintele CJ Ia[i, a
explicat [i \n ce const` reabilitarea drumului
jude]ean. „Lucr`rile de modernizare [i
reabilitare derulate de Consiliul Jude]ean
Ia[i se deruleaz` \ntr-un ritm alert. DJ 249

Hermeziu - Vladomira intr` \n reabilitare.
Direc]ia Jude]ean` de Administrare a
Drumurilor [i Podurilor a scos la licita]ie
contractul de execu]ie a lucr`rilor pe o
lungime de 3,2 kilometri. Valoarea total`
estimat` este de 8.2 milioane de lei. Durata
contractului este de 8 luni. Termenul limit`
pentru primirea ofertelor sau a cererilor
de participare este 29 martie 2021, ora
15:00”, a spus Sorin Afloarei, vicepre[edintele
CJ Ia[i.

Scandal pe drumurile din
jude]ul Ia[i \n ultimii ani
Actuala conducere a Consiliului Jude]ean
Ia[i a fost recent pe mai multe drumuri
din regiune pentru a evalua \n teren starea
acestora. {oselele respective arat` ca dup`
r`zboi, starea carosabilului fiind extrem de
precar`. Sunt ultimele drumuri din vechiul
masterplan, care au fost trimise la CNI cu
studiile expirate. Cum Compania a cerut
actualizarea studiilor, CJ a preferat s` le
fac` prin fonduri proprii, o parte a [oselelor
respective fiind deja scoase la licita]ie pentru
reabilitare. Actuala administra]ie jude]ean`
a demarat investi]iile respective pentru a
le finaliza pân` \n 2024.

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

Lista celor mai
proaste [osele ie[ene.
Drumurile vor fi
ref`cute din
fonduri proprii
Actuala conducere a CJ a precizat c`
toate drumurile din jude]ul Ia[i vor fi
ref`cute integral. |n lista drumurilor din
jude]ul Ia[i care vor fi modernizate \n
perioada urm`toare se afl` DJ 244D: lim.
jud. Vaslui - Dolhe[ti - Ciorte[ti – Coropceni
(intersec]ie DN24), între km 25<500 - km
32<800 [i km 34<800 - km 38<693. Lista
cuprinde [i drumul jude]ean DJ 281B:
Boro[oaia - Plugari (km 12<268 - km 25<272,
pe mai multe por]iuni). |n proiect mai apare
[i drumul jude]ean DJ 201C: limita jud.
Neam] - R`chiteni - int. DN 28 (km 10<500
– km 16<350), dar [i drumul jude]ean DJ
249: Hermeziu - Vladomira (km 5<600 km 8<000). {i drumul jude]ean DJ 282B:
intersec]ie DN 24C - Bivolari - Traian Spineni - intersec]ie DJ 282F ( km 0<00012<918) va fi cuprins \n noul proiect de
modernizare derulat de Consiliul Jude]ean
Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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S-a decis firma care va proiecta
centura u[oar\ din Dacia spre
Uricani. Cum va ar\ta noua [osea
care va scoate traficul din Ia[i?
Una din cele mai
a[teptate proceduri
legate de traficul din
municipiul Ia[i a ajuns
la final. Recent,
Compania Na]ional` de
Administrare a
Infrastructurii Rutiere a
decis societatea care se
va ocupa de proiectarea
tronsonului de centur`
u[oar` dintre cartierul
Cicoarei din Ia[i [i satul
Uricani. Proiectarea
tronsonului de centur`
u[oar` a avut parte de o
\ntreag` epopee
O societate din Cluj-Napoca se va
ocupa de proiectarea tronsonului de
centur` u[oar` din jurul municipiului
Ia[i. Firma NV Construct din Cluj [ia adjudecat procedura derulat` de
Compania Na]ional` de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Proiectul este parte din centura u[oar`
a municipiului Ia[i [i are o lungime
de circa 8 kilometri. Valoarea estimat`
a lucr`rilor a fost de 1,5 milioane de
lei, ini]ial fiind \nscrise 3 societ`]i [i
asocieri de firme. Procedura s-a derulat
\ns` cu scandal \n mai mai multe etape.
Tocmai firma care a câ[tigat licita]ia

a explicat clar cum putea derula
contractul, cerând Consiliului Na]ional
de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC)
s` anuleze decizia CNAIR. Cum CNSC
i-a dat dreptate, noua evaluare a ofertelor
a f`cut ca firma din Cluj s` fie declarat`
apoi câ[tig`toare. Dup` semnarea
contractului, firma se va putea apuca
de lucrare.

Cum arat` proiectul din
cap`tul ora[ului
pentru traficul u[or?

derulat` de CNAIR contestase \n urm`
cu câteva s`pt`mâni raportul Companiei
ce desemnase o alt` firm` s` fac`
lucrarea. Contractul prevedea proiectaterea
Obiectivului 4 - variant` trafic u[or
(sector km 0<000 – km 8<185) [i
penetra]ie Cartier Dacia. Societatea
clujean` a mai avut tentative de a
câ[tiga [i alte licita]ii, cum a fost cea
pentru proiectarea lucr`rilor la axa
rutier` Ia[i-Suceava.

Centura u[oar`
Cicoarei - Uricani
va fi f`cut` de
o firm` din Cluj
Firma NV Construct a fost desemnat`
câ[tig`toare \nc` de s`pt`mâna trecut`,
\ns` autorit`]ile au a[teptat eventualele

Dosar de executare nr.22867/245/2014
Nr. A__EIS _1196/18.02.2021

contesta]ii. Cum acestea nu au mai
fost depuse, procedura a fost atribuit`
oficial societ`]ii clujene. Astfel, \n aceste
zile va fi semnat contractul pentru
revizuirea studiului de fezabilitate,
elaborarea proiectului tehnic [i a
documenta]iei tehnice pentru ob]inerea
autoriza]iei de construc]ie. La procedur`
au depus oferte NV Construct Cluj,
firm` ce a venit cu 9 subcontractan]i.
Este vorba de DTG Alfa, Institutul de
Arheologie Vasile Pârvan, Tera Design
Studio, Construc]ii Feroviare Mure[,
Utilitar Fluid Construct, Energobit
Control Systems, Expertus, PFA Cristina
Gligor [i Lifeconstruct. Alte oferte au
mai fost depuse [i de Proiect Construct
Regiunea Transilvania din Pilmeul
Silvaniei, jude]ul S`laj. Aceasta a venit
cu 4 subcontractan]i, respectiv Road

Design ASP, Proiectantul SRL, SICAP
Project [i Total Business Land. O alt`
ofert` a fost depus` de asocierea Way
Research - Prospect DRILL - 3TI Progetti
Italia - Ingegneria Integrata S.P.A.

Scandal pe licita]ia
derulat` de CNAIR
pentru centura
u[oar` a Ia[ului
|n urm` cu câteva s`pt`mâni, CNAIR
atribuise procedura firmei Proiect
Construct Regiunea Transilvania, \ns`
aceasta a fost contestat` tocmai de NV
Construct. Firma din Cluj ceruse
reevaluarea ofertelor, fiind nemul]umit`
de modul cum a fost tratat` oferta
concurentului. Societatea clujean`
sus]inuse c` firma din jude]ul S`laj nu

Dosar de executare nr.22867/245/2014
Nr. A__EIS _1195/18.02.2021

Prin aceast` variant` de trafic u[or
se urm`re[te o penetra]ie c`tre cartierul
Dacia, care se desprinde din varianta
respectiv` la kilometrul 4<755. {oseaua
traverseaz` apoi un pod peste râul
Bahlui [i intr` în strada Str`mo[ilor.
Lungimea arterei fiind de 0,61 kilometri.
Proiectul centurii Ia[ului este unul mai
complex, ultima variant` fiind stabilit`
recent. „Varianta de trafic u[or se
desprinde din varianta de trafic greu,
la intrarea \n localitatea Uricani, printro intersec]ie giratorie, [i se desf`[oar`
paralel cu râul Bahlui, la baza dealului
Catolicilor. Acest sector se termin` la
intrararea pe strada Cicoarei [i are o
lungime de 4,95 kilometri. Pe tronsonul
aflat \n lunca râului Bahlui au fost
adoptate acelea[i structuri ca la tronsonul
de trafic greu”, se arat` \n caietul de
sarcini.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Dosar de executare nr.10871/99/2011*
Nr. A__EIS _1197/18.02.2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
09.03.2021, ora 12.00, LICITAŢIE III, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului OLARAS MARIN, Autoutilitara
marca Mercedes Vito serie sasiu WDF63960123188470, nr.
înmatriculare ILBE 046, an fabricaţie 2006, culoare argintiu,
capacitate cilindrica 2148, motorina, custodele detine 1 cheie
si certificat de inmatriculare emis de autoritatile din Republica
Moldova. Preţul de vânzare este de 5802 lei. Licitaţia se va
desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26,
sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
09.03.2021, ora 11.00, LICITAŢIE III, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului Vlas Nicolae, Autoutilitara
marca VW Transporter, serie sasiu WA1ZZZ70Z1H118553, nr.
înmatriculare KAZ998, an fabricaţie 2001, culoare alb, capacitate
cilindrica 2461, motorina, custodele detine 1 cheie si certificat
de inmatriculare emis de autoritatile din Republica Moldova.
Preţul de vânzare este de 5560 lei. Licitaţia se va desfăşura la
sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte
DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
10.03.2021, ora 11.00, LICITAŢIE III, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului PLUGARU C CHIRILĂ-MARIAN,
autoturism marca BMV 530D, an fabricaţie 2001, serie sasiu
WBADL71050GV13541, nr. înmatriculare IS 07 XPE, culoare negru,
capacitate cilindrica 2962, motorina, custodele detine 1 cheie
si certificat de inmatriculare emis de autoritatile din Romania.
Preţul de vânzare este de 5802 lei. Licitaţia se va desfăşura la
sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte
DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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O afacere inedit\ la Ia[i! Doi so]i [i-au deschis
o firm\ prin care alin\ dorul de cei dragi, cu
ajutorul cadourilor-surpriz\! Cu ajutorul lor,
sute de ie[eni pleca]i `n str\in\tate `[i
uimesc `n mod pl\cut rudele r\mase `n ]ar\!
So]ii Mi[cari au venit din Republica
Moldova pentru a studia la Ia[i [i au
r`mas aici. În 2018, ei [i-au \nceput
propria afacere [i au renun]at la joburile
lor bine pl`tite pentru a-[i dezvolta
afacerea. Olga Mi[cari lucra \n domeniul
economiei, iar Valeriu Mi[cari era IT-ist
|n urm` cu trei ani, Olga [i Valeriu Mi[cari s-au stabilit la
Ia[i [i au început o afacere inedit`. So]ii Mi[cari au \nceput prin
crearea unei pagini de Facebook de pe care clien]ii puteau comanda
online flori, cadouri [i torturi pentru cei dragi. Ideea le-a venit
celor doi so]i dup` ce mai mul]i prieteni din str`in`tate li se

plângeau c` \[i doresc s` le fac` o surpriz` celor de acas`, dar
nu [tiau cum. La scurt timp de la \nfiin]area paginii de Facebook,
comenzile au \nceput s` curg`.
Dup` ce mica afacere a \nceput s` dea roade, cei doi so]i
au hot`rât s` renun]e la locurile de munc`, pentru a avea timp
s` se axeze pe afacere. Valeriu Mi[cari a lucrat în domeniul IT,
iar Olga muncea în domeniul economiei. „Totul a început dintro glum`.
Ideea acestei afaceri a fost a so]ului meu, dup` ce mai mul]i
cunoscu]i ne spuneau c` sunt departe de cei dragi [i ar vrea s`
le trimit` cadouri de ziua lor. |n perioada aceea nu mai era
nimeni care s` fac` aceste lucruri [i a[a am început noi! Nu am
renun]at la joburile noastre pentru c` nu câ[tigam bine, ci pentru
c` ne doream s` ne concentr`m asupra afacerii”, a declarat Olga
Mi[cari, fondatoarea afacerii „Surprize La Domiciliu”.

Cei doi so]i sunt propriii lor angaja]i

Dosar penal nr.9471/99/2011
Nr. A_EIS 1201/18.02.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
11.03.2021, ora 13.00, LICITAŢIE I, pentru vânzarea următoarelor
bunuri Imobile, proprietatea debitorului IRINESCU DIANA
ISABELA, cu domiciliul/sediul în JUD. IAŞI MUN. IAŞI STR.
Anastasie Panu NR. 21 dupa cum urmeaza:
- apartament în suprafaţă de 78 mp, compus din 4 camere
si dependinte, situat în zona ultracentrala rezidentiala a mun.
Iasi, subzona Anastasie Panu, strada Anastasie Panu nr. 21,
bloc 7 Noiembrie, sc. A, et. 9, ap. 34, jud. Iasi, înscris în Cartea
Funciară nr. 120987-C1-U9 UAT Iasi ( cf vechi 6750 si nr, cadastral
vechi 237/1/IX/34), an construire 1984, regim inaltime 9/S+P+M+PE
si 10E, imobil locuit, la pretul de 579.197 lei.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

De 3 ani, Olga [i Valeriu lucreaz` împreun` cât e ziua de
lung`. „Surprize La Domiciliu” este o afacere de familie. Cei doi
so]i preiau comenzile, preg`tesc cadourile [i livr`rile sunt f`cute
tot de ei. Olga [i Valeriu sunt propriii lor angaja]i. Doar în
perioada Cr`ciunului ace[tia au mai angajat o persoan`. |n fiecare
zi primesc câte 4 - 6 comenzi, iar în perioada s`rb`torilor num`rul
comenzilor cre[te \n mod considerabil.
Cele mai multe livr`ri se fac \n jude]ul Ia[i, dar la solicit`rile
clien]ilor s-au f`cut unele livr`ri [i \n Vaslui, Bârlad, Suceava,
Boto[ani sau Bac`u. Valeriu este cel care se ocup` de partea de
IT a afacerii, iar Olga - de partea economic`. |ntreg momentul
de livrare a cadourilor este filmat, iar de etapa aceasta [i de
editarea filmule]elor se ocup` tot Valeriu Mi[cari. „Toate comenzile
se fac doar online, dar pl`nuim s` deschidem [i un oficiu \n Ia[i,
dar [i \n alte câteva ora[e, unde oamenii vor putea s` se prezinte
fizic. Noi colabor`m cu toate firmele locale pentru flori, cadouri
[i dulciuri. În perioada S`rb`torilor de iarn` am angajat chiar un
tân`r chitarist, pentru a cânta colinde. Urmeaz` s` angaj`m
personal, pentru c` ne dorim s` ne dezvolt`m [i avem nevoie de
oameni”, a ad`ugat Olga Mi[cari, fondatoarea afacerii „Surprize
La Domiciliu”.

Comenzile pentru luna
martie au \nceput s` apar`
Oamenii care nu pot fi al`turi de cei dragi în cele mai
importante momente au g`sit un sprijin la cei de la „Surprize La
Domiciliu”. Copiii, dar [i nepo]ii care sunt departe de cas` încearc`
s` fie, pe cât posibil, al`turi de cei dragi. So]ii Mi[cari se implic`
trup [i suflet la fiecare livrare. Dup` ce comanda este plasat` [i
preg`tit` de livrare, se porne[te c`tre destinatar. Momentul de
livrare este filmat, pentru a trimite dovada primirii cadourilor [i
pentru a surprinde emo]iile destinatarului. Se poate citi pe chipul
fiec`ruia bucuria tr`it`. Mame înl`crimate de dorul copiilor sau
so]ii r`mase singure acas` se bucur` la cel mai mic gest f`cut
de cei dragi, afla]i departe.
Pre]ul unei comenzi nu este prestabilit, ci variaz` \n func]ie
de buchetul de flori ales, de cadou [i de distan]a de deplasare.
Acum se apropie luna martie, una dintre cele mai aglomerate
perioade pentru cei de la „Surprize La Domiciliu”. „Fiecare livrare
are o poveste aparte [i o emo]ie unic`. În momentul în care
ajungem la ei [i le vedem fericirea, lacrimile [i emo]iile pe care
le tr`iesc, ne emo]ion`m [i noi f`r` s` vrem. Urmeaz` luna martie,
o perioad` frumos` pentru toate mamele [i femeile, iar comenzile
au început deja s` vin`!”, a ad`ugat Olga Mi[cari.
Andreea PåDURESCU
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Dou\ institu]ii mari din Ia[i au
produse proprii pentru o b\utur\
celebr\ `n toat\ lumea
Sunt dou` mari institu]ii publice din Ia[i [i
\ntreaga Românie! Acestea au decis s`
produc` un produs celebru [i apreciat \n
\ntreaga lume. Astfel, Universitatea de
{tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
„Ion Ionescu de la Brad” este singura
unde studen]ii î[i produc propriul vin
Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
(USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” este singura unde studen]ii
î[i produc propriul vin, de la „bobi]`” [i pân` la etichet`. De
asemenea, din 2017, [i Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
a decis s` produc`, cu circuit intern [i de protocol, „Vinul lui
Cuza”, din struguri adu[i dintr-o mic` podgorie aflat` \n Gr`dina
Botanic` „Anastasie F`tu”.

USAMV Ia[i de]ine un singur brand de vin,
o singur` gam` sub care se reg`sesc
aproximativ 15 soiuri de struguri pentru vin
- Muscat Ottonel, Busuioac` de Bohotin,
Feteasc` Neagr`, Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Merlot
Astfel, USAMV Ia[i îmbuteliaz`, sub brand specific, propriul
vin ob]inut de c`tre studen]i în Ferma Didactic` „Vasile Adamachi”.
Sta]ia micro-pilot de vinifica]ie din cadrul USAMV Ia[i are multiple
avantaje, primul [i cel mai important este reprezentat de faptul
c` studen]ii pot s` pun` în practic` ceea ce înva]` teoretic la
cursuri [i laboratoare. „Vinul, a[a cum [tim, ne împrumut` aura
sa foarte pl`cut` [i atrage publicul larg. O universitate care are
propriul brand de vin cap`t` puncte în plus tot timpul în evalu`rile
generale. Iat` c` noi, la USAMV Ia[i, putem s` producem, la
propriu, vinul personalizat, din struguri ob]inu]i tot de noi, aici,
on-site în centrul viticol Copou”, a punctat [ef lucr`ri univ. dr.
Cintia Colibaba de la disciplina de Oenologie din cadrul Facult`]ii
de Horticultur` a USAMV Ia[i. Universitatea de Agronomie din
Ia[i de]ine un singur brand de vin, o singur` gam` sub care se
reg`sesc aproximativ 15 soiuri de struguri pentru vin - Muscat
Ottonel, Busuioac` de Bohotin, Feteasc` Neagr`, Pinot Noir,
Cabernet Sauvignon, Merlot.

Dosar de executare nr. 2604/189/2013
Nr. A__EIS _1200/18.02.2021

Studen]ii [i cadrele didactice au
posibilitatea, cu ajutorul sta]iei de microvinifica]ie, s` cerceteze, s` pun` în
practic` diverse tehnologii noi, moderne,
diverse produse oenologice
Cel mai important fapt este, îns`, c` studen]ii [i cadrele
didactice au posibilitatea, cu ajutorul sta]iei de micro-vinifica]ie, s`
cerceteze, s` pun` în practic` diverse tehnologii noi, moderne,
diverse produse oenologice specifice pentru cercetare. „Putem, cu
ajutorul sta]iei-pilot, dar [i cu ajutorul câmpului didactic de viticultur`
[i ampelografie ([tiin]a care se ocup` cu studiul morfologic, fiziologic
[i de produc]ie a soiurilor de vi]`-de-vie), anume 16 hectare de
vi]`-de-vie, cu diverse soiuri, s` particip`m în diverse proiecte de
cercetare na]ionale [i interna]ionale având [i rol de testare. Ceea
ce este creat în ]`rile extrem de avansate în acest domeniu, ca
Fran]a, Italia, Spania, poate fi pus în practic` la noi pentru a
analiza efectele generate”, a mai punctat Cintia Colibaba.
USAMV Ia[i este recunoscut` ca fiind una dintre cele mai
bune în preg`tirea de speciali[ti în domeniu, foarte mul]i dintre
oenologii cunoscu]i, de la crame mari [i mici din România, fiind
absolven]i ai Facult`]ii de Horticultur`. Marele atu al {colii de
oenologie de la Ia[i este reprezentat de baza didactic` [i de
cercetare, considerat` cea mai bun` din ]ar`. Trebuie precizat c`
vinul produs [i îmbuteliat la Ferma Didactic` „Vasile Adamachi”
nu este, deocamdat`, destinat comercializ`rii.

Din 2017, Universitatea „Cuza” din Ia[i
produce „Vinul lui Cuza”, anume Feteasc`
Neagr` [i Frâncu[`
Pe de alt` parte, [i Universitatea „Cuza” din Ia[i produce „Vinul
lui Cuza”, anume Feteasc` Neagr` [i Frâncu[`, din anul 2017 [i
pentru o durat` de 10 ani. Marca a ap`rut în num`rul din luna
iulie 2017 al Buletinului Oficial de Proprietate Industrial` - sec]iunea
M`rci. Aceasta a fost înregistrat` pentru clasa de produse vin, mai
precis „Vinuri dulci; vinuri rozé; vinuri neacidulate; vinuri de mas`;
vinuri cu denumire de origine protejat`; vin ro[u; vin alb; vin de
struguri”. Acesta se produce la Gr`dina Botanic`. Pentru vinificare
s-a apelat la un parteneriat cu una din cele mai cunoscute companii
din bran[` - Cotnari. Conceptul grafic al etichetei a fost realizat
de speciali[tii Universit`]ii, iar alegerea numelui [i a parteneriatului
cu Cotnari nu au fost întâmpl`toare. Alexandru Ioan Cuza este

patronul UAIC, iar pe vremea domniei în Moldova, Cotnari trimitea
pentru prima dat` un vin la concursul mondial de la Paris, Grasa
de Cotnari, acolo unde a luat distinc]ia maxim`.

Universitatea „Cuza” are podgorie cu vi]`de-vie chiar în Gr`dina Botanic`
De specificat c` Universitatea „Cuza” are podgorie cu vi]`-devie chiar în Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu”, folosit` în special
în scop didactic. Primele plant`ri au fost realizate în urm` cu 40
de ani, cu scopul de a diversifica colec]iile de plante care erau
la momentul respectiv în Gr`dina Botanic`, dar [i de a îmbog`]i
baza didactic` [i de cercetare. Vorbim de sfâr[itul anilor ‚70 [i
începutul anilor ‚80, când ne-am propus s` dezvolt`m în Gr`din`
o colec]ie de soiuri care se cultivau din cele mai vechi timpuri
în Moldova. Printre primele soiuri aduse au fost Frâncu[a, apoi
T`mâioasa româneasc` [i Grasa de Cotnari, iar apoi [i celelalte
soiuri din }`rile Române[ti, printre care Feteasc` Alb` [i Feteasc`
Neagr`. Soiurile de vi]` nobil`, mai mult sau mai pu]in cunoscute,
constituiau obiect de studiu [i practic` pentru studen]i.
Valentin HU}ANU

Dosar de executare nr.11803/99/2011
Nr. A__EIS _1198/18.02.2021

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin
Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul
executări silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în
data de 11.03.2021, ora 12.00, LICITAŢIE I, pentru vânzarea
următorului bun mobil, proprietatea debitorului RUJOIU P
GHEORGHE, Autoturism marca DACIA SD LSDAA LOGAN ,
BERLINA, an fabricatie 2006 culoare ALBASTRU, seria sasiu
UU1LLSDAAH36138060 nr. Inmatriculare IS-30-YVE, benzina,
km. Parcursi 99.127, certificat de inmatriculare carte de
identitate,una cheie.. Preţul de vânzare este de 6336 lei. Licitaţia
se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str. Anastasie Panu,
nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
10.03.2021, ora 12.00, LICITAŢIE III, pentru vânzarea următorului
bun mobil, proprietatea debitorului GATINI I GAVRIL, autoutilitara
furgon, marca Mercedes BENZ Vito 111CDI serie sasiu
WDF63960313158140, nr. înmatriculare BN 82 GVG, an fabricatie
2005, culoare albastra, capacitate cilindrica 2148 motorina,
custodele nu detine acte si nici cheie. Preţul de vânzare este
de 5560 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi,
str. Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
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DSVSA Ia[i intensific\ controalele `n
fermele de p\s\ri, `n contextul gripei
aviare din Ucraina [i Slovacia.
Speciali[tii au demarat campanii de
prevenire a r\spândirii virusului
Medicii veterinari din Ia[i vor
efectua controale mai drastice
\n fermele de p`s`ri din jude]
pentru a preveni r`spândirea
virusului gripei aviare H5N8,
descoperit \n fermele din
Ucraina [i Slovacia. Speciali[tii
aten]ioneaz` fermierii s`
intensifice m`surile de
supraveghere sanitar-veterinar`
Potrivit directorului Direc]iei Sanitar Veterinare
[i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Ia[i,
Gabriel Ciobanu, au fost intensificate m`surile
de supraveghere sanitar-veterinar` ca urmare a
evolu]iei gripei aviare, atât la nivelul Uniunii
Europene, cât [i \n unele ]`ri ter]e. „Acum avem
activit`]ile pe zona de biosecuritate, facem campanii
de prevenire a r`spândirii gripei aviare, \n aceast`
perioad`. Având \n vedere contextul epidemiologic,
sub raportul influen]ei aviare, \nalt patogene, atât
la nivelul Uniunii Europene, cât [i a unor ]`ri
ter]e, s-a dispus intensificarea controalelor oficiale
privind condi]iile de s`n`tate referitoare la cerin]ele
de s`n`tate animal` care reglementeaz` comer]ul
intracomunitar [i importurile din ]`ri ter]e de
p`s`ri de curte [i de ou` de incuba]ie. |n
conformitate cu prevederile legislative din Anexa
IV din Directiva CE158/2009, controalele se vor
efectua la nivelul locului de destina]ie al puilor
de o zi, p`s`rilor de reproduc]ie, ou` de incuba]ie”,
sus]ine Gabriel Ciobanu, director DSVSA Ia[i.
Speciali[tii din cadrul institu]iei au transmis
cresc`torilor din Ia[i inform`ri cu privire la
evitarea oric`rui contact \ntre p`s`rile domestice
[i cele s`lbatice [i m`surile de biosecuritate.

DSVSA Ia[i verific` fermele de
p`s`ri din Ia[i pentru
prevenirea gripei aviare
Medicii veterinari vor efectua controale tematice
pentru verificarea modului de respectare, de c`tre

operatorii din sectorul alimentar, a condi]iilor
sanitar- veterinare [i pentru siguran]a alimentelor,
referitoare la producerea, ambalarea, transportul,
depozitarea [i comercializarea c`rnii de pas`re
[i a ou`lor provenite din comer]ul intracomunitar,
precum [i de la unit`]i din România. Aceste
controale oficiale vor avea un caracter nediscriminatoriu
[i se vor desf`[ura la locul de destina]ie al c`rnii
de pas`re/ou`lor, la nivelul unit`]ilor de reambalare
[i centrelor de ambalare a ou`lor, la nivelul
unit`]ilor de depozitare a c`rnii de pas`re/ou`,
unit`]ilor de tran[are/procesare a c`rnii de pas`re.
De asemenea, vor fi verificate toate m`rfurile
intrate pe teritoriul României, \n jude]ul Ia[i, s`
nu provin` din state membre/zone \n care
evolueaz` gripa aviar` \nalt patogen`. Astfel, vor
fi constituite [i echipe mixte formate din medicii
sanitar-veterinari [i inspectori ai IPJ Ia[i.

Cresc`torii de p`s`ri din Ia[i
trebuie s` ia o serie de m`suri
pentru a preveni r`spândirea
virusului
Potrivit speciali[tilor din domeniul sanitar
veterinar, este interzis accesul mai multor persoane
\n zona de exploatare a p`s`rilor domestice,
mi[c`rile limitându-se la o singur` persoan`. |n
ceea ce prive[te prevenirea contactului cu alte
specii de mamifere, inclusiv animale de companie,
se va acorda o aten]ie sporit`, asupra riscurilor
introducerii [i disemin`rii bolii, de c`tre vân`tori,
care pot transmite virusul prin p`s`rile s`lbatice
precum [i prin echipamente. Achizi]ia de carne
de pas`re, ou` [i produse din carne de pas`re
se va face numai din unit`]i \nregistrate/autorizate
sanitar veterinar. Reprezentan]ii exploata]iilor
comerciale de p`s`ri trebuie s` \n`spreasc`
m`surile specifice de biosecuritate pe cele 3
nivele de risc, respectiv zona administrativ`, zona
profesional` [i zona de produc]ie. Gripa aviar`
este un tip de grip` care afecteaz` în principal
p`s`rile, dar poate infecta [i specii de mamifere.
A fost identificat` pentru prima dat` în anii 1900,

GRAFIC BETA
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SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
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în Italia, dar a fost g`sit` mai târziu în toat`
lumea. Un virus al gripei aviare, H5N1, a fost
identificat în 1997 în Asia [i a creat panic` în
lumea întreag`, vorbindu-se de iminen]a unei
epidemii de propor]ii. |n octombrie 2005, virusul
H5N1 a ajuns [i în România, fiind identificat la
p`s`ri din localitatea Ceamurlia de Jos, jude]ul
Tulcea. România este prima ]ar` european` unde
prezen]a acestui virus a fost confirmat` în mod
oficial.

Focarele de pest` porcin`, la
porc domestic, din Ia[i, au fost
\nchise de speciali[tii din
cadrul DSVSA
|n decursul anul 2020, în jude]ul Ia[i, pesta
porcin` african` a afectat un num`r de 462 de
animale domestice, în 31 de focare ap`rute în
gospod`rii. Ca urmare a aplic`rii planurilor de
m`suri specifice, dispuse prin intermediul Centrului
Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), de
medicii veterinari [i speciali[tii din cadrul DSVSA

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.

Ia[i, toate aceste focare au fost eradicate. |n
schimb, raport`rile DSVSA mai arat` c` sunt
înc` active cazuri de pest` porcin` african` la
mistre]. Potrivit speciali[tilor din Ia[i, cu o
metodologie de abordare diferit`, aceste cazuri
care privesc animalele s`lbatice se afl` în continuare
sub monitorizare [i se întreprind m`suri speciale
pentru limitarea r`spândirii bolii. |n anul 2020
au fost 87 de cazuri de pest` porcin` african`,
pe 15 fonduri de vân`toare, din jude]ul Ia[i.
Pesta porcina african` este extrem de contagioas`.
Aceasta poate fi r`spândit` prin contact direct
cu porci infecta]i, fluide biologice provenite de
la porcii contamina]i [i prin contact indirect prin
intermediul echipamentelor agricole, camioanelor
sau oamenilor care au venit în contact cu animalele
bolnave. Analizele anchetelor epidemiologie
efectuate în focarele active arat` c` transmiterea
bolii a fost f`cut` prin nerespectarea m`surilor
de biosecuritate [i a restric]iilor de mi[care a
animalelor, administrarea în hrana suinelor a
resturilor alimentare.
Raluca COSTIN

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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Zeci de mii de flori, preg\tite
s\ aduc\ zâmbete pe buzele
ie[enilor! Plantele, `ngrijite
de angaja]ii municipalit\]ii,
vor fi puse `n patru tran[e!
La sera de la SC Servicii Publice SA Ia[i,
din zona CUG, peste 20.000 de flori
a[teapt` s` \nfrumuse]eze ora[ul
Mii de flori au ajuns la maturitate \n sera de la SC Servicii
Publice SA Ia[i [i a[teapt` s` coloreze \ntregul ora[. Florile vor
fi plantate \n spa]iile special amenajate din Ia[i. Lalele, petunii,
mu[cate, garoafe [i dipladenii sunt câteva dintre sortimentele de
flori din ser` care vor da culoare ora[ului \n lunile ce vor veni.
|n prezent, sera este ocupat` mai bine de jum`tate cu mu[cate,
un soi destul de greu de \ntre]inut. Exemplarele care sunt \n
ser` [i sunt \nflorite sunt special crescute pentru a ajunge la
maturitate \n luna martie.
„|n momentul de fa]` avem 20.000 de plante. A[tept`m o
nou` tran[` de flori, care va ajunge pe 10 martie. Acestea vor
fi apte de plantare la \nceputul lunii mai. Pentru perioada 1 - 8
martie 2021, florile au fost plantate \nc` din luna decembrie 2020.
Vorbim aici despre lalele, narcise [i zambile. Primulele [i raluncunus
au fost plantate din luna noiembrie 2020. Acum, acestea sunt
\nflorite [i sunt gata de vânzare. Mu[catele [i crizantemele sunt
cele mai preten]iose flori pe care le avem \n ser`. Aceste dou`
tipuri necesit` foarte mult` aten]ie [i mult timp. Un alt soi pe
care \l avem este petunia. Aceasta trebuie s` petreac` mult timp
\n ser`”, a declarat {tefan Osoianu, [eful de sera de la SC Servicii
Publice SA Ia[i.

Prima tran[` de flori plantate \n Ia[i
va fi \n luna aprilie 2021
Reprezentan]ii SC Servicii Publice SA Ia[i se preg`tesc pentru
prima tran[` de plantare a florilor din sera aflat` la baza Tudor
Neculai, din zona CUG. Cele 20.000 de flori vor fi plantate în
parcuri, pe pietonale [i în spa]iile verzi care înfrumuse]eaz` ora[ul.
Astfel, prima tran[` de plantare va fi realizat` \n perioada 15 20 aprilie 2021, când florile vor fi preg`tite sut` la sut` s` reziste
\n mediul de afar`. |n ser`, plantele sunt ]inute \n condi]ii speciale,
cu ajutorul unui sistem de reglare a temperaturii. Pentru a putea
fi plantate, acestea trebuie s` fie \nflorite, nicidecum la stadiul
vegetativ.
„Mu[catele, care ocup` o mare parte din ser`, vor fi scoase
\n preajma datei de 20 aprilie 2021. Florile trebuie s` fie apte
de plantare, s` fim siguri c` nu mai exist` riscul de \nghe]. |n

acest moment nu le putem scoate, deoarece este prea devreme.
|n prima tran[` vor fi plantate mu[cate, narcise, garofi]e [i
dipladenii. |n luna mai vom ie[i cu prima tran[` de flori „anuale”.
|n anumite zone din ora[, se va re\nnoi plantarea de lalele. De
altfel, preconiz`m c`, \n aprilie, vor fi plantate toate cele 20.000
de flori pe care le avem acum. La prima tran[` de flori anuale
consum`m, \n total, aproximativ 100.000 de flori. |ntr-un an sunt
4 tran[e de plantare [i, \n total, consum`m peste 500.000 de
flori”, a ad`ugat {tefan Osoianu.

Sera de la Servicii Publice are
o suprafa]` 3.000 de metri p`tra]i
SC Servicii Publice SA Ia[i are 11 angaja]i care se ocup` zilnic
de miile de flori din ser`. Plantele au nevoie de o îngrijire special`,
iar, pentru a spori recolta de flori, municipalitatea ie[ean` a instalat
mai multe echipamente \n pepiniera aflat` la baza Tudor Neculai,
din zona CUG. Echipamentele pentru irigarea plantelor [i ma[inile
de umplut ghivece reu[esc s` reduc` \n mod considerabil munca
necesar` pentru cre[terea florilor. Suprafa]a serei este de 3.000
de metri p`tra]i [i, \n viitorul apropiat, se va extinde cu 1.100 de
metri p`tra]i. Plantele sunt udate printr-un sistem de tip inundare
sau cu ajutorul unor irigatoare speciale. Costul unui metru p`trat
de plantare a florilor sezoniere este de 79 de lei. Florile din ser`,
preg`tite pentru luna martie, pot fi cump`rate de doritori direct
de la sera aflat` la baza Tudor Neculai, din zona CUG. Un fir de
lalea cost` 5 lei, iar o zambil` se vinde cu 6 lei.
Andreea PåDURESCU

Inspectoratul de Poli]ie
Jude]ean Ia[i cump\r\
dou\ ma[ini de teren
dotate cu tehnic\
criminalistic\!
Noi achizi]ii sunt anun]ate pentru Inspectoratul de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i. Pe data de 25.03.2021, \n cadrul Programului
de Cooperare cu Republica Moldova, este organizat` o licita]ie
pentru achizi]ia unui num`r de dou` autolaboratoare (SUV
4x4) dotate cu tehnic` criminalistic`. Prevederea bugetar` a
procedurii este de 275.882 lei, f`r` TVA, aproximativ 60.000
de euro. Oferta cu pre]ul cel mai mic va fi declarat` câ[tig`toare.
„La momentul actual, cele dou` autospeciale criminalistice
utilizate de speciali[tii criminali[ti din cadrul Serviciului
Criminalistic sunt reduse ca num`r, din punct de vedere tehnic
acestea sunt vechi [i foarte uzate, iar dot`rile actuale nu mai
corespund nevoilor existente din teren. Obiectivul specific al
prezentului proiect const` în îmbun`t`]irea condi]iilor materiale
[i cre[terea mobilit`]ii Biroului de Investigare Tehnico - {tiintific`
a Locului Faptei din cadrul Serviciului Criminalistic Ia[i”, se
arat` \n caietul de sarcini.
Conform condi]iilor impuse de autoritatea contractant`, cele
dou` autolaboratoare trebuie furnizate \n termen de 6 luni de la
semnarea contractului. „Contractantul este responsabil pentru
instruirea la loca]ia de livrare a personalului desemnat de autoritatea
contractant`. Scopul instruirii este de a transfera cuno[tin]ele
necesare pentru a opera autospecialele de criminalistic` [i toate
echipamentele instalate pe acestea. Num`rul persoanelor care vor
fi instruite este de minimum dou` persoane, timp de minimum
dou` ore într-o zi calendaristic` la alegere. Perioada de garan]ie
pentru autoturismul oferit va fi de minimum 36 de luni sau
minimum 100.000 de km pentru func]ionarea f`r` defec]iuni, iar
pentru celelalte echipamente, de minimum 12 luni pentru func]ionarea
f`r` defec]iuni”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii. Nu \n
ultimul rând, a fost lansat` alt` licita]ie pentru achizi]ia mai multor
loturi de echipamente pentru investiga]ii criminale.
Posturile de poli]ie din jude]ul Ia[i vor fi modernizate. |n
vara anului 2020, IPJ Ia[i a demarat o licita]ie pentru reabilitarea
posturilor de poli]ie din Trife[ti, Popricani [i Comarna. Proiectul
face parte din Programul Opera]ional Comun România – Moldova
„Cooperare regional` pentru prevenirea [i lupta împotriva criminalit`]ii
transfrontaliere în regiunea de frontier` dintre România - Moldova”.
Prevederea bugetar` este de 1.739.718 lei, f`r` TVA, aproape
350.000 de euro. „Cl`direa care face obiectul prezentului obiectiv
de investi]ii a fost construit` în anul 1972, iar de la darea în
exploatare au fost realizate doar repara]ii [i igieniz`ri curente.
Obiectivul are regimul de în`l]ime parter [i suprafa]a construit`
de 137 mp la sol, iar desf`[urat` de 137 mp. Structura de
rezisten]` este din zid`rie blocuri de beton cu goluri”, se arat`
în descrierea situa]iei de la postul de poli]ie din Comarna. Licita]ia
a fost anulat` de dou` ori \n decursul unei luni.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Co]c\riile afaceristului Viorel Cozma,
patronul firmei de construc]ii Conest SA!
A ]epuit o firm\ de transport care trebuia s\-i
aduc\ piatr\! Magistra]ii ie[eni l-au executat
Firma Conest SA pierde un nou
proces, dup` ce patronul
Viorel Cozma a refuzat s`
pl`teasc` facturile c`tre
societatea Luton SRL, care a
efectuat mai multe
transporturi de materiale.
Magistra]ii au dispus
executarea firmei de
construc]ii. Nu este primul
proces pierdut de Viorel
Cozma. Reprezentan]ii Conest
nu au r`spuns apelurilor
telefonice pentru a oferi un
punct de vedere
Viorel Cozma, patronul firmei de construc]ii
Conest SA, este implicat \ntr-un nou scandal, dup`
ce nu a achitat facturile emise de firmele partenere.
Totul a \nceput \n 2016, când Conest SA a semnat
un contract cu societatea Luton SRL, pentru mai
multe transporturi de piatr` spart`. Comanda a
fost onorat`, dar pl`]ile nu s-au efectuat. Trebuia
pl`tit` suma de 200.000 de lei, echivalent` cu cifra
de afaceri a firmei de transport din acel an. Cu
chiu cu vai, Viorel Cozma a pl`tit pân` la urm`
debitul, dar nu [i penalit`]ile. Recent, magistra]ii
de la Judec`toria Ia[i au \ncuviin]at executarea
silit` a firmei Conest SA. „Admite cererea.
Încuviin]eaz` executarea silit` [i autorizeaz` creditorul
s` treac` la executarea silit` a titlului executoriu.
F`r` cale de atac”, se arat` \n solu]ia instan]ei.

Contacta]i telefonic, reprezentan]ii societ`]ii Luton
SRL au precizat c` prin procesul intentat firmei
Conest SA au fost recuperate penalit`]ile prev`zute
\n contract, dar [i cheltuielile de judecat`. „Contractul
a fost f`cut de mine \n acea perioad`. A avut o
clauz` \n el, \n caz de neplat`. Noi am adus piatr`
din zona Mo]ca. Au p`tit dup` doi ani. Acum, leam calculat [i penalit`]ile de 27.000 de lei”, a
precizat Emil {tirbu, reprezentant Luton SRL. |n
acest moment, activitatea societ`]ii a fost \ntrerupt`
temporar. |n 2019, Luton SRL a fost controlat`
de Finan]ele ie[ene, moment \n care au fost g`site
sume suplimentare \n valoare de 200.000 de euro.

Viorel Cozma a pierdut un
proces pentru nici 2.000 euro
Conest SA a pierdut alt proces ru[inos \n
cursul anului 2020. Societatea Dual SIC Security,
din Bucure[ti, cu obiect de activitate „servicii de
paz`”, a dat \n judecat` firma Conest SA, pentru
c` nu [i-a \ndeplinit obliga]iile contractuale. Mai
precis, agen]ii firmei de paz` au monitorizat
[antierul lui Viorel Cozma din Bucure[ti. Când
a venit timpul s` achite, Viorel Cozma s-a f`cut
c` plou`. Suma era de doar 8.930 de lei, nici
2.000 de euro. Dual SIC Security SRL a emis o
factur` privind serviciile de paz` pentru perioada
01.07.2019 - 31.07.209. Viorel Cozma a pl`tit abia
pe data de 07.10.2019. Magistra]ii Judec`toriei
Ia[i au obligat Conest SA s` achite penalit`]i de
0,05 la sut` pe zi, de la data scaden]ei pân` la
plata debitului. „Pârâta s-a angajat s` achite lunar
contravaloarea serviciilor de paz`, în 30 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii dup`

efectuarea presta]iei - art. 8. Pentru plata cu
întârziere, pârâta s-a obligat s` achite reclamantei
penalit`]i de 0,05 la sut` pe zi, calculate la valoarea
sumei restante pâna la stingerea acesteia”, se
arat` \n hot`rârea instan]ei.

|n apartamentele de la
Conest Grand Residence
au ap`rut infiltra]ii
Viorel Cozma s-a lansat [i \n afaceri imobiliare.
Pe bd. Chimiei, nr.4 a construit mai multe
tronsoane de blocuri cu peste 500 de apartamente.
|ns`, calitatea lucr`rilor este \ndoielnic`. Recent,
un client din Conest Grand Residence a povestit
c` s-a trezit cu infiltra]ii \n apartamentul de
aproape 70.000 de euro. Asta, din cauza instala]iilor
sanitare montate defectuos. |n urma articolului

publicat de BZI, o echip` de la Conest SA s-a
deplasat la apartamentul men]ionat pentru remedierea
deficien]elor. De precizat c` Viorel Cozma, \mpreun`
cu mai mul]i asocia]i, au \n portofoliu alt proiect
imobilar \n zona P`curari - Dacia, pe strada
Rampei, nr.9A. Pe actualul teren este amenajat`
o sta]ie de betoane, propus` pentru demolare.
Suprafa]a de teren vizat` este de 16.504 metri
p`tra]i. Ini]ial, conform Planului Urbanistic Zonal,
cele 3 blocuri cu mai multe tronsoane aveau
regimul de \n`l]ime de 2S<P<6E < Er (etaj retras).
Brusc, subsolurile au disp`rut, iar imobilele s-au
transformat \n D<P<6E < Er. La orice proiect
major, subsolurile sunt folosite exclusiv pentru
amenajarea parc`rilor. |n proiect este specificat
un num`r de 280 de locuri \n parcare suprateran`
[i 60 la nivelul solului.
Ciprian BOARU

Investigatorul sub acoperire a dat [pag` pentru buletin!
„Afacere” cu c`r]i de identitate, destructurat` de anchetatori!
Un b`rbat [i o femeie, condamna]i pentru trafic de influen]`!
Un b`rbat [i o femeie din
jude]ul Ia[i s-au ales ieri
cu pedepse din partea
magistra]ilor. Judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i
au condamnat-o pe
Vasilica Marina Calancea
la 2 ani [i 6 luni de
\nchisoare, cu suspendare,
pentru trafic de influen]`.
|n acela[i dosar, Petru
Bârg`oanu a primit o
pedeaps` de 2 ani de
\nchisoare, tot cu
suspendare, pentru
complicitate la trafic de
influen]`. Anchetatorii
sus]in c` cei doi ar fi cerut
bani pentru eliberarea
unei c`r]i de identitate
Caz incredibil, la Ia[i! Investigatorul
sub acoperire a dat [pag` pentru un
buletin! „Afacerea” cu c`r]i de identitate
a fost destructurat` de c`tre oamenii
legii! Astfel, ieri, un b`rbat [i o femeie
au fost pedepsi]i pentru trafic de influen]`.
Judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i au condamnat-o pe Vasilica Marina
Calancea la 2 ani [i 6 luni de \nchisoare,
cu suspendare, pentru trafic de influen]`.

Vasilica Marina
Calancea [i Petru
Bârg`oanu, acuza]i de
anchetatorii ie[eni

„Instan]a oblig` inculpata s` presteze cu suspendare, pentru complicitate la
o munc` neremunerat` în folosul trafic de influen]`. „Instan]a \l oblig`
comunit`]ii, pe o perioad` de 90 de pe inculpat s` presteze o munc`
zile, în cadrul Consiliului Local Ia[i - neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe
Direc]ia de Asisten]` Comunitar` Ia[i, o perioad` de 60 de zile, în cadrul
la C`minul de Pensionari «Sfânta Cuvioas` Consiliului Local Ia[i - la Direc]ia de
Paraschiva» sau în cadrul Sediului juridic Administrare a Patrimoniului Public [i
al Direc]iei de Asisten]` Comunitar`”, Privat sau la Direc]ia de Asisten]`
au men]ionat magistra]ii ie[eni. |n acela[i Comunitar` Ia[i”, au ad`ugat judec`torii.
dosar, Petru Bârg`oanu a primit o Sentin]a nu este definitiv`, aceasta
pedeaps` de 2 ani de \nchisoare, tot putând fi contestat`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Procesul lui Petru Bârg`oanu [i al
Vasilic`i Marina Calancea a \nceput pe
29 octombrie 2018. La acea dat`,
procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i i-au trimis \n
judecat` pe cei doi, pentru trafic de
influen]`, respectiv complicitate la trafic
de influen]`.
Anchetatorii ie[eni au precizat c`
cei doi au fost prin[i de un investigator
sub acoperire în timp ce comiteau
infrac]iunile de care au fost acuza]i.
„Pe data de 5 octombrie 2015, Vasilica
Marina Calancea a pretins suma de
300 de lei de la investigatorul cu
identitate atribuit` V.M. pentru a se
prevala de influen]a pe care o avea
asupra func]ionarilor din cadrul SPCLEP
R`duc`neni, din jude]ul Ia[i, pentru ai determina pe ace[tia, în îndeplinirea
atribu]iilor de serviciu, s` urgenteze
eliberarea c`r]ii de identitate pentru
V.M.”, au precizat reprezentan]ii Parchetului
de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Ce au spus anchetatorii
ie[eni cu privire la
[paga dat` de
investigatorul sub
acoperire
Oamenii legii au ad`ugat c`, \n
aceea[i zi, Petru Bârg`oanu s-ar fi
ocupat de intermedierea „afacerii”. Astfel,
procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i au subliniat c`,
la aceea[i dat`, Petru B`rg`oanu ar fi
intermediat pretinderea sumei de 300
de lei de la V.M. de c`tre Marina
Calancea, femeia care se prevala de
influen]a pe care o avea asupra func]ionarilor
din cadrul SPCLEP R`duc`neni.
„|n plus, inculpatul a cerut pentru
sine suma de 100 de lei, pentru activitatea
desf`[urat`”, au mai ar`tat reprezentan]ii
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Acum, r`mâne de v`zut dac` sentin]a
emis` de Tribunalul Ia[i va fi sau nu
contestat`. |n eventualitatea \n care
decizia va fi atacat`, urmeaz` ca magistra]ii
din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i s`
stabileasc` ce se va \ntâmpla \n continuare
\n acest caz.
Ciprian NEDELCU
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Ie[enii pl\tesc averi pe apartamentele de
lux! Nu se uit\ la bani, chiar dac\ totul se
scumpe[te. Care sunt cele mai c\utate zone
Ie[enii vor s` se mute \n
apartamente spa]ioase, pentru
care pl`tesc \ntre 84.000 [i
120.000 de euro. Potrivit
speciali[tilor \n imobiliare,
cererea a crescut cu 20 pân`
la 30 la sut` \n ultimele 6 luni.
O veste \ngrijor`toare este
faptul c` s-au scumpit
materialele de construc]ii care
determin` o cre[tere a pre]ului
apartamentelor
Speciali[tii \n imobiliare din Ia[i sus]in c`,
\ncepând din toamna anului 2020, a crescut
interesul ie[enilor pentru achizi]ia de apartamente
cu 3 sau 4 camere. Pre]ul pe metru p`trat este
cuprins \ntre 1.200 [i 1.400 de euro. Dac` zonele
periferice ale ora[ului sunt preferate de ie[enii
care se mut` cu familia \n locuin]ele spa]ioase,
sunt [i clien]i care prefer` zonele Bucium, Copou
sau Little Texas (Moara de Vânt). „Trecerea de
la apartament la cas` s-a v`zut \n a doua jum`tate
a anului 2020, pe fondul pandemiei. Din toamna
anului trecut \ns` a \nceput s` creasc` cererea
[i pentru achizi]ia de apartamente mai mari, cu
3-4 camere. |n aceast` perioad` sunt c`utate mai
ales aceste locuin]e, \n zona Copou, Little Texas,
Bucium. Pre]urile sunt cuprinse \ntre 1.200 [i
1.400 de euro pe metrul p`trat. Un apartament
cu 3 camere, confort 1, are o suprafa]` de 70
de metri p`tra]i, \n medie. Se observ` c` au
crescut vânz`rile \n aceast` zon`, \n ultimele luni,
comparativ cu anul precedent”, sus]ine Ana-Maria
Ro[ca, specialist \n imobiliare.

Clien]ii din Ia[i pl`tesc \ntre
1.200 [i 1.400 de euro,
metrul p`trat, pentru
apartamentele spa]ioase
Finisajele sunt de cea mai bun` calitate, iar
dac` unii aleg s` fac` un credit bancar pentru a
achizi]iona noua locuin]`, al]ii pl`tesc cu banii

cash. „Cei care construiesc astfel de apartamente
folosesc [i materiale de calitate, pun centrale de
calitate, calorifere de aluminiu, geamuri mari,
camerele sunt luminoase, folosesc vat` bazaltic`
la izola]ia blocului, care este un izolator bun,
blocul nu ia foc, men]ine c`ldura. Apartamentele
sunt placate cu marmur`, se folosesc materiale
scumpe, de la firme cunoscute, clien]ii vor [eminee
\n locuin]e, e o mod` acum. Cei care se mut`
\n apartamente spa]ioase sunt familiile, care renun]`
la apartamentele cu dou` camere, le vând [i mai
fac un credit bancar pentru a avea suma necesar`
achizi]iei noii locuin]e sau cump`r` cu banii cash.
Am observat c` procentul e undeva la jum`tate
pentru cei cu credite [i cei cu banii cash”, mai
spune Ana Maria Ro[ca.

Clien]ii pl`tesc pentru
apartamentele spa]ioase
fie cu banii cash, fie cu banii
ob]inu]i din credite bancare
Cei care vor s` achizi]ioneze apartamentele
cu 3 sau 4 camere sunt ie[enii cu 2 sau 3 copii,
care au nevoie de mai mult spa]iu pentru familie.
„Sunt persoane care au petrecut timp îndelungat
acas`, de teama \mboln`virii cu COVID-19, dar

[i odat` cu mutarea serviciului în online mul]i
iau decizia s` cumpere apartamente spa]ioase, cu
3 sau 4 camere. Nu se gr`besc s` le cumpere,
ci se informeaz` \nainte de pl`ti pentru apartamentul
achizi]ionat, sunt famili[ti, cu copii”, sus]ine Laura
Li[man, specialist \n imobiliare. Ie[enii famili[ti
caut` apartamentele de la periferia ora[ului, unde
sunt departe de aglomera]ie. „Vor lini[te, mai
ales cei care au avut vecini g`l`gio[i, care au
f`cut modific`ri \n apartamente, se plâng de faptul
c` au nevoie de lini[te. |[i amenajeaz` un mic
spa]iu care ]ine locul biroului de la serviciu,
pentru care lucreaz` de acas`”, sus]ine Cristian
Iona[cu, specialist \n imobiliare, din Ia[i.

A crescut pre]ul materialelor
de construc]ii, ceea ce
determin` o scumpire a
pre]ului locuin]elor
O schimbare important` de pe pia]a imobiliar`
din Ia[i care se observ` \n ultima lun` este
cre[terea pre]urilor la materialele de construc]ii.
La ciment [i c`r`mid` este o cre[tere de 15-20
la sut`, la fier, de 30 la sut`, iar la vopsea, de
10 la sut`, comparativ cu anul 2020. Aceste
scumpiri se vor vedea [i \n pre]ul final al unui

apartament care va cre[te pân` la sfâr[itul anului
2021, potrivit speciali[tilor \n imobiliare. „A crescut
pre]ul materialelor de construc]ii [i va cre[te \n
continuare. Acest lucru se va reflecta \n pre]ul
final al apartamentului. Vor fi mai scumpe
apartamentele cu 200-300 de euro metrul p`trat,
pân` la sfâr[itul acestui an. Pre]ul la materialele
de construc]ii a crescut cu 40 la sut`”, mai spune
Ana Maria Ro[ca. S-au scumpit inclusiv apartamentele
din blocurile vechi. „Un apartament \n T`t`ra[i
pentru care clientul pl`tea 1.000 de euro metrul
p`tra]i, pl`te[te acum 1.100-1.150 de euro. Iar
investi]ii trebuie f`cute \n apartament pentru c`
nu este nou. Practic, ajungi la acelea[i pre]uri
pentru un apartament dintr-un bloc nou. Se cer
multe apartamente la periferia ora[ului, sunt foarte
aten]i pentru ce cheltuie banii, pentru ce pl`tesc.
Unele persoane pl`tesc 4-5 ani rata la banc`
pentru un apartament, \l vând [i se mut` \ntr-un
apartament mai spa]ios. Cunosc oameni care au
cump`rat pentru investi]ii 2-3 apartamente \n
acela[i bloc”, sus]ine Mila Ursache, specialist \n
imobiliare. Astfel, pre]urile la casele din Ia[i au
crescut cu pân` la 10.000 de euro \n perioada
verii.

|n zona metropolitan`
din Ia[i au fost demarate
mai multe proiecte
imobiliare \n anul 2020
Pre]ul unei locuin]e cu dou` camere a ajuns
la aproximativ 65.000 de euro, \n anumite zone
din Ia[i. Scumpiri sunt [i în alte ora[e din ]ar`,
precum Timi[oara, unde pre]ul unui apartament
nou este de peste 1.200 euro/mp. De asemenea,
la Cluj, un metru p`trat util construit cost`
aproximativ 1.800 de euro, iar \n Bucure[ti, 1.470
de euro. Scumpiri la locuin]e au fost \nc` din
anul 2020, \n special la case, datorit` cererii
crescute. De asemenea, \n Ia[i se construiesc
blocuri noi mai ales la periferia ora[ului, unde
au fost mai multe reclama]ii din partea vecinilor
nemul]umi]i sau a clien]ilor, \ns` se construie[te
[i \n zone precum Bucium sau Copou.
Raluca COSTIN

Este unul dintre cele mai mari pericole, pentru elevi, din [colile
[i liceele din Ia[i, `n plin\ pandemie de COVID-19! Iat\ ce trebuie
f\cut, urgent, de c\tre p\rin]i [i speciali[ti pentru a se interveni
Pe fondul pandemiei de COVID-19, un pericol
uria[ pentru elevi se afl` \n toate [colile [i liceele
din Ia[i. Astfel, din ce \n cei mai mul]i copiii [i
adolescen]i au probleme mentale [i st`ri emo]ionale
negative. Ace[tia au nevoie, pentru a p`[i în
siguran]` [i pentru a-[i g`si echilibrul, de suportul
adul]ilor din jurul lor. Totul este accentuat în
aceast` perioad` complicat` sanitar` [i psihologic`.
Chiar dac`, cel mai adesea, ei nu cer sprijinul
adultului, pot fi cople[i]i de o avalan[` de emo]ii,
unele justificate de context, ca de exemplu frica.
Iat` ce trebuie f`cut, urgent, de c`tre p`rin]i [i
speciali[ti pentru a se interveni! Deja, din ce \n
ce mai multe cazuri au ap`rut. „Asta ne determin`
s` evit`m pe cât posibil contactele sociale [i s`
ne protej`m, atât pe noi, cât [i pe ceilal]i [i s`
d`m dovad` de responsabilitate, spirit civic [i
empatie, iar altele ca rod al min]ii noastre, spre
exemplu anxietatea, adic`: grijile, stresul, tensiunea,
nervozitatea, panica, angoasa, acele interminabile
scenarii [i probabilit`]i concretizate în acel «dar
dac`», ce apare constant în mintea noastr`, mai

ales în aceste situa]ii când sim]im c` tot ce avem
mai de pre] e pus în pericol... cu alte cuvinte,
anxietatea apare ca fiind o stare accentuat` de
nelini[te, în care a[tept`m s` se întâmple ceva
r`u [i sim]im c` nu ne mai afl`m în siguran]`”,
a punctat Anca Hardulea, director al Centrului
Jude]ean de Resurse [i Asisten]` Educa]ional`
(CJRAE) Ia[i.

P`rin]ii sau profesorii se
întreb` cum îi putem ajuta s`[i descopere logica interioar`
a emo]iilor [i s` se simt`
confortabil cu propriile tr`iri
P`rin]ii sau profesorii se întreab` cum îi
putem ajuta s`-[i descopere logica interioar` a
emo]iilor [i s` se simt` confortabil cu propriile
tr`iri, cum s` le gestioneze. „Cum s` se adapteze
la schimbare sau cum s`-[i re-creeze microuniversul personal. Este normal s` experimenteze
aceste frici, ele au rolul lor func]ional în a conserva

via]a; ceea ce nu e normal este s` l`s`m anxietatea
s` ne controleze via]a, s` ne perturbe func]ionarea
noastr` fizic` [i psihic`, s` ne acapareze pân` la
un nivel în care s` nu mai fim func]ionali, s`
produc` disconfort [i panic`; o anumit` doz` de
anxietate poate fi util` [i chiar indicat`, cu to]ii
am experimentat-o la diferite nivele; ceea ce face
diferen]a este con[tientizarea [i controlul ei. Ce
st` în puterea noastr` s` facem? S` select`m
doar acele informa]ii din mass-media sau re]elele
de socializare care consider`m c` ne pot fi de
folos în aceste momente; expunerea excesiv` la
mesajele mass-media cre[te anxietatea”, a comentat
Anca Hardulea.

Cea mai bun` modalitate de a
ne dep`[i temerile este s` ne
confrunt`m cu ele
|n acest sens, cei de la CJRAE ofer` consultan]`
p`rin]ilor [i copiilor pentru a avea sprijin profesionist
[i a trece peste starea grav` de fapt. Cea mai
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bun` modalitate de a ne dep`[i temerile este s`
ne confrunt`m cu ele. S` enumer`m toate temerile
pe care le sim]im [i le valid`m ca fiind autentice
[i justificate în contextul dat; cea mai bun`
modalitate de a ne dep`[i temerile este s` ne
confrunt`m cu ele punându-ne întreb`ri de genul:
Care e cel mai r`u lucru care se poate întâmpla?
Ce a[ putea face, dac` se întâmpl`? C`utând
solu]ii, cre[tem nivelul de control, fapt care reduce
anxietatea; dup` ce înfrunt`m, mental, r`ul cel
mai mare, apare lini[tea; S` ne ax`m pe ceea ce
st` în puterea noastr` s` facem; sunt [i lucruri
care nu ]in de controlul nostru, canalizându-ne
pe ele, cre[tem anxietatea. S` ne canaliz`m
eforturile [i energia spre toate lucrurile asupra
c`rora avem control; st` în puterea noastr` s`
control`m ce gândim, felul în care ne comport`m.
S` ne implic`m în orice activitate care ne aduce
echilibrul [i starea de bine”, a concluzionat Anca
Hardulea, director CJRAE.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

PUBLICITATE

Miercuri, 24 februarie

10

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

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
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.

nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
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.

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
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
notariat. Telefon: 0729921577.
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
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
depozit f`r` experien]` [i
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
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 turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Agent vânz`ri, studii medii,
experien]` 1 an, PRO INVEST
SRL. Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Ajutor buc`tar, studii medii,
persoan` peste 45 ani, SES
MEDIA FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
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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.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Asistent social. studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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.
Consilier juridic debutant, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Controlor calitate, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i, DFC LOGISTICA SI
IMPLEMENTARE SRL. Rela]ii la:
0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer grafic`, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

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

Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.

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.

Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

Inginer cai ferate drumuri [i
poduri,studii superioare f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
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.

Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
Dulgher (exclusiv restaurator),
ROMANIA SA. Rela]ii la:
studii
0232/232483;
generale/medii/profesionale;
veronica.lefter@arcadis.com.
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
Rela]ii la: 0742129778;
experien]` precizate, GLANCE
0721409622; 0772169364;
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
irina.atudorei@gmail.com.
0736029018.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer chimist, studii superioare,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL S.A. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer geodez, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
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0740656265; office@chvcontainer.ro.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manichiurist, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

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, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.

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

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.

Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.

Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.

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

Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL

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.

0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Psihopedagog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Referent de specialitate financiar
contabil, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
Proiectant arhitect, studii
precizat`, certificat transport
superioare, f`r` experien]`
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
precizat`, ARCADIS
DAS SRL. Rela]ii la:
EXCELLENCE CENTER
0232/230637; 0232/262800;
ROMANIA SA. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

office@das-instalatii.ro.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.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 medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

MEDIU
Moscu Mihai, titular al proiectului
„Construire hala produc]ie
confec]ii metalice, \mprejmuire
teren [i bran[amente re]ele”,
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,
pentru proiectul „Construire hala
produc]ie confec]ii metalice,
\mprejmuire teren [i bran[amente
retele”, propus a fi amplasat în
Intravilan conf. PUG, sat Tomesti,
Com. Tomesti, jud. Ia[i, NC
65584 1. Proiectul deciziei de
încadrare [i motivele care o
fundamenteaz` pot fi consultate
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului APM
Ia[i din Calea Chi[in`ului. nr. 43,
zilnic între orele 8-14, precum [i
la urm`toarea adresa 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
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.

CONDOLEAN}E

U
U

Un pios omagiu celui ce a
fost col.(rtg) SURDAN
{TEFAN. Colegii.

Plecarea timpurie \n alt`
lume a celei ce a fost
L`cr`mioara F`rc`[el ne
va \ntrista mereu. Suntem al`turi
de Victor, Calin, Andrei [i celor
dragi lor \n dureroasa pierdere.
Ermina, Teona [i Viorel.
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Academia Oamenilor de {tiin]\ din România
a devenit ]inta unor atitudini [i atacuri
nedemne, respectiv a fake-news-urilor
Academia Oamenilor de {tiin]`
din România, ]inta unor
atitudini [i atacuri nedemne!
Un nou val de calomnii [i
denigr`ri ap`rute prin unele
publica]ii sau site-uri au drept
scop dezinformarea, inducerea
în eroare [i manipularea
opiniei publice
Academia Oamenilor de {tiin]` din România
(AOSR) a devenit din nou ]inta unor atitudini [i
atacuri nedemne, confruntându-se cu un nou val
de calomnii [i denigr`ri desf`[urate prin unele
publica]ii sau site-uri, care au drept scop
dezinformarea, inducerea în eroare [i manipularea
opiniei publice. Imaginea public` a AOSR promovat`
de aceste medii este una conturat` rudimentar,
din defini]ii otr`vite [i fake-news, afirma]ii incorecte,
r`ut`cioase - pe care AOSR nu le merit`! „Aceast`
imagine profund neadev`rat` [i nedreapt` pentru
identitatea, istoria, activitatea [i rezultatele
remarcabile ale Academiei Oamenilor de {tiin]`
din România, ofensatoare pentru membrii acesteia,
a format cadrul necesar [i suficient pentru decizia
politic` recent` a Guvernului, de suprimare a
bugetului institu]iei, al doilea an consecutiv”,
arat` Biroul filialei Ia[i a AOSR.

AOSR a fost fondat` la 29
martie 1935, ca Academia de
{tiin]e din România, de
marele ministru liberal al
Instruc]iunii Publice, doctorul
Constantin Angelescu
AOSR a fost fondat` la 29 martie 1935 ca
Academia de {tiin]e din România, de marele
ministru liberal al Instruc]iunii Publice, doctorul
Constantin Angelescu. Regimul comunist a desfiin]at
Academia în 1948. Academia Oamenilor de {tiin]`
din România are un trecut onorant, astfel c`, la
20 mai 1956, institu]ia este reorganizat` de c`tre
un grup de oameni de [tiin]` români de maxim
calibru [tiin]ific. Cum este binecunoscut, la
constituirea sa au contribuit membri de frunte
ai Academiei Române, care au preluat chiar
coordonarea acestui onorant for [tiin]ific: acad.
Traian Savulescu - pre[edinte, acad. Mihai Ralea

- vicepre[edinte, acad. {tefan B`lan - vicepre[edinte,
acad. {tefan Milcu - vicepre[edinte. De re]inut
faptul c` to]i ace[ti veritabili p`rin]i ai AOSR au
devenit ulterior pre[edin]i ai Academiei Române,
iar între cele dou` foruri [tiin]ifice a existat o
rela]ie de colaborare fireasc`, calm` [i constructiv`.
Ast`zi, institu]ia func]ioneaz` în baza Legii
Nr. 31 din 15 ianuarie 2007 în calitate de
„continuator [i unic leg`tar” al Academiei de
{tiin]e din România.

De notat faptul c` ini]iatorul
acestei legi a fost însu[i
pre[edintele Partidului
Na]ional Liberal (PNL),
Radu Câmpeanu
De notat faptul c` ini]iatorul acestei legi a
fost însu[i pre[edintele Partidului Na]ional Liberal
(PNL), Radu Câmpeanu. Din câte se poate observa,
na[terea acestei institu]ii [tiin]ifice [i consolidarea
sa au constituit o ini]iativ` liberal`. „Ceea ce se
întâmpl` ast`zi este în discordan]` cu istoria.
Prin Statut, membrii AOSR nu au dreptul s`
poarte titlul de «academician», acesta fiind atributul
exclusiv al membrilor titulari ai Academiei Române,
ceea ce exclude orice rivalitate sau inten]ie
concuren]ial`, de diminuare sau subminare a
autorit`]ii altor institu]ii [tiin]ifice. Regret`m
nespus interven]iile potrivnice ale unor membri
ai Academiei Române de la care a[tept`m
solidaritatea atât de necesar`, cu atât mai mult
cu cât este o premier` mondial`, cererea de
desfiin]are a unui for [tiin]ific de c`tre un alt
for [tiin]ific. Academia Oamenilor de {tiin]` din
România nu este [i nu poate fi afiliat` politic.
Ea cuprinde în structurile sale personalit`]i ale
înv`]`mântului superior [i ale cercet`rii [tiin]ifice
române[ti, profesori universitari, oameni de [tiin]`,
cercet`tori, unii dintre ei cu o statur` [tiin]ific`
[i academic` interna]ional`.

Din informa]iile existente, în
baza de date Web of Science Clarivate Analytics,
pân` în anul curent,
rezult` c` au fost publicate
peste 1.480 de lucr`ri
Din informa]iile existente în baza de date
Web of Science - Clarivate Analytics, pân` în

anul curent, rezult` c` au fost publicate peste
1.480 de lucr`ri cu afiliere la AOSR în reviste
cu factor de impact (ISI). În materie de recunoa[tere
interna]ional` a activit`]ii [tiin]ifice a AOSR,
prestigiosul clasament interna]ional Scimago
Journal & Country Rank consemneaz` c`, în
primele 800 de locuri, exist` doar dou` prezen]e
academice din România: Academia Român`, pe
locul 676, [i Academia Oamenilor de {tiin]` din
România, pe locul 794. Aceasta în condi]iile în
care bugetul AOSR a reprezentat 1,5 la sut` din
fondurile alocate pentru finan]area academiilor
înfiin]ate prin lege, deci inclusiv Academia Român`!
Nu poate fi ignorat nici Google Academic, unde
mul]i membri ai AOSR sunt înregistra]i cu cit`ri
ale lucr`rilor [tiin]ifice publicate de ace[tia. Cele
mai numeroase - de-a dreptul impresionante apar]in [tiin]elor exacte: matematic`, fizic`, chimie,
medicin` etc. Exemplific`m: Dumitru Mihalache,
13.136 cit`ri; Aureliu S`ndulescu, 5.713; Ecaterina
Andronescu, 4.709; Doru Delion, 3.375 [i lista
poate continua! Dintre oamenii de [tiin]` ie[eni,
membri AOSR, amintim pe profesorii universitari
Adrian Constantin Covic, cu 22.550 cit`ri Google
Academic; Maria Gavrilescu, cu 8.615; Marcel
Popa, cu 3.572; Constantin Fetec`u, cu 3.343 etc.

„Aceast` realitate dovede[te
c` AOSR nu este «institu]ie
fantom`» sau «lipsit` de
valoare [tiin]ific`» precum
o eticheteaz` unele
medii [i lideri politici”
În Clasamentul primilor 2 la sut` dintre
oamenii de [tiin]` din lume ale[i din 7 milioane

de persoane din 22 de domenii de activitate
(World Ranking of Scientists, publicat de c`tre
Stanford University) se reg`sesc cel pu]in 20
dintre membrii AOSR, trei dintre ace[tia apar]inând
filialei ie[ene: prof. Adrian Constantin Covic, prof.
Constantin Fetec`u, prof. Maria Gavrilescu.
„Aceast` realitate dovede[te c` AOSR nu este
«institu]ie fantom`» sau «lipsit` de valoare [tiin]ific`»
precum o eticheteaz` unele medii [i lideri politici,
ci, dimpotriv`, se situeaz` între institu]iile [tiin]ifice
române[ti de prestigiu!”,mai precizeaz` Biroul
filialei Ia[i a AOSR. În final, de amintit c`
predecesorul actualului pre[edinte al Academiei
Române, acad. Ionel Valentin Vlad, a fost membru
al Academiei Oamenilor de {tiin]` din România.
Dintre membri mai recen]i [i actuali ai Academiei
Române - acad. Aureliu Emil S`ndulescu, acad.
Constantin B`l`ceanu-Stolnici, acad. Leon D`n`il`,
acad. Ioan Cristian Hera, acad. R`zvan Theodorescu
- sunt [i membri ai Academiei Oamenilor de
{tiin]` din România. „Prin urmare, în contextul
în care lumea [tiin]ific` î[i sprijin` argumentele
exclusiv pe dovezi, afirma]iile false vehiculate în
pres` [i în anumite cercuri politice [i de interese,
cum c` AOSR este «lipsit` de valoare [tiin]ific`,
f`r` activitate [i rezultate, care consum` banii
bugetului» sunt total neavenite, nu au niciun
suport viabil [i aduc atingere membrilor AOSR.
De asemenea, se genereaz` un precedent periculos
pentru c`, în acela[i mod, oricând, poate fi tratat`
orice alt` institu]ie [tiin]ific`, prin scoaterea în
fa]` a unor a[a-zise argumente, lipsite de suport
real [i prin ignorarea st`rii de fapt [i a dovezilor
de net`g`duit în favoarea adev`rului!”, conchide
Biroul filialei Ia[i a AOSR.
Valentin HU}ANU

Aproape zilnic un pacient este diagosticat cu cancer `n Unitatea de Primiri
Urgen]e! Institutul Regional de Oncologie Ia[i devine din ce `n ce mai aglomerat
Sute de pacien]i diagnostica]i cu cancer se
prezint` la Institutul Regional de Oncologie (IRO)
din Ia[i [i peste 50 la sut` vin [i din alte jude]e.
Aproape c` nu trece o zi f`r` ca un pacient
ajuns la Unitatea de Primiri Urgen]e din Spitalul
„Sf. Spiridon” Ia[i s` nu afle c` sufer` de cancer.
Cel mai frecvent, diagnosticul de cancer este
primit de c`tre pacien]ii vârstnici, dar exist` [i
tineri care primesc vestea \n urma unui astfel
de control \n urgen]`. Pe 23 februarie 2021, o
tân`r` de 29 de ani a fost diagnosticat` cu
leucemie, o boal` grav` a sângelui [i pentru care
va primi tratament \n IRO Ia[i.

Afla]i la un control de urgen]`,
pacien]ii primesc diagnosticul
care le schimb` via]a
Cu o evolu]ie spre un num`r din ce \n ce
mai mare de cazuri oncologice de la un an la

altul, medicii trag un semnal de alarm`. Unii
pacien]ii sunt diagnostica]i cu cancer abia atunci
când ajung \n stare grav` la Unitatea de Primire
Urgen]e, \n locul unor consulta]ii de rutin` care
ar putea s` le asigure tratamentul din timp.
„Majoritatea sunt persoane vârstnice, de peste
80-90 de ani, iar cele mai frecvente diagnostice
sunt de cancer digestiv [i pulmonar. Progresiv,
an de an se observ` o cre[tere a num`rului de
cazuri de cancer, depistate atunci când persoanele
ajung de urgen]` la spital. Cu febr`, ocluzii,
hemoragii digestive, dispnee, chiar [i cei care
au avut o c`z`tur` sau un accident rutier sunt
apoi descoperi]i cu cancer. |n urma unor consulta]ii
se pot descoperi afec]iuni grave, pe care ar trebui
s` le fi efectuat ca un control de rutin` [i nu
\n momentul \n care ajung \n urgen]e. Ieri (n.r.23 februarie 2021) a fost dignosticat` o pacient`
\n vârst` de 29 de ani, care a ajuns cu o infec]ie

respiratorie [i a fost depistat` cu leucemie, un
cancer de sânge care apare \n general la pacien]ii
tineri”, spune prof. univ. dr. Diana Cimpoe[u,
[efa Unit`]ii de Primiri Urgen]e din Spitalul
„Sfântul Spiridon” Ia[i.

Peste 90 la sut` dintre
pacien]ii trata]i \n
„Sfântul Spiridon” din Ia[i
sunt non-COVID-19
Pandemia de coronavirus nu a \nsemnat o
sc`dere a num`rului de pacien]i cu alte patologii.
Pe parcursul lunilor de pandemie, la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i, peste 90 la sut` dintre cazurile
tratate au fost non-COVID-19. Clinica Medical`
II a asigurat num`rul de locuri pentru pacien]ii
cu coronavirus. Odat` cu sc`derea num`rului de
cazuri, structura spitalului va fi actualizat`.
Urgen]ele ortopedice, cardiologice [i gastroente-
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rologice sunt cele mai frecvente. Ieri, 23 februarie
2021, au fost 230 de cazuri \n UPU SMURD Ia[i.
Multe intern`ri sunt de o zi pentru pacien]ii care
necesit` evaluare [i re]ete medicale. „Avem 14
paturi ocupate \n Clinica Medical` II de c`tre
pacien]ii infecta]i cu coronavirus depista]i pozitiv
\n clinicile spitalului. Din UPU trimitem la celelalte
spitale suport-COVID-19, fiind rar interna]i din
urgen]` \n clinic`. Fiecare clinic` are o zon`
ro[ie. |n toat` aceast` perioad`, 90 la sut` dintre
cazurile tratate au fost non-COVID-19. Fiecare
clinic` este cu lista de a[teptare, mai pu]in cea
de ortopedie, unde foarte rar se fac program`rile,
deoarece peste 90 la sut` sunt urgen]e pe care
trebuie s` le acopere zi de zi. Clinica de
gastroenterologie [i cea de cardiologie se num`r`
de asemenea printre cele mai aglomerate clinici
din Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i, adaug` medicul
ie[ean.
Alexandra ABONICESEI
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Daniel Pancu îi ia ap\rarea
lui Florinel Coman: ı{i eu am
condus f\r\ permis, am b\ut
la volan‰
Daniel Pancu (43 de ani) fost juc`tor emblematic pentru Rapid
[i ultima dat` antrenor la Poli Ia[i, a analizat situa]ia lui Florinel
Coman (22 de ani), atacantul de la FCSB prins la volan f`r`
permis.
În cursul zilei de luni, Poli]ia Român` a publicat un comunicat
cu privire la Florinel Coman, c`ruia i-a fost f`cut dosar penal
pentru c` a fost prins f`r` permis la volan [i conducând cu o
vitez` de 165 km/h pe Autostrada Soarelui. Florinel Coman ar
fi prezentat Poli]iei un permis de conducere din alt` ]ar`, îns`
acesta nu a fost identificat în baza de date.

Sfaturile lui Daniel Pancu
pentru Florinel Coman
Daniel Pancu a recunoscut c` nu a fost nici el vreun sfânt
pe vremea când juca fotbal [i d` vina pe apropia]ii lui Florinel
Coman, care l-au l`sat s` conduc` de[i [tiau c` ar putea avea
probleme cu legea. Mai mult decât atât, fostul fotbalist al Rapidului
îl sf`tuie[te pe Florinel Coman s` nu se descurajeze, ci s` fie [i
mai ambi]ios dup` aceast` întâmplare nefericit` [i s` demonstreze
pe teren c` nu conteaz` ceea ce face în afara lui. „{i eu am
condus f`r` permis la începuturi, am b`ut la volan, eram teribilist,
ca trei sferturi dintre fotbali[tii de pe vremea aia. Îns` la
antrenamente [i la meciuri d`deam totul, asta conta! Totu[i, erau
alte vremuri, vorbim de acum 15-20 de ani.
Acum nu mai sunt posibile astfel de lucruri. Eu zic c` nu e
el vinovat, ci aceia din jurul lui care [tiau! Pentru c` nu to]i sunt
maturi la 22 de ani. Coman e înc` tân`r, foarte tân`r. Î[i va
rezolva problemele cu justi]ia. E posibil chiar s`-l ajute acest
lucru în carier`, are mul]i ani în fa]`.
Dac` e b`iat de[tept [i [tie s` ia lucrurile bune, î[i poate
cre[te ambi]ia din acest moment [i s` joace mai bine. Acesta e
sfatul meu. Pentru c` în orice r`u exist` [i o parte pozitiv`”, a
spus Daniel Pancu.

{i R`zvan Ra] \l critic` pe Florinel Coman
R`zvan Ra], fostul juc`tor al lui {ahtior Done]k, a locuit 10
ani în Ucraina, ]ara care i-ar fi emis permisul de conducere lui
Florinel Coman, [i a declarat c` i se pare imposibil ca juc`torul
FCSB-ului s` fi ob]inut carnetul într-o ]ar` str`in`, dac` nu a fost
rezident acolo. Florinel Coman (22 de ani) este într-o situa]ie
delicat`. Juc`torul a prezentat un permis auto suspect, de Ucraina,

motiv pentru care s-a ales cu dosar penal, dup` ce a fost oprit
de poli]i[ti pe Autostrada Soarelui pentru c` circula cu 165 de
km/or`.
R`zvan Ra] a jucat 10 ani pentru {ahtior Done]k [i este
convins c` fotbalistul liderului din Liga I nu ar fi putut s` ob]in`
permisul de conducere în Ucraina, dac` nu a locuit acolo. Fostul
interna]ional român consider` c` Florinel Coman ar trebui s`-[i
asume pedeapsa, în cazul în care va fi g`sit vinovat.”Eu n-am
nevoie de carnet din Ucraina, locuiesc în România, am permis
românesc. Dac` tu ai vrea s` ob]ii un carnet de conducere în
alt` ]ar`, unde nu e[ti rezident, b`ie]ii de la permise o s` te
întrebe ce faci cu el. Trebuie s` ai treab` cu ]ara respectiv`. Am
stat 10 ani în Ucraina. Aveam contract, aveam un permis de
[edere temporar, care se reînnoia periodic în baza contractului
de munc`. Angajatorul se ocupa de reziden]`, de acte. Dup`
p`rerea mea e imposibil s` iei carnetul de conducere într-o ]ar`
dac` nu locuie[ti acolo. Teoretic, dac` n-a stat acolo, n-avea cum
s` aib` reziden]`. Ca s` po]i s` ob]ii un permis de conducere,
trebuie s` locuie[ti acolo, e criteriul de baz`. A[a, fiecare dintre
noi am putea s` ne lu`m carnete de Afganistan sau de Iran? Sau
am putea avea dou`-trei carnete, în ]`ri diferite? Nu e un lucru
u[or pentru el, dar eu cred c` dac` a condus f`r` carnet trebuie
s` [i-o asume. Dac` nu avea acum carnet, sigur nu a avut
niciodat`. De fiecare dat` a ie[it pe strad` f`r` carnet”, a spus
R`zvan Ra], la emisiunea Fotbal Club.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Ianis Hagi, pe lista de
transferuri a unei for]e
din Spania! Anun]ul
tare f\cut de iberici
Ianis Hagi (22 de ani) are tot mai multe evolu]ii spectaculoase
în Sco]ia, a[a cum s-a întâmplat [i la meciul câ[tigat de Rangers
cu Dundee United (scor 4-1), când românul a reu[it s` marcheze.
Fiul „Regelui” a început deja s` atrag` aten]ia cluburilor
din marile ligi ale Europei, iar spaniolii de la fichajes.net scriu
c` „în anii urm`tori se va vorbi despre el”. Potrivit sursei
citate, Ianis este deja urm`rit de Sevilla, multipl` câ[tig`toare
a Europa League [i una dintre for]ele tradi]ionale ale fotbalului
spaniol. „Chiar dac` înc` nu a ajuns înc` într-un campionat
de înalt nivel din Europa, fiul istoricului Gheorghe Hagi face
o treab` excelent` în Sco]ia, la Rangers. A[a a trezit interesul
unor echipe puternice, precum Sevilla. Românul cre[te cu pa[i
gigantici sub comanda lui Steven Gerrard”, scriu jurnali[tii
iberici. Al`turi de interna]ionalul român, în topul juc`torilor cu
ta]i celebri se reg`sesc nume precum Marcus Thuram, Timothy
Weah, Giovanni Reyna [i Daniel Maldini.
3 este locul ocupat de Sevilla în La Liga, cu 48 de puncte.
Andaluzii sunt la [apte lungimi în spatele liderului Atletico

Ianis Hagi, l`udat în Sco]ia.
Glasgow Rangers va merge în
preliminariile Champions League
Hagi Jr. are o stagiune foarte bun` în Sco]ia, unde a
marcat [ase goluri [i a oferit 11 pase decisive pentru Rangers,
în toate competi]iile.
Mai mult, forma]ia sa este neînvins` [i, dup` victoria din
ultima etap`, [i-a asigurat prezen]a în preliminariile UEFA
Champions League. Trupa din Glasgow e sigur` c` va termina
pe unul dintre primele dou` locuri în campionat.
Dup` golul cu Dundee United, Ianis a fost l`udat de presa
sco]ian` [i de fanii lui Rangers, care l-au numit „dinamit`”
pentru vivacitatea de care d` dovad` în partea dreapt` a liniei
ofensive.
6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi
3,5 milioane de euro i-a pl`tit Rangers lui Genk pentru
fiul „Regelui”

Dosar de executare/Dosar penal nr. 47151/3/2011
Nr. A_EIS 1199/18.02.2021
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR IMOBILE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia
generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări
silite cazuri speciale regional Iaşi, organizează în data de
11.03.2021, ora 11.00, LICITAŢIE III, pentru vânzarea următoarelor
bunuri Imobile, proprietatea debitorului CAZACHEVICI A
VLADISLAV, cu domiciliul in JUD. IAŞI MUN. IAŞI, dupa cum
urmeaza:
teren extravilan în suprafaţă de 2500 mp, situat în loc.
Dumesti, judeţul Iasi înscris în Cartea Funciară nr. 61098
UAT Dumesti, judeţul Iasi, ( cf vechi 433 si nr, cadastral
vechi 429) la pretul de 7911 lei.
- teren extravilan în suprafaţă de 1600 mp, situat în loc.
Dumesti, judeţul Iasi înscris în Cartea Funciară nr. 61096
UAT Dumesti, judeţul Iasi, ( cf vechi 449 ), la pretul 5063
lei.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 26, sala de sedinte DGRFP Iasi, etaj 1.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare,
depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon 0232213332 interior 1701. Anunţul integral se află postat
pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie
a bunurilor sechestrate– Unitate/Subunitate fiscală: Iasi Executări
silite cazuri speciale.
Participanţii la licitaţie, sunt obligaţi să respecte prevederile
legale, privitoare la răspândirea COVID.
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Bursa bârfelor

Timofmuc e vai de capul lui la historie
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre R`zv`nel
Timofmuc, conseleerul `la fugit de la g`lbeji]i la Usereu. De ceva
timp, Timofmuc, un fel de profesora[ de historie, a ajuns s` predea
pe la un seral de prin târg, a[a de bun este. Colegii de partid
cam râd de el, chiar dac` e proasp`t venit \n Usereu. Mai fac
glume cu el, \l mai \ntreab` când a avut loc Revolu]ia francez`
din 1879, când s-a n`scut {tefan cel Mare, de ce plou` \n jos, de
ce casele sunt afar` [i tot felul curiozit`]i zilnice. Timofmuc \ncerca
s` s` pareze aceste r`ut`]i, dar [i el [tie c` nu are nicio leg`tur`
cu predatul. Prin târg spune c` a ales varianta asta pentru c` are
mult` treab` de când a ajuns consilier local. De fapt, el o cam
sugereaz` cu tot felul de propuneri care nu au nicio finalitate.
Babele vor sta atente [i vor veni cu detalii \n momentul \n care
apar reclama]ii de la b`e]ii de la seral. Mul]i sunt [i cam de o
vârst` cu Timofmuc. Nu este exclus s` vedem [i ceva ciocane la
orizont.

Margarina de la Futerman e nasoal` r`u
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
bisnisul circumcisului D`nu] Futerman, `la care are fabrica de
medicamente cu numele familiei. Babele au aflat de la ni[te angaja]i
c` sunt probleme mari cu medicamentele, care sunt tot mai
promovate pe la tembeleziuni. Printre ei mai sunt [i ni[te chimi[ti
care cam au habar despre ce se \ntâmpl`. Cic` mai toate unguentele,
margarinele alea, sunt autorizate cu greutate, dup` ce s-au \mpâr]it
[p`gi pe la toate autorit`]ile. Cine se d` cu oleac` de margarin`,
risc` s`-i apar` tot felul de bube. La f`bricu]a lui Futerman deja
circul` o gr`mad` de glume printre angaja]i, care [tiu cam ce
buleli se fac acolo. La un moment dat, primeau [i câteva flacoane
cu titlu gratuit, dar nimeni nu le folosea, le aruncau la gunoi.
Dac` treaba este a[a cum se spune, s-ar impune ni[te controale
serioase la afacerea lui Futerman. Babele bârfitoare vor avea grij`
s` monitorizeze reac]iile autorit`]ilor, nu de alta, ca s` afle unde
s-au dus [p`gile.

Un notar vrea s` se \mbog`]easc` rapid

16

O femeie de 80 de ani din
Ia[i a fost ucis\ cu o cruzime
de nedescris de un b\rbat de
56 de ani! Victima, târât\ pe
strad\! Peste 13 ani de
pu[c\rie, pentru agresor!
O femeie \n vârst` de 80 de ani, din jude]ul Ia[i, a fost ucis`
cu o cruzime de nedescris de un b`rbat de 56 de ani! Victima a
fost târ`t` pe uli]` \n timpul agresiunii!
Astfel, ieri, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat
pe Vasile Mocanu la 13 ani [i 4 luni de \nchisoare, pentru omor [i
tâlh`rie. De asemenea, magistra]ii au confiscat de la acesta cu]itul
folosit la comiterea crimei. „Instan]a admite, în parte, ac]iunea formulat`
de partea civil` Ionel C. |l oblig` pe inculpat s` \i pl`teasc` p`r]ii
civile Ionel C. suma de 16.000 de lei cu titlu de daune materiale [i
suma de 10.000 de lei, cu titlu de daune morale. Admite ac]iunea
formulat` de partea civil` Liliana C. |l oblig` pe inculpat s` \i pl`teasc`
p`r]ii civile Liliana C. suma de 4.720 de lei, cu titlu de desp`gubiri
materiale”, au men]ionat ieri magistra]ii ie[eni. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Vasile Mocanu, acuzat
c` a omorât o octogenar`
Procesul lui Vasile Mocanu a \nceput pe 22 septembrie 2020.
Atunci, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i
l-au trimis \n judecat` pe individ, sub acuza]iile de omor [i tâlh`rie.
Vasile Mocanu a intrat în vizorul anchetatorilor în urm` cu câteva
luni, dup` un incident tragic. Anchetatorii ie[eni au afirmat c` individul
se afla într-un conflict cu o femeie de 80 de ani, din localitatea
}ib`ne[ti. Asta, deoarece octogenara depusese o plângere la Poli]ie.
Femeia li s-a plâns oamenilor legii c` i-ar fi fost sustrase mai multe
bunuri din gospod`rie. Poli]i[tii au mers pe fir [i au ajuns la Vasile
Mocanu. Pentru a sc`pa, individul a încercat s` o conving` pe femeie
s` renun]e la acea plângere.

Victima a refuzat s`-[i retrag` plângerea:
cadavrul femeii, târât pe uli]`
Anchetatorii au afirmat c`, pe 7 august 2020, Vasile Mocanu a
mers [i a discutat cu femeia de 80 de ani, cerându-i s` renun]e la
plângere. Îns` femeia nu s-a l`sat convins` [i a refuzat vehement

propunerea. Dup` câteva ore, în timp ce se afla într-un grajd în care
î[i ]ine animalele, Vasile Mocanu a v`zut victima în timp ce aceasta
se îndrepta spre locuin]a proprie. Octogenara locuia într-o cas` situat`
într-o zon` izolat` din comuna }ib`ne[ti. Astfel, Mocanu a decis s`
o urm`reasc` pe femeie. Conform procurorilor, individul a luat cu el
un cu]it de mari dimensiuni [i a plecat în urm`rirea victimei. La
ie[irea din sat, în dreptul unui pode] de acces spre curtea victimei,
individul a atacat-o pe aceasta. Oamenii legii au sus]inut c` individul
i-a aplicat femeii o lovitur` cu cu]itul în zona cervical` dreapt`,
provocându-i o sec]iune de laringe [i hemotorax.
Anchetatorii mai sus]in c`, dup` crim`, individul a târât cadavrul
aproximativ 11 metri, dup` care i-a luat femeii [i banii pe care îi
avea în portofel. Trupul neînsufle]it al victimei a fost descoperit, în
scurt timp, de un trec`tor. Autorit`]ile au fost alertate imediat. La
fa]a locului s-au deplasat criminali[tii. La scurt timp, anchetatorii au
ajuns din nou la Vasile Mocanu, pe care l-au ridicat [i l-au dus la
audieri. Individul a fost re]inut pentru 24 de ore. Ulterior, procurorii
au propus arestarea preventiv` a individului. Instan]a a admis solicitarea
[i a dispus arestarea b`rbatului sub acuza]iile de omor [i tâlh`rie.

Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre
Florin Floca, afaceristul `la care vrea s` fac` un hangar pentru
avioane pe lâng` Delta Moldovei, zon` protejat` la nivel na]ional.
De când activi[tii au s`rit s` opreasc` proiectul, babele au intrat
pe fir [i au aflat c`, de fapt, nu Floca ar fi titularul, ci doar
s`geata unui notar, pe nume Ovidius Haucu]`. Cic` nenea `sta e
cu lovelele, dar nu prea vrea s` se [tie c` el este \n spatele
afacerilor. |n cercuri restrânse, Haucu]` s-ar l`uda c` va rezolva
problemele cu activi[tii, pentru c` [tie vreo doi care sunt u[or
de uns. Acum, babele nu sunt cele mai apropiate de egrete [i
alte p`s`returi, dar \[i dau seama c` e o gol`neal` la mijloc [i
c` lucrurile nu pot r`mâne a[a. Pân` la urm`toarea rubricu]`,
babele bârfitoare vor s`pa adânc \n aceast` afacere urât mirositoare.
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