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Afaceristul Viorel Blăjuț a ajuns la disperare!

S-a bucurat de o sumă exorbitantă,
de 6 milioane de euro. Schema
pusă la cale ca să scape de bănci
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O tânără a
fost bătută, iar fratele
ei a fost atacat cu
cuțitul după un
scandal-monstru
actualitate 9

Robert
Florea, patronul
Auto Zone, este
urmărit pentru
400.000 de euro
economic

6

Un individ a fost încătușat după un scandalmonstru făcut înainte de sărbătoarea de
Dragobete. Anchetatorii susțin că, recent,
Vasile Mandache a sărit la bătaie la iubita sa.
Fratele femeii a încercat să aplaneze
conflictul, dar a ajuns la spital, fiind tăiat de
către agresor
Robert Florea, un tânăr afacerist din Iași,
riscă să rămână fără proprietatea din
cartierul Nicolina. Executorii caută clienți
dispuși să plătească 400.000 de euro.
Debitorul administrează în acest moment
stația ITP Auto Zone din apropierea
pasajului Nicolina
eveniment 2
Cristian Stoica, directorul
CTP Iași, Grinch de Dragobete!
Tramvaiul îndrăgostiților
a deraiat în depou. "Defecțiunea
a fost mai gravă"

actualitate 8

O comoară din aur de câteva
kilograme, dusă de la Iași la București
pe ascuns de un profesor, într-o geantă
Chiar dacă vorbim despre una
dintre cele mai mari descoperiri
arheologice din România și
întreaga Europă, totul a avut loc
într-o manieră întâmplătoare! O
aventură incredibilă, o comoară
transportată pe ascuns, într-o
banală geantă, cu trenul spre
București
actualitate 9

A investit 44.000 de euro
într-o afacere cu prăjituri și torturi
făcute cu ciocolată veritabilă
Ieșeanca Gabriela Ilie a investit
44.000 de euro, fonduri de la
bugetul de stat, într-o cofetărie.
În anul 2018 a renunțat la jobul
bine plătit, într-o corporație,
pentru a-și urma pasiunea pentru
torturi și prăjituri. S-a specializat
în domeniu, a făcut un plan de
afaceri și a deschis laboratorul în
Iași, unde a angajat 7 persoane
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Firmele din HoReCa, din
Ia[i, vor putea accesa
fonduri noi de la stat
prin programul ce va fi
lansat `n luna martie.
Antreprenorii au `ncasat
deja 35,4 milioane de lei
Eligibile la finan]are sunt firmele care au 11 coduri CAEN,
respectiv restaurante, cafenele, hoteluri, pensiuni [i agen]ii de
turism care au \nregistrat pierderi financiare din cauza pandemiei
COVID-19. Deschiderea oficial` a sesiunii de \nscriere \n
Schema HoReCa ar trebui s` fie \n luna martie 2021. Bugetul
alocat sesiunii de finan]are a sc`zut cu 1,5 miliarde de lei. De
asemenea, a fost eliminat principiul primul venit, primul servit,
pentru a se evita o blocare a site-ului Ministerului Economiei
\n momentul depunerii cererilor de finan]are, dar [i pentru ca
to]i beneficiarii eligibili s` poat` ob]ine banii necesari redres`rii
economice. Firmele din Ia[i au \ncasat 35,4 milioane de lei,
granturi pentru capital de lucru pentru IMM-urile afectate de
pandemie, pentru cererile depuse \n M`sura 2, \n anul precedent.
|n total, 260 de firme din regiunea Nord-Est, din jude]ele Ia[i,
Bac`u, Suceava, Neam], Vaslui [i Boto[ani, au \ncasat 96,9
milioane de lei pentru granturi de capital. |n aceast` perioad`
sunt verificate cererile depuse de antreprenori \n M`sura 3.

Firmele din HoReCa, din Ia[i, primesc
noi fonduri de la stat pentru pierderile
provocate de pandemia COVID-19
Pe lâng` fondurile \n valoare de 1 miliard de lei, alocate
pentru noua schem` HoReCa, patronii din Ia[i au \ncasat deja
ajutoare financiare \n valoare de 35,4 milioane de lei, iar Agen]ia
pentru IMM-uri continu` pl`]ile c`tre cei aproximativ 600 de
beneficiari eligibili la finan]are. De asemenea, \n M`sura 2 au
fost depuse cereri \n aplica]ie, din Ia[i. |n perioada 3 decembrie
2020-28 ianuarie 2021 au fost înregistra]i 27.736 de aplican]i
din toat` ]ara, \n M`sura 3. Din Ia[i s-au depus 1.108 cereri
cu 534 de firme eligibile la finan]are. Bugetul alocat pentru
Regiunea Nord-Est, care cuprinde jude]ele Bac`u, Boto[ani,
Ia[i, Neam], Suceava [i Vaslui, este în valoare total` de 344.477.610
lei [i au aplicat 3.397 de firme. Listele sunt ordonate pe regiuni,
în func]ie de criteriile de departajare, a[a cum sunt ele descrise
în procedura de implementare. Premierul Florin Cî]u a anun]at
c` trimite Corpul de control s` investigheze situa]ia de la
M`sura 3 - „Granturi de investi]ii pentru IMM-uri - dup` ce
au ap`rut mai multe nemul]umiri din partea antreprenorilor
care sus]in c` banii ajung la samsarii imobiliari [i nu la firmele
care au pierderi financiare [i au nevoie de ace[ti bani.
Prima M`sur` lansat` de Ministerul Economiei pentru
antreprenorii afecta]i de pandemie, \n anul 2020, este M`sura
1. Din Ia[i s-au \nregistrat 1.121 de aplican]i care au accesat
microgranturi \n valoare de 2.000 de euro, fiecare, fiind clasat
pe locul 5, la nivel na]ional, ca num`r de aplican]i.
Raluca COSTIN
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Cristian Stoica, directorul
CTP Ia[i, Grinch de Dragobete!
Tramvaiul `ndr\gosti]ilor a
deraiat `n depou. ıDefec]iunea
a fost mai grav\‰
Tramvaiul special amenajat, care trebuia s` circule miercuri,
24 februarie 2021, \n ora[ul Ia[i, marcând Ziua de Dragobete, nu
a mai ajuns pe [ine. Compania de Transport Public Ia[i (CTP)
a anun]at pe pagina de Facebook c`, pe data de 24 februarie
2021, va fi pus \n circula]ie „Tramvaiul Dragobete”. Din nefericire
pentru ie[eni, tramvaiul iubirii nu a mai ap`rut pe [ine. O problem`
tehnic` descoperit` abia \n diminea]a de 24 februarie 2021 a f`cut
ca „Tramvaiul Dragobete” s` r`mân` \n depou pân` la ora 15:00.
Pe pagina de Facebook, CTP anun]a c` tramvaiul va circula \ntre
orele 06:00 - 22:00, în regim normal pe traseele 1 [i 9, prin
rota]ie. C`l`toria cu mijlocul de transport destinat zilei \ndr`gosti]ilor
era gratuit`. Evenimentul „Tramvai Dragobete” anun]at pe pagina
de Facebook a CTP a adunat 25 de aprecieri, 7 persoane au
r`spuns c` particip` la eveniment [i 32 de persoane s-au ar`tat
interesate. „Tramvaiul a avut o problem` la compresor [i a trebuit
reparat. Defec]iunea a fost mai grav` decât ne a[teptam. Imediat
dup` ce \l repar`m, \l vom scoate pe trasee”, a declarat Cristian
Stoica, directorul CTP Ia[i.

„Tramvaiul Iei” a devenit
„Tramvaiul Dragobete”
Miercuri, 24 februarie 2021, „Tramvaiul Iei”, care apar]ine
CTP Ia[i, a fost special ales s` devin` „Tramvaiul Dragobete”.
Evenimentul organizat de CTP a fost realizat în parteneriat cu
Asocia]ia Tramclub Ia[i [i Traduceri cu tâlc. Pentru anul acesta,
organizatorii nu au mai preg`tit activit`]i ca \n anii trecu]i, când
se oficiau c`s`torii pentru o zi! „Pentru s`rb`toarea de Dragobete,
în interiorul tramvaiului au fost aplicate stickere colorate cu mesaje
de dragoste extrase de traduc`torul Adina-Maria Simion din
literatura român` [i cea interna]ional`. Au rezultat astfel 35 de
citate unice, aplicate pe sp`tarele scaunelor. De asemenea, în
dreptul u[ilor de acces au fost aplicate postere cu istoricul [i
legendele ce fac trimitere la s`rb`toarea de Dragobete. Având în
vedere perioada de pandemie pe care o travers`m, am c`utat s`
evit`m interac]iunile umane în spa]iu închis. Anul acesta am ales
s` cre`m un eveniment care s` marcheze importan]a s`rb`torii
de Dragobete prin materiale tip`rite aplicate în interiorul tramvaiului”,
a declarat Silviu Teodor-Stanciu, pre[edintele Asocia]iei Tramclub
Ia[i. Evenimentul se afl` la a treia edi]ie.

„Tramvaiul Iei” a avut succes printre ie[eni
„Tramvaiul Iei” a fost implicat \n numeroase activit`]i culturale
de-a lungul timpului. Tramvaiul este decorat pe exterior cu motive
tradi]ionale române[ti, folosite \n urm` cu peste 100 de ani pe
ia din zona Ia[ului. „«Tramvaiul Iei» a fost personalizat în anul

2017 cu sprijinul voluntar al unui grup de studen]i ai Facult`]ii
de Arte Vizuale [i Design, Specializarea Design din cadrul
Universit`]ii de Arte «George Enescu» Ia[i. De atunci, tramvaiul
a fost implicat în numeroase activit`]i educative [i culturale, cele
mai reprezentative fiind cele organizate de Ziua interna]ional` a
Iei [i de Dragobete”, a mai spus pre[edintele Asocia]iei Tramclub
Ia[i.

Ce semnific` Dragobetele [i
care sunt tradi]iile acestei zile
Dragobetele sau echivalentul românesc al zilei Sfântului Valentin
nu a fost ales întâmpl`tor pe data de 24 februarie. S`rb`toarea
marcheaz` începutul anului agricol, în acel moment natura rena[te,
p`s`rile î[i caut` cuiburi, iar ursul iese din bârlog. Astfel, odat`
cu rena[terea naturii, reînvie [i iubirea. Dragobetele este reprezentant
de Dragomir, fiind fiul Babei Dochia, în credin]a popular`
româneasc`. Dragomir este n`valnic, chipe[ [i iub`re], nestatornic
[i voinic, în timp ce Sfântul Valentin este blajin. Legenda Dragobetelui
mai spune c` apa de pe fragi avea propriet`]i magice. Aceasta
trebuia strâns` [i folosit` de c`tre fetele nem`ritate, facându-le
mai frumoase ca niciodat`, atr`gând privirile b`ie]ilor. Mai demult,
în aceast` zi de mare s`rb`toare, fl`c`ii purtau straie care mai
de care [i se adunau în p`duri pentru a culege buchete de flori
ale prim`verii, ca mai apoi s` le ofere celor care le-au furat
inimile. În aceast` zi, fetele trebuiau s` se întâlneasc` cu b`ie]i
pentru a avea parte de iubire întregul an. De asemenea, de
Dragobete nu ai voie s` plângi, pentru c` lacrimile aduc necazuri
[i sup`r`ri în lunile ce urmeaz`. Ca [i de Valentine’s Day, cuplurile
î[i fac cadouri, oferindu-[i unul altuia dulciuri, momente frumoase
[i mult` iubire. Ca în fiecare an, b`rba]ii scot din buzunar o
sum` mult mai mare în compara]ie cu femeile, pentru aceast` zi.
Andreea PåDURESCU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Un nou control la spitalul mobil de la
Le]cani. Informa]ii [ocante despre
unitatea medical\ de lâng\ Ia[i care nu
mai prime[te niciun bolnav de Covid
Scandal pe banii arunca]i \n
spitalul mobil de la Le]cani
pentru bolnavii de COVID-19.
Unitatea medical` de la
marginea municipiului Ia[i
r`mâne \n continuare cu u[ile
ferecate de mai bine de o lun`,
\n vreme ce toate cazurile de
coronavirus sunt preluate de
alte spitale din ora[. Asocia]ia
Euronest, cea care a derulat
licita]ia pentru achizi]ia
spitalului mobil, nu a recuperat
nici dup` aproape un an cele
10,4 milioane de euro cheltuite
pe containerele medicale. O
comisie din CJ Ia[i va verifica
din nou aceast` achizi]ie a
spitalului
Spitalul mobil de la Le]cani r`mâne o adev`rat`
gaur` neagr` pentru [efii administra]iei jude]ene.
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar` (ADI)
Euronest a decontat furnizorului turc SDI Global
LLC 10,4 miloane de euro pentru un spital care
acum are por]ile \nchise. Unitatea de la marginea
municipiului Ia[i nu func]ioneaz`, iar jude]ele
Ia[i [i Neam] au r`mas cu banii nerecupera]i.
Recent, jude]ele grupate \n Asocia]ia Euronest
au discutat despre situa]ia de la Le]cani, tocmai
pentru a vedea cum \[i pot recupera banii. Jude]ul
Ia[i a contribuit cu 10,2 milioane de euro, iar
jude]ul Neam] cu 3,2 milioane de euro. „Nu
putem îns` l`sa nesanc]ionat` aceast` risip` a
banilor ie[enilor, nu putem s` d`m girul unui
proiect care nu î[i îndepline[te nicidecum scopul,
ba chiar reprezint` un pericol pentru to]i pacien]ii

care ar ajunge în acest spital. Alte autorit`]i [iau achizi]ionat spitale de campanie din fonduri
europene sau guvernamentale. La Ia[i s-au luat
banii de investi]ii ai jude]ului [i s-au cheltuit pe
un spital care nici la 6 luni de la inaugurare nu
respect` caietul de sarcini”, a spus Costel Alexe,
pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i.

Spitalul de la Le]cani r`mâne
\nchis! Euronest nu d`
explica]ii
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a men]ionat
c` spitalul va r`mâne \n continuare \nchis pân`
când Asocia]ia Euronest [i furnizorul turc nu vor
remedia deficien]ele constatate de corpul de
control al Ministerului S`n`t`]ii. „Ca pre[edinte,
am luat cele 31 de m`suri [i lucr`m la conformarea
acelui spital. Spitalul va fi opera]ional dup` ce
cele 31 de m`suri de conformare vor fi atinse.
Investi]ia nu a fost \n van dac` m`car o via]` a
fost salvat` acolo. Echipa de la Spitalul de Boli
Infec]ioase a f`cut adev`rate minuni acolo. Acel
spital a fost o decizie bun`, dar ceea ce a urmat
nu e corect. Am alocat fonduri pentru remedierea
unor deficien]e [i o vom face \n continuare. S`
fim ra]ionali [i s` ne d`m seama c` nu ar fi
putut func]iona f`r` o autoriza]ie conform`”, a
spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Comisie de evaluare din CJ
Ia[i. Jude]ul \[i vrea banii
\napoi
Conducerea CJ Ia[i a precizat c` cel mai
probabil va fi \nfiin]at` o comisie de evaluare
format` din consilieri jude]eni, comisie care va
verifica activitatea Euronest la spitalul mobil de
la Le]cani. „Facem o comisie de evaluare [i
verificare din consilieri jude]eni. Noi ne comport`m
ca un proprietar c`ruia nu-i func]ioneaz` ceva.
Nu suntem proprietari pe acest stabiliment. Nu

am fina]at un obiectiv al nostru, ci am dat cuiva
acel stabiliment s` fie func]ional. Nu vrem s`
ne plângem [i am luat m`suri ca aceast` unitate
s` func]ioneze. Este de datoria noastr`. Ne-am
ar`tat fa]` de Euronest \ntreaga noastr` disponibilitate,
\n timp ce ei sunt destul de opaci”, a precizat
Marius Dang`, vicepre[edintele CJ Ia[i. Acesta
a ar`tat c` nu doar Ministerul S`n`t`]ii a descoperit
nereguli la Le]cani. |n plus, la Le]cani, din cauza
frigului, [i apa a \nghe]at \n robinete, iar bolnavii
au fost muta]i. „Sunt 31 de m`suri impuse de
Ministerul S`n`t`]ii, alte 20 de la ISU, dar [i
alte m`suri impuse de la unele institu]ii. La
momentul autoriz`rii, ISU a spus c` din cauza
faptului c` e spital modular, legea spune s` dea
nega]ie la solicitare de aviz. Asta nu \nseamn`
c` nu pot veni s` controleze. Noi vrem s`
recuper`m acei bani, fie prin fonduri europene,
fie prin alte modalit`]i. Sunt 10 milioane de euro,
cât ne cost` [i acel centru de infertilitate”, a
mai men]ionat Marius Dang`.

Alina Popa, directorul
Euronest, trimis`
\n fa]a comisiei
Conducerea CJ Ia[i a dispus ca Alina Popa,
directorul Euronest, s` fie chemat` \n fa]a comisiei
respective pentru a da explica]ii. Costel Alexe a
precizat c` \n continuare se caut` solu]ii pentru
a se deconta cele 10 milioane de euro cheltuite
de CJ Ia[i. „Decontarea cheltuielilor aferente
spitalului mobil de la Le]cani nu mai sufer`
amânare. De[i [tia de la începerea procedurii c`
nu este eligibil` pentru a aplica, la un an de la
achizi]ie, Asocia]ia Euronest înc` nu are o
posibilitate de decontare a cheltuielilor. C`ut`m
solu]ii de avarie pentru a reda ie[enilor cei 10
milioane de euro. Vreau s` în]eleag` toat` lumea
c` administra]ia actual` nu are o lupt` personal`
cu Euronest”, a sus]inut Costel Alexe.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Iluminat arhitectural la M`n`stirea Frumoasa din Ia[i.
Investi]ie de 1,1 milioane de lei a Prim`riei
M`n`stirea Frumoasa va fi
iluminat` arhitectural.
Prim`ria Ia[i va derula o
investi]ie de 1,1 milioane
de lei pentru a ilumina
arhitectural ansamblul
m`n`stirii din municipiu.
M`n`stirea din secolul al
XVI-lea a fost supus` unui
proces de reabilitare cu
fonduri europene
Consiliul Local va discuta un nou
proiect de hot`râre legat de o investi]ie
\n Ansamblul M`n`stirii Frumoasa din
municipiul Ia[i. Vineri, 26 februarie
2021, \n cadrul [edin]ei de plen va fi
supus dezbaterii un proiect de hot`râre
legat de iluminatul arhitectural al
l`ca[ului de cult din ora[. Investi]ia
va fi suportat` de municipalitate, proiectul
venind \n continuarea celui de reabilitare
a l`ca[ului de cult derulat \nc` de

acum câ]iva ani. Investi]ia privind
iluminatul ahitectural se ridic` la 1,1
milioane lei, la mijloc fiind 4 monumente
istorice din \ntreg cuprinsul ansamblului
m`n`stiresc.

Iluminat arhitectural la
M`n`stirea Frumoasa
din Ia[i
Conform proiectului de hot`râre,
\n calcul vor fi luate atât Biserica „Sf.
Voievozi”, Palatul de pe ziduri, Palatul
Domnesc pentru femei [i Turnul
clopotni]`, al`turi de zidul de incint`.
„Implementarea prezentului proiect de
investi]ii are drept ]int` cre[terea
vizibilit`]ii Ansamblului M`n`stirii
Frumoasa [i punerea \n valoare a
monumentului istoric \n vederea includerii
\n circuitul turistic. Sunt estima]i 26.628
vizitatori pe an”, se arat` \n proiectul
de hot`râre ce va fi avizat de plenul

Consiliului Local Ia[i. |n documenta]ie
se arat` c` durata de implementare a
proiectului este de 3 luni din momentul
semn`rii contractului. Proiectul se
adaug` la cel privind reabilitarea acestuia.

Decizia Prim`riei Ia[i
pentru alocarea
fondurilor la M`n`stirea
Frumoasa
Reprezentan]ii Prim`riei Ia[i au
explicat [i care sunt obiectivele derulate
prin iluminatul arhitectural de la
M`n`stirea Frumoasa. „Implementarea
proiectului are drept ]int` cre[terea
vizibilit`]ii Ansamblului M`n`stirii
Frumoasa. Având \n vedere aspectele
men]ionate anterior, precum [i faptul
c` iluminatul arhitectural al M`n`stirii
Frumoasa nu a fost cuprins \n cadrul
proiectului cu finan]are european`,

municipiul Ia[i a finan]at de la bugetul
local proiectul tehnic [i detaliile de
execu]ie. Prin proiect s-au urm`rit dou`
etape: percep]ia din zona \nconjur`toare
a m`n`stirii, având \n vedere cota
ridicat` fa]` de cartierele adiacente, [i
percep]ia din interiorul ansamblului,
dup` accesul \n incint` prin bolta
Turnului Clopotni]`”, se mai arat` \n
proiectul de hot`râre.

Reabilitare de 5
milioane de euro din
bani europeni
Proiectul de reabilitare a l`ca[ului
de cult se deruleaz` cu fonduri europene
[i are o valoare de circa 5 milioane
de euro.Curtea l`ca[ului de cult a scos
la iveal` [i o serie de vestigii de o
valoare uria[`. Dup` ce va fi implementat
[i proiectul pentru iluminatul arhitectural
la M`n`stirea Frumoasa din Ia[i,

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

ansamblul va fi redeschis marelui public.
Ctitorie de la sfâr[itul veacului al XVIlea (1583-1586) a hatmanului Meletie
Balica [i a so]iei sale, Ana, M`n`stirea
Frumoasa este amplasat` \n zona de
Sud a municipiului la[i. Ansamblul se
afl` la circa 3 kilometri de Centrul
istoric al municipiului, \n vecin`tatea
altor monumente de importan]` local`
sau na]ional`: Conacul Moruzi, cunoscut
drept Casa C`l`ului, Biserica „Sf.
Atanasie [i Chiril”, numit` [i „Socola
Mic`”, dar [i m`n`stirile Cet`]uia,
Hlincea [i Vl`diceni. Ansamblul actual
este rezultatul unui efort de construire
\nceput \n veacul amintit [i des`vâr[it
\n prima jum`tate a secolului al XIXlea, când m`n`stirea a fost reconstruit`
\n stil neoclasic prin grija egumenului
Ioasaf Voinescu.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Membrii Sindicatului Asisten]ei Sociale [i
Protec]iei Copilului Ia[i cer s\ nu mai fie
testa]i PCR! Peste 50 la sut\ dintre angaja]ii
centrelor sociale s-au imunizat `mpotriva
COVID-19, dar continu\ s\
fie testa]i s\pt\mânal
Regulamentul actual impune testarea
s`pt`mânal` pentru coronavirus a
angaja]ilor din centrele reziden]iale.
Reprezentantul SASPC Ia[i s-a adresat
Direc]iei de S`n`tate Public` pentru a
face modific`rile necesare privind
frecven]a test`rilor PCR. Salaria]ii sunt
nedumeri]i de faptul c`, de[i s-au
vaccinat, inclusiv cu cea de-a doua doz`,
continu` s` fie testa]i pentru coronavirus
Dou` adrese au fost trimise \n perioada 22-23 februarie 2021
de c`tre Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului
Ia[i (DGASPC) [i de c`tre sindicatul care ap`r` interesele a peste
1.450 de angaja]i din centrele subordonate direc]iei. Ambele au
fost adresate Direc]iei de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i [i cer m`suri
urgente care s` reduc` frecven]a test`rilor PCR \n rândul personalului
din centrele reziden]iale. Din luna aprilie 2020, to]i angaja]ii erau
testa]i PCR la dou` s`pt`mâni, iar de aproape 5 luni sunt testa]i
o dat` la 7 zile pentru virusul SARS-CoV-2. Membrii Sindicatul
Asisten]ei Sociale [i Protec]iei Copilului (SASPC) Ia[i au semnalat
faptul c` se simt abuza]i prin test`rile foarte dese care au loc la
nivelul centrelor reziden]iale. De mai bine de trei luni se plâng
de faptul c` au suferit leziuni la nivelul c`ilor respiratorii sau au
alergii din cauza test`rilor repetate. Leziunile nu reu[esc s` se
vindece pentru c` fiecare testare suplimentar` le redeschide, iar
introducerea repetat` a tamponului cu care se preleveaz` probele
din c`ile respiratorii genereaz` sânger`ri abundente.

Matei Marian, pre[edintele SASPC Ia[i: „E
un chin deja pentru angaja]ii din centrele
reziden]iale [i nu mai rezist`”

Din cauza test`rile repetate, aceste leziuni nu se mai vindec`,
leziunile devenind permanente [i alterând calitatea vie]ii salaria]ilor.
Pân` acum, angaja]ii au fost con[tiincio[i [i au acceptat aceste
test`ri cu gândul c` a[a este mai bine, dar au ajuns la limita
suportabilit`]ii. Dac` nu se iau m`suri, vom merge mai departe
c`tre Minister [i Inspectoratul Na]ional de S`n`tate Public`.
Nemul]umirile sunt na]ionale, dar eu sunt optimist c` lucrurile
se vor rezolva”, a declarat Marian Matei, pre[edintele SASPC Ia[i.

Peste 50 la sut` dintre angaja]ii centrelor
reziden]iale s-au vaccinat anti-COVID-19
|ncepând cu data de 11 ianuarie 2021 au fost administrate doze
de vaccin anti-COVID-19 \n centrele reziden]iale. Atât angaja]ii, cât
[i beneficiarii s-au putut imuniza, unii dintre ei au f`cut chiar [i
rapelul cu vaccinul Pfizer. Cei care s-au infectat cu coronavirus nu
sunt testa]i PCR timp de 90 de zile dup` ce au ie[it din izolare.
Totodat`, cei care s-au infectat cu coronavirus, cu o form` moderat`
sau sever`, a[teapt` 30 de zile dup` negativarea testului pentru a
putea fi vaccina]i anti-COVID-19. „Trebuie s` ave]i \n vedere faptul
c` \n ultima lun`, la nivelul DGASPC Ia[i, rata de infectare, atât \n
rândul angaja]ilor, cât [i al beneficiarilor, a sc`zut vertiginos, la
test`rile din luna februarie având sub 10 persoane pozitive. Mai
mult, la nivelul centrelor reziden]iale au fost vaccina]i pân` \n prezent
un procent de peste 50 la sut` din num`rul angaja]ilor [i 360 de
beneficiari. Reanaliza]i [i s` aprecia]i dac` ar fi oportun` reducerea
frecven]ei test`rilor”, adaug` Marian Matei, pre[edintele SASPC Ia[i.

Regulamentul privind test`rile
PCR \n centrele reziden]iale
va fi modificat de c`tre INSP
Conducerea DGASPC Ia[i a \naintat o adres` pe 22 februarie
2021 c`tre DSP Ia[i prin care a cerut clarific`ri cu privire la testarea
PCR a salaria]ilor [i beneficiarilor. Ieri, 24 februarie 2021, \n centrele

reziden]iale doar doi beneficiari [i un salariat mai erau infecta]i cu
coronavirus, \n condi]iile \n care \n urm` cu câteva s`pt`mâni erau
adev`rate focare. Reprezentan]ii DGASPC Ia[i a[teapt` r`spunsul
autorit`]ilor. Dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Ia[i, a comunicat
demersurile pe care le-a realizat \n acest sens. „Modificarea acestul
regulament ]ine de Institutul Na]ional de S`n`tate Public` [i am
comunicat deja mai departe aceste adrese. Ar urma ca cei care sau vaccinat s` nu mai fie testa]i, ci doar cei care nu s-au imunizat”,
a explicat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Ia[i.

INSP a modificat asear` defini]ia de caz
pentru SARS-CoV-2
Asear`, Institutul Na]ional de S`n`tate Public` România a
transmis noile modific`ri privind defini]iile de caz pentru Sindromul
respirator acut cu noul coronavirus. Ace[tia au actualizat m`surile
privind test`rile [i au precizat urm`toarele aspecte: sunt exceptate
de la testare persoanele asimptomatice vaccinate complet, cu 2
doze, la care au trecut minimum 10 zile de la doza a doua.
Totodat`, sunt exceptate de la testare persoanele care acceseaz`
serviciile medicale pentru alte patologii. Se recomand`, în continuare,
testarea tuturor persoanelor simptomatice (care întrunesc criteriile
din defini]ia de caz), inclusiv a celor vaccinate complet, cu dou`
doze [i la care au trecut minimum 10 zile de la a doua doz`.
Alexandra ABONICESEI

Marian Matei, liderul SASPC Ia[i, a \naintat o adres` c`tre
DSP Ia[i pe 23 februarie 2021 prin care explic` nemul]umirile
membrilor [i cere adoptarea unor m`suri noi, care s` fie potrivite
situa]iei actuale. Inciden]a cazurilor COVID-19 la nivel na]ional a
sc`zut [i de aceea, explic` liderul, [i frecven]a test`rilor ar trebui
s` scad`. Având \n vedere faptul c` de aproximativ 11 luni membrii
sunt testa]i, ini]ial la dou` s`pt`mâni [i ulterior s`pt`mânal, ace[tia
consider` m`surile un abuz asupra st`rii lor psihice. „Angaja]ii
sunt testa]i o dat` pe s`pt`mân`, chiar [i cei vaccina]i anti-COVID19, inclusiv cei care au efectuat cea de-a doua doz`. Dorim s`
fie modificat` legisla]ia care prevede acest lucru [i s` fie redus`
frecven]a test`rilor chiar [i pentru cei care nu s-au vaccinat. Nu
mi s-au p`rut \n regul` aceste test`ri foarte frecvente, nu exist`
o alt` categorie de salaria]i care s` aib` acelea[i m`suri impuse.
E un chin deja pentru ei [i nu mai rezist`, a[a nu se mai poate.
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Tratamentul cu plasm\ hiperimun\ pentru
bolnavii COVID-19 nu se mai administreaz\
de 3 luni! Centrul Regional de Transfuzie
Sanguin\ din Ia[i are congelatoarele pline
Eficacitatea tratamentului cu plasm` hiperimun` pentru bolnavii
COVID-19 nu a fost \nc` dovedit`. Din luna decembrie 2020, \n
spitalele suport-COVID-19 din Ia[i nu s-au mai efectuat transfuzii
cu plasm` recoltat` de la pacien]ii trata]i de coronavirus. Num`rul
donatorilor este \n sc`dere, de la circa 20 de donatori \n perioada
noiembrie 2021, la 10 la \nceputul anului 2021 [i la 5 donatori
de plasm` \n luna februarie 2021. Medicii ie[eni administreaz`
plasm` hiperimun` bolnavilor COVID-19 afla]i \n stare grav`,
pentru a fi siguri c` le-au oferit orice [ans` de a se trata. |n
cele aproape 11 luni de când se preleveaz` plasma de la pacien]ii
trata]i de coronavirus, au fost 821 de donatori la Centrul Regional
de Transfuzie Sanguin` (CRTS) din Ia[i. O persoan` poate dona
plasm` hiperimun` dup` minimum 28 de zile de la ultimul test
PCR negativ [i la minimum 14 zile de la ultima zi pentru care
s-a decis izolarea.

Nu s-au mai efectuat tratamente
cu plasm` hiperimun` \n rândul
pacien]ilor infecta]i cu coronavirus
Dac` \n perioada lunilor octombrie-noiembrie 2020 erau \n
medie chiar [i 20 de donatori de plasm` hiperimun` pe zi, \n
perioada lunii februarie 2021 num`rul lor a ajuns la o medie de
5 pe zi. Stocurile sunt asigurate, spun medicii, fiind un total de
175 de unit`]i. De la \nceputul campaniei de colectare a plasmei
hiperimune [i pân` pe 24 februarie 2021 au donat 821 de persoane.
Unii au donat sânge total din care s-a ob]inut plasm`. „Nu am
mai primit solicit`ri din luna decembrie. A fost \n luna ianuarie
2021 o cerere dintr-un alt jude] pe care au onorat-o, \n total fiind
trimise \n alte jude]e 53 de unit`]i. Deocamdat` avem un stoc
suficient de mare, este vorba despre 175 de unit`]i care sunt
p`strate timp de un an de zile \n l`zi frigorifice, dar pân` atunci

a[tept`m s` vedem ce o s` se \ntâmple”, spune dr. Lavinia
Scripcaru, [efa CRTS Ia[i.

Dr. Florin Ro[u: „|n momentul de fa]`
plasma hiperimun` nu se mai folose[te
pentru tratamentul infec]iei cu coronavirus”
Transfuzia de plasm` hiperimun` \n rândul pacien]ilor infecta]i
cu o form` grav` de coronavirus nu a dat rezultate. Cadrele
medicale care au analizat starea bolnavilor COVID-19 dup` aplicarea
tratamentului nu au observat o schimbare miraculoas`. |n \ncercarea
de a maximiza [ansele de supravie]uire, plasma este administrat`
pacien]ilor afla]i \n stare grav`. „|n momentul de fa]` nu se mai
folose[te. |n func]ie de gravitatea bolii decidem dac` un bolnav
prime[te [i plasm` hiperimun` \n \ncercarea noastr` de a face
tot posibilul ca s` fie tratat. Studiile nu au ar`tat \nc` eficacitatea
[i nici noi nu putem s` facem o leg`tur` direct` \ntre evolu]ia
st`rii de s`n`tate [i terapia cu plasm` hiperimun`. Este nevoie
de acordul familiei prin semnarea consim]`mântului informat, iar
dac` pacientul este con[tient, i se explic` aceast` terapie [i i se
cere acordul pentru acest tratament”, a explicat dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Reprezentan]ii CRTS Ia[i spun
c` plasma hiperimun` este p`strat`
la congelator timp de un an
Plasma hiperimun` se recolteaz` doar de la pacien]ii vindeca]i
de coronavirus [i se administreaza pacien]ilor în stare grav`. Se
recolteaz` cu ajutorul aparatului de plasmaferez`, montat la Ia[i
\nc` de la \nceputul lunii aprilie 2020. Dup` ce plasma hiperimun`
a fost recoltat`, este trimis` la Institutul Na]ional de Hematologie

Transfuzional` pentru controlul biologic al componentelor sanguine.
Dac` valoarea titrului de anticorpi este sub nivelul de 40 de
unit`]i per mililitru, atunci plasma hiperimun` este considerat` a
fi de ajutor \n tratamentul infec]iei de coronavirus. Dac` plasma
recoltat` nu se încadreaz` în parametri necesari, aceasta intr` \n
circuitul obi[nuit, fiind congelat` pe o perioad` de un an. |n ceea
ce prive[te donatorii de plasm` hiperimun`, unii dintre cei care
doresc s` fac` acest lucru au parte de rezultate care nu sunt
clare, ceea ce impune retestarea pacientului. |n cazul \n care
analizele plasmei hiperimune \n laboratoarele CRTS Ia[i nu sunt
bune, circuitul acesteia se \ncheie [i devine de[eu medical, tratat
dup` m`surile impuse de autorit`]i. Concret, sângele sau plasma
hiperimun` care nu are rezultate conforme cu normele na]ionale,
impuse prin legisla]ie, se rebuteaz`. Totodat`, donatorul cu analize
neconforme este respins de la donare.
Alexandra ABONICESEI

Zeci de me[teri populari, atât din
Moldova, cât [i din alte zone etnografice
ale ]`rii, prezen]i \n Pia]a Unirii din Ia[i
|n Pia]a Unirii din Ia[i sunt a[tepta]i zeci de
me[teri populari! Asocia]ia „ART-Me[te[ugurile
Prutului” Ia[i, în colaborare cu Prim`ria
Municipiului Ia[i, Muzeul Etnografic al Moldovei
din cadrul Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova” - Ia[i, Muzeul Municipal „Regina
Maria” - Ia[i, Asocia]ia Societ`]ilor Imobiliare
din Moldova (ASIM), Asocia]ia „Dialog Pentru
Dezvoltare” - Ia[i, Centrul de Informare Turistic`
- Ia[i, organizeaz` manifestarea culturalinteractiv` „M`r]i[or - simbol [i tradi]ie”, edi]ia
a VI-a, care se va desf`[ura în perioada 26
februarie - 8 martie 2021
Asocia]ia „ART-Me[te[ugurile Prutului” Ia[i, în colaborare cu
Prim`ria Municipiului Ia[i, Muzeul Etnografic al Moldovei din
cadrul Complexului Muzeal Na]ional „Moldova” (CMNM) - Ia[i,
Muzeul Municipal „Regina Maria” - Ia[i, Asocia]ia Societ`]ilor
Imobiliare din Moldova (ASIM), Asocia]ia „Dialog Pentru Dezvoltare”
- Ia[i, Centrul de Informare Turistic` - Ia[i, organizeaz` manifestarea
cultural-interactiv` „M`r]i[or - simbol [i tradi]ie”, edi]ia a VI-a.
Acesta se va desf`[ura în perioada 26 februarie - 8 martie 2021,
în Pia]a Unirii din Ia[i. Vor fi prezen]i peste 30 de me[teri
populari, atât din Moldova, cât [i din alte zone etnografice ale
]`rii. Manifestarea se va desf`[ura cu respectarea tuturor m`surilor
sanitare legislative în vigoare privind pandemia de SARS-CoV-2
(dezinfectant, purtarea m`[tilor de protec]ie, distan]area fizic`).

Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanit`]ii, Organiza]ia Na]iunilor
Unite pentru Educa]ie, {tiin]` [i Cultur` (UNESCO). Promovarea
me[terilor populari care confec]ioneaz` acest simbol, respectând
toate cerin]ele etnografice: materii prime, simboluri, tehnic` de
lucru, cromatic` arhaic` [i actual`. Programul cuprinde: expunere
de m`r]i[oare tradi]ionale sau realizate în spirit tradi]ional, lucrate
de me[teri [i creatori populari veni]i la Ia[i din multe zone
etnografice ale ]`rii.

Demonstra]ii practice f`cute de me[terii
populari prezen]i; oferirea de
pliante ce vor con]ine informa]ii
despre istoricul, cromatica,
obiceiurile populare [i legendele legate
de m`r]i[orul arhaic [i tradi]ional

Vor avea loc, la manifestarea cultural-interactiv` „M`r]i[or simbol [i tradi]ie”, edi]ia a VI-a, demonstra]ii practice f`cute de
me[terii populari prezen]i; oferirea de pliante ce vor con]ine
informa]ii despre istoricul, cromatica, obiceiurile populare [i
legendele legate de m`r]i[orul arhaic [i tradi]ional. În aceast`
perioad`, vizitatorii vor g`si la standurile me[terilor populari [i
obiecte tradi]ionale specifice me[te[ugului fiec`ruia, care se pot
constitui în cadouri de prim`var` (8 martie). „Chiar [i în aceast`
perioad` grea pe care o traverseaz` toat` planeta, noi invit`m
publicul de toate vârstele ca, timp de 8 zile, s` se bucure al`turi
de me[terii populari de o atmosfer` s`rb`toreasc`, dar [i de lucru
Manifestarea vizeaz` promovarea în
[i de comunicare între genera]ii privind obiceiurile [i tradi]iile
comunitate a unui frumos obicei
noastre str`mo[e[ti”, au men]ionat cei de la Asocia]ia „ART[i simbol tradi]ional românesc
Me[te[ugurile Prutului” Ia[i.
Valentin HU}ANU
Manifestarea vizeaz` promovarea în comunitate a unui frumos
valentin.hutanu@bzi.ro
obicei [i simbol tradi]ional românesc, „M`r]i[orul”, inclus \n lista
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ECONOMIC

Joi, 25 februarie

ApaVital SA cheltuie
350.000 de euro pentru
servicii de `nchiriere!
Patru firme vor s\
câ[tige contractul
Compania de ap`-canal din Ia[i continu` programul anual
de achizi]ii, printr-o licita]ie demarat` recent. ApaVital SA
inten]ioneaz` s` \nchirieze mai multe utilaje necesare pentru
lucr`rile la re]elele de ap` [i canalizare. Valoarea estimat` a
contractului este de 1.715.000 lei, f`r` TVA, aproximativ 350.000
de euro. Procedura a fost \mp`r]it` \n 4 loturi. |n cadrul
licita]iei au fost depuse oferte din partea unui num`r de 4
societ`]i: Construct Hârl`u SRL, Ema Agro-Construct SRL,
Marvio SRL [i Ame Turistic SRL. Necesarul este de 14
buldoexcavatoare pe pneuri ce vor opera \n zonele Târgu
Frumos, Prut-Bârlad, Siret-Pa[cani [i Timi[e[ti. „|nchirierea
utilajelor este necesar` pentru executarea de lucr`ri la re]elele
de ap` [i canalizare. |n ansamblu, aceste lucr`ri necesit`
s`p`turi, umpluturi, nivel`ri, precum [i manipularea conductelor,
a fitingurilor, a pl`cilor prefabricate din beton [i, \n general,
a materialelor utilizate \n cadrul lucr`rilor mai sus men]ionate.
Se vor executa lucr`ri atât \n zona urban`, cât [i \n zona
rural`, lucr`rile implic` urm`toarele categorii de lucr`ri [i
opera]ii, dup` caz: Spargere beton/asfalt cu piconul, s`p`tur`
mecanizat` cu buldoexcavatorul multifunc]ional pe pneuri,
\nc`rcarea p`mântului rezultat din s`p`tur`”, se arat` \n caietul
de sarcini.
Participan]ii la licita]ie trebuie s` depun` oferte pentru
fiecare or` prestat`. Contractul se va desf`[ura pe o perioad`
de 1 an. „Utilajul va fi \nchiriat cu deservan]i/conduc`tor auto,
iar alimentarea cu combustibil [i a \ntre]inerii acestuia cade
\n sarcina exclusiv` a operatorilor economici. Dac` \n perioada
comandat` de efectuare a lucr`rilor de s`p`tur` utilajul \nchiriat
este imobilizat din diverse cauze, operatorul economic se oblig`
s` pun` la dispozi]ia entit`]ii contractante un alt utilaj echivalent,
f`r` costuri suplimentare, iar repunerea \n func]iune a utilajului
\nchiriat trebuie s` se fac` \n timpul cel mai scurt posibil.
Execu]ia lucr`rilor de s`p`tur` va \ncepe \n maximum dou`
ore de la emiterea comenzilor de \ncepere a lucr`rilor, solicitarea
scris` transmis` prin adresa de e-mail de entitatea contractant`”,
se mai arat` \n documenta]ia procedurii.
Totodat`, ApaVital SA a finalizat o licita]ie pentru achizi]ia
mai multor cantit`]i de combustibili pentru utilajele [i autoturismele
din dotare.
Licita]ia a fost \mp`r]it` \n 4 loturi: benzin` f`r` plumb,
motorin` Euro Diesel 5 Standard aditivat` var` - iarn`, benzin`
cu plumb [i motorin` cu livrare pe baz` de card. ApaVital SA
solicit` furnizarea de benzin` f`r` plumb - 250.000 kilograme,
motorin` euro Diesel 5 - 820.000 kilograme, benzin` f`r` plumb
- 60.000 litri, benzin` f`r` plumb, aditivat` - 10.000 litri, motorin`
Euro Diesel 5 - 140.000 litri. Comisia de evaluare a stabilit c`
cele mai bune oferte, pentru fiecare lot \n parte, apar]in
companiilor Rompetrol Downstream SRL (lot 1), Oscar Downstream
SRL (lot 2), OMV Petrom Marketing SRL (loturile 3, 4).
Valoarea final` a contractului a ajuns la 5.208.718 lei, f`r` TVA,
aproximativ 1 milion de euro.
Ciprian BOARU
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Se vinde un celebru service
auto din Ia[i! Robert Florea,
patronul Auto Zone, este
urm\rit pentru 400.000 de
euro. Afaceristul: ıVoi
`ncerca s\ achit datoria‰
Robert Florea, un tân`r afacerist din Ia[i,
risc` s` r`mân` f`r` proprietatea din
cartierul Nicolina. Executorii caut` clien]i
dispu[i s` pl`teasc` 400.000 de euro
Probleme financiare pentru un afacerist din Ia[i. Robert
Constantin Florea risc` s` r`mân` f`r` un spa]iu din municipiul
Ia[i, amplasat strategic, pe aleea Nicolina, nr. 82. Aici func]ioneaz`
sta]ia ITP (Inspec]ie Tehnic` Periodic`) Auto Zone, al`turi de
hala de vulcanizare [i repara]ii auto. Totul a \nceput de la un
credit contractat de la First Bank (fosta Piraeus Bank). Datoria
dateaz` din anul 2007. Pe data de 18.03.2021, ora 10:00, este
programat` licita]ia pentru valorificarea bunurilor, evaluate la
1.921.371 lei, aproape 400.000 de euro. Evaluatorii au stabilit c`
licita]ia va avea un pre] de pornire de 1.441.029 lei. „Som`m pe
to]i care pretind vreun drept asupra imobilului urm`rit s`-l anun]e
pe excutorul judec`toresc \naintea datei stabilite pentru vânzare.
Invit`m pe to]i cei care doresc s` cumpere imobilul s` se prezinte
la locul fixat, având asupra lor acte de identitate, cu men]iunea
c` termenul limit` pentru depunerea ofertei de cump`rare, \nso]it`
ca termenul limit` pentru depunerea ofertei de cump`rare, \nso]it`
de dovada consemn`rii - cau]iunii reprezentând 10 la sut` din
pre]ul de \ncepere a licita]iei este ziua premerg`toare licita]iei,
cu excep]ia ofertelor de cump`rare cel pu]in egale cu pre]ul de
\ncepere a licita]iei”, se arat` \n anun]ul executorului judec`toresc
C`t`lin R`zvan Chiriac.

Robert Florea a precizat c` problemele
au \nceput de la un \mprumut
cu franci elve]ieni
Reporterii BZI au ob]inut un punct de vedere din partea lui
Robert Florea, care a precizat c` va \ncerca s` achite datoria.
„Nu este de la pandemie, este o poveste mai complicat` cu franci
elve]ieni. Voi \ncerca s` achit datoria. Mai multe nu vreau s`
comentez. Mai sunt câteva procese”, a precizat tân`rul de 32 de
ani. |n cadrul dosarului de executare mai apar \n calitate de
garan]i ipotecari [i Costic` Florea [i Elena Florea. Terenul [i
construc]iile sunt amplasate chiar \n apropierea pasajului Nicolina,
lâng` sediul Management Reorganizare Lichidare Ia[i SPRL. Pe
lista bunurilor scoase la vânzare se afl` urm`toarele: teren \n
suprafa]` de 468 de metri p`tra]i, construc]ie - parter cu o suprafa]`
util` de 146 de metri p`tra]i, depozit cu o suprafa]` util` de
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aproape 200 de metri p`tra]i. |n cazul \n care nu se vor prezenta
ofertan]i, licita]ia va fi reluat` cu un pre] diminuat. Revenind la
Robert Florea, \n trecut a de]inut dou` societ`]i: RobyCrys Company
SRL [i Asteri Fin House SRL. Ambele firme au fost radiate. |n
ultima perioad`, mai multe propriet`]i sunt scoase la vânzare, pe
list` fiind [i cl`direa \n care func]ioneaz` restaurantul Souvlaki.

Pe lista executorilor se afl` [i
patronul de la Totalgaz Industrie SRL
Todat`, executorii judec`tore[ti \l urm`resc [i pe Ioan Pâr`u,
patronul societ`]ii Totalgaz Industrie SRL. Executorii judec`tore[ti
scot la licita]ie vila afaceristului, situat` pe strada Ioan Petru
Culianu, arter` paralel` cu [oseaua P`curari. Imobilul se afl` chiar
\n curtea societ`]ii, unde au fost amenajate mai multe hale de
produc]ie. Problemele financiare au fost generate de un \mprumut
contractat \n 2016. Licita]ia este programat` pe data de 12.03.2021,
ora 11:00. Pre]ul de pornire a procedurii este de 2.513.436 lei,
aproximativ 500.000 de euro. |n pachetul scos la vânzare este
men]ionat un teren de 2.829 metri p`tra]i plus construc]ia cu
regimul de \n`l]ime D+P+1+M, la care se adaug` un garaj de
79 de metri p`tra]i. Demisolul este compus din 12 \nc`peri, cu
o suprafa]` util` de 108,93 metri p`tra]i. Parterul are o suprafa]`
util` de 334,74 metri p`tra]i, cu un num`r de 4 camere. Etajul
are trei camere, cu o suprafa]` de 136,61 metri p`tra]i. Mansarda
are 136,61 metri p`tra]i, fiind compus` din 3 \nc`peri. De procedur`
se va ocupa executorul Ciprian S\rbu.
Ciprian BOARU

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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AFIR a pl\tit 1,1 milioane
de euro, fonduri europene,
pentru investi]iile `n
pomicultur\ `n Ia[i

Poli]i[tii ie[eni vor fi
dota]i cu tehnic\
modern\! 16 firme
concureaz\ pentru un
contract de furnizare
echipamente
Mai multe echipamente IT vor ajunge \n
dotarea Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
Ia[i. Achizi]ia face parte dintr-un program
comun de cooperare cu Republica Moldova

Fermierii din Ia[i au primit de la AFIR 1,1
milioane de euro, fonduri europene
necesare pentru afacerile din
pomicultur`. Cei care vor s` ob]in` profit
din investi]iile \n livezile cu cire[i [i caise
vor \nfiin]a planta]iile pomicole \n aceast`
prim`var` \n B`l]a]i [i Cotnari. AFIR a
achitat c`tre beneficiarii din Ia[i, \n anul
2021, fonduri nerambursabile \n valoare
de 1,4 milioane de euro.
Noi fonduri europene au fost accesate de ie[enii care vor s`
investeasc` \n afaceri din domeniul pomicol. Beneficiarii din Ia[i
vor înfiin]a planta]ii pomicole în comunele B`l]a]i [i Cotnari, pe
aproximativ 11 hectare de teren agricol. |n ultimii ani a crescut
num`rul beneficiarilor interesa]i de investi]iile în acest domeniu,
fiind deja înfiin]ate planta]ii pomicole pe o suprafa]` de 16 hectare.
Proiectul \n valoare de 798.000 de euro, „|nfiin]are planta]ie
pomicol`, depozit frigorific, procesare, comercializarea produc]iei
[i \mprejmuire”, depus de SC Caise Naturale Ia[i, a fost aprobat
de Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR). Un alt
proiect \n valoare de 300.000 de euro, pentru \nfiin]area unei
livezi cu cire[i, depus din Ia[i, este eligibil la finan]are. |n livezile
cu cire[i, nuci sau cele mixte au fost investite fonduri europene
în valoare de 6 milioane de euro, \n cadrul Programului de
Dezvoltare Rural` (PNDR) 2014-2020. Valoarea proiectelor este
cuprins` \ntre 300.000 [i 1 milion de euro. Scopul investi]iilor
f`cute de beneficiarii din Ia[i este cre[terea competitivit`]ii
exploata]iilor pomicole prin dotarea cu utilaje [i echipamente,
înfiin]area, modernizarea [i/sau extinderea unit`]ilor de procesare,
înfiin]area sau modernizarea unit`]ilor de procesare.

Tinerii fermieri din Ia[i investesc 1,1
milioane de euro, fonduri europene, \n
planta]ii pomicole
Ie[enii care au investit \n afacerile din domeniul pomicol
mizeaz` pe o pia]` de desfacere extern` [i intern`, ca urmare a
cre[terii cererii pentru fructele române[ti. |n jude]ul Ia[i sunt
peste 100 de hectare de livezi \nfiin]ate cu banii de la Uniunea
European`, unul dintre beneficiarii acestor fonduri fiind Andrei
Iaro[cenco. Tân`rul a \nfiin]at planta]ia pomicol` mixt` pe o
suprafa]` de 46 hectare prin accesarea unui proiect în valoare
total` de 1 milion de euro, din care 40 la sut` fonduri proprii.

Zeci de tone de fructe ecologice ajung anual în magazinele din
România. De asemenea, o component` important` a investi]iilor
\n sectorul pomicol o reprezint` grupurile de produc`tori. Astfel,
un grup de produc`tori din comuna Cotnari a accesat fonduri
europene \n valoare de 100.000 de euro, pentru dezvoltarea livezilor,
\n special cele ecologice.

Valoarea sumelor acordate tinerilor
fermieri, de la Uniunea European`,
cre[te \ncepând cu anul 2021
Tinerii din Ia[i care s-au \ntors din diaspora pot accesa fonduri
europene pentru investi]ii \n afaceri de succes, \n mediul rural. Cei
care pot accesa \ntre 40.000 [i 50.000 de euro de la Agen]ia pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) sunt tinerii din diaspora care
au absolvit, în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de
finan]are un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar,
veterinar sau economie agrar`, respectiv postuniversitar, universitar,
preuniversitar, în ]`ri membre ale Uniunii Europene (UE) sau ]`ri
ter]e din UE. Ghidul solicitantului pentru aceast` sesiune a fost
modificat pentru a u[ura accesarea finan]`rii nerambursabile pentru
tinerii cet`]eni români din afara grani]elor ]`rii care se instaleaz`
ca [efi sau manageri ai exploata]iei. |n acest sens, au fost revizuite
[i clarificate condi]iile [i precondi]iile pe care tinerii din diaspora
trebuie s` le îndeplineasc` pentru a depune proiectul, simplificânduse modalitatea de depunere a documentelor doveditoare a studiilor
[i a locului de munc`. De asemenea, \n cadrul Programului Na]ional
de Dezvoltare Rural` (PNDR) 2021-2027, tinerii fermieri primesc
fonduri europene \n cuantum de pân` la 70.000 de euro pentru
exploata]iile mai mari, cu produc]ie integrat` sau bio, [i de 60.000
de euro pentru fermele mai mici, dar, la fel, integrate sau bio.
Suma total` alocat` pentru 2021 [i 2022 subm`surii 6.1 - „Instalarea
tinerilor fermieri” - va fi de 100 de milioane de euro.
Raluca COSTIN

Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i continu` achizi]iile
\n cadrul Programului Opera]ional Comun România - Republica
Moldova 2014-2020. Este vorba despre achizi]ia mai multor
echipamente IT, cu o valoare estimat` de 230.558 lei, f`r`
TVA, aproximativ 50.000 de euro. La procedur` au fost depuse
nu mai pu]in de 16 oferte din partea urm`torilor agen]i
economici: Sharolt Grup SRL, Intranet Computer Systems SRL,
Quartz Matrix SRL, Chrome Computers SRL, Pro sys SRL,
Mida Soft Business SRL, Stream Networks SRL, Metix Tehno
SRL, Eta2U SRL, Pragma Computers SRL, Union Co SRL,
Producton SRL, 2Net Computer SRL, License Hub SRL, Maguay
Computers SRL, Almond Invest SRL. „În conformitate cu
parametrii proiectului «Înt`rirea cooper`rii transfrontaliere prin
dezvoltarea unui concept comun de investigare complex` a
locului faptei», finan]at prin Programul Opera]ional Comun
România - Republica Moldova 2014-2020, este necesar`
achizi]ionarea de echipamente de resortul comunica]ii [i
tehnologia informa]iei, cu scopul de a asigura documentarea
cercet`rii la fa]a locului”, se arat` \n caietul de sarcini. Oferta
cu pre]ul cel mai mic va fi declarat` câ[tig`toare de c`tre
comisia de evaluare. La nivel na]ional, Poli]ia Român` a semnat
mai multe contracte.

IPJ Ia[i va primi echipamente de ultim`
or` pentru investiga]iile criminalistice
Pe lista \ntocmit` de reprezentan]ii IPJ Ia[i se afl`: 6
laptopuri, 34 PC-uri, 3 imprimante laser, 1 server. „Prin
achizi]ionarea acestor produse se va asigura documentarea
eficient` [i de calitate a cercet`rii locului faptei de c`tre
lucr`torii criminali[ti din cadrul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i prin editarea fotografiilor întocmite cu aceast`
ocazie [i întocmirea plan[elor fotografice. De asemenea, cele
dou` laptopuri cu monitor extern vor facilita crearea unui soft
pentru eviden]a activit`]ilor [i a urmelor ridicate de la fa]a
locului, precum [i modul de valorificare a acestora, soft ce va
rula pe server [i va fi folosit pe toate unit`]ile PC achizi]ionate,
realizându-se astfel trasabilitatea probelor din dosarul penal.
Nu în ultimul rând, cele patru laptopuri destinate echipei de
proiect vor facilita implementarea corespunz`toare a proiectului”,
se mai arat` \n documenta]ia procedurii. Termenul de livrare
este de 90 de zile de la semnarea contractului.

Dou` autolaboratoare vor fi
furnizate \n curtea IPJ Ia[i
Nu \n ultimul rând, \n cursul acestei s`pt`mâni, IPJ Ia[i
a lansat alt` licita]ie, de data asta pentru furnizarea unui num`r
de dou` autolaboratoare pentru activit`]ile de investiga]ii
criminalistice. 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. Conform condi]iilor impuse de autoritatea contractant`,
cele dou` autolaboratoare trebuie furnizate \n termen de 6
luni de la semnarea contractului.
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
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Afaceristul Viorel Bl\ju] a ajuns la disperare!
S-a bucurat de o sum\ exorbitant\, de 6
milioane de euro. Schema periculoas\ pus\
la cale ca s\ scape de b\nci
SC Ia[isting SRL, firm`
controlat` de controversatul
afacerist Viorel Bl`ju], a dat
recent \n judecat` Patria Bank
SA. |n acela[i dosar, \n calitate
de pârâte, se reg`sesc [i alte
firme controlate de Bl`ju],
precum SC Recumedis SRL
(fosta Red Clinic SRL), SC
Romsting SRL, SC Red
Hospital SRL, SC Red Plaza
SRL, dar [i 6 persoane fizice,
printre care [i el \nsu[i
Proces halucinant, la Ia[i! Controversatul
afacerist Viorel Bl`ju] s-a dat singur \n judecat`!
Mai exact, SC Ia[isting SRL, controlat` de acesta,
a dat \n judecat` Patria Bank. |n acela[i dosar,
\n calitate de pârâ]i, sunt alte firme controlate
de acesta, precum Recumedis SRL (fosta Red
Clinic SRL), SC Romsting SRL, SC Red Hospital
SRL [i SC Red Plaza SRL. |n plus, Ia[isting a
chemat \n fa]a instan]ei, \n acela[i dosar, \n calitate
de pârâ]i, pe Mirela Elena Sude, Andra [i Iulian
{erban, Elena Popa, Petru [i Maria Horceag,
precum [i pe... Viorel Ionel Bl`ju]! La ultimul
termen al dosarului, judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i au decis amânarea cauzei pentru data de 15
martie 2021.

Firma lui Viorel Bl`ju] nu mai
are bani \n conturi
|n cadrul dosarului, SC Ia[isting SRL a cerut
eliminarea taxei de timbru sau diminuarea [i plata

e[alonat` a acesteia. Ini]ial, magistra]ii au pus \n
vedere firmei s` achite o tax` de timbru de
155.069 de lei. Numai c` firma controlat` de
controversatul afacerist Viorel Bl`ju] a sus]inut
c` nu are de unde s` achite ace[ti bani. Astfel,
Ia[isting a cerut o scutire de la plata taxei de
timbru. „Ca urmare a bloc`rii tuturor conturilor
Ia[isting SRL, urmare a cererilor de executare
silit` demarate de pârât` (Patria Bank, fosta Banc`
Carpatica), solicit`m scutirea de la plata taxei de
timbru sau m`car reducerea ei [i e[alonarea la
plat`. Societatea nu dispune de lichidit`]i. La
finele lunii iulie 2020, soldul era de 184 de lei.
Din 2015 ne confrunt`m cu o situa]ie extrem de
dificil` din punct de vedere financiar, ca urmare
a litigiului finalizat \n 2020, dar hot`rârea favorabil`
Ia[isting SRL nu a fost pus` \n aplicare de Patria
Bank”, au precizat \n instan]` reprezentan]ii firmei
Ia[isting SRL.
Ace[tia au ad`ugat c`, \n 2014, firma avea
un profit net de 609.420 de lei, cu o cifr` de
afaceri de 50 de milioane de lei. Ei au mai
men]ionat c`, \n 2018, societatea ar fi suferit o
pierdere de 814.812 lei, iar, \n 2019, ar fi avut
un profit de numai 3.842 de lei.

Datorii consistente ale firmei
ie[ene la bugetul de
stat [i la bugetul local
Reprezentan]ii Ia[isting SRL au mai sus]inut
c` firma are datorii la ANAF de 19.203 lei, iar,
la bugetul local, de 836.982 de lei. |n plus, au
afirmat c`, \ntr-un alt dosar aflat pe rolul instan]ei,
mai au de achitat o tax` de timbru de 150.000
de lei, care ulterior a fost redus`. Judec`torii din
cadrul Tribunalului Ia[i au admis \n parte solicitarea
firmei controlate de controversatul afacerist Viorel

Bl`ju]. Astfel, magistra]ii i-au pus \n vedere Ia[isting
SRL s` achite o tax` de timbru de doar 77.534
de lei, e[alonat, \n 48 de rate, a câte 1.615 lei.

De unde a izbucnit
scandalul dintre afaceristul
ie[ean [i Patria Bank
|n perioada 2011-2014, firma controlat` de
afaceristul Viorel Bl`ju] a contractat credite \n
valoare total` de aproape 6 milioane de euro. La
un moment dat, cei de la Patria Bank au notificat
firma s` achite debitele curente [i pe cele restante.
Reprezentan]ii b`ncii au trecut chiar la executarea
silit` a societ`]ii ie[ene. Firma a contestat \n
instan]` acest lucru [i a ob]inut o solu]ie relativ
favorabil`. Astfel, judec`torii au decis anularea
execut`rilor silite [i repunerea p`r]ilor \n situa]ia
anterioar`. Cei de la Patria Bank au spus c` au
f`cut acest lucru, dar c` Ia[isting avea de achitat
\n continuare ratele [i nu ar fi f`cut acest lucru.
„Hot`rârea instan]ei a fost pus` \n aplicare. Executarea

silit` a intervenit acum dup` aceasta. Dup` judecarea
acelui proces, noi am trimis notific`ri pentru
achitarea ratelor. Nu se mai pune problema
ramburs`rii \ntregului credit, dar firma trebuie s`
pl`teasc` ratele la termenele stabilite prin contractele
de credit. Aceast` ac]iune este expresia evident`
a abuzului de drept procesual al reclamantei, care
formuleaz` astfel de solicit`ri cu rea-credin]`, pentru
a perpetua la nesfâr[it neplata creditului”, au precizat
\n instan]` reprezentan]ii Patria Bank. De cealalt`
parte, firma controlat` de controversatul afacerist
Viorel Bl`ju] sus]ine c`, de fapt, nu ar fi fost pus`
\n aplicare decizia ini]ial` a instan]ei [i c` nu sar fi dispus anularea notific`rilor privind diferite
dobânzi [i penalit`]i. Mai mult, Ia[isting SRL a
cerut [i radierea din Centrala de riscuri de credit,
plus ridicarea tuturor popririlor [i execut`rilor silite
pornite \mpotriva sa. De asemenea, Ia[isting cere
daune de 1.000 de lei pe fiecare zi de \ntârziere,
de la Patria Bank, pentru nepunerea \n aplicare a
primei sentin]e.
Ciprian NEDELCU

Aventura celei mai mari descoperiri din România! O comoar\ din aur de
câteva kilograme, dus\ de la Ia[i la Bucure[ti pe ascuns, `ntr-o geant\
Este una dintre cele mai mari descoperiri
arheologice din România [i \ntreaga Europ`, iar
totul a avut loc \ntr-o manier` fabuloas`. Spectaculoas
este c`, \n urma unei aventuri incredibile, o
comoar` a fost transportat` pe ascuns, \ntr-o
banal` geant`, cu trenul spre Bucure[ti. Secven]ele
aveau loc \n anul 1959, \n localitatea B`iceni,
Cucuteni din jude]ul Ia[i. Aici a ie[it la iveal`
unul dintre rarele tezaure princiare getice din
aur, g`sit \n mod întâmpl`tor de localnici.

Comoara din aur de câteva
kilograme a fost dus` la
Bucure[ti, pe ascuns, \ntr-o
manier` uluitoare
|n mod întâmpl`tor [i în anul 1959, într-o
lut`rie din comuna B`iceni (jude]ul Ia[i), un grup
de localnici a descoperit comoara. Aceasta a fost
recuperat` de c`tre speciali[tii Muzeului de Istorie
al Moldovei. Ansamblul pieselor componente ale
acestui tezaur princiar getic atinge greutatea de
aproximativ 2.5 kg metal pre]ios (aur), prelucrat
în diferite obiecte cu caracter ritualic [i apotropaic,
obiecte dintre care multe se prezint` acum în
stare fragmentar`. La descoperire a participat, pe
atunci tân`r, legendarul primar din Cucuteni,
Mihai Tun, [i marele profesor [i arheolog Marin
Dinu. De asemenea, pe atunci student, a fost
prezent [i prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu,

Facultatea de Istorie a Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i.

|ntr-o banal` geant`, marele
profesor [i arheolog Marin
Dinu a dus tezaurul la
Bucure[ti cu trenul

Tezaurul a fost dus,
\n mare secret, la Bucure[ti
pentru a fi restaurat

Mai departe, prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu
poveste[te cum a ajuns tezaurul tocmai la Bucure[ti,
\ntr-o geant`, cu trenul. „Dup` asta, sub supraveghere,
profesorul Marin Dinu a strâns mare parte din
Legat de acest moment, modul \n care a ajuns buc`]ile de tezaur, scoase din p`mânt \n urma
comoara la Bucure[ti este incredibil! Marele profesor ar`turii... Mai târziu a fost g`sit [i faimosul coif.
[i arheolog Marin Dinu a dus tezaurul la Bucure[ti Apoi, dup` ce s-a \ntâlnit [i cu profesorul Mircea
cu trenul \ntr-o banal` geant`. Astfel, din p`cate, Petrescu D\mbovi]a, s-a pus ceea ce a fost g`sit
nici pân` \n acest moment tezaurul nu a mai putut \ntr-o geant` [i, sub semn`tur`, a plecat la
fi adus la Ia[i, a[a cum ar fi fost normal [i firesc. Bucure[ti cu acesta. La acele vremuri, doar la
Martor ocular (student \n anul I, atunci, la Facultatea Bucure[ti se puteau face asemenea restaur`ri,
de Istorie), poveste[te ceea ce s-a \ntâmplat atunci. undeva pe la Patriarhie. Au venit [i speciali[ti
„Eu, atunci, eram student \n anul I [i eram desemnat de la Budapesta care au ajutat la \ntreg procesul
s` supraveghez o serie de lucr`tori care participau de restaurare [i conservare. Da, acuma, al`turi
la s`p`tur`. Am v`zut [i eu cum, la un anumit de un alt coleg care st` \n America, eu sunt
moment, unul din ei a g`sit o bucat` din ceea ce singurul care a mai r`mas martor de la acea
avea s` fie tezaurul... I-am spus profesorului Dinu mare descoperire”, a conchis prof. univ. dr. Nicolae
care, pentru a nu se da de gol c`tre ei, a spus Ursulescu.
c` e ceva ne\nsemnat. Mai apoi, mi-a spus c` e
Ansamblul pieselor componente ale acestui
o pies` din aur. Practic, atunci a fost f`cut` [i o tezaur princiar getic atinge greutatea de aprox.
anchet` a Mili]iei. S-a dovedit c` 4 dintre cei care 2.5 kg metal pre]ios (aur), prelucrat în diferite
lucrau la s`p`tur` au g`sit piese din aur ale obiecte cu caracter ritualic [i apotropaic (obiect
tezaurului [i unul s-a dus la Ia[i [i [i-a pus un c`ruia i se atribuie proprietatea magic` de a feri
dinte din aur, al]ii au dus acas` piese. Cred c` pe purt`torul lui de farmece, de boli etc.), obiecte
unul a [i f`cut pu[c`rie pentru asta...”, rememoreaz` dintre care multe se prezint` acum în stare
fragmentar`. Localitatea Cucuteni, cea în care a
marele profesor Ursulescu.
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fost descoperit tezaurul, a fost în trecut numit`
B`iceni [i este o comun` din jude]ul Ia[i. Tezaurul
getic din aur a fost descoperit la marginea Estic`
a platoului „Laiu” [i recuperat cu începere din
1961. În componen]a sa sunt artefacte cu caracter
ritualic [i apotropaic, obiecte dintre care multe
se prezint` [i acum în stare fragmentar`. Principalul
obiect de parad` este coiful de aur de tip mithraic
cu diferite reprezent`ri simbolice, dou` br`]`ri
spiralate (din care una doar în form` fragmentar`),
un colan [i un num`r de aplice de harna[ament
[i decora]iuni vestimentare. Lotul de obiecte pe
care-l avem ast`zi pare a reprezenta partea cea
mai însemnat` a depozitului originar, nu îns` în
totalitatea sa. Calitatea aurului din care este
fabricat tezaurul este între 18 [i 24 de carate.
Între cele 70 de piese ale tezaurului (unele
întregi, altele fragmentare), cea mai important`
este coiful (p`strat par]ial), lucrat prin cioc`nire
la rece, din foaie de aur de 24 de carate [i
ornamentat „au repousseé” (adic` modelat prin
percutare interioar` destinat` a provoca reliefuri).
Bogate motive spiralice, cu linii incizate se afl`
pe acest coif getic, al`turi de alte motive zoomorfe,
de animale fantastice înaripate [i simboluri solare,
foarte des întâlnite în arta geto-dac`, dar [i motive
geometrice.
Continuarea pe www.bzi.ro
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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O ie[eanc\ a renun]at la jobul pl\tit cu mii
de euro pentru a se face cofetar. A investit
44.000 de euro `ntr-o afacere cu pr\jituri [i
torturi f\cute cu ciocolat\ veritabil\,
folosit\ de cei mai mari cofetari din lume
Gabriela Ilie a muncit ani de zile
\n domeniul privat, \n resurse umane,
[i apoi \ntr-o corpora]ie. A decis, ca la
49 de ani, s`-[i schimbe statutul [i s`
devin` antreprenoare. Avea pricepere
\n ceea ce prive[te preg`tirea torturilor
[i pr`jiturilor [i, \ncurajat` de rude [i
prieteni, a f`cut primul pas [i a depus
un proiect pentru accesarea a 44.000
de euro, bani de la bugetul de stat
acorda]i prin Programul Start-Up Nation.
A urmat [i cursurile specializate \n
domeniu, iar imediat ce a primit banii
a pus bazele afacerii cu torturi [i
pr`jituri. „|n anul 2018 am f`cut un
curs de cofetar, dup` ce to]i prietenii
[i rudele care au mâncat din torturile
f`cute de mine m-au sf`tuit s` fac ceva
\n aceast` direc]ie. Mi-a pl`cut aceast`
meserie [i am \nv`]at totul de la zero,
am sp`lat vase, am \nv`]at ce e un
plan de afaceri. Am preferat s` investesc
\n utilaje performante, s` u[ur`m munca
angaja]ilor. Noi am angajat 5 persoane,
prin proiect, [i pentru c` am mai avut
nevoie de 3 angaja]i, am m`rit personalul.
Suntem 8, cu tot cu mine, [i muncesc
cot la cot cu ei. Am avut o u[oar`
fluctua]ie de personal, \ns` eu am muncit
\n resurse umane [i datorit` experien]ei
am reu[it s`-i recrut`m mai u[or. Dincolo
de banii lua]i pe proiect trebuie s`
dispui [i de alte sume. Sunt foarte
multe m`run]i[uri \ntr-un laborator de
cofet`rie [i trebuie s` ai putere financiar`
s` po]i deschide o astfel de afacere”,
sus]ine Gabriela Ilie, administratorul
afacerii.

Gabriela Ilie este una
dintre ie[encele care a
deschis o afacere de
succes cu bani de la
bugetul de stat
Ie[eanca sus]ine c` toate produsele
sunt f`cute cu ingrediente naturale, f`r`
\nlocuitori [i premixuri [i aceste lucruri
pot fi dovedite cu documente ob]inute
de la institu]iile abilitate. |n cofet`ria
din centrul Ia[ului sunt comercializate
pr`jituri cu pre]uri cuprinse \ntre 7 [i
16 lei bucata. Fagurii cu ciocolat`, f`cu]i
dup` o re]et` tradi]ional` [i cop]i dup`
tehnica tradi]ional`, \n form` de font`
pe flac`r`, sunt produsele cele mai
c`utate \n cofet`rie. „Con]in ou, lapte,
f`in`, zah`r [i unt [i sunt umplu]i cu
o crem` de ciocolat`, produc]ie proprie.
Re]etele sunt jum`tate tradi]ionale,
jum`tate f`cute de mine. Nu folosim
premixuri, ci doar ingrediente naturale,
cele g`site la produc`torii din zon`.
Chiar dac` am auzit multe persoane
spunând asta, noi chiar nu folosim
premixuri. Am deschis de un an [i pot
s` spun c` am fost tentat` s` folosesc
\nlocuitori, pentru c` sunt mai ieftini.
P`i, \n loc de ciuperci, de exemplu
exist` umplutur` f`cut` deja, care are
jum`tate din compozi]ie cu ceap`. Se
folosesc aceste umpluturi. Eu am ales
s` nu fac asta. Am un proces-verbal
de control unde scrie c` nu exist`
premixuri. M` gândesc s` \l afi[ez, la
vedere. Nu [tiu dac` e legal, dac` se
poate afi[a (n.r.-râde)”, mai spune

Gabriela Ilie, proprietara cofet`riei
„Bucate Alintate”.

Gabriela Ilie, cofetar:
„Termenul scump este
relativ, \n opinia mea”
Unul dintre cele mai importante
ingrediente \n munca cofetarilor este
ciocolata. De aceea, calitatea ei este
primul factor care influen]eaz` pre]urile
produselor ob]inute. |n cofet`ria Gabrielei
este utilizat` ciocolata Callebaut, folosit`
de marii cofetari \n componen]a blaturilor
pentru tort, a cremelor [i glazurilor, dar
[i pentru modelarea decorurilor. „S` v`
dau un exemplu. O pr`jitur` cu o greutate
de 300 de grame, la mine, este \n jur
de 10 lei. Cam aceea[i pr`jitur`, \n alt`
parte, la 100 de grame, este un sfert
din pre]. La noi \n cofet`rie, o exclusivitate
pentru Ia[i, folosim ciocolat` Callebaut,
o ciocolat` veritabil`, care nu poate fi
comparat` cu una care are \n componen]`
ulei de palmier. Avem un furnizor care
ne asigur` aceast` cantitate de ciocolat`.
Dac` vorbim despre pre]uri, aici subiectul
este amplu. Dar termenul scump este
relativ, \n opinia mea”, mai spune Gabriela
Ilie, care poveste[te c` de[i \n perioada
pandemiei multe cofet`rii au avut pierderi
[i au \nchis o anumit` perioad` de timp,
nu a fost [i cazul s`u. „Noi am ]inut
deschis tot timpul. Pot spune c` suntem
pe plus acum”, sus]ine ie[eanca. Cel
mai tân`r ciocolatier din Ia[i este {tefan
Buraga, care la 19 ani a deschis o
afacere \n domeniu.

Antreprenorii din Ia[i
au investit peste 18
milioane de lei \n
afaceri, bani ob]inu]i de
la bugetul de stat
Afacerea antreprenoarei este una
din cele câteva sute \nfiin]ate \n Ia[i
cu ajutorul banilor ob]inu]i prin Programul
Start-Up Nation. Antreprenorii din Ia[i
au dezvoltat afaceri de succes cu
18.540.686 de lei de la stat, bani acorda]i
pentru proiectele depuse în perioada
2018-2019. Potrivit Agen]iei pentru IMMuri Ia[i, în perioada men]ionat` au fost
încheiate 411 contracte cu beneficiarii

din jude]. Fiecare beneficiar din Ia[i a
investit 44.000 de euro în afacere.
Valoarea total` a proiectelor acordate
beneficiarilor din cele 6 jude]e din
Moldova este de 81.459.412 de lei.
Programul Start-Up Nation nu va fi
lansat în anul 2021 din cauza lipsei
fondurilor. Potrivit reprezentan]ilor din
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului
[i Turismului, sunt lansate [i vor fi
lansate programe care s` ajute IMMurile afectate de pandemia COVID-19,
îns` nu [i programul Start-Up Nation,
care în ultimii 3 ani a avut aproximativ
30.000 de beneficiari din toat` ]ara.
Raluca COSTIN

Un Dragobete de co[mar! O tân`r` a fost b`tut`, iar fratele
ei a fost atacat cu cu]itul dup` un scandal-monstru.
Pân` nu au intrat poli]i[tii \n for]`, lucrurile nu s-au lini[tit
Un individ a fost \nc`tu[at
dup` un scandal-monstru
f`cut \nainte de
s`rb`toarea de Dragobete
Scandal de propor]ii, f`cut de un
ie[ean \n vârst` de 49 de ani! Individul
este suspectat c` [i-a atacat iubita cu
pumnii chiar \naintea s`rb`torii de
Dragobete! Fratele victimei a \ncercat
s` aplaneze conflictul, dar a ajuns la
spital dup` ce a fost t`iat de agresor!
„Agen]ii din cadrul Poli]iei ora[ului
Podu Iloaiei efectueaz` cercet`ri întrun dosar penal întocmit sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunilor de lovire sau
alte violen]e [i violen]` în familie. Din
investiga]iile efectuate pân` în prezent
s-a constatat faptul c`, în noaptea de
21 spre 22 februarie 2021, un b`rbat
de 49 de ani, din localitatea Cosi]eni,
i-ar fi agresat fizic pe concubina sa [i
pe fratele acesteia”, a declarat ieri Anca

V\jiac, purt`torul de cuvânt al Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Ie[eanul Vasile
Mandache, re]inut dup`
scandalul-monstru
f`cut iubitei \nainte de
Dragobete

de Poli]ie Jude]ean Ia[i. „Pe baza
probatoriului administrat în cauz`, pe
data de 23 februarie 2021, b`rbatul
b`nuit de comiterea faptelor a fost
re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore.
Acesta a fost dus în Arestul IPJ Ia[i.
Ast`zi (ieri), acesta va fi prezentat, cu
propuneri legale, Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i. Cercet`rile continu`
\n cauz`, pentru stabilirea \ntregii situa]ii
de fapt [i luarea m`surilor legale care
se impun”, a ad`ugat purt`torul de
cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i.

|n urma scandalului, fratele femeii
a ajuns la spital, suferind unele leziuni
dup` alterca]ia cu Vasile Mandache.
Ulterior, victima a sesizat Poli]ia printrun telefon la num`rul unic pentru situa]ii
de urgen]` 112. La fa]a locului s-a
deplasat un echipaj din cadrul Poli]iei
Dus la Judec`toria Ia[i,
ora[ului Podu Iloaiei.
cu propunere de
Oamenii legii au demarat cercet`rile,
arestare preventiv`
iar, pe 23 februarie 2021, ace[tia l-au
Dup` audierile [i cercet`rile efectuate
prins pe Vasile Mandache. Individul \n
vârst` de 49 de ani a fost re]inut \n cauz`, procurorii din cadrul Parchetului
ulterior, pentru 24 de ore. Acesta a de pe lâng` Judec`toria Ia[i au propus
fost dus \n Arestul din cadrul Inspectoratului arestarea lui Vasile Mandache. Astfel,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

anchetatorii l-au dus pe individul din
Podu Iloaiei la sediul instan]ei, cu
propunere de arestare preventiv` pentru
o perioad` de 30 de zile. La intrarea
\n sediul Judec`toriei Ia[i, individul a
pus capul \n p`mânt, f`r` a face vreo
declara]ie referitoare la scandalul-monstru
pe care l-a f`cut. Ieri-sear`, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis
\n parte cererea cu privire la individul
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

acuzat c` a f`cut un scandal-monstru.
A[adar, individul a fost arestat preventiv
pentru 20 de zile. Hot`rârea nu va fi
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.
|n eventualitatea \n care se va \ntâmpla
acest lucru, urmeaz` ca judec`torii din
cadrul instan]ei superioare s` stabileasc`
ce se va \ntâmpla cu ie[eanul suspectat
c` [i-a t`iat viitorul cumnat.
Ciprian NEDELCU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.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
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
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.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

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.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
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.

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.
www.bzi.ro \]i spune

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.
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.
\n timp real ce se \ntâmpl` \n

Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
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.
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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.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.

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

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

Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.

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.

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

Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.

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

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

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.

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.

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.

EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.
Inginer 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.
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;
Geograf, studii superioare, f`r`
office@conestiasi.ro.
experien]` precizat`, ARCADIS
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
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;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Lucr`tor 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.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
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Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii medi;
cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC S.R.L. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.
Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL S.R.L.. Rela]ii la:
0736029018.

Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
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.

{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist \n recrutare, studii
superioare, experien]` 2 ani,
FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Stungar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PROCNC SRL. Rela]ii la:
0747168057;
comercial@automatic.ro.

Codul de procedura civila, [i
precizarea c`, dac` succesibilul
nu \[i exercit` dreptul de a
accepta mo[tenirea \n termenul
de dec`dere prevazut la
art.1.103, este prezumat c`
renun]` la mo[tenire.

CONVOCåRI
|n conformitate cu prevederile
art.10 alin(1) si art.117 din Legea
nr.31/1990 privind societ`]ile
comerciale, administratorul unic
al societ`]ii Comservice SA Ia[i,
J22/807/1991, CUI 1956508,
convoac` pe to]i ac]ionarii
\nregistra]i la Registrul ac]ionarilor
la sfâr[itul zilei de 10.03.2021,
considerat` dat` de referin]`, la
Adunarea general` ordinar` a
ac]ionarilor societ`]ii Comservice
SA Ia[i, pentru data de
01.04.2021, la ora 10.00 la
sediul din Ia[i, str.Hotin, având
urm`toarea ordine de
zi.1.Discutarea [i aprobarea
Raportului de gestiune al
Administratorului, a Raportului
comisiei de cenzori(al auditorului
financiar), a Bilantului Contabil [i
a Contului de profit [i pierderi
pentru anul 2020. 2.Aprobarea
bugetului de venituri [i cheltuieli
[i a Programului de activitate
pentru anul 2021. 3.Repartizarea
profitului aferent anului 2020 [i
fixarea dividendelor. 4.Aprobarea
numirii auditorullui financiar [i a
duratei minime a contractului de
audit financiar. 5. Diverse |n
cazul \n care la prima convocare
nu sunt \ntrunite condi]iile legale,
Adunarea General` Ordinar` se
convoac` pentru data de
02.04.2021, la aceea[i ora,
acela[i sediu [i cu aceea[i ordine
de zi. Accesul ac]ionarilor
\ndrept`]i]i s` participe la
adunarea general` a ac]ionarilor
este permis prin simpla prob` a
identific`rii acestora cu actul de
identitate [i, dac` este cazul, cu
procura dat` de ac]ionari pentru
a fi reprezenta]i \n Adunare.

În temeiul prevederilor Legii
nr.1/2005 privind organizarea [i
func]ionarea cooperariei de
consum [i ale Actului constitutiv
propriu, Pre[edintele
administrator unic al Societ`]ii
Referent de specialitate financiar
Cooperative de Consum de
contabil, studii superioare, f`r`
gradul I CONSUMCOOP
CITA}II
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
Ruginoasa convoac`
PERSOANELOR CU HANDICAP
ADUNAREA GENERALA
Parata Enea C.Elena, Sat Capu
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
ORDINARA a membrilor
Piscului
este
chemat`
la
0770760331;
Judec`toria Ia[i Sala-4, C01M, \n cooperatori pentru data de
aphr.office@gmail.com.
11.03.2021, ora 12.00 la sediul
16.03.2021, ora-12,00, \n
Reprezentant comercial, f`r`
unit`]ii, în loc.Ruginoasa, jud.Ia[i,
dosarul 32700/245/2018, \n
studii precizate, experien]` 1 an,
având urm`toarea: O R D I N E
proces cu reclamanta Enea
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
D E Z I: 1.Prezentarea,
Fanica pentru succesiune partaj.
la: 0736029018.
discutarea [i aprobarea
S` v` prezenta]i “personal la
Raportului Presedintelui
interogatoriu”, sub sanc]iunea
{ef santier, studii superioare,
administrator unic;
art.358 din CPC. V` punem \n
experien]` 3 ani, CONEST SA.
2.Prezentarea, discutarea [i
vedere art.1112 NCC: (1)Este
Rela]ii la: 0232/230694;
aprobarea Raportului Comisiei de
prezumat, pân` la proba
office@conestiasi.ro.
Cenzori; 3.Dezbaterea [i
contrara, c` a renun]at la
aprobarea situa]iilor financiare
mo[tenire succesibilul care, de[i
{ofer, f`r` studii [i experien]`
anuale. Stabilirea modului de
cuno[tea deschiderea mo[tenirii
precizate, GLANCE OPTICAL
repartizare a profitului [i valoarea
[i calitatea lui de succesibil, ca
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
dividendelor; 4.Analiza execu]iei
urmare a citarii sale \n condi]iile
{ofer, studii medii, f`r`
Contractului de administrare [i
legii, nu accept` mo[tenirea \n
experien]` precizata,
descarcarea de gestiune a
termenul prevazut la art.1.103.
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
administratorilor pentru
Cita]ia trebuie s` cuprind`, sub
0743558787;
activitatea desf`[urat` în anul
sanc]iunea nulit`]ii acesteia, pe
lilistancu2003@yahoo.com.
2020; 5.Adoptarea Bugetului de
lâng` elementele prevazute de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Venituri [i Cheltuieli [i a
programului de activitate pentru
anul 2021; 6.Revocarea din
func]ie a Pre[edintelui ca urmare
a expirarii mandatului; 7.Alegerea
Pre[edintelui Societ`]ii
Cooperative de grad I, pentru un
mandat de 4 ani 2021-2025.
8.Desemnarea persoanei
mandatate s` semneze în
numele Adunarii Generale,
Contractul de administrare;
9.Aprobarea revocarii comisiei de
cenzori ca urmare a expirarii
mandatului. 10.Alegerea comisiei
de cenzori pentru un mandat de
3 ani 2021-2024. 11.Stabilirea
clauzelor Contractului de
administrare [i a criteriilor de
performan]` pentru anul 2021;
12.Stabilirea \ndemniza]iei
cenzorilor pentru exerci]iul
financiar pe anul 2021;
13.Alegerea delegatilor care sa
participe la Adunarea generala
ordinara [i extraordinar` a
Societ`]ii Cooperative de Gradul
II-FEDERALCOOP Ia[i [i a
U.J.C.C.Ia[i; 14. Mandatarea
unei persoane fizice sa
\ndeplineasc` procedurile de
înregistrare la ORC Ia[i;
15.Diverse. În condi]iile în care
nu se \ntrune[te cvorumul de
[edin]a, conform art.36 din
Legea 1/2005. Adunarea
general` ordinar` se reconvoc`
pentru data de 11.03.2021 ora
12.30 la aceea[i loca]ie.

SELEC}II OFERTE
Subscrisul, C.I.I. Ardelianu Ovidiu
Lucian, cu sediul ales \n mun.
Ia[i, str. Cuza Voda, nr.4, et.1,
cam. 108, jude]ul Ia[i în calitate
de lichidator judiciar al S.C.
SACSIL S.R.L. cu sediul în Mun.
Ia[i, str. Sf. Lazar, NR. 41, bl. B
4, sc.B et.3, ap. 6, Jude]ul Ia[i,
având CUI: 9477721,
J22/714/1997, prin prezenta,
invit` evaluatorii ANEVAR s`
participe la procedura de selec]ie
de oferte privind evaluarea
stocului de marfa proprietatea
debitorului SC SACSIL SRL,
respectiv: - (\ncalt`minte, bluze,
tricouri, manu[i, e[arfe, curele,
pulovere, fuste, - 88 de repere –
aproximativ 1000 de articole).
Solicit`m ca oferta sa con]in`
elemente cu privire la pre] [i
termen de execu]ie. Ofertele
urmeaz` s` fie depuse la sediul
lichidatorului din Ia[i, str. Cuza –
Voda, nr. 4, et. 1, cam. 108, jud.
Ia[i pân` la data de 03.03.2021.
Rela]ii suplimentare la tel:
0754522648

CONDOLEAN}E

U
U

Un pios omagiu celui ce
a fost col.(rtg) SURDAN
STEFAN. 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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Crearea ıProfesorului digital‰, proiect
dezvoltat de Inspectoratul {colar Jude]ean
al\turi de Universitatea ıAlexandru Ioan
Cuza‰ din Ia[i
Parteneriat între înv`]`mântul
preuniversitar [i Facultatea de
Informatic` din cadrul
Universit`]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i! Inspectoratul
{colar Jude]ean Ia[i, prin prof.
dr. Genoveva Aurelia Farca[,
inspector general,
coordonatorul activit`]ii, a
apreciat implicarea [i
disponibilitatea mediului
universitar ie[ean de a se
implica în sus]inerea
digitaliz`rii educa]iei, în
promovarea unor metode
interactive prin care profesorul
s` faciliteze înv`]area [i s`
ghideze elevul pe un traseu al
dobândirii de competen]e în
mod creativ [i personalizat
Parteneriat între înv`]`mântul preuniversitar
[i Facultatea de Informatic` din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i pentru
formarea competen]elor digitale ale profesorilor
ie[eni. Aici, prof. dr. Genoveva Aurelia Farca[,
inspector general, coordonatorul activit`]ii, a
l`udat implicarea [i disponibilitatea mediului
universitar ie[ean de a se implica în sus]inerea
digitaliz`rii educa]iei, în promovarea unor metode
interactive prin care profesorul s` faciliteze
înv`]area [i s` ghideze elevul pe un traseu al
dobândirii de competen]e în mod creativ [i
personalizat.

S`pt`mâna trecut`,
Inspectoratul {colar Jude]ean,
prin Centrul de Formare pentru
Educa]ie Digital`, a organizat
webinarul „Metode [i
instrumente digitale
alternative”, eveniment din
proiectul de succes
„Profesorul digital oportunit`]i de formare
pentru noua sa misiune
în [coala ie[ean`”
Activitatea de formare a profesorilor din
jude]ul Ia[i s-a desf`[urat joi, 18 februarie, 2021,
[i i-a avut ca invita]i pe prof. univ. dr. Lenu]a
Alboaie, Directorul {colii Doctorale din cadrul
Facult`]ii de Informatic`, [i pe conf. univ. dr.
Anca Ignat, Facultatea de Informatic` din cadrul
UAIC.
În cadrul webinarului, celor peste 250 de
profesori participan]i, reprezentând toate disciplinele,
le-a fost prezentat`, de c`tre prof. Oana Teodora
Boghiu, metoda „Flipped Classroom” - „Metodologia
Flipped Classroom - alternativa de viitor pentru
educa]ie”.
Aici s-a eviden]iat caracterul integrativ al
acesteia, precum [i faptul c` folose[te atât elemente
inovatoare, cât [i moderne pentru a propune un
model de înv`]are individualizat`. „Metodologia
Flipped Classroom” poate avea o influen]` pozitiv`
asupra experien]ei elevilor atunci când este
introdus` [i folosit` corect. Elevii se pot bucura
de beneficiile unei percep]ii îmbun`t`]ite, a unei
implic`ri mai active [i a altor beneficii care nu
sunt prezente în educa]ia tradi]ional`.

Software intuitiv care ofer`
posibilitatea atât cadrelor
didactice, cât [i elevilor s`
creeze caiete pe care s` le
îmbog`]easc` cu anima]ii 3D,
video-uri educa]ionale, imagini
[i exerci]ii din biblioteca sa
media sau din calculatorul
utilizatorului
Partea a doua a evenimentului - „MozaBook
- program de prezentare optimizat pentru tablele
interactive” - a avut în centru aplica]ia informatic`
MozaBook, prezentat` de Anca Teutu, Business
Development Manager Quartz Matrix. Participan]ii
au aflat astfel despre un sistem educa]ional digital
destinat în principal lucrului la clas`, pe table
inteligente, care se poate utiliza îns` [i pe calculatorul
propriu. Un software intuitiv ofer` posibilitatea
atât cadrelor didactice, cât [i elevilor s` creeze
caiete pe care s` le îmbog`]easc` cu anima]ii 3D,
video-uri educa]ionale, imagini [i exerci]ii din
biblioteca sa media sau din calculatorul utilizatorului.

MozaBook completeaz`
instrumentele uzuale ale
procesului educa]ional prin
simul`ri care acoper`
întregul sistem educa]ional
MozaBook completeaz` instrumentele uzuale
ale procesului educa]ional prin simul`ri care
acoper` întregul sistem educa]ional, curriculumul
tuturor disciplinelor predate la clasele 1-12.
Informa]iile transmise în acest fel ajut` la în]elegerea
fenomenelor, a no]iunilor sau proceselor prezentate,
iar aplica]iile integrate dezvolt` competen]e [i
ilustreaz` fenomene prin intermediul laboratorului
virtual, stârnind interesul elevilor [i facilitând
predarea no]iunilor respective.
În finalul evenimentului, a fost lansat un ghid
de utilzare a acestor metode inovative „Abc Ghid
Rapid Moza”, a c`rui realizare a fost coordonat`
de prof. Emanuela P`durariu, inspector pentru
Informatic` din cadrul ISJ Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Efectele lunilor de restric]ii `n spitale se reflect\ asupra bolnavilor cronici.
Unii pacien]i s-au prezentat la Spitalul ıC.I. Parhon‰ dup\ aproape un an de
la ultima consulta]ie! De la afec]iuni \n stare incipient\, direct la dializ\
Bolnavii cronici afla]i pe listele
Spitalului „C.I. Parhon” ajung la
consulta]ii dup` mai bine de nou`
luni de a[teptare. De la o afec]iune
aflat` \n stadiu incipient, ajun[i
pentru consulta]ii dup` o
temporizare \ndelungat`, medicii
abia mai g`sesc o solu]ie care s` \i
salveze. Unii pacien]i nu se
prezint` la spital de[i [i-au f`cut
programare
|n ambulatoriul Spitalului Clinic „C.I. Parhon”
din Ia[i ajung circa 150 de pacien]i pe zi. Dintre
ace[tia, circa 20-30 reprezint` cazuri care se afl`
\n stare grav` dup` ce au amânat prezentarea
la timp la medic pentru consulta]ii, tratament
sau internare. O parte dintre ei nu au f`cut acest
lucru din frica infect`rii cu coronavirus, \n timp
ce al]ii au \ncercat s` ob]in` aceste servicii
medicale, dar din cauza restric]iilor pandemiei
COVID-19 nu au reu[it. Reamintim faptul c` pân`
\n luna iunie 2020 ambulatoarele spitalelor s-au
\nchis, iar dup` acea dat` au fost reluate la o
capacitate redus` la jum`tate. |ncepând cu jum`tatea
lunii februarie 2021, ambulatoriul Spitalului Clinic
„C.I. Parhon” [i-a reluat programul complet. Dup`

aproximativ 11 luni de pandemie se resimt efectele
grave asupra st`rii de s`n`tate a bolnavilor cronici.

Un tân`r din Suceava a ajuns
\n stare grav` la spital dup` ce
a amânat cu 11 luni
prezentarea la spital
|n perioada 23-24 februarie 2021, \n ambulatoriul
Spitalului Clinic „C.I. Parhon” s-au prezentat zeci
de cazuri, unele fiind extrem de grave. Pacien]i
cu infec]ii severe [i cu septicemii au ajuns \n
ambulatoriu \n ultimele zile. Sunt cazuri care pun
via]a bolnavilor \n mare pericol. Cele mai multe
decese sunt cauzate de septicemii [i insuficien]a
renal` acut`. Unul din doi pacien]i cu aceste
afec]iuni moare. Totodat`, \n aceast` perioad` sunt
tot mai mul]i pacien]i care se prezint` \ntr-o stare
avansat` a bolii din cauz` c` timp de 8-9 luni sau
chiar un an nu s-au mai prezentat la un control.
„Mul]i pacien]i ajung la spital dup` o perioad`
lung` de timp. Este vorba de peste 8 luni de zile
de când unii dintre ei au stat acas` [i nu au mai
primit tratamentul sau evaluarea medical` necesar`.
Un pacient de 44 de ani din Suceava, care s-a
prezentat ultima dat` la un control \n luna martie,

avea o insuficien]` renal` \ntr-un grad incipient
spre mediu. S`pt`mâna aceasta (n.r.- 22-24 februarie
2021), când a revenit pentru control, am constatat
c` nu mai poate fi ajutat aproape cu nimic, singura
solu]ie este dializa”, spune dr. Ionu] Nistor,
purt`torul de cuvânt al Spitalului Clinic „Dr. C.I.
Parhon” din Ia[i.

Peste 20 la sut` dintre
pacien]ii programa]i \ntr-o zi la
spital nu se mai prezint` la
consulta]ii
O alt` problem`, spun medicii, este dat` de
faptul c` bolnavii cronici nu se mai prezint` nici
m`car la programare. Chiar dac` au trecut 11
luni de la debutul pandemiei COVID-19, mul]i
pacien]ii au \nc` acea fric` de infectarea cu
coronavirus din spital. Circa 20-30 la sut` dintre
pacien]ii programa]i la consulta]ii \ntr-o zi nu se
mai prezint`. „De[i \i program`m, nu se mai
prezint` la evaluarea medical`, tot din cauza fricii
c` s-ar putea infecta cu coronavirus dac` s-ar
prezenta la spital. Din acest motiv, mortalitatea
este mult mai mare. |n anul 2020 [i de la
\nceputul acestui an a fost un num`r extrem de
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ridicat de bolnavi cronici care au decedat. Ace[tia
au \ntrerupt tratamentul, nu au mai avut parte
de o evaluare medical` [i nici de internare”,
adaug` medicul ie[ean.

Doi pacien]i infecta]i cu
coronavirus sunt interna]i \n
sec]ia de Terapie Intensiv` a
spitalului
La Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, centru
suport COVID-19 pentru bolnavii care au nevoie
de asisten]` medical` de specialitate, ieri, 24
februarie 2021, erau ocupate dou` paturi de
Terapie Intensiv`. De asemenea, 4 bolnavi confirma]i
pozitiv cu noul coronavirus urmau tratamentul
prin dializ` în sta]ia unit`]ii medicale. Sc`derea
fa]` de lunile octombrie, noiembrie [i decembrie
2020 este major`, având \n vedere faptul c` atunci
erau interna]i câte 20-25 de pacien]i infecta]i cu
coronavirus. Medicii au precizat c` circa 80 la
sut` dintre pacien]i fie au trecut prin boal`, fie
s-au vaccinat anti-COVID-19 [i sunt astfel imuniza]i.
|n aceast` perioad` \ncearc` s` informeze pe cât
mai mul]i pacien]i despre beneficiile vaccin`rii.
Alexandra ABONICESEI
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Simona Halep [i-a stabilit
priorit\]ile pentru restul
sezonului. Anun]ul
num\rului 3 mondial
Simona Halep s-a vaccinat anti COVID-19, dup` care a vorbit
despre planurile ei pentru restul sezonului de tenis. Num`rul 3
mondial tocmai s-a retras de la turneul de la Doha [i nu este
100% sigur` c` va participa la Dubai. Halep spune c` în acest an
nu va pune accent pe locul ocupat în clasamentul WTA [i principalul
obiectiv este câ[tigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la
Tokyo: „În plan este s` joc la Dubai, acum sunt în recuperare,
s` v`d ce hot`r`sc. Vreau s` merg la Olimpiad` [i vreau s` fac
o treab` bun` acolo. Sper s` reu[esc s` iau o medalie, indiferent
de ce culoare va fi, [i sper s` nu fie la fel de greu ca în Australia.
A[a a r`mas stabilit cu Horia (n.r.- s` joace dublu mixt la JO),
a[a am vorbit. Probabil din mai, iunie o s` începem s` ne
antren`m. Pân` acum nu ne-am antrenat”, a spus Simona Halep,
dup` ce s-a vaccinat anti COVID-19.
Halep nu va mai juca la Doha, iar urm`torul turneu aflat în
calendar este cel de la Dubai, programat în perioada 7 - 20 martie.
Ulterior, Halep poate merge [i la Miami, în perioada 22 martie
- 4 aprilie. Pân` în acest moment, Simona Halep nu a confirmat
oficial c` va juca la Miami.
Dup` turneul de la Miami, Simona Halep are în program
turneele de la Madrid (29 aprilie - 8 mai) [i Roma (10 mai - 16
mai). Urm`torul turneu de Grand Slam pentru Simona Halep este
Roland Garros, programat în acest an pentru perioada 17 mai 6 iunie.

Simona Halep s-a vaccinat anti COVID-19:
„E singura cale s` sc`p`m de pandemie”
Dup` ce s-a vaccinat, num`rul 3 mondial a spus c` se simte
bine [i le transmite [i celorlal]i români s` se vaccineze: „M` simt
bine, am avut un pic de emo]ii. Îmi doream s` m` vaccinez, am
venit cu sufletul deschis [i sunt foarte bine acum. Am f`cut
vaccinul Pfizer. Consider c` acest vaccin este spre binele tuturor,
de aceea am ales s`-l fac. Sper s` se vaccineze cât mai mul]i
oameni. S-au ocupat foarte bine de mine, le mul]umesc. Trebuie
s` fac [i rapelul, m` lini[te[te acest lucru, sunt mai în siguran]`
dup` acest vaccin. Dar o s` fiu în continuare extrem de precaut`.
Dac` e singura cale s` sc`p`m de pandemie, e bine s` faci
vaccinul. Sper s` nu am deloc reac]ii adverse”, a spus Simona
Halep, dup` ie[irea de la Institutul „Cantacuzino”. Simona Halep

Dinamo Bucure[ti
prime[te un nou ajutor
din partea suporterilor!
Ce sum\ de bani intr\
în conturile clubului
Dinamo înc` se confrunt` cu probleme financiare considerabile,
chiar [i dup` numeroase ajutoare cu sume importante din
partea celor de al DDB. Dinamo înc` se confrunt` cu probleme
financiare considerabile, chiar [i dup` numeroase ajutoare din
parte celor de al DDB cu sume importante. De aceast` dat`
[i cei de la Asocia]ia Dinamovi[ti pentru Dinamo se implic`
în a ajuta clubul din {tefan cel Mare.
Suporterii de la Doar Dinamo Bucure[ti au f`cut eforturi
incredibile pentru „câinii ro[ii”, ca ace[tia s` poat` primi licen]a
pentru sezonul urm`tor, iar fanii de la ADPD au urmat exemplul
[i au ajutat [i ei clubul.

Suporterii lui Dinamo au f`cut pace

a fost infectat` cu COVID-19 în luna noiembrie a anului trecut.
Membrii loturilor na]ionale [i ai loturilor olimpice sunt inclu[i
în etapa a doua de vaccinare, prin decizia Guvernului României.
Luni s-a vaccinat împotriva COVID-19 [i gimnasta Larisa Iordache.

Top 10 WTA dup` Australian Open
1. Ashleigh Barty (Australia) - 9.186 de puncte
2. Naomi Osaka (Japonia) – 7.835
3. Simona Halep (România) – 7.255
4. Sofia Kenin (SUA) - 5.760
5. Elina Svitolina (Ucraina) – 5.370
6. Karolina Pliskova (Cehia) – 5.205
7. Serena Williams (SUA) - 4.915
8. Arina Sabalenka (Belarus) – 4.810
9. Bianca Andreescu (Canada) - 4.735
10. Petra Kvitova (Cehia) - 4.571
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Cu toate c` au existat mai multe certuri între cele dou`
asocia]ii, acum s-au unit [i se sus]in una pe cealalt` pentru a
ajuta în continuare Dinamo Bucure[ti. Astfel, cei de la ADPD
au anun]at c` vor cump`ra 500 de tricouri de joc, iar a[a
asocia]ia va reu[i s` vireze în conturile echipei din {tefan cel
Mare aproximativ 25.000 de euro. „Situa]ia complicat` privind
ob]inerea licen]ei ne oblig` s` facem tot ce ne st` în putin]`
pentru ca Dinamo s` treac` peste acest obstacol. În urma
mesajelor primite din partea suporterilor cotizan]i în cadrul
proiectului socios ADPD, Consiliul Director al Asocia]iei s-a
întrunit pentru a g`si modalitatea legal` prin care întreaga
sum` r`mas` s` ajung` în contul echipei Dinamo, respectiv
118.426 lei. S-a hot`rât ca Asocia]ia Dinamovi[ti Pentru Dinamo
s` cumpere de la club 500 de tricouri oficiale de joc, care
odat` achizi]ionate vor fi trimise apoi tuturor membrilor cotizan]i
ai Asocia]iei.
În acest mod putem ajuta în demersul de ob]inere a
licen]ei, iar voi, cei care a]i luat parte la acest proiect îndr`zne],
ve]i primi câte un tricou oficial Dinamo”, au comunicat cei
din Asocia]ia Dinamovi[ti pentru Dinamo.
Cu toate c` se anun]ase faptul c` mai este nevoie de
aproximativ 600.000 de euro astfel încât banii pentru licen]`
s` fie strân[i, se pare c` datoriile „câinilor ro[ii” sunt mai
mari. Un comunicat emis de Peluza „C`t`lin Hîldan” arat` c`:
„suma pe care trebuie s` o strângem e asta: 863.000 de euro.
Cifr` final`, furnizat` de contabilitatea clubului ast`zi (n.r. duminic`, 21 februarie)!”
Dinamo Bucure[ti este pe locul 13 în Liga I [i are 26 de
puncte dup` 24 de meciuri jucate în campionat.
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O femeie din Ia[i a urcat
b\ut\ la volan! Consultantul
financiar a comis un accident
rutier! Poli]i[tii ie[eni au fost
uimi]i de alcoolemia [oferi]ei!

Bursa bârfelor

Ordin s` pozeze toate hârtiile
secrete. Iat` adev`rul despre
func]ia de [ef al unui tân`r
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o treab`
despre noul suptperfect din giude], junele plantat de usereu \n
Casa P`tr`]oas`. Cic` Fane T`nas, concilier giude]an [i secretar
la partid, om de baz` la turnat tot ce aude, s-a clasat pe primul
loc \n competi]ia intern` a usereului taman din pricina asta, c` e
cel mai bun la spus tot. Cic` Fane a primit deja dispozi]ie de la
sinatorul Mariusic` Brobodea s` fotografieze toate hâr]oagele din
enstitu]ie [i s` i le arate lui, c` poate g`sesc ei ceva cu care s`i prind` la mân` pe g`lbeji]i. T`r`[enia a transpirat de pe la
useri[tii care au oleac` fric` de Doamne-Doamne [i \nc` nu se
preteaz` la chestii scandaloase. Doar c` Fane e prea necopt ca
s` [tie \n ce se bag`. I-au promis `[tia c`-i dau 100 meleoane pe
lun` ca s` fie suptperfect [i el s`racul a pus botul la Brobodea.
C` o s` scoat` chestii cu secrete de stat din Casa P`tr`]oas`,
asta o s` vedem mai \ncolo ce o s` p`]easc` fl`c`ul.

Se plimb` [mechere[te cu tig`ile lor prin
p`durile Ia[ului. Au cam f`cut colec]ie de
amenzi [i dosare!
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt` treab`
de pe la noi din târg. De data asta, babetele ]in s` v` povesteasc`
o chestiu]` despre ni[te dezvoltatori imobiliari. Cic` sunt vreo
câ]iva care \[i fac de cap prin p`durile din jurul Ia[ului [i care
o fost lua]i la ochi de organe cu amend` [i dosare penale pentru
c` ei cam circul` cu ateveurile prin p`durile alea. Unii dintre
b`je]ii care ridic` blocuri a încercat s` mituiasc` puli]ia [i Direc]iunea
de Silvicultur`, c` poate scap` de t`r`[enia cu pricina. Numai c`
atunci când au v`zut c` nu prea le merge cu lovelele, au scos
numerele de înmatriculare de la ateveuri ca s` se poat` distra
f`r` s`-i dea careva \n gât. Unul dintre `[tia e Jonu] Checherciu,
un b`jet care e cu poten]ial s` fie prins data viitoare.

Afaceri, pe banii ie[enilor! Cum se fac
biznisuri \n v`zul lumii printre fraieri?

Procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i au trimis \n
judecat` o [oferi]` care s-a cinstit bine
\nainte de a urca la volan. Anchetatorii o
acuz` pe Mihaela Gabriela Dumea de
conducerea unui vehicul sub influen]a
alcoolului. Oamenii legii spun c` [oferi]a
avea o alcoolemie de 1,83 grame la mie.
Dus` la audieri, ie[eanca a recunoscut c`
a consumat b`uturi alcoolice \nainte de a
urca la volan

O femeie din Ia[i, consultant financiar de meserie, a urcat b`ut`
bine la volan! {oferi]a \n vârst` de 47 de ani nu s-a deplasat prea
mult pân` s` comit` un accident rutier! |n urma impactului, ie[eanca
s-a ales cu un dosar penal. Astfel, recent, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i au dispus trimiterea \n
judecat` a Mihaelei Gabriela Dumea. Acuza]ia adus` \n cazul acesteia:
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului. Acum, urmeaz` ca
Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen al procesului penal.
Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus anchetatorii [i femeia,
pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Consultantul financiar Mihaela Gabriela
Dumea, acuzat` de procurorii
ie[eni c` a urcat b`ut` la volan
Oamenii legii au men]ionat c` Mihaela Gabriela Dumea, de meserie
consultant financiar, a intrat \n vizorul lor \n ultima zi a anului trecut.
„În cauz` s-a re]inut c`, pe data de 31 decembrie 2019, în jurul orei
13:48, poli]i[tii au fost sesiza]i telefonic prin num`rul unic pentru
apeluri de urgen]` 112 de c`tre un martor, care a reclamat faptul c`
autoturismul s`u, parcat pe strada Hlincea, din municipiul Ia[i, a fost
acro[at de o alt` ma[in` a c`rei [oferi]` se afl` sub influen]a b`uturilor
alcoolice. Poli]i[tii au procedat la identificarea autoturismului [i a
[oferi]ei, în persoana inculpatei M.G.D.”, a afirmat ieri Drago[ Bordianu,
prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.

{oferi]a, prins` cu alcoolemie dup`
comiterea accidentului rutier,
a recunoscut totul la audieri
Anchetatorii ie[eni au ad`ugat c` Mihaela Gabriela Dumea a fost
g`sit` cu alcoolemie dup` producerea accidentului rutier. „Întrucât
inculpata mirosea a alcool, aceasta a fost testat` cu aparatul alcooltest,
rezultând o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a
fost dus` la Institutul de Medicin` Legal` Ia[i pentru recoltarea
probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. A[adar,
buletinul de analiz` toxicologic` a indicat o valoare a alcoolului în
sânge de 1,83 grame la mie la prima prob`, respectiv 1,70 grame la
mie la a doua mostr` recoltat`. Fiind audiat` în cauz`, inculpata a
avut o atitudine sincer`, declarând c` recunoa[te [i regret` s`vâr[irea
faptei. Preciz`m c` toate persoanele beneficiaz` de prezum]ia de
nevinov`]ie pân` la pronun]area unei hot`râri judec`tore[ti definitive”,
a \ncheiat prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Amintim c`, recent, o alt` [oferi]`, de profesie medic ginecolog,
a comis un accident rutier pe Calea Galata, din Ia[i. Doctori]a se
afla la volanul unui autoturism marca Skoda, iar, la un moment dat,
aceasta a intrat pe contrasens [i într-o ma[in` marca Renault Talisman.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Dup` ce a fost testat`
cu aparatul alcooltest, a reie[it faptul c` doctori]a avea o alcoolemie
de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, aceasta a fost
transportat` la spital, în vederea recolt`rii de probe biologice.

La final de rubricu]`, babetele cele hâtre ]in s` v` mai zic` o
alt` treab`, dar de data asta cam administrativ`, pe banii no[tri,
ai fraierilor! Totul e legat de b`je]ii care chipurile \s mari controlori
de tig`i de transport, dar care se fac fra]i cu al]i b`je]i mai colora]i.
Cic` mai pe o zi de mar]i sear`, era tramvaiul 9 \n sta]ie la
Filarmonica aia din centrul târgului. |n tigaie au urcat vreo doi
controlori care s-au pus ei pe verificat bilete la prostime. Prin
tramvai erau [i vreo doi b`je]i mai colora]i care rulau un gioint
f`r` vreo problem`. Controlorul nostru s-a f`cut c` pune mâna pe
]igar`, numai s-a f`cut, c` imediat au s`rit `ia doi pe el. Ba chiar
[i-au aprins giontul `la [i i-au dat [i b`jetului angajat pe banii
ie[enilor la verificat bilete. Buna dispozi]ie i-a cuprins imediat, c`
`la a uitat de bilete, de tot, de amend` [i au coborât \mpreun` \n
Cucul Târgului s` termine ]igara aia [i poate s` mai cear` [i alta.
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