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Filmul descinderii procurilor DGA Iași
la Primărie! Un director a fost prins
în flagrant în momentul în care
dădea banii din șpagă înapoi!
Funcționarul a fugit din instituție!
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Un director
din Iași a rămas
fără locul de muncă
în timp ce se afla în
concediu paternal
actualitate 9

Caz incredibil în administrația ieșeană.
Directorul adjunct a Direcției Județene de
Pază și Protecție Iași și-a recâștigat în
instanță postul desființat de șefi în urmă cu
mai mulți ani în mod abuziv. Benone Tofan a
intrat în concediu de creștere a copilului, iar
conducerea i-a desființat postul...

actualitate 8
Povestea
Două blocuri, printre casele de pe
unei tinere din Iași, strada Vișani! Patronul Sorin Crăciunescu
aruncată de părinți vrea să călărească vilele altor afaceriști
într-o casă de copii, Sorin Crăciunescu, patronul unei
firme de contabilitate din Iași, vrea
care vrea să fie
să construiască două blocuri
antreprenoare
printre casele de pe strada Vișani,

economic

6

din spatele Hotelului „Bellaria”. Anul
trecut, vecinii au blocat proiectul.
Acum, beneficiarul a redus din
indicatorii urbanistici, cu speranța
că va reuși să construiască
Dorinela Șerban este unul din copiii din
centrele de plasament care încearcă să își
croiască un drum în viață după traumele
trăite în copilărie. Tânăra locuiește, de la
vârsta de 12 ani, în astfel de centre pentru
copiii abandonați și, acum, la vârsta...

social
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Povestea unei infirmiere de
la Spitalul de Boli Infecțioase din
Iași, internată cu COVID-19!
Infectată, a administrat tratamentul
celor doi părinți ținuți în saloane

actualitate 9

Afacere imobiliară bombă, de
sute de metri pătrați, chiar în Grădina
Botanică din Iași!

Un anunț apărut recent pe Internet a
provocat senzație pe piața
imobiliară din orașul Iași! O agenție
imobiliară («4Land Imobiliare»)
scoate la vânzare un teren de 1.150
de metri pătrați, amplasat chiar în
Copou, în Grădina Botanică
"Anastasie Fătu" a Universității
"Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Totul
este estimat la 100.000 de euro

EVENIMENT

Vineri, 16 aprilie

2

Un om de afaceri care [i-a ridicat o cas\
`n cea mai vânat\ zon\ imobiliar\ din
Ia[i, obligat s\ d\râme construc]ia!
Rar se `ntâmpl\ s\ se ajung\ la o
asemenea situa]ie! Ce a p\]it ie[eanul
din cauza imobilului!
Un om de afaceri din Ia[i a fost
amendat penal cu 8.500 de lei,
dup` ce a fost acuzat de
continuarea execut`rii
lucr`rilor dup` dispunerea
opririi acestora de c`tre
organele de control
competente. |n plus,
magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au obligat
pe Septimiu Aurelian Sidencu
s` \[i d`râme casa. Imobilul a
fost construit f`r` autoriza]ie
\n una dintre cele mai vânate
zone imobiliare din Ia[i,
respectiv \n Bucium
Cum ar fi s`-]i ridici o cas` \n cea mai vânat`
zon` imobiliar` din Ia[i [i s` fii obligat s` o
d`râmi?! Judec`torii au luat aceast` hot`râre \n
cazul unui ie[ean! Mai mult, omul de afaceri a
fost sanc]ionat penal \n instan]`, \n premier`!
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i lau condamnat pe Septimiu Aurelian Sidencu la
o amend` penal` de 8.500 de lei (170 de zileamend` x 50 de lei), pentru continuarea execut`rii
lucr`rilor dup` dispunerea opririi acestora de
c`tre organele de control competente.
Mai mult, ie[eanul a fost obligat s`-[i demoleze
casa. „În baza articolului 241 din Legea nr.
50/1991, privind autorizarea execut`rii lucr`rilor
de construc]ii, dispune desfiin]area, în termen
de o lun` de la data r`mânerii definitive a
prezentei hot`râri, a construc]iilor edificate ulterior
sanc]ion`rii contraven]ionale prin procesul-verbal
din 27 iulie 2017, respectiv a unei terase acoperite
[i a unei împrejmuiri cu soclu din beton [i

panouri de plas` metalic`, ambele aferente cl`dirii
cu regim de în`l]ime parter, cu suprafa]a construit`
de aproximativ 80 mp, edificat` pe terenul
proprietatea inculpatului, situat în Ia[i, zona
Bucium, f`r` autoriza]ie de construire”, au
men]ionat judec`torii ie[eni. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând
fi contestat`.

Ie[eanul Septimiu Aurelian
Sidencu, \n centrul unui
scandal imobiliar din zona
Bucium
Procesul ie[eanului Septimiu Aurelian Sidencu
a \nceput pe 4 octombrie 2019. Atunci, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i l-au trimis \n judecat` pe omul de afaceri
local, cu o acuza]ie \n premier` \n instan]ele
locale: continuarea execut`rii lucr`rilor dup`
dispunerea opririi acestora de c`tre organele de
control competente.
Anchetatorii ie[eni au ar`tat [i de unde a
izbucnit întreg scandalul. „În cursul lunii iulie
2017, proprietari de terenuri din zona Bucium
au sesizat Poli]ia Local` Ia[i - Serviciul Control
Urbanism cu privire la faptul c` o persoan` a
început construc]ia unei case pe un teren cu
destina]ie cale de acces. În urma deplas`rii la
fa]a locului a unui echipaj din cadrul Poli]iei
Locale Ia[i, pe data de 25 iulie 2017, s-a constatat
faptul c` inculpatul, proprietar al imobilului situat
în Ia[i, zona Bucium, a executat lucr`ri de
construire a unei cl`diri cu regim de în`l]ime
plan parter, în suprafa]` de aproximativ 80 de
metri p`tra]i, dar f`r` a avea o autoriza]ie de
construire”, au subliniat reprezentan]ii Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i. Conform acestora,
ie[eanul a fost amendat ini]ial cu 2.000 de lei
[i s-a dispus sistarea lucr`rilor de construire,
dar [i intrarea în legalitate prin ob]inerea autoriza]iei,

în m`sura în care condi]iile urbanistice permit.
|n caz contrar, urma ca imobilul s` fie d`râmat.

|ncerc`ri e[uate de a intra \n
legalitate pentru casa ridicat`
Oamenii legii au ad`ugat c` ie[eanul Septimiu
Aurelian Sidencu a ignorat m`surile dispuse de
c`tre autorit`]i. „Inculpatul a nesocotit m`sura
de sistare a construc]iilor. Ulterior controlului
din 25 iulie 2017, acesta a edificat un gard
împrejmuitor, cu soclu din beton, pentru a-[i
împrejmui proprietatea. De asemenea, inculpatul
a procedat la extinderea unei terase. Acest aspect
a fost constatat de c`tre poli]i[tii locali cu ocazia
unui nou control la terenul apar]inând inculpatului,
verificare efectuat` la sfâr[itul lunii august 2017”,
au men]ionat procurorii ie[eni.
Conform acestora, ie[eanul a încercat s` intre
în legalitate, primele sale demersuri de ob]inere
a vreunui act pentru construc]iile edificate având
loc în ziua controlului efectuat de Poli]ia Local`.
Mai apoi, pe 27 iulie 2017, b`rbatul a cerut
eliberarea unui certificat de urbanism, dar solicitarea
sa a fost respins`, cu motivarea c` terenul de]inut
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de el este situat în extravilan, fiind neconstruibil.
|n octombrie 2017, Septimiu Aurelian Sidencu a
solicitat eliberarea certificatului de urbanism cu
scopul de a intra în legalitate, anex` a exploata]iei
agricole, \ns` [i aceast` cerere a fost respins`.
Pe de alt` parte, pe 6 noiembrie 2017, Sidencu
a cerut întocmirea unui plan urbanistic zonal
pentru cas`, dar solicitarea a fost respins` în
decembrie 2017. Septimiu Aurelian Sidencu era
administrator al firmei Unyll Trading SRL, ce
are ca obiect de activitate comer]ul cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi [i gazo[i [i al
produselor derivate. |n 2016, societatea a \nregistrat
o cifr` de afaceri de 294.401 lei, cu pierderi de
2.000 de lei [i cu 2 angaja]i. |n 2017, la izbucnirea
scandalului, Sidencu le-a spus reporterilor „BZI”
c` problemele sale au pornit de la un vecin,
Gheorghe Ursu, care i-ar fi f`cut diverse plângeri
la autorit`]i. Acesta a mai sus]inut c`, de fapt,
acolo n-ar fi vorba despre o cas`, ci mai mult
despre un „grajd”. Contactat telefonic ieri, omul
de afaceri Septimiu Sidencu a refuzat s` comenteze
pe marginea situa]iei. „Sentin]a nu este definitiv`.
Nu pot s` comentez nimic”, a spus ie[eanul.
Ciprian NEDELCU
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Emo]ii pentru sute de bugetari din
Ia[i. Lista institu]iilor din jude] `n
care se vor face schimb\ri mari!
Mai multe posturi-cheie sunt vizate
Sute de bugetari din Ia[i vor avea parte de
o surpriz` de propor]ii \n perioada
urm`toare. Angaja]ii institu]iilor
subordonate Consiliului Jude]ean Ia[i vor
avea o nou` organigram`, decizia fiind
deja luat` la vârful CJ
Noi modific`ri \n organigramele mai multor institu]ii din jude]ul
Ia[i. Consiliul Jude]ean Ia[i va discuta \n perioada urm`toare
despre modificarea organigramelor din aparatul propriu, dar [i
de la institu]iile subordonate. |n calcul au fost luate direc]iile [i
serviciile din Casa P`trat`, dar [i institu]ii precum ApaVital SA,
Direc]ia Jude]ean` de Administrare a Drumurilor [i Podurilor
(DJADP) Ia[i, R.A. Aeroportul Ia[i sau Direc]ia General` de
Asisten]` Social` [i Protec]ie a Copilului (DGASPC) Ia[i. Toate
aceste institu]ii au trimis organigramele c`tre Consiliul Jude]ean
Ia[i, totul urmând a se decide \n aceste zile.

Schimb`ri pentru sute de bugetari din Ia[i.
Ce se \ntâmpl` la Aeroportul Ia[i?
Una din institu]iile vizate este R.A. Aeroportul Ia[i. Regia
aeroportuar` are \n prezent circa 120 de angaja]i, organigrama fiind
m`rit` chiar \n ultimii ani. Ast`zi, 16 aprilie 2021, consiliul de
administra]ie al regiei se va \ntruni pentru a pune la punct ultimele
detalii legate de noua organigram`. Aparent, \n aceast` situa]ie ar
fi vorba de o reducere de personal. Vasile Stoicea, directorul de la
Aeroportul Ia[i, a sus]inut c` lucrurile se vor clarifica \n aceste zile.
„Deocamdat` discu]iile sunt la nivel intern, ulterior urmând a ajunge
[i la Consiliul Jude]ean. Mai sunt ni[te pa[i de f`cut, de discutat

\n Consiliul de Administra]ie etc. Avem acum 128 de angaja]i.
Trebuie s` mai facem ni[te calcule [i apoi vedem”, a men]ionat
Vasile Stoicea, directorul interimar al R.A. Aeroportul Ia[i.

Sec]ii desfiin]ate \n institu]iile de cultur`
O serie de schimb`ri vor avea loc [i la nivelul institu]iilor
de cultur` aflate \n subordinea CJ Ia[i. La unele institu]ii subordonate
vor avea loc schimb`ri inclusiv la nivel de conducere. De exemplu,
la Centrul Jude]ean pentru Conservarea [i Promovarea Culturii
Tradi]ionale, mandatul lui Adrian Ardeleanu se \ncheie \n luna
septembrie 2021. Acesta urmeaz` s` ias` la pensie, astfel \ncât
postul va fi scos la concurs. O situa]ie asem`n`toare este [i la
Teatrul pentru Copii „Luceaf`rul”, unde directorul Ioan Holban
se apropie de vârsta de pensionare \n toamna acestui an.
Organigramele de la Muzeul Na]ional al Literaturii Române sau
de la Filarmonica de Stat „Moldova” nu vor suferi modific`ri mari.
O serie de schimb`ri ar urma s` se produc` la {coala Popular`
de Arte „Titel Popovici”. {efii CJ sunt nemul]umi]i de activitatea
unor sec]ii din cadrul institu]iei, acestea urmând a fi desfiin]ate.

Dispar sute de posturi la DGASPC Ia[i.
Emo]ii pentru directorii institu]iei
O situa]ie special` este la Direc]ia de Protec]ie a Copilului.
Din cele 2.792 de posturi trecute \n organigram`, sunt ocupate
2.265 de func]ii. Direc]ia are deficit de personal, \n special pe
posturile privind asisten]ii sociali. Din organigram` vor mai fi
t`iate \n special posturile r`mase neocupate. De altfel, conducerea
CJ Ia[i nu va umbla la acest capitol \n cadrul DGASPC Ia[i,
asisten]ii sociali, cei maternali [i centrele de zi fiind s`rite de la
modific`ri. „Suntem \n analiz` cu aceste lucruri. Când va fi gata,

ApaVital a semnat contractul pentru
contorizarea consumului de ap\!
Echipamentele vor costa peste 100.000 de euro
Mai multe loturi de contoare vor fi achizi]ionate
de c`tre ApaVital SA pentru bran[amentele
anun]ate pentru perioada urm`toare. O
societate din Boto[ani, un vechi colaborator al
autorit`]ii contractante, a câ[tigat licita]ia
public`
Compania de ap`-canal din Ia[i a finalizat una dintre etapele
de achizi]ii anuale. Recent, ApaVital SA a demarat o licita]ie pentru
achizi]ia mai multor loturi de contoare de ap` [i accesorii, ce
urmeaz` s` fie folosite la noile bran[amente realizate de companie.
La procedur` a fost depus` o singur` ofert`, din partea societ`]ii
Vestra Industry SRL, cu sediul \n Boto[ani. Recent, firma a fost
declarat` câ[tig`toare, cu o ofert` financiar` de 633.604 lei, f`r`
TVA, adic` peste 100.000 de euro. „Durata de serviciu a contoarelor
nu va fi mai mic` de 10 ani, perioad` \n care se vor asigura
piesele [i subansamblele (originale de la produc`tor) necesare
repara]iilor. Livrarea se va face doar pe baza comenzilor emise
de ApaVital SA. Termenul de livrare este de maximum 6 s`pt`mâni
de la primirea comenzii. Nerespectarea termenului de livrare
atrage rezilierea unilateral` a contractului [i re]inerea garan]iei
de bun` execu]ie”, se arat` \n caietul de sarcini. Anul trecut,
ApaVital a organizat o licita]ie similar`.

Compania de ap`-canal are nevoie de
contoare cu diferite clase de precizie
Societatea Vestra Industry SRL este controlat` de 4 asocia]i:
Valeriu Iftime, Doru Popa, Ovidiu Jitaru [i Petru Parfenov. |n
2019, cifra de afaceri a firmei a fost de 75,3 milioane lei, profit
de 5,9 milioane lei, datorii de 25,2 milioane lei, cu 57 de angaja]i.

o s` intre \n plenul Consiliului Jude]ean Ia[i”, a spus Florin Ion,
directorul DGASPC Ia[i. CJ a b`tut \n cuie organigramele de la
unele unit`]i medicale, un exemplu fiind Spitalul de Boli Infec]ioase
„Sf. Parascheva” din Ia[i.

Schimb`ri la Direc]ia de Paz`
[i Direc]ia de Drumuri
O serie de schimb`ri la capitolul organigrame vor avea loc
[i la Direc]ia Jude]ean` de Paz` [i Protec]ie. Direc]ia este condus`
de D`nu] Podea, pus interimar pe func]ie, dup` ce fosta conducere
a fost destituit`. Direc]ia a ajuns \ns` s` fie m`cinat` de scandaluri
cu mai mul]i angaja]i, [efii CJ urmând a lua o decizie pentru
\nlocuirea celor afla]i acum la conducere. Unul dintre ace[tia,
Petru Nicolau, a fost implicat recent \ntr-un scandal uria[ la un
centru social din Bucium. Direc]ia are \n prezent 190 de angaja]i,
num`rul de posturi fiind \ns` insuficient. Modific`ri \n organigram`
ar urma s` aib` loc [i la Direc]ia Jude]ean` de Drumuri. Surse
din CJ Ia[i au ar`tat c` directorul Ciprian Ovidiu Ciucan are
zilele num`rate, acesta urmând a fi \nlocuit din func]ie. |n plus,
Direc]ia are trecut \n statul de func]ii [i un post de director
adjunct, acesta nefiind \ns` ocupat.
Vlad ROTARU

Conform decumenta]iei, ApaVital SA va cump`ra un num`r de
984 de contoare de ap` rece cu diferite clase de precizie.
„Contoarele vor avea capace de protec]ie rabatabile care s`
protejeze cadranul contorului de eventualele deterior`ri mecanice
[i de depunere, iar la citirea aceasta s` se poat` rabata pentru
a se putea citi indica]iile de pe cadranul contorului. Capacul va
fi prev`zut cu urechi pentru sigilare, cu scop antifraud`. Locul
de montaj: \n c`mine de apometru sau subsoluri, cu posibilitatea
de a lucra \n mediu inundat. Contoarele vor dispune de protec]ie
\mpotriva fraud`rii, prin sigilare conform aprob`rii de model”, se
mai arat` \n documenta]ia procedurii. Lotul este completat de 85
de filtre cu diametre cuprinse \ntre 65 [i 200 mm.

ApaVital caut` firme de paz` pentru
obiectivele administrate
Totodat`, recent, ApaVital SA a lansat licita]ia pentru achizi]ia
serviciilor de paz` a obiectivelor, bunurilor, valorilor [i protec]ie
a persoanelor ce apar]in companiei. Serviciile vor fi asigurate la
obiectivele din jude]ul Ia[i [i Timi[e[ti, jude]ul Neam]. La procedur`
au fost depuse mai multe oferte din partea urm`toarelor societ`]i:
Sheriff Guard Protection SRL, Romold SRL, Nord - Est Security
Force SRL, P.S.G. One SRL, Akyle Security SRL, asocierea SGPI
Security Force SRL - TMG Guard SRL, asocierea S.M.B. SRL Romanian Security Systems SRL. Ofertele au intrat \n etapa de
evaluare. Valoarea estimat` a contractului este de 3.657.923 lei,
f`r` TVA, aproape 800.000 euro. Procedura a fost \mp`r]it` \n
dou` loturi: obiectivele din jude]ul Ia[i [i din jude]ul Neam].
Agen]ii de paz` vor fi dota]i cu câini de patrulare, sta]ie radio
[i mijloace de ap`rare etc.
Ciprian BOARU
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ıArt\ [i tehnologie‰, tema de anul
acesta a celebrului festival
interna]ional FITPTI, organizat de
Teatrul ıLuceaf\rul‰ din Ia[i.
Bugetul evenimentului va fi de un
milion de lei
Edi]ia 2021 a Festivalului Interna]ional de
Teatru pentru Publicul Tân`r Ia[i,
organizat de Teatrul „Luceaf`rul”, va fi
marcat` de tema „Art` [i tehnologie”. De
precizat c`, \nc` de la prima lui edi]ie,
evenimentul a fost individualizat pe
fiecare secven]` calendaristic` a lui, de al men]ine proasp`t [i surprinz`tor.
Festivalul a reu[it s` se impun` [i astfel
în aten]ia comunit`]ii, atât a celei
na]ionale, cât [i a celei interna]ionale
Înc` de la prima lui edi]ie (2008), Festivalul Interna]ional de
Teatru pentru Publicul Tân`r Ia[i (FITPTI) a avut în fiecare an
câte o tem`. Ideea curatorial` a fost de a individualiza evenimentul
pe fiecare secven]` calendaristic` a lui, de a-l men]ine proasp`t
[i surprinz`tor. Festivalul organizat de Teatrul „Luceaf`rul” din
Ia[i a reu[it s` se impun` [i astfel în aten]ia comunit`]ii, atât a
celei na]ionale, cât [i a celei interna]ionale, reunind în program
forme de art` scenic` foarte diverse, realizate de creatori de pe
toate meridianele lumii (America de Nord, America de Sud,
Europa, Asia, Australia, Noua Zeeland`), mul]i dintre ei afla]i
pentru prima oar` în România, exclusiv la Ia[i.

Exper]ii interna]ionali, din cadrul Asocia]iei
Europene a Festivalurilor, cu sediul la
Bruxelles, au acordat festivalului ie[ean
label-ul „Festival remarcabil”

interna]ional, cele mai multe festivaluri de artele spectacolului
fiind amânate sau anulate”, arat` Olti]a Cîntec, curatorul FITPTI
[i directorul artistic de la „Luceaf`rul”.

Pentru 2021, FITPTI î[i propune s` se
concentreze „asupra unei tendin]e
evidente în ultimele decenii, care
s-a accentuat în pandemie”
Astfel, pentru 2021, FITPTI î[i propune s` se concentreze
„asupra unei tendin]e evidente în ultimele decenii, care s-a accentuat
în pandemie: raportul dintre art` [i tehnologie. Focusul festivalului
care va avea loc, ca întotdeauna, la începutul lui octombrie, îl va
constitui rela]ia estetic` dintre real [i virtual, dintre creativitatea
artistic` [i cea [tiin]ific`. Esteticile actuale vorbesc despre o
estetic` a post-umanului, despre utilizarea subtil` a inteligen]ei
artificiale în zona performativ`, a[a c` despre asta va fi vorba cu

prec`dere în edi]ia a XIV-a a FITPTI”, mai transmite teatrologul
Olti]a Cîntec. Pe de alt` parte, ea precizeaz` c` împreun` cu
echipa de la „Luceaf`rul” se lucreaz` înc` de anul trecut „la mai
multe scenarii posibile, iar în func]ie de contextul epidemiologic
îl vom activa pe cel mai potrivit. Mai pot s` v` spun c` am în
plan [i un prolog estival, c` vom avea [i ateliere de scriere
dramatic`, expozi]ii, conferin]e, lans`ri de carte [i multe alte
surprize. Ne bucur`m c` noua administra]ie a jude]ului demonstreaz`
o în]elegere superioar` a importan]ei evenimentelor culturale în
via]a cet`]enilor [i în dezvoltarea unei comunit`]i [i va asigura
FITPTI o finan]are consistent`”, a punctat Olti]a Cîntec, directorul
artistic de la „Luceaf`rul”. Consiliul Jude]ean Ia[i (CJI) este
finan]atorul Teatrului „Luceaf`rul” [i a promis alocarea unui milion
de lei pentru acest festival.

Exper]ii interna]ionali, din cadrul Asocia]iei Europene a
Festivalurilor, cu sediul la Bruxelles, au acordat festivalului ie[ean
label-ul „Festival remarcabil”. „În 2020, pandemia cu noul Coronavirus
a z`d`rnicit planurile celor mai multe festivaluri din întreaga lume.
{i în aceste condi]ii dificile, FITPTI a continuat anul trecut oferind
publicului un mix de spectacole live (indoor, outdoor), on-line [i
radiofonice, reunite într-un program dens sub semnul «avarie
pandemic`», cu particip`ri din 10 ]`ri (Germania, Austria, Italia,
Japonia, Rusia, Marea Britanie, Fran]a, Georgia, Islanda, România),
în condi]ii de subfinan]are. FITPTI a fost unul dintre cele câteva,
foarte pu]ine, reuniuni de gen care au avut loc în 2020 la nivel
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Povestea unei infirmiere de la Spitalul de
Boli Infec]ioase, internat\ cu COVID-19!
Infectat\, a administrat tratamentul celor
doi p\rin]i ]inu]i `n saloane. Nicoleta
Turcanu: ıMama mea plângea
la pavilion c\ am abandonat-o‰
O familie din Ia[i a ajuns la spital \n
aceea[i zi dup` ce s-au infectat cu
coronavirus
Infirmiera Nicoleta Turcanu este unul dintre pacien]ii care \[i
a[teapt` ner`bd`tori externarea din Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i. Toat` povestea a \nceput la finalul lunii martie 2021,
când a decis s` plece la casa p`rin]ilor pentru a avea grij` de
ace[tia pe perioada zilelor de concediu. Câteva zile mai târziu,
cam la o s`pt`mân` de când a ajuns la p`rin]i, pe 5 aprilie 2021,
a \nceput s` aib` febr` [i dureri de cap. Dup` zilele lungi \n
care a stat prin gr`dina casei, s-a gândit c` nu poate fi nimic
grav, ci doar c` a fost afectat` de curen]ii reci de aer. |n aceea[i
zi \ns`, tat`l ie[encei a \nceput s` acuze dureri musculare, iar
mama a \nceput [i ea s` aib` febr` [i s` tu[easc`. Un apel din
partea cumnatei a determinat-o s` mearg` la spital [i s` se testeze
pentru coronavirus a treia zi de la primul simptom. „Sincer` s`
fiu, nu [tiu cum am f`cut boala... Pe data de 1 aprilie mi-am luat
un concediu de odihn` [i aveam câteva zile libere \nc` de pe 26
martie. M-am dus la p`rin]ii mei pentru c` mama este un pacient
cu cancer osos, pentru a o \ngriji mai bine, fiindc` avea ni[te
dureri groaznice. Dup` o s`pt`mân` de stat la ]ar` mi s-a f`cut
r`u. Am fost febril` 38 - 39, 40,5, aveam dureri de cap. }inând
cont c` \n acea s`pt`mân` am stat la ]ar`, prin curte, am crezut
c` este de la un curent, doar atât. Dar mama mea a \nceput s`
tu[easc`, o tuse seac` la \nceput, febril` [i ea. Eu i-am dat
tratament acas`, cu perfuzii, dar se agrava din ce \n ce mai tare.
Cumnata mea care lucreaz` la Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU)
de la Spitalul «Sf. Spiridon», duminic`, pe 4 aprilie 2021, a fost
[i ea la ]ar` s` \i fac` o perfuzie mamei, iar mar]i ne-a sunat [i
a spus c` nu mai are gust [i miros. Atunci când am auzit, i-am
spus c` ar fi bine s` plec`m amândou` la UPU s` ne facem
testul pentru COVID-19”, a povestit Nicoleta Turcanu, pacient`
infectat` cu coronavirus, aflat` la Spitalul de Boli Infec]ioase din
Ia[i.

Afectarea pulmonar` din cauza
infec]iei cu coronavirus a
determinat-o s` se trateze la spital

A lucrat timp de 6 luni \n Spitalul Mobil
de la Le]cani: „O s` regret
toat` via]a c` a fost \nchis”
Nicoleta Turcanu, \n vârst` de 59 de ani, este infirmier la
Spitalul de Boli Infec]ioase Ia[i de 8 ani. Timp de 20 de ani a
lucrat [i \n UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon”. De la debutul
pandemiei COVID-19 \ngrije[te pacien]ii infecta]i cu coronavirus.
A lucrat timp de 6 luni [i la Spitalul Mobil de la Le]cani. |n
toat` acea perioad` cât a lucrat cu pacien]i bolnavi nu s-a infectat
cu coronavirus. „La Le]cani a fost tare bine, o s` regret o via]`
c` s-a \nchis. Acolo, pacien]ii erau mult mai bine, mult mai
relaxa]i. Pentru c` acolo aveau b`nci, ie[eau afar`, f`ceau gimnastic`,
\[i serveau cafeaua, ceaiul, erau mai libertini. S` [ti]i c` eu mam sim]it extraordinar de bine acolo, nu c` nu m-a[ sim]i [i aici,
doar c` \n acele 6 luni a fost mult mai bine. Una e s` lucrezi
acolo cu ei, s` le vezi reac]ia acolo, tot mobilierul era nou,
aparatura foarte bun`. Veneai cu aparatul [i f`ceai \n timpul acela
electrocardiogram`, luai tensiune, satura]ie, doar cu c`ruciorul de
la patul fiec`rui pacient, nu trebuia câte un aparat de luat tensiunea,
unul satura]ia [i a[a mai departe. Venea medic de la gastroenterologie
[i \]i f`cea [i ecografie, ma[ina din Ia[i te ducea la radiografie.
Pacien]ii erau foarte bine, mul]umi]i, relaxa]i, glumeam, ie[eam
cu ei, f`ceam poze la b`ncu]e, f`ceam gimnastic` [i \mi pare
foarte r`u c` s-a \nchis”, a precizat infirmiera.

pacient, iar medicul completeaz` foaia cu medica]ia necesar`. |ntre
timp vin infirmierele, sunt pacien]i care nu se pot deplasa, care
au nevoie s` fie schimba]i, hr`ni]i. Asisten]ii intr` de trei ori,
medicii de dou` ori. Dar depinde [i la ce or`, medicii intr` la
prima or` [i dup`-amiaz` la o nou` vizit`. Dac` \n cursul zilei
apar probleme, fiecare pacient are num`rul de telefon al medicului
[i asistentului. Dac` \i sun`, vor veni imediat”, a \ncheiat ie[eanca.
Alexandra ABONICESEI

Grija fa]` de starea de s`n`tate
a p`rin]ilor i-a agravat situa]ia. |n fiecare
sear` are nevoie de suport de oxigen
Pe data de 23 aprilie 2021, Nicoleta Turcanu se a[teapt` s`
fie externat` \mpreun` cu p`rin]ii, care, treptat, au avut de
asemenea o evolu]ie bun`. Tat`l pacientei a fost singurul care
nu a avut nevoie de suport de oxigen [i care a avut doar ni[te
dureri musculare ca simptom al infec]iei cu coronavirus. Mama
Nicoletei \nc` are nevoie de suport de oxigen, fiind o pacient`
care are nevoie de \ngrijiri medicale atente, fiind de 6 luni o
persoan` imobilizat` la pat. „Când am ajuns la spital, aveam 96
- 97 la sut` satura]ie de oxigen. Mama mea nu a avut cum s`
fie internat` \n acela[i salon cu mine. Mama mea plângea la
pavilion c` am abandonat-o, c` l-am luat numai pe tata [i pe ea
nu, starea asta de agita]ie m-a dat peste cap, am fost foarte agitat`
[i mi-a sc`zut satura]ia pân` la 87, dar am fost pus` la concentrator
de oxigen la 5 l [i acum sunt bine. Seara mai fac atac de panic`
[i am nevoie de suport de oxigen pentru c` nu m` pot controla.
Abia acum \mi dau seama de diferen]a dintre a fi \n libertate [i
cea de a fi pacient, s-a schimbat la 90 de grade, p`rerea mea.
Eu dac` a[ fi singur`, m-a[ sim]i mai bine, dar cu mama [i tata,
cu tratament particular, eu trebuie s` le administrez, pentru c`
nu doresc s` le primeasc` de la altcineva, de sp`lat [i schimbat
se ocup` fetele, dar \n rest vor doar de la fata lor. Eu sunt
fericit` c` ei se simt mai bine, c` le sunt eu \n preajm`, mai
ales la vârsta lor, tot vor s` \[i [tie fata aproape”, a mai povestit
Nicoleta Turcanu.

Ie[eanca a ajuns miercuri, pe 7 aprilie 2021, la UPU de la
Spitalul „Sfântul Spiridon”, unde a aflat c` rezultatele testului
antigen rapid [i al celui PCR sunt pozitive. Imediat s-a decis s`
vad` care este [i starea p`rin]ilor, care erau acas`. |n aceea[i zi,
când mama femeii a ajuns de la UPU din cadrul Spitalului „Sf.
Spiridon” cu satura]ie de oxigen de 60 la sut`, avea nevoie de
suport de oxigen de 15 litri. Ulterior, a avut nevoie de 10 litri,
iar pe 15 aprilie 2021 era pe necesar de oxigen de 4.5 litri. Tat`l
era de asemenea infectat cu coronavirus [i avea o satura]ie de
oxigen de 87 la sut`. Mai mult decât atât, plâmânii lor erau [i
ei afecta]i. Mama Nicoletei, \n vârst` de 84 de ani, avea o afectare
pulmonar` de 50 la sut`, \n timp ce pl`mânul tat`lui, \n vârst`
de 86 de ani, era afectat \n propor]ie de 20 la sut`. „Cât am
a[teptat [i rezultatul testului PCR, eu am f`cut [i un CT (computer
tomograf). Am aflat c` 20 la sut` din pl`mân era afectat. {i atunci
Cum \[i viziteaz` medicii [i asisten]ii
am spus c` nu m` mai \ntorc. Medicii de acolo mi-au spus s`
din spital pacien]ii COVID-19?
fac un tratament acas`, dar când am v`zut la CT c` sunt deja
Nicoleta nu se a[tepta c` va ajunge s` se bazeze pe tratamentul
afectat` pulmonar, am decis s` m` tratez la spital. Cumnata mea
a plecat la ]ar` cu aparatul de satura]ie s` vad` [i ai mei ce fac. primit de la colegii cu care a lucrat timp de mul]i ani. A tr`it o
Mama avea satura]ie a oxigenului de 57, iar tata 87. Când am experin]` care o va schimba pe via]` [i a \n]eles ce \nseamn`
auzit cât are mama, am crezut c` ajunge intubat` pân` \n Ia[i s` prime[ti \ngrijiri la fel ca acelea pe care le-a acordat [i ea
[i chemând salvarea i-a adus pe amândoi \n UPU, miercuri. La mai bine de un an pacien]ilor COVID-19. „Diminea]a, la prima
ora 18 eu eram internat` la Spitalul de Boli Infec]ioase, p`rin]ii or`, vin dou` - trei asistente, intr` pe sector, ofer` tratament, iau
mei au ajuns la 17 la UPU [i pân` la 3 diminea]a au stat pentru satura]ia, tensiunea, glicemie, \n func]ie de pacient. |ntre 8:30 [i
a primi [i ei rezultatul testului PCR, care a ie[it pozitiv pentru 9:00 vine doamna doctor, care nu intr` singur`, ci cu medici
reziden]i, se vorbe[te telefonic [i se transmit problemele fiec`rui
amândoi”, a mai spus ie[eanca.
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Povestea unei tinere din Ia[i, aruncat\ de
p\rin]i `ntr-o cas\ de copii, care vrea s\ fie
o antreprenoare de succes. Dorinela {erban:
ıAcum investesc `n mine tot ce câ[tig‰
Dorinela {erban este unul din
copiii din centrele de
plasament care \ncearc` s` \[i
croiasc` un drum \n via]` dup`
traumele tr`ite \n copil`rie.
Tân`ra locuie[te, de la vârsta
de 12 ani, \n astfel de centre
pentru copiii abandona]i [i,
acum, la vârsta majoratului, sa angajat. Are un job part-time
la un atelier de lumân`ri
parfumate [i spune c` i-ar
pl`cea s` aib` propria afacere
Tân`ra Dorinela {erban a ajuns \ntr-un centru
de plasament când avea 12 ani, dup` ce tat`l
s`u a fost acuzat c` le-a abuzat sexual pe surorile
sale mai mari. Imediat dup` izbucnirea conflictului,
cei doi p`rin]i s-au desp`r]it iar mama sa a dus
cei 6 copii \ntr-un centru de plasament. Dorinela
poveste[te c` a avut noroc de fra]ii s`i, altfel ar
fi fost mult mai grea pentru ea aceast` lovitur`.
„A fost un [oc pentru mine când am ajuns
la centrul de plasament, eu fiind mai timid`,
comunicând doar cu fra]ii mei. Mi-a fost team`,
a[ putea spune. A durat ceva timp pân` m-am
obi[nuit cu locul de acolo. A fost greu, pentru
c` nu mai aveam libertatea pe care o aveam
acas`. Nu mai puteam face ce f`ceam acas`. Erau
reguli stricte, la 8 seara trebuia s` fiu \n centru.
M-am acomodat foarte greu acolo. Am avut noroc
de faptul c` eram cu fra]ii mei. Surorile mele au
fost ca o mam` pentru mine de la 12 ani, când
am fost adu[i to]i \n centrul de plasament. Nu
pot s` spun c` am avut exemple rele \n via]a
mea. Când ace[tia au plecat, am intrat \n depresie.
M` sim]eam foarte r`u, singur`, neajutorat`, trist`.
Nu mâncam. Mi-am revenit când mi s-a aprins
un becule] [i am zis c` trebuie s` \mi revin, s`
fac ceva cu via]a mea”, poveste[te Dorinela {erban.

Dorinela {erban: „Tat`l meu a
\ncercat s` reia leg`tura cu
mine [i cu fra]ii mei, dar niciunul
nu am vrut s` vorbim cu el”
Tân`ra spune c` mai ]ine leg`tura cu mama
sa, care s-a rec`s`torit, \ns` nu se \n]elege cu

tat`l vitreg, de aceea nu vrea s` locuiasc` cu
ei. „La centrul de la Bogd`ne[ti, unde am fost
du[i de la \nceput, am stat 6 ani, iar aici, la
„Ion Holban”(n.r.- Centrul de Plasament „Ion
Holban”, sunt de 6 luni. Acum \nv`] la „Liceul
Agricol”. Tat`l meu a \ncercat s` reia leg`tura
cu mine [i cu fra]ii mei, dar niciunul nu am
vrut s` vorbim cu el. }in leg`tura doar cu mama.
Eu [i fra]ii mei nu o acuz`m de nimic, pentru
c` ne-a dus \n centrul de plasament. Eu, cel
pu]in, nu o ur`sc. Ea a \ncercat s` ne dea bani,
dar nu am acceptat banii de la ea. Eu consider
c` din cauza tat`lui am ajuns la centrul de
plasament. De asta nici nu ]in leg`tura cu el.
Mai am o sor` c`s`torit` [i una care lucreaz`
[i face [coala \n acela[i timp. Fra]ii mai mici
\nc` sunt la centru, doi dintre ei, iar un alt frate
este la o asistent` maternal`”, mai spune Dorinela,
care, de câteva luni, lucreaz` \ntr-un atelier unde
produce lumân`ri parfumate.

Tân`ra din Ia[i spune c` ar
vrea s` economiseasc`
banii câ[tiga]i pentru a-[i
deschide o afacere proprie
Dorinela {erban poveste[te c` \i place ceea
ce face [i dac` nu va profesa ca osp`tar sau
chelner, va avea o afacere proprie. Aici lucreaz`
part-time, 4 ore pe zi, de luni pân` vineri, [i
spune c` s-a acomodat u[or, mai ales c` ceilal]i
trei angaja]i provin tot din centrele de plasament.
„Aici lucrez din luna ianuarie, de pe 26. |mi place
s` fac lumân`rile. A durat o perioad` pân` ce
m-am acomodat aici, dar acum e ok. Mi-ar pl`cea
s` fac asta \n continuare. |nc` nu [tiu. |mi doresc
poate s` \mi deschid [i o chestie a mea, o afacere,
s` fiu antreprenoare. Dar v`d dup` ce termin
liceul ce o s` fac \n continuare. |nc` r`mân la
centrul de plasament, pentru c` \nc` mi-e fric`
de faptul c` nu o s` m` descurc singur`. O s`
plec de acolo, dar dup` ce o s` fiu mai sigur`
de viitorul meu. Acum investesc \n mine”, spune
Dorinela {erban. Atelierul unde lucreaz`, „Flair
Scent”, \l de]ine Alexandra Petcu, o tân`r` din
Ia[i care \n urm` cu ani a creat primele lumân`ri
parfumate din cear` de soia. Pentru c` afacerea
s-a dezvoltat, a avut nevoie de angaja]i. A depus
un proiect european, a accesat fonduri europene
\n valoare de 100.000 de euro [i a angajat 4
persoane din categorii defavorizate, din Ia[i.
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Alexandra Petcu,
antreprenoare: „Anul 2020,
chiar dac` a fost pandemie,
a fost mai bun ca 2019.
Au crescut vânz`rile
cu 50 la sut`”

produse lansate recent sunt cele cu lemn [i flori
de catifea, care au mai multe uleiuri exotice,
cele cu l`mâie [i iasomie [i ap` de verdano.

Spa]iul unde î[i desf`[oar` acum activitatea
este într-o cas`, monument istoric, de pe strada
Albine]. Alexandra i-a angajat pe tinerii din Ia[i
\n luna ianuarie 2021. „Sunt dou` fete de 18 ani,
o doamn` de 43 de ani [i un b`iat. Le place
aici. Nu [tiu s` fac` multe lucruri, dar înva]` cu
timpul. A trebuit s`-i înv`] totul de la zero”,
spune Alexandra. Patroana poveste[te c`, înainte
de Cr`ciun, a crescut cererea pentru produsele
sale, de aceea a decis c` trebuie s` m`reasc`
spa]iul de produc]ie. „Era aglomerat înainte de
Cr`ciun, e o perioad` cu multe comenzi [i a
fost destul de greu s` stau într-un spa]iu mic.
Difer` perioadele când am comenzi. Pot s` spun
c` în anul 2020, chiar dac` a fost pandemie, a
fost mai bun ca 2019. Au crescut vânz`rile cu
50 la sut`. În 2019 a fost primul an când am
putut s` pl`tesc chiria din vânzarea lumân`rilor.
Produsele le vând în ]ar`, dar m` gândesc s`
m` extind [i în afar`, dac` tot am m`rit echipa
[i spa]iul de produc]ie”, explic` Alexandra Petcu.
Toate cele 40 de sortimente de lumân`ri din
cear` de soia sunt c`utate, iar cele mai noi

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.

Lumân`rile din cear` de soia
sunt ecologice [i au o mul]ime
de beneficii, spune
Alexandra Petcu
Produsele se vând cu pre]uri cuprinse între
45 [i 300 de lei. Materia prim` este achizi]ionat`
din str`in`tate. „Treptat am ad`ugat noi arome.
Acum vreau s` fac lumân`ri de peste 1 kilogram,
pentru c` sunt cerute. Acum au de la 100 pân`
la 500 de grame. Cele de 100 de grame ard în
24 de ore. Lumea aduce [i la refill, adic` dup`
ce s-a terminat lumânarea, poate s` vin` s`-i
umplu din nou recipientul cu ce dore[te. Într-o
zi torn vreo 3 arome de lumân`ri din cear` de
soia. Eu folosesc soia pentru c` este natural`,
ecologic`, neiritant`. Prin compara]ie cu ceara
din parafin`, din care sunt f`cute majoritatea
lumân`rilor de serie, din comer], beneficiile
lumân`rilor din soia sunt mult mai variate. Provin
dintr-o surs` regenerabil`, ard mai curat [i nu
emit fum toxic, ard mai încet fa]` de ceara din
parafin`, capteaz` mirosul uleiurilor parfumate
foarte bine. De asemenea, se spal` u[or cu ap`
[i detergent, deci poate fi reutilizat recipientul”,
mai spune Alexandra Petcu.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019

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

7

ECONOMIC

Vineri, 16 aprilie

La finalul acestei s\pt\mâni, `n fa]a
Palatului Culturii din Ia[i, este
programat\ manifestarea interactiv\
ıOu\ încondeiate‰
|n fa]a Palatului Culturii din Ia[i este
programat` manifestarea interactiv` „Ou`
încondeiate”, care va avea loc \ntre 17 18 aprilie 2021. Complexului Muzeal
Na]ional „Moldova” Ia[i, prin Muzeul
Etnografic al Moldovei, în parteneriat cu
Prim`ria Municipiului Ia[i, este
organizator. Evenimentul reune[te la Ia[i
me[teri populari provenind din localit`]i
cu tradi]ie în me[te[ugul încondeierii
ou`lor
Muzeul Etnografic al Moldoveidin cadrul Complexului Muzeal
Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i, în parteneriat cu Prim`ria
Municipiului Ia[i, organizeaz` în perioada 17 - 18 aprilie 2021,
pe esplanada din fa]a Palatului Culturii, manifestarea interactiv`
„Ou` încondeiate”, ajuns` la a XX-a edi]ie. Evenimentul va reuni
la Ia[i me[teri populari provenind din localit`]i cu tradi]ie în

me[te[ugul încondeierii ou`lor: Paltinu, Vatra Moldovi]ei, Horodnic
de Sus [i Moldovi]a (jude]ul Suceava), Rogoje[ti, Mih`ileni
(Boto[ani), Mo[na, Scânteia (Ia[i). De asemenea, printre invita]ii
acestei edi]ii se num`r` me[teri din Vorona [i Dângeni - Boto[ani,
Ia[i, Neam], Suceava.

Manifestarea interactiv` „Ou` încondeiate”
constituie un prilej pentru public
de a deslu[i câteva dintre tainele
încondeierii ou`lor
Unii arti[ti [i me[teri participan]i vor expune icoane pe sticl`
[i pe lemn, obiecte cu tem` religioas` sculptate în lemn (troi]e
miniaturale, pistornice, cruci de mân`), precum [i co[uri realizate
din r`chit` [i din sfoar`. Organizat` în preajma S`rb`torilor Pascale,
manifestarea interactiv` A încondeiate” constituie un prilej pentru
public de a deslu[i câteva dintre tainele încondeierii ou`lor de
la creatori populari, care au preluat acest me[te[ug str`vechi,
transformându-l într-o adev`rat` art`. Evenimentul se va desf`[ura
între orele 10:00 [i 19:00, cu respectarea normelor de siguran]`

sanitar` aflate în vigoare în aceast` perioad`. |n tradi]ia popular`
româneasc`, ou`le de Pa[te sunt considerate un simbol al regener`rii
[i al purific`rii

|ncondeierea ou`lor de Pa[te este o
tradi]ie str`veche, de origine precre[tin`,
practicat` \n Europa central` [i estic`
Ou`le \ncondeiate simbolizeaz` sosirea prim`verii [i rena[terea
naturii. |n tradi]ia popular` româneasc`, ou`le de Pa[te sunt
considerate un simbol al regener`rii [i al purific`rii, ce protejaz`
animalele din gospod`rie. |ncondeierea ou`lor este practicat`
exclusiv de femei, cu o s`pt`mân` \nainte de Pa[te, de obicei \n
„joia verde” [i „vinerea seac`”, \n credin]a c` acestea nu se stric`.
Motivele ornamenta]iei ou`lor \ncondeiate se diferen]iaz` \n func]ie
de localitate [i se prezint` \n mai multe variante. |n prezent sunt
folosite mai multe culori la \ncondeierea ou`lor, fiecare din ele
având un anume simbol [i anume: albul este simbol al purit`]ii,
ro[ul semnific` via]a (culoarea sângelui), albastrul este culoarea
cerului [i a apei, iar negrul reprezint` fertilitatea, galbenul reprezint`
soarele [i aurul, \ns` liniile pictate pe ou` simbolizeaz` eternitatea.
Ou`le, \n trecut, se vopseau \n culori vegetale, \ns` ast`zi se
utilizeaz` mai des cele sintetice, chimice. Culorile vegetale sunt
preparate dup` re]ete str`vechi, care au la baz` o mare varietate
de procedee [i tehnici, astfel: culoarea ro[ie se ob]ine din coaj`
de m`r dulce, frunze [i flori de m`r dulce, flori de sovârf, coaj`
de m`cie[ etc., albastrul se ob]ine din flori de viorele, galbenul
se ob]ine din coji de ceap`, coaj` de lemn p`dure], coaj` de
lemnul câinelui, verdele poate fi ob]inut din frunze de nuc, floareasoarelui, negru se ob]ine din coaja verde a nucilor etc.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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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Filmul descinderii procurilor DGA Ia[i
la Prim\rie! Un director a fost prins `n
flagrant `n momentul `n care d\dea
banii din [pag\ `napoi! Func]ionarul a
fugit din institu]ie!
Un bugetar cu func]ie
de conducere de la
Podu Iloaiei a fost \n
mijlocul unui scandal
uria[ la \nceputul
acestei s`pt`mâni, din
cauza unei anchete a
DGA Ia[i. {eful
Serviciului de Urbanism
din Prim`ria ora[ului
Podu Iloaiei a fost vizitat
de anchetatorii
anticorup]ie \n urma
unor plângeri legate de
emiterea de avize false.
Sunt cercetate [i
aspecte ce ]in de luare
de mit`. Func]ionarul a
cerut transferul la o alt`
prim`rie din jude]ul Ia[i,
\ns` a fost refuzat de
noul angajator
Caz uluitor la Prim`ria ora[ului
Podu Iloaiei, din jude]ul Ia[i! Luni, 12
aprilie 2021, anchetatorii din cadrul
Direc]iei Generale Anticorup]ie (DGA)
Ia[i au descins la sediul Prim`riei, \n
biroul Ginei Agapi, cea care coordona

Serviciul de Urbanism din institu]ie.
Anchetatorii verific` o serie de
detalii privind emiterea unor autoriza]ii
de construc]ie neconforme, dar au [i
suspiciuni de luare de mit`. Plângerea
a fost f`cut` de o persoan` care s-a
trezit \n fa]a faptului \mplinit \n momentul
\n care a cerut documentele pentru
autorizarea unor lucr`ri. Aparent, totul
are leg`tur` cu suprapunerea unor file
din autoriza]iile de construire. |n aceste
condi]ii, anchetatorii anticorup]ie au
venit la Prim`ria Podu Iloaiei pentru
a verifica toate aceste aspecte. Au fost
ridicate unele documente, ma[ina femeii
a fost perchezi]ionat`, ancheta fiind \n
desf`[urare.

Func]ionarul de la Podu
Iloaiei Gina Agapi ar fi
umblat
cu [paga \n buzunar
Surse din cadrul anchetei arat` [i
c` femeia ar fi primit ni[te bani de la
o persoan` pentru a favoriza emiterea
unor documente. Dup` ce totul a fost
dat \n vileag, func]ionarului de la
Urbanism i s-ar fi propus s` dea banii
\napoi pentru a sc`pa basma curat`. |n
acel moment, Gina Agapi a fost prins`
\n fapt.
|n plus, ancheta vizeaz` fapte
petrecute \n mandatul anterior de la

Prim`ria din Podu Iloaiei, \n perioada
\n care institu]ia era condus` de Gabriel
Istrate. Contactat` telefonic de redactorii
„BZI”, Gina Agapi nu a dorit s` fac`
vreun comentariu. „Nu comentez nimic!
Nu a]i vorbit cu mine la \nceput, nu
vreau s` mai discut acum!”, a spus
Gina Agapi.

Prim`ria Târgu Frumos
i-a refuzat transferul la
Urbanism
Dup` aceast` poveste, Gina Agapi
a cerut transferul la Serviciul de Urbanism
al Prim`riei ora[ului Târgu Frumos.
Doar c` cei de acolo nu i-au mai aprobat
solicitarea odat` cu ancheta celor de
la DGA. Ionel Vatamanu, primarul

ora[ului Târgu Frumos, a men]ionat c`
nu dore[te s` aib` persoane cu probleme
la Prim`rie. „S-a prezentat ast`zi la
birou (15 aprilie 2021), dar este o
situa]ie care nu ne convine... Nu ne
trebuie astfel de oameni, cu probleme!
A venit diminea]`, i-am explicat c` am
v`zut [i noi ce a ap`rut [i cum stau
lucrurile [i i-am transmis c` nu opt`m
pentru un asemenea personal”, a men]ionat
Ionel Vatamanu, primarul ora[ului Târgu
Frumos.

Scandal cu [p`gi la
Prim`ria Podu Iloaiei
Func]ionarul din Ia[i a fost \n
mijlocul unui alt scandal de corup]ie
\n mandatul anterior. Totul a avut

leg`tur` cu emiterea unor avize pentru
firma Ecocart Holding SRL, care dorea
s` fac` un hotel [i un complex comercial.
Prim`ria a invocat, îns`, lipsa unui aviz
de la Direc]ia Regional` de Drumuri
[i Poduri (DRDP) Ia[i pentru eliberarea
documenta]iei. Patronul societ`]ii \n
cauz` a \ncercat s` ofere, printr-un
intermediar, mit` func]ionarei Gina
Sânziana Agapi, de la Serviciul de
Urbanism al Prim`riei Podu Iloaiei.
Acesta a ajuns la func]ionar dup` mai
multe piedici puse de fostul primar.
Cu toate acestea, func]ionarul din
Prim`rie a ajuns sub lupa anchetatorilor
DGA \n alt` spe]`, dup` ce alte persoane
din Podu Iloaiei s-au plâns de maniera
sa de lucru.
Vlad ROTARU

Dou` blocuri, printre casele de pe strada Vi[ani, din Ia[i!
Patronul Sorin Cr`ciunescu vrea s` c`l`reasc`
vilele altor afaceri[ti. Vecinii au ]ipat [i \n urm` cu un an
Sorin Cr`ciunescu, patronul unei
firme de contabilitate din Ia[i, vrea
s` construiasc` dou` blocuri
printre casele de pe strada Vi[ani,
din spatele Hotelului „Bellaria”.
Anul trecut, vecinii au blocat
proiectul. Acum, beneficiarul a
redus din indicatorii urbanistici, cu
speran]a c` va reu[i s`
construiasc`. Proiectul va intra
\ntr-o nou` dezbatere public` la
\nceputul lunii mai 2021
A fost reactivat proiectul imobiliar al afaceristului
Sorin Cr`ciunescu. Investitorul, patronul uneia
dintre cele mai cunoscute firme de contabilitate
din Ia[i, vrea s` construiasc` dou` imobile de
locuin]e colective pe strada Vi[ani, din municipiul
Ia[i, cu acces dinspre [oseaua Bucium, chiar din
spatele Hotelului „Bellaria”. |n urm` cu un an,
proiectul a fost supus dezbaterii publice, ocazie
cu care s-au prezentat la consult`ri [i vecinii
Narcis Popa, Costel Chiriac, Constantin Radovici,
Gabriel Turcule] [i Sergiu B`etu. Ace[tia au ar`tat
autorit`]ilor c` cele dou` imobile vor afecta grav

intimitatea din vecin`t`]i, unde imobilele au un
regim mai mic de \n`l]ime. Propunerea era pentru
construirea a dou` cl`diri cu regimul de \n`l]ime
D+P+2. Dup` aproape un an, proiectul revine pe
masa reprezentan]ilor Prim`riei Ia[i. Suprafa]a de
teren disponibil` este de 1.500 de metri p`tra]i
[i se afl` \ntr-o pant` destul de pronun]at`.
Proiectul va intra \n consultare public` pe data
de 04.05.2021.

Sorin Cr`ciunescu spune c` a
renun]at la un etaj [i c` nu
este interesat s` investeasc`
Contactat telefonic, Sorin Cr`ciunescu s-a
ar`tat destul de dezinteresat de ce se \ntâmpl`
cu viitoarea investi]ie. „Nu mai [tiu nimic de
proiect, am s` \ntreb. Nu [tiam c` este \n
consultare. A venit [i pandemia... eu vreau s`
introduc terenul \n intravilan, ca s` mai creasc`
valoarea. Exist` interes pentru terenul meu. Voia
la un moment dat s` cumpere [i de la firma
Kolos, dar nu am mai fost sunat”, a spus afaceristul.
|ntr-adev`r, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) a fost
modificat. Corpul de cl`dire din deal, conform

schi]elor, va avea doar un etaj, spre deosebire
de cel de la strad`, care va avea dou` etaje, cum
s-a propus ini]ial. PUZ-ul a fost \ntocmit de
arhitectul Dan Goag`. |n principal, grupul de
protestatari din zona Vi[ani s-a plâns de faptul
c` zona va fi supraaglomerat`, iar calitatea vie]ii
va sc`dea \n cartier. |ntre timp, arhitectul a venit
cu o nou` propunere privind coeficientul de
utilizare a terenului, care a sc`zut la 0.9. Procentul
de ocupare a terenului este de 30 la sut`. Locurile
de parcare ar urma s` fie amenajate pe teren
proprietate, \nspre accesul din strada Vi[ani.
Proiectul prevede amenajarea unui num`r de 22
locuri de parcare, care vor deservi 16 apartamente.
Suprafa]a desf`[urat` a cl`dirilor ajunge la 1.800
de metri p`tra]i.

Investitorul l-a acuzat pe
Narcis Popa c` i-a for]at mâna
ca s` vând`
Anul trecut, Sorin Cr`ciunescu a precizat c`
a fost contactat de unul dintre reclaman]i, Narcis
Popa, patronul tipografiei Kolos Group. Proprietarul
terenului spune c` ar fi primit o propunere de
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cump`rare pentru 20 euro/mp, de[i tranzac]iile
\n zon` se realizau pentru 90 euro/mp. De aici
[i contesta]iile depuse la Prim`ria Ia[i, conform
afaceristului. Apelat telefonic, Sorin Popa nu a
r`spuns pentru a comenta noua variant` PUZ
propus` de beneficiar. Sorin Cr`ciunescu nu este
str`in de problemele din zona imobiliar`. La
rândul s`u a fost contestatarul unui proiect de
pe strada Cuza Vod`, nr. 44, de]inut de Ioan
Hatmanu. Prim`ria a autorizat un imobil de locuin]e
colective cu regimul de \n`l]ime P+2+M/4E.
Conform autoriza]iei, au fost amenajate 11
apartamente, cu o suprafa]` util` total` de 444,72
metri p`tra]i. Suprafa]a de teren disponibil` este
de doar 265,44 metri. |ntre timp, al`turi de al]i
vecini, Cr`ciunescu a renun]at la contesta]ie la
\nceputul anului 2019. Sorin Cr`ciunescu de]ine
una dintre cele mai cunoscute firme de contabilitate,
Econt SRL, al`turi de so]ia Dorina. Cifra de afaceri
din 2019 este de 2,1 milioane lei, profit de 1,1
milioane lei, cu un num`r de 12 angaja]i. Sorin
Cr`ciunescu mai are calitatea de asociat \n firmele
Ehuman SRL [i Happy Old Age SRL.
Ciprian BOARU
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Afacere imobiliar\ bomb\, de sute de metri
p\tra]i, chiar `n Gr\dina Botanic\! ~n spatele
acesteia se ascunde un detaliu exploziv
Un anun] ap`rut recent pe
Internet a provocat senza]ie pe
pia]a imobiliar` din ora[ul Ia[i!
O agen]ie imobiliar` («4Land
Imobiliare») scoate la vânzare
un teren de 1.150 de metri
p`tra]i, amplasat chiar \n
Copou, \n Gr`dina Botanic`
„Anastasie F`tu” a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i.
Totul este estimat la 100.000
de euro. Dincolo de toate
acestea, un detaliu-cheie face
ca afacerea s` fie nerentabil`
Anun]ul, lansat pe Internet de agen]ia „4Land
Imobiliare”, provoac` un interes uria[ pe zona
pie]ei imobiliare din ora[ul Ia[i! |n prim-plan este
scoaterea la vânzare a unui teren de 1.150 de
metri p`tra]i, amplasat chiar \n Copou, \n Gr`dina
Botanic` „Anastasie F`tu” a Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i. Acesta este estimat
la 100.000 de euro. Chiar dac`, la prima vedere,
pare o mega-afacere, o serie de detalii fac ca
\ntreaga situa]ie s` se schimbe radical. Surse din
cadrul UAIC ne-au oferit informa]ii esen]iale legate
de toate acestea. „Dup` noul Plan Urbanistic
Zonal, totul va face parte din spa]iul verde al
Gr`dinii Botanice. Pe acesta nu se poate construi
nimic. De precizat c`, \n Gr`dina Botanic` sunt
trei parcele de 1.300 de metri p`tra]i care au
c`r]i funciare. Una din parcele este a unui notar,
dar a fost cump`rat` de SC Invest Construct SRL.
Celelalte dou` sunt ale lui Emanoil Ifrim”, arat`,
\n exclusivitate pentru reporterii Cotidianului „BZI”,
surse din cadrul Universit`]ii „Cuza”.

Chilipir, la doar 87 de euro
metrul p`trat, \n mijlocul
Gr`dinii Botanice din Ia[i
Anun]ul este unul extrem de tentant! Practic,
vorbim de doar 87 de euro metrul p`trat, \n
mijlocul Gr`dinii Botanice din Ia[i, taman \n zona
de jos a lacului. Accesul la teren se face prin

zona Amfiteatru, legal, pe alee betonat` pân` în
fa]a terenului. Sunt [i utilit`]i, [i anume asfalt,
gaz, curent, ap`. Este oferit` [i o schi]`, repectiv
intabulare, respectiv deschidere la drum betonat.
Cu toate acestea, realitatea este cu totul alta.
Dup` noul Plan Urbanistic Zonal (PUZ), totul va
face parte din spa]iul verde al Gr`dinii Botanice
„Anastasie F`tu” din Ia[i. Mai mult, pe teren nu
se poate construi nimic [i trebuie men]inut`
vegeta]ia [i destina]ia.

Imediat dup` 1990, o serie de
rechini imobiliari au acaparat
suspect suprafe]e uria[e din
Gr`dina Botanic` a Ia[ului
Pe de alt` parte, important de arat`t c`,
imediat dup` 1990, o serie de rechini imobiliari
au acaparat suspect suprafe]e uria[e din Gr`dina
Botanic` a ora[ului Ia[i. Concret, documentele
\nregistrate arat` [i c` (\n special pe strada
Podgoriilor [i la nivelul anului 2017) aveau
propriet`]i urm`torii: 2.000 metri p`tra]i Vasile [i
Eugenia Gaburiac, 393.90 metri p`tra]i - Livia Ana
Saven, 1.511 metri p`tra]i - Vasile Apetrei, SC
Imobil Class SRL, cu 1.300 metri p`tra]i, SC
Graniti Design SRL ,cu 1.000 metri p`tra]i [i \nc`
o asemenea suprafa]`, Maria Florea. Pe de alt`
parte, fostul primar al Ia[ului, Ionel Onofra[, cu
fosta so]ie, Marina, de]inea 10.902 metri p`tra]i,
transferate c`tre fiul Tudor Codrin Onofra[. De
asemenea, 1.300 de metri p`tra]i erau de]inu]i
de Anca Mariana Vlasin, adjudecate de Alina
Estera Ifrim, iar 1.300 metri p`tra]i, ini]ial de]inute
de Gabriela Fechet [i Valentin Iulian Botez, au
intrat \n proprietatea lui Andrei Rusu.

Conducerea Universit`]ii
„Cuza” din Ia[i a reu[it
intabularea a \nc` aproximativ
25 de hectare, tocmai
\n Gr`dina Botanic`
„Anastasie F`tu”
De asemenea, \n ultimii ani, securizarea juridic`
a patrimoniului Universit`]ii „Cuza” a devenit o
direc]ie strategic` de ac]iune, men]ionat` \n repetate

rânduri de c`tre rectorul institu]iei, prof. univ.
dr. Tudorel Toader. Utilitatea acestui demers este
necesar` atât pentru valoarea patrimonial` a
Universit`]ii, cât [i pentru accesarea de resurse
de finan]are, care condi]ioneaz` calitatea de
proprietar [i existen]a c`r]ii funciare, ca premise
ale eligibilit`]ii administrative. Pân` \n anul 2016,
procesul de intabulare a Gr`dinii Botanice a fost
inexistent, iar actuala echip` de conducere [i-a
asumat dificult`]ile unui asemenea proces de
durat`, dar ob]inând rezultate remarcabile. Spre
exemplu, \n august 2019, a fost finalizat` intabularea
a înc` 24,72 hectare, cartea funciar` având nr.
164.468. Astfel, \n 3 ani, au fost intabulate circa
60 de hectare \n Gr`dina Botanic`. Procesul este
\n derulare [i, foarte probabi, \n final UAIC va
avea intabulate peste 80 de hectare.

Conform datelor istorice,
Gr`dina Botanic` din Ia[i a luat
fiin]` în 1856, din ini]iativa
medicului [i naturalistului
Anastasie F`tu
Gr`dina Botanic` din Ia[i are o istorie
zbuciumat`. E înfiin]at` în anul 1856, de c`tre
medicul [i naturalistul Anastasie F`tu, mare patriot,
filantrop [i om de cultur`. Aceasta este prima

Gr`din` Botanic` din România. Amplasat` pe un
teren cump`rat din fonduri proprii în apropiere
de Râpa Galben`, avea s` fie aici pentru mul]i
ani. Stimulat` de interesul manifestat fa]` de
gr`dina lui Anastasie F`tu, Societatea de Medici
[i Naturali[ti din Ia[i înfiin]eaz`, în 1873, o a
doua Gr`din` Botanic` în jurul sediului acestei
societ`]i, actualmente Muzeul de Istorie Natural`.
În 1870, conducerea Universit`]i din Ia[i ia în
discu]ie problema înfiin]`rii unei gr`dini botanice
proprii pe terenul din spatele vechii cl`diri a
universit`]ii, unde în prezent se g`sesc cl`dirile
Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie (UMF)
„Grigore T. Popa”. În 1900, la insisten]ele repetate
(înc` din 1895) ale prof. Al. Popovici, Universitatea
cere s`-i fie cedat terenul din spatele actualului
Palat al Culturii pentru înfiin]area unei noi gr`dini
botanice. Pentru a satisface cerin]ele înv`]`mântului
biologic, în 1921, prof. Al. Popovici înfiin]eaz` o
nou` gr`din` botanic` pe terenul din spatele noii
cl`diri a Universit`]ii cu suprafa]` de circa 1
hectar, pe care se construie[te un mic complex
de sere pentru plantele tropicale. Aceast` gr`din`
a servit înv`]`mântului botanic ie[ean timp de
peste 40 ani, pân` în 1963-1964, când a fost
mutat` pe actualul amplasament din Dealul Copoului.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Un director din Ia[i a r\mas f\r\ locul de munc\ `n timp ce se afla `n
concediu paternal. Acesta [i-a recâ[tigat `n instan]\ postul desfiin]at!
{efii trebuie s\-i pl\teasc\ peste 22 de mii de euro desp`gubiri
Caz incredibil \n administra]ia
ie[ean`. Directorul adjunct a
Direc]iei Jude]ene de Paz` [i
Protec]ie Ia[i [i-a recâ[tigat \n
instan]` postul desfiin]at de [efi \n
urm` cu mai mul]i ani \n mod
abuziv. Benone Tofan a intrat \n
concediu de cre[tere a copilului,
iar conducerea i-a desfiin]at postul
f`r` s` respecte legea. B`rbatul ia obligat pe cei de la Direc]ie s`-l
reprimeasc` pe func]ie [i s`-i
achite desp`gubiri totale de zeci
de mii de euro
Una din institu]iile aflate \n subordinea
Consiliului Jude]ean Ia[i a ajuns s` fie m`cinat`
de tot mai multe scandaluri interne. Direc]ia
Jude]ean` de Paz` [i Protec]ie (DJPP) Ia[i a
devenit un teatru de r`zboi \n ultima perioad`
dup` schimbarea conducerii. Actualul director
interimar al Direc]iei, D`nu] Podea, a fost obligat

de magistra]ii ie[eni s` repare o decizie administrativ`
pe care tot el a luat-o \n urm` cu mai mul]i ani.
Totul s-a \ntâmplat \n perioada \n care DJPP avea
titulatura de Serviciu de Paz`. |n urm` cu circa
3 ani, Benone Tofan, director adjunct al Serviciului
de Paz` Ia[i, a intrat \n concediu de cre[tere a
copilului. La doar o lun` distan]`, conducerea a
modificat organigrama, Serviciul fiind transformat
\n actuala Direc]ie Jude]ean` de Paz` [i Protec]ie
(DJPP). Postul lui Tofan a fost desfiin]at, \n ciuda
faptului c` legea nu permite acest lucru. Nu este
primul scandal \n care este implicat` Direc]ia de
Paz` a jude]ului din cauza unor demiteri. Fostul
[ef, Mihai Lucaci, a atacat \n instan]` concedierea
de acum câteva s`pt`mâni, concediere considerat`
abuziv`.

Directorul din Ia[i \[i cere banii
[i postul de la Direc]ia de Paz`
Benone Tofan trebuie s` fie reintegrat pe

postul de]inut anterior la Direc]ia Jude]ean` de
Paz` [i Protec]ie, iar [efii trebuie s`-i pl`teasc`
peste 22 de mii de euro (110 mii lei). Tofan a
avut 3 procese câ[tigate cu institu]ia aflat` \n
subordinea Consiliului Jude]ean Ia[i. |n urma
deciziei magistra]ilor, Tofan trebuie s` primeasc`
60 de mii de lei drept salarii restante [i al]i 50
de mii de lei desp`gubiri. Culmea, \n cursul
anului 2020, \n urma unei prime decizii a magistra]ilor
de la Curtea de Apel, Benone Tofan a fost
re\ncadrat pe post. A primit 20 de mii de lei
desp`gubiri [i dup` o zi a fost dat afar`. Ulterior,
a deschis alte ac]iuni, iar acum a avut din nou
câ[tig de cauz`. „Dac` D`nu] Podea nu respect`
aceast` decizie \n termen de 15 zile privind
repunerea pe func]ie, se poate alege cu plângere
penal` pentru abuz \n serviciu. Benone Tofan a
sus]inut c` sper` ca cei de la DJPP s` respecte
hot`rârea instan]ei. „Eu sper s` respecte hot`rârea
instan]ei [i s` fiu reintegrat pe postul de]inut
anterior”, a men]ionat Benone Tofan.

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

B`taie \ntre directorii de la
Direc]ia de Paz` Ia[i
|ntre D`nu] Podea [i Benone Tofan a mai
fost un conflict \n urm` cu mai mul]i ani. Cei
doi s-au certat \n pubic, scandalul l`sându-se cu
pumni [i picioare. Scandalul \ntre cei doi a avut
loc \n anul 2014, \n momentul \n care postul de
director era \n aer. |ntre timp, Benone Tofan
intrase \n concediu paternal, iar Podea a venit la
CJ cu o organigram` nou`. F`r` s` specifice \n
plenul Consiliului c` adjunctul era \n concediu
de cre[tere a copilului, organigrama a fost avizat`
f`r` postul lui Benone Tofan. Astfel, directorul
institu]iei din Ia[i s-a trezit f`r` func]ie.
|n schimb, D`nu] Podea nu a r`spuns apelurilor
telefonice ale redactorilor „BZI” pentru a comenta
situa]ia de la institu]ia pe care o coordoneaz`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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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`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
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
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FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

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

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

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
sudor(OL)< muncitor necalificat.
Rela]ii suplimentare la telefon:
0232/230113, 0744614180.

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.

angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
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.

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.

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).

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.

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.

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.

Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
SC angajeaz` inginer service
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
cu/f`r` experien]`, permis
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
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.

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.
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.

Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.

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.

Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.

Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.

Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.

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

Agent de vânz`ri,studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL.
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Agent de vânz`ri, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
INTERFOOD PROCESSING SRL.
Rela]ii la: 0751888511,
dan@mado.ro.
Agent dezinfec]ie, deratizare,
dezinsec]ie, studii liceale
agricole, f`r` experien]`
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner ansamblor articole
din textile,8 clase, experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
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SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i de auz [i vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, Delivery distribu]ie, s`
de]in` biciclet` sau ma[in`, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
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.
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, scoal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Electromecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu. studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.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, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.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.
Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inc`rc`tor desc`rc`tor, f`r`
studii [i experien]` precizate,
IRAL TRADING SRL. Rela]ii la:
0723536827;
moldova_general@yahoo.com.
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 construc]ii CCIA, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.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.

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 SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.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,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro.

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

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.

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

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

Inginer geodez, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, FLAMARION SRL.
Rela]ii la: 0744540663;
flamarion_iasi@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
0744540663;
adi_bvtyaly@yahoo.com.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.

office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Macaragiu pentru macarale,
[coala profesional` atestat
ISCIR, f`r` experien]` precizat`,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manipulant marf`, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
Rela]ii la: 0756813198;
maticbp@gmail.com.
Manipulant marf`, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
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
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitori necalifica]i \n gr`din`rit
[i horticultur`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HVIN
CHIONE GROUP SRL. Rela]ii la:
077028359.

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:
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
0746295847;
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.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`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
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.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.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.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
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 în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
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, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,

experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.

experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

vânzare (euro): 802,80; Pre]
evaluare (euro): 892; Nr.Crt.11;
Denumire: Rezervor POLSTIF 60
Zidar, f`r` studii [i experien]`
MC (glicerina); Pre] vânzare
precizate, IASIDOR CONSTRUCT (euro): 802,80; Pre] evaluare
Strungar universal, studii medii,
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
(euro): 892; Nr.Crt.12; Denumire:
f`r` experien]` precizat`,
iasidor_construct@yahoo.com.
Rezervor POLSTIF 60 MC (ulei);
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
Pre] vânzare (euro): 802,80; Pre]
0232/247751;
evaluare (euro): 892; Nr.Crt.13;
office@exguisite.ro.
MEDIU
Denumire: Rezervor stocare 30
mc; Pre] vânzare (euro): 976,50;
Sudor, [coal` profesional`/curs
Dascalescu Serban Catalin [i
Pre] evaluare (euro): 1.085;
calificare, f`r` experien]`
Andronic Ruxandra Ioana titulari
Nr.Crt.14; Denumire: Rezervor
precizat` DAS SERVICE SRL.
ai P.U.Z. [i R.L.U. pentru
stocare
30 mc; Pre] vânzare
Rela]ii la:0232/230637;
trecerea terenului \n intravilan,
(euro): 976,50; Pre] evaluare
0232/262800; 0744275627;
amplasat \n Com. Birnova, nr.
(euro):
1.085;
Nr.Crt.15;
service@das-instalatii.ro.
cadasatral 70865, jude]ul Ia[i,
Denumire: Rezervor stocare 30
anun]` publicul interesat asupra
Sudor, studii medii, curs
mc; Pre] vânzare (euro): 976,50;
depunerii solicit`rii de ob]inere a
Pre] evaluare (euro): 1.085;
calificare, f`r` experien]`
avizului de mediu. Prima versiune Nr.Crt.16; Denumire: Rezervor
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
a proiectului de plan/program
stocare 30 mc; Pre] vânzare
0232.230637; 0232.262800;
propus poate fi consultat` la
(euro): 976,50; Pre] evaluare
office@das-instalatii.ro.
sediul APM Ia[i – Calea
(euro): 1.085; Nr.Crt.17;
Sudor, studii medi; cu experien]`
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
Denumire: Electropompã DL 8
min. 3 ani, GREENFIBER
luni-joi (orele 8:00 – 16.30 ) [i
B3; Pre] vânzare (euro): 494,10 ;
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
vineri (orele 8:00 – 14.00 ).
Pre] evaluare (euro): 549 ;
0332/411852; 0332/411853;
Observa]iile publicului se primesc Nr.Crt.18; Denumire: SNEC
0735606866;
la sediul APM Ia[i – Calea
100*5000 cu motor [i trepied
office@greenfiber.ro.
Chi[in`ului nr. 43, \n termen de
reglare înãl]ime; Pre] vânzare
15 zile calendaristice de la
(euro): 441,90; Pre] evaluare
T`ietor accesorii confec]ii, 8
publicarea anun]ului.
(euro): 491; Nr.Crt.19; Denumire:
clase, experien]` 5 ani,
Sta]ie de curã]are semin]e de
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
floarea
soarelui (selector pt linie
la: 0771623993;
ulei); Pre] vânzare (euro):
LICITA}II
gabi.grecu@yahoo.com.
17.068,50; Pre] evaluare
(euro):18.965; Nr.Crt.20;
Tâmplar, scoal` profesional`/
Subscrisa MOLDROM
Denumire: Cântar special TIP
curs calificare, f`r` experien]`
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
BS-800; Pre] vânzare (euro):
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
295,20; Pre] evaluare (euro):
Rela]ii la: 0232/230637;
UJCM, mezanin, Complex Tg.
328; Nr.Crt.21; Denumire: Boiler
0232/262800; 0744275627;
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
electric; Pre] vânzare (euro):
service@das-instalatii.ro.
lichidator judiciar al debitorului
158,40; Pre] evaluare (euro):
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
Tâmplar universal, studii medii,
176; Total 85.924,80 euro (fãrã
desemnat prin sentin]ei civile nr.
experien]` 1 an, DIANA MINI
TVA) reprezentând 90% din
603/23.04.2019, anun]`, în
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
pre]ul total de 95.472 euro (fãrã
conformitate cu prevederile Legii
TVA) stabilit prin raportul de
85/2014,
scoaterea
la
vânzare
Tâmplar universal, f`r` studii [i
evaluare. Licita]iile vor avea loc la
prin licita]ie public` a activului
experien]` precizat`, N.S.B.
sediul lichidatorului judiciar din
apar]inând debitoarei S.C. CO
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Iasi, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
Rela]ii la: 0720686642;
UJCM, mezanin, Complex Tg.
în intravilanul satului O]eleni,
nsb.office@gmail.com.
Cucului, jud.Ia[i în datele de
comuna O]eleni, jud.Ia[i:
Tehnician constructor, studii
27.04.2021, 04.05.2021,
Nr.Crt.1; Denumire: Tablou
11.05.2021, 18.05.2021,
tehnice, f`r` experien]`
electric pentru automatizare
25.05.2021, 08.06.2021,
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
instala]ie; Pre] vânzare
15.06.2021, 22.06.2021,
0232.230637; 0232.262800;
(euro):1.500,30; Pre] evaluare
29.06.2021 [i 06.07.2021, ora
office@das-instalatii.ro.
(euro): 1.667; Nr.Crt.2;
15°°. Documenta]ia care
Denumire: Presã pentru extras
Tehnician electrician, f`r` studii [i
cuprinde regulamentul de
ulei din floarea
experien]` precizate, RANCON
vânzare,
lista cu bunurile [i
soarelui<decojitor<filtru ulei; Pre]
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
descrierea acestora poate fi
vânzare (euro): 745,20; Pre]
rancon93@yahoo.com.
consultat` la sediul lichidatorului.
evaluare (euro): 828; Nr.Crt.3;
To]i cei care pretind vreun drept
Denumire: Cazan 50 KW <
Tehnician proiectant \n
asupra bunurilor mobile vor
construc]ii, studii superioare, f`r` accesorii ; Pre] vânzare (euro):
anun]a în scris lichidatorul
1.093,50; Pre] evaluare (euro):
experien]` precizat`, ARCADIS
judiciar
cu cel pu]in o zi înaintea
1.215;
Nr.Crt.4;
Denumire:
Filtru
EXCELLENCE CENTER
datei fixate pentru [edin]a de
ulei 1000 KG/H < SNEC; Pre]
ROMANIA SA. Rela]ii la:
licita]ie.Condi]ii: Achitarea taxei
vânzare (euro): 4.099,50; Pre]
0232/232483;
de participare în valoare de
evaluare (euro): 4.555; Nr.Crt.5;
veronica.lefter@arcadis.com.
1.000 lei [i a garan]iei de
Denumire: Instala]ie BIODIESEL;
Tinichigiu, [coala profesional`/
participare în valoare de 10 %
Pre] vânzare (euro): 43.325,10;
din pre]ul de începere a licita]iei
curs calificare, f`r` experien]`
Pre] evaluare (euro): 48.139;
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Nr.Crt.6; Denumire: Presã ulei 10 pentru bunul care inten]ioneaz`
s` îl cumpere în contul debitoarei
Rela]ii la: 0232/230637;
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
S.C. CO PROD SOR S.R.L
0232/262800; 0744275627;
2.597,40;
deschis la Raiffeisen Bank –
service@das-instalatii.ro.
Pre] evaluare (euro): 2.886;
RO85 RZBR 0000 0600 1875
Tinichigiu carosier, studii medii,
Nr.Crt.7; Denumire: Presã ulei 10 1097, copii dup` actele
f`r` experien]` precizat`,
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
societ`]ii, împuternicire scris`
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
2.597,40; Pre] evaluare (euro):
pentru persoana care reprezint`
Rela]ii la: 0742870038;
2.886; Nr.Crt.8; Denumire: Presã
societatea, iar pentru pesoanele
simionescu11alexandru@gmail.c
ulei 10 tone/zi; Pre] vânzare
fizice: actul de identitate [i o
om.
(euro): 2.597,40; Pre] evaluare
copie dup` acesta. Documentele
(euro): 2.886; Nr.Crt.9;
care atest` îndeplinirea condi]iilor
Turnator formator, f`r` studii [i
Denumire: Presã ulei 10 tone/zi;
de participare la licita]ie vor fi
experien]` precizate, RANCON
Pre] vânzare (euro): 2.597,40;
depuse la sediul lichidatorului cu
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
Pre] evaluare (euro): 2.886;
cel putin 24 ore înainte de data
rancon93@yahoo.com.
Nr.Crt.10; Denumire: Rezervor
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
POLSTIF 60 MC (biodiesel); Pre]
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
desemnat prin sentin]ei civile nr.
603/23.04.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
în intravilanul satului O]eleni,
comuna O]eleni, jud.Ia[i [i care
se vând în bloc: Nr. Crt:1;
Denumire: clãdire tip halã din
cadre de beton [i zidãrie
portantã [i construc]ii speciale
(cãmin de apã, împrejmuire,
platformã auto [i bazin vidanjabilfosã); Suprafa]a imobilului:
Sc>416,45mp [i Sd>561,74 mp;
Pre] vânzare (euro):135.989,10;
Pre] evaluare (euro):151.099; Nr.
Crt:2; Denumire: separator
grãsimi; Suprafa]a imobilului: -;
Pre] vânzare (euro):1.550,70;
Pre] evaluare (euro): 1.723; Nr.
Crt:3; Denumire: platformã
rezervor ; Suprafa]a imobilului:
28mp; Pre] vânzare (euro):
1.240,20; Pre] evaluare (euro):
1.378; Nr. Crt:4; Denumire:
platformã rezervor; Suprafa]a
imobilului: 169mp; Pre] vânzare
(euro): 7.487,10; Pre] evaluare
(euro): 8.319; Nr. Crt:5;
Denumire: rampã de încãrcare;
Suprafa]a imobilului: Su>
113,5mp; Pre] vânzare (euro):
5.368,50; Pre] evaluare (euro):
5.965; Nr. Crt:6; Denumire:
buncãr materii prime; Suprafa]a
imobilului: adâncime de cca
0.9m; Pre] vânzare
(euro):1.476,90;Pre] evaluare
(euro):1.641; Nr. Crt:7;
Denumire: terenul cur]i
construc]ii ; Suprafa]a imobilului:
5.304mp; Pre] vânzare (euro):
19.775,70; Pre] evaluare (euro):
21.973; Total 172.888,20 euro
(fãrã TVA) reprezentând 90% din
pre]ul total de 192.098 euro (fãrã
TVA) stabilit prin raportul de
evaluare. Licita]iile vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Iasi, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i în datele de
27.04.2021, 04.05.2021,
11.05.2021, 18.05.2021,
25.05.2021, 08.06.2021,
15.06.2021, 22.06.2021,
29.06.2021 [i 06.07.2021, ora
14°°. Documenta]ia care
cuprinde regulamentul de
vânzare, lista cu bunurile [i
descrierea acestora poate fi
consultat` la sediul lichidatorului.
To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile vor
anun]a în scris lichidatorul
judiciar cu cel pu]in o zi înaintea
datei fixate pentru [edin]a de
licita]ie. Condi]ii: Achitarea taxei
de participare în valoare de
2.000 lei [i a garan]iei de
participare în valoare de 10 %
din pre]ul de începere a licita]iei
pentru bunul care inten]ioneaz`
s` îl cumpere în contul debitoarei
S.C. CO PROD SOR S.R.L
deschis la Raiffeisen Bank –
RO85 RZBR 0000 0600 1875
1097, copii dup` actele
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societ`]ii, împuternicire scris`
pentru persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel pu]in 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.
Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. TELEBIT PROD S.R.L,
desemnat prin încheierea
nr.78/01.10.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C.
TELEBIT PROD S.R.L: Nr.Crt:1;
Denumire: Analizor spectral
TEKTRONIC 494; Pre] vânzare
(lei): 720; Pre] evaluare (lei): 800;
Nr.Crt:2; Denumire: S01Investiga]ie criticã privind solu]iile
constructive [i func]ionale
posibile pentru modulul
electronic de conversiereconversie a informa]iilor utile la
schimbarea modalitã]i de
transmitere a acestora; Pre]
vânzare (lei): 9.450; Pre] evaluare
(lei):10.500; Nr.Crt:3; Denumire:
S02- Studiul reconversiei optime

de date [i analiza solu]iilor pentru
interfa]a între sistemul optoelectronic de recep]ie [i
magistrala de transport cablu;
Pre] vânzare (lei): 7.200; Pre]
evaluare (lei): 8.000; Nr.Crt:4;
Denumire: S03 – Solu]ii
constructive [i func]ionale
posibile pentru monturile de
fixare, reglare [i focalizare a
sistemului optic bidirectional
laser-fotodiodã; Pre] vânzare (lei):
3.600; Pre] evaluare (lei):4.000 ;
Nr.Crt:5; Denumire: S04 - Solu]ii
constructive [i func]ionale
posibile pentru electronica de
comandã a deplasãrii pe cele
douã direc]ii; Pre] vânzare (lei):
25.200; Pre] evaluare (lei):
28.000; Nr.Crt:6; Denumire: S05Solu]ii constructive [i func]ionale
posibile pentru microsistemul de
control automat a pozi]iei
spotului; Pre] vânzare (lei):
22.050; Pre] evaluare (lei):
24.500; Nr.Crt:7; Denumire: S07Proiectarea interfe]ei între
sistemele opto-electronice de
recep]ie [i magistrala de
transport pe cablu; Pre] vânzare
(lei): 3.600; Pre] evaluare (lei):
4.000; Nr.Crt:8; Denumire: S08
– Proiectarea [i realizarea
blocurilor optoelectronice de
emisie –recep]ie; Pre] vânzare
(lei): 3.600; Pre] evaluare (lei):
4.000; Nr.Crt:9; Denumire: S09 –
Verificarea imunita]ii sistemului la
perturba]ii atmosferice [i
compatibilitã]ii acestuia cu

re]elele publice de comunica]ii;
Pre] vânzare (lei): 55.350 Pre]
evaluare (lei): 61.500; Nr.Crt:10;
Denumire: S10 - Studiu [i
rezultate ob]inute referitor la
folosirea unui fascicol laser cu
dimensiunea sec]iunii transversal
mãritã în scopul cre[terii
imunitã]ii la perturba]iile de
propagare; Pre] vânzare (lei):
35.550; Pre] evaluare (lei):
39.500; Nr.Crt:11; Denumire:
S11 – Proiectarea [i realizarea
servosistemului de autoaliniere;
Pre] vânzare (lei): 19.350; Pre]
evaluare (lei): 21.500; Nr.Crt:12;
Denumire: S12 – Definitivarea
schemelor constructive [i
func]ionale optime ale sistemului
integrat de comunica]ii; Pre]
vânzare (lei): 3.510; Pre] evaluare
(lei): 3.900; Nr.Crt:13; Denumire:
S13 – Determinarea imunitã]ii
sistemului la deplas`ri lente ale
punctelor de emisie [i recep]ie,
în condi]ii de vibra]ii [i stabilirea
corec]iilor necesare; Pre] vânzare
(lei): 3.510; Pre] evaluare (lei):
3.900; Nr.Crt:14; Denumire: S14
- Proiect infolaser – remiza; Pre]
vânzare (lei): 3.402.000; Pre]
evaluare (lei): 3.780.000; Total
3.594.690 lei (fãrã TVA)
reprezentând 90% din pre]ul total
de 3.994.100 lei (fãrã TVA)
stabilit prin raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.

Cucului, jud.Ia[i în datele de
27.04.2021, 04.05.2021,
11.05.2021, 18.05.2021 [i
25.05.2021, ora 13°°.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile [i descrierea acestora
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile vor anun]a în
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru [edin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare în valoare de 200 lei
pentru bunul de la poz.1 [i 2.000
lei pentru bunurile de la poz.2-14
[i a garan]iei de participare în
valoare de 10 % din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
care inten]ioneaz` s` îl cumpere
în contul debitoarei S.C. TELEBIT
PROD S.R.L deschis la Banca
Româneascã – RO40 BRMA
0240 0248 1140 0000, copii
dup` actele societ`]ii,
împuternicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel putin 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.

CONCURSURI
Liceul Tehnologic “Petru Poni” cu
sediul în Ia[i, b-dul Socola
nr.110, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 286/2011,
reactualizat`, organizeaz`
concurs pentru ocuparea func]iei
contractuale vacante de îngrijitor,
pe perioada nedeterminat`.
Condi]ii generale: conform
prevederilor H.G. nr. 286/2011,
reactualizat`. Condi]ii specifice
de participare: absolvent 8 clase.
Data, ora [i locul concursului:
13.05.2021, corp A, ora 12:00
(proba scris`), 14.05.2021 ora
12:00 (interviul). Dosarele de
înscriere se depun la sediul
institu]iei, corp A, pân` pe
07.05.2021 ora 14:00. Date
contact: tel 0232/ 431 986, fax
0332 409 813.

CONDOLEAN}E
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Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” Ia[i, î[i
ia la revedere de la unul
dintre mai[trii instructori
remarcabili care le-a \nsuflat
elevilor dragostea pentru {coala
de arte [i meserii, Iura[cu
Neculai. Ne vom aminti mereu cu
respect de erudi]ia domniei sale.
Dumnezeu s`-l odihneasc` \n
pace!

Prim`ria Ia[i preg`te[te o surpriz` dezvoltatorilor
imobiliari. Fiecare bloc nou va trebui s` aib` locuri
speciale pentru ma[ini electrice [i biciclete
Surpriz` preg`tit` de Prim`ria Ia[i dezvoltatorilor
imobiliari. Municipalitatea a preg`tit un regulament
de urbanism prin care fiecare construc]ie nou` va
trebui s` asigure locuri speciale pentru biciclete [i
sta]ii de \nc`rcare a ma[inilor electrice. Noile
construc]ii din Ia[i vor fi supuse [i altor reguli
Decizie luat` de conducerea Prim`riei
ie[ene \n ceea ce prive[te noile construc]ii
din ora[. Conducerea municipalit`]ii
arat` c` noile construc]ii vor fi avizate
abia dup` ce \ndeplinesc un set de
reguli. Printre acestea se num`r` [i
stabilirea unor locuri speciale pentru
biciclete. Practic, la fiecare apartament
din noul bloc va trebui asigurat un
loc pentru biciclete. |n plus, aceste
imobile vor trebui s` asigure [i locuri
de \nc`rcare a vehiculelor electrice.
Toate aceste m`suri au fost prezentate
de primarul Mihai Chirica.

Surprize pentru
dezvoltatori, preg`tit`
de Prim`ria Ia[i
Primarul Mihai Chirica a explicat
[i \n ce constau noile reguli. „Fiecare
investitor care va construi va fi obligat
s` aib` kit de \nc`rcare a vehiculelor
electrice [i parc`ri de biciclete egal
cu num`rul de apartamente. Am f`cut
acest lucru printr-o dispozi]ie a primarului.
Avem \n vedere [i stimularea trasportului

alternativ, de exemplu cu trotineta
electric`. Vom face un regulament s`
putem utiliza cât mai des [i \n zone
cât mai extinse trotineta electric`. Vom
avea pe trasee [i sta]ii de \nc`rcare
pentru acumulatori. Este o m`sur`
fireasc` \ntr-un ora[ mare, pentru
protejarea mediului”, a spus primarul
Mihai Chirica. Nu este prima oar`
când edilul impune noi reguli \n
urbanism. Cu toate acestea, avizele
pentru unele proiecte imobiliare bat
pasul pe loc din cauza birocra]iei.

Noi proiecte verzi,
derulate la Ia[i
Edilul a ar`tat c` Prim`ria Ia[i are
\n plan [i alte proiecte pentru mediul
\nconjur`tor. „Noi nu suntem cu mâinile
\ncruci[ate. Am primit distinc]ia de
ora[ sustenabil, distinc]ie motivat` de
transportul ecologic [i nu numai. Am
derulat [i partea de salubrizare a
ora[ului [i de management al de[eurilor.
Suntem un ora[ mare, suntem dup`
30 de ani de degringolad` [i probabil

lucrând la mentalitatea cet`]enilor \i
vom determina s` renun]e u[or-u[or
la ma[inile care polueaz`”, a spus
primarul Mihai Chirica. |n plus,
municipalitatea va derula [i alte proiecte.
„Avem mai multe proiecte pe aceast`
linie. România trebuie s` blocheze
posibilitatea de \nmatriculare a vehiculelor
poluante. Trebuie blocat` prin lege, s`
nu se mai poat` importa vehiculele
sub o norm` de poluare. |n acest fel
stimulezi produc]ia de vehicul nou [i
de cel electric. Sunt familii cu 2-3
ma[ini cump`rate la sume derizorii [i
\nmatriculate foarte u[or”.

Contract cu firma
Solaris, pentru
20 de autobuze
electrice \n Ia[i
Prim`ria Ia[i a semnat ieri, 15
aprilie 2021, un contract cu firma
polonez` Solaris, pentru livrarea a 20
de autobuze electrice cu o lungime de
12 metri. Contractul este derulat prin
Ministerul Lucr`rilor Publice, Dezvolt`rii
[i Administra]iei. Primarul Ia[ului a
men]ionat c` autobuzele vor fi livrate
\n termen de 24 de luni. „România
trebuie s` promoveze construc]ia de
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vehicule \n interiorul ]`rii. Sunt multe
m`suri ce trebuie luate \n acest sens.
Avem un proiect care vizeaz` furnizarea
a 20 de autobuze electrice de ultim`
genera]ie, cu termen maxim de 24 de
luni. Sunt [i 20 de sta]ii de \nc`rcare
\n garaj [i sta]ii de \nc`rcare rapid`
pe traseele din ora[. |n bugetul anului
2021 avem [i o strategie de promovare
a mersului pe jos. Vorbim de \nchiderea
gradual` a mai multor str`zi [i extinderea
pietonalului de pe {tefan cel Mare [i
Sfânt”, a mai spus Mihai Chirica.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Un dinamovist critic\ situa]ia
de la club! E o mare problem\
c\ ultra[ii decid
Fanii-ac]ionari ai lui Dinamo sunt critica]i tocmai de un mare
dinamovist. Florin Prunea nu poate în]elege cum de „ultra[ii
decid” la echip`. Fostul mare portar [i apoi conduc`tor al „câinilor”
sus]ine c` a[a ceva este inacceptabil, cu toate c` suporterii au
salvat practic echipa de la dispari]ie. „E o mare problem` c`
ultra[ii decid. Jos p`l`ria pentru ce fac, e excep]ional c` sunt
15.000 de cotizan]i, dar nu e corect s` decid` ei. Chiar nu au
g`sit pe cineva care s` conduc`? Clubul duce lips` de un om cu
experien]`, care s` decid`. Eu zic c` mul]i ar vrea s` vin` m`car
s` încerce”, a spus Florin Prunea la ProX. Nu este prima dat`
când Prunea îi critic` pe fanii din ac]ionariatul lui Dinamo. Fostul
mare portar a „dat de p`mânt” cu decizia aducerii lui Akpala.
Criticile sale s-au îndreptat în special spre Mario Nicolae, managerul
sportiv al lui Dinamo.
„L-am v`zut pe Akpala, eu cred c` ar fi trebuit s` se fac`
un control medical mai am`nun]it, c` Doamne fere[te s` nu se
întâmple ceva pe teren cu el, l-am v`zut [i cum [chiop`ta, de
abia alerga. Ziceai c` este un juc`tor de la Liga 6 [i l-am pus
s` joace la Liga 1”, a spus Prunea zilele trecute.

Fanii-ac]ionari ai lui Dinamo au strâns banii
necesari pentru ca echipa s` nu piard`
baza de la S`ftica
Între timp, fanii-ac]ionari din DDB au reu[it s` strâng` [i
ultimii bani necesari pentru ca echipa s` nu piard` baza sportiv`
de la S`ftica. Mai era nevoie de 35.000 de euro pentru achitarea
unei datorii c`tre ANAF chiar în ultima zi, iar suportarii au reu[it
s` rezolve [i aceast` problem`.
Dinamovi[tii au un final extrem de dificil de sezon, pe care
îl abordeaz` acum cu un nou antrenor, Dusan Uhrin jr., revenit
la echip`. Cehul de 53 de ani a mai preg`tit Dinamo în perioada
13 august 2019 - 9 martie 2020.

Numirea lui Dusan Uhrin pe banca lui
Dinamo nu este privit` cu încredere
Dusan Uhrin (53 de ani) este omul care trebuie s` o salveze
pe Dinamo de la retrogradare. Instalarea tehnicianului ceh pe
banca trupei din {tefan cel Mare nu este îns` privit` cu ochi
buni de Ionu] Chiril` (55 de ani).
Dup` ce Gheorghe Mul]escu [i-a dat demisia din func]ia de
antrenor principal al lui Dinamo, Dusan Uhrin a preluat frâiele
„câinilor”, obiectivul fiind salvarea de la retrogradare. Cehul se
afl` la al doilea mandat în {tefan cel Mare, iar Ionu] Chiril` nu
este convins c` alb-ro[iii au f`cut cea mai bun` alegere.

„Nu [tiu dac` e omul cel mai potrivit pentru ce are nevoie
Dinamo în momentul acesta. Mi se pare un antrenor destul de
rigid, a mai fost acolo [i nu a reu[it. Este o situa]ie foarte delicat`
în acest moment, echipa trebuie schimbat` din mers, totul e de
a fi sau a nu fi. Juc`torii lui Dinamo pot cu 2-3 clase mai mult
din ce ofer` acum, dar trebuie antrena]i. Juc`torii se împart între
cei care se nasc talenta]i, precum Hagi, Popescu sau Messi [i
sunt juc`tori care se antreneaz`. Problema e c` nu construim
juc`tori”, a spus Ionu] Chiril`, pentru looksport.ro.

12 victorii, 4 remize [i 10 e[ecuri a
înregistrat Dinamo sub comanda lui Dusan
Uhrin, în sezonul 2019/2020
Dusan Uhrin a mai antrenat Poli Timi[oara în dou` mandate
(iunie 2007-decembrie 2008, respectiv decembrie 2010-iulie 2011),
CFR Cluj (ianuarie-aprilie 2009) [i Gaz Metan Media[ (iunieseptembrie 2020).
Bohemians Praga, Mlada Boleslav, Poli Timi[oara, CFR Cluj,
din nou Mlada Boleslav, AEL Limassol, înc` o dat` Poli Timi[oara,
Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk, Slavia Praga, a
treia oar` Mlada Boleslav, Dinamo Bucure[ti [i Gaz Metan Media[
sunt echipele preg`tite de Dušan Uhrin în cariera de antrenor
principal, început` în urm` cu aproape 20 de ani.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

Ve[ti bune din Serie
A. Detalii despre
recuperarea lui
Valentin Mih\il\.
Revine pe gazon
mai repede
decât s-a anun]at

Valentin Mih`il`, unul dintre cei mai în form` români la
ora actual`, s-a accidentat în timpul unui antrenament [i înc`
face recuperare pentru a reveni în lotul lui Parma. Din primele
informa]ii venite din Italia, recuperarea lui Mih`il` merge foarte
bine. Tân`rul juc`tor are [anse s` fie rezerv` în meciul de
sâmb`t` cu Cagliari.
Italienii scriu c` atacantul român nu mai simte dureri [i
c` a început de azi s` se antreneze cot la cot cu echipa sa.
Parmalive.com a anun]at c` Mih`il` nu va fi titular, îns`
antrenorul Roberto D Aversa dore[te s` îi acorde câteva minute.
Sursa citat` anun]` c` antrenorul penultimei clasate din
Serie A îl va titulariza din nou pe Dennis Man [i preg`te[te
o 'surpriz`' în ceea ce prive[te tactica, acolo unde ar urma s`
îi trimit` în teren pe Graziano Pelle [i Cornelius în linia
ofensiv`.
8.5 milioane de euro au pl`tit italienii în schimbul juc`torului
român
14 meciuri are Mih`il` în tricoul lui Parma, unde a reu[it
s` marcheze trei goluri [i s` ofere dou` assist-uri

Ce vor face Dennis Man [i Valentin
Mih`il` dac` Parma retrogradeaz`
Parma are înc` emo]ii pentru retrogradarea în Serie B.
Echipa se afl` locul 19 în clasament, cu 20 de puncte. Victor
Becali, reprezentantul firmei care îi impresariaz` pe Dennis
Man [i Valentin Mih`il`, a discutat despre viitorul juc`torilor
români, dac` Parma va retrograda în Serie B.
„Echipa nu prea e într-o situa]ie foarte bun`. Dar lui Man
îi merge bine. S-a acomodat destul de repede, e titular. Echipa
nu-[i merit` locul în zona retrograd`rii. Trebuia s` aib` cel
pu]in 6 puncte în plus. Totu[i, e Serie A, chiar dac` unii spun
c` se bate la retrogradare. Asta e situa]ia acum, nu [tiu ce
va fi. Sunt oameni care întreab` care e situa]ia lui acolo, dar
nu înseamn` c` exist` o ofert` acum. Nimeni nu face acum
ofert`. Taton`rile încep [i se întreab` de situa]ia lui. O echip`
care i-ar dori pe Man sau Mih`il` trebuie ca prima dat` s`
ia leg`tur` cu Parma. Oameni din angrenajul echipelor întreab`
în stânga [i în dreapta. E devreme deocamdat`. Evolu]iile lor
pot s` m` duc` la gândul c` sunt echipe.... Poate clubul zice
«Nu! R`mân aici». Sau poate clubul ajunge la o în]elegere, o
combina]ie cu alt club”, a declarat Victor Becali, pentru GSP.
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Bursa bârfelor

Deja au \nceput s` [i-o bat` de
el... Era de a[teptat, nu?
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu o povestioar`
despre un nene care e supt prefect de o vreme pe la Ia[i. Fane
T`rtase este luat acum \n râs de mai to]i primarii din jude] pentru
modul lui de a discuta [i de a gesticula. Acum, când lucrurile
sunt clare [i zborul lui din func]iune este aproape, primarii au
prins curaj [i mai- mai c`-i zic \n fa]` c` e plecat cu cercul. Deh,
au râs [i babele de cele auzite, c` a[a-i frumos, [i s-au gândit s`
v` povesteasc` [i vou`, s` zâmbi]i pu]in. Apropo, despre Fane
sunt destul de multe de spus, dar [ti]i voi c` babele au foarte
mult bun sim] [i se ab]in de la comentarii, dar v` promitem c`
\n alte edi]ii o s` v` mai dezv`luim a[a câteva chestiuni...
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Deontologul Gabriel Gachi,
patronul fi]uicii online
ReporterIS, prins beat la
volan! Individul avea o
alcoolemie de 0,48 mg/l
alcool pur `n aerul expirat!

Nenea dezvoltatorul se laud` cu
autoriza]iile pe care le ob]ine.
Oare cât o va mai face?
|n continuarea rubricu]ei de azi, babetele v` mai spun câteva
chestiuni despre Hadrian Ciob`na[u un fost inspector de pe la
urbanism, care de ceva timp s-a apucat de imobiliare. Construie[te
blocuri, face bani frumo[i, dar nu asta-i problema. Printre dezvoltatori
el se d` tare rotund [i spune c` are intr`ri peste tot, iar o
autoriza]ie de construc]ie o ob]ine pocnind din degete. Acum,
babele nu [tiu dac` e a[a, dar dac` are dreptate, s` [ti]i c` am
vrea s` [tim [i noi re]eta, nu de alta, dar poate c` i-o d`m DaNei
sau cuiva s` verifice dac` e ceea ce trebuie. Oricum, dac` tot am
auzit zvonurile astea, ne-am gândit s` verific`m care-i treaba [i
s` v` povestim [i vou`. Mai multe, poate \ntr-o edi]ie viitoare!
Pân` atunci, \i ur`m lui Hadrian spor la construit!

Cum i se spune domnului
avocat? P`i v` zicem
noi:”P`h`rel”
La final de rubricu]`, babele v` mai povestesc unele chestiuni
despre un alvocat pe nume Ardei Orga, care acum ceva vreme
s-a urcat beat la volan [i a intrat cu ma[ina \n mai multe autoturisme
parcate. Nu l-am fi b`gat \n seam` acum, dar ni s-a p`rut tare
amuzant când am auzit c` printre avoca]i i se spune „p`h`rel”
sau „p`h`ru]”. Nah, fiecare e liber s` bea cât vrea, suntem o ]ar`
liber`, vorba aia. Ei, cu urcatul la volan e o problem`, dar putem
trece peste. Ce s` zicem, nu e treaba noastr`, dar faza cu „p`h`ru]”
ni s-a p`rut tare amuzant`. Pe aceast` cale, babetele \i ureaz` lui
Ardei mult noroc [i la mul]i ani! Apropo, domnu’ avocat, dac` te
mai cinste[ti, las` bre ma[ina acas`! Iaca acestea fiind spuse,
\ncheiem [i rubricu]a de azi, dar preg`ti]i-v` pentru cea de mâine!
Sunt chestii foarte faine! O s` vede]i!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

Proprietarul unei fi]uici online, Gabriel
Gachi, a fost prins asear` b`ut la volan,
pe unul dintre cele mai circulate
bulevarde din centrul Ia[ului. Acesta a
fost testat de oamenii legii, care au
constatat c` deontologul avea o
alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur \n
aerul expirat. Individul i-a sfidat pe
oamenii legii, nepurtând masca de
protec]ie, a[a cum o cere legea, chiar de
fa]` cu agen]ii. El s-a ales deocamdat` cu
un dosar penal pentru conducerea unui

vehicul sub influen]a b`uturilor alcoolice
sau a altor substan]e
Adev`rata fa]` a „deontologului” Gabriel Gachi! Individul care
patroneaz` fi]uica online ReporterIS a fost prins din nou \n ofsaid
de poli]i[ti. Astfel, asear`, agen]ii au tras pe dreapta un autoturism
condus pe bulevardul Anastasie Panu, din centrul Ia[ului.
La volan se afla Gachi. Deoarece acesta mirosea a alcool, a fost
testat de c`tre oamenii legii. Poli]i[tii au constatat c` individul avea
o alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur \n aerul expirat. Din acest
motiv, Gachi a fost condus de c`tre agen]i, pentru preluarea de probe
biologice, \n vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Odat` ajuns
la sediul Serviciului Rutier Ia[i, Gabriel Gachi [i-a luat un ceai, pe
care l-a v`rsat pe masa din sala de a[teptare. Dup` câteva minute,
acesta a intrat pe site-ul cotidianului „BZI”, pentru a citi despre
„isprava” sa!

Gabriel Gachi i-a sfidat pe poli]i[ti:
f`r` masc` de protec]ie!
|n tot acest timp, chiar [i \n autospeciala de Poli]ie, „deontologul”
Gabriel Gachi nu a purtat masca de protec]ie, de[i legea impune
acest lucru.
Pe numele individului a fost deschis, \n schimb, un dosar penal
pentru conducerea unui autovehicul sub influen]a b`uturilor alcoolice.
Acum, urmeaz` ca anchetatorii s` continue ancheta [i s` decid` ce
se va \ntâmpla \n continuare cu Gachi. La ie[irea din sediul Serviciului
Rutier, Gabriel Gachi a exclamat: „Face]i execu]ie! Am b`ut un ceai!”

Alte probleme cu oamenii legii, \n trecut
De altfel, \n trecut, Gabriel Gachi a mai avut „\ntâlniri” similare
cu oamenii legii. La mijlocul lunii ianuarie 2017, ma[ina lui Gabriel
Gachi, un Ford Kuga, bloca o cale de acces de pe esplanada Oancea,
pe strada Han T`tar. Un echipaj de la Serviciul Rutier al Poli]iei
Locale, care patrula prin zon`, i-a f`cut semn s` elibereze calea de
acces, dar Gachi ar fi refuzat.
Mai mult, echipajul de Poli]ie Local`, care l-a legitimat pe Gabriel
Gachi, a sus]inut atunci c` individul avea permisul de conducere
suspendat. |n plus, pe 17 iulie 2015, acesta a fost tras pe dreapta
de oamenii legii din localitatea |nsur`]ei, jude]ul Br`ila. Oamenii legii
au sus]inut [i atunci c` acesta [ofa cu permisul suspendat. Pe 3
ianuarie 2015, acela[i deontolog, din cauza neaten]iei, \n momentul
\n care a \ncercat s` efectueze manevra de mers cu spatele, nu s-a
asigurat [i ar fi acro[at un pieton. Tot Gabriel Gachi a mai avut
probleme [i cu alcoolul la volan. |n urm` cu aproape un deceniu,
acesta a r`mas pieton dup` ce a fost prins b`ut la volan.

Sorin PAVELESCU
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