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Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de
la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut
casa cumpărată din donații și s-a mutat
din nou în ghetou. Acum, în fața porții
stă parcat șmecherește un BMW X6
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Cum fac
banii agențiile
imobiliare din Iași!
Femeie umilită
după ce a închiriat
o garsonieră
plină cu gândaci
actualitate 8

Zece suflete, economic 6 Dezastrul din piețele Iașului!
înghesuite într-o
Spațiile publice din oraș au devenit
locuință bătrânească insalubre! Cum arată piețele din alte județe
cu două camere
Piețele Iașului au ajuns să arate ca
război. Lipsa investițiilor în
din centrul Iașului! după
modernizarea piețelor
social

4

agroalimentare a făcut ca
municipiul Iași să rămână în urma
marilor orașe din restul țării la
acest capitol. Imagini din Piețele
"Alexandru cel Bun" sau "Nicolina"
din Iași sunt mai mult decât...
O familie din Iași se străduiește din greu să
aibă o locuință a ei, acolo unde ar putea să
asigure un trai mai bun pentru cei 8 copii.
Trăiesc în două camere de câțiva metri
pătrați și oricât de mult și-ar dori, nu au
posibilitatea de a-și cumpăra propria casă

actualitate 2
O nouă lovitură pentru
lumea interlopă din Iași! Membri ai
clanului Gangal, acuzați în urma
unui scandal cât casa! Un copil
a ajuns la spital după o bătaie!

actualitate 8

Patru persoane, acuzate în cazul
„panoului ucigaș”! După o furtună,
cubul cu reclama Lidl a ucis un pieton
Anchetatorii au finalizat
cercetările în cazul "panoului
ucigaș" care a luat viața unui
ieșean chiar în centrul orașului, pe
o trecere pentru pietoni.
Procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Iași i-au
trimis în judecată pe Ioan Durbacă,
Dumitru Bogdan Rusu, RDB
Company SRL și SC Debut SRL Iași
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Protest de amploare
pentru construirea
autostr\zilor A7 [i A8!
Sute de moldoveni vor
participa la manifesta]ia
care va porni din Ia[i!
Un protest de amploare va avea loc mâine, 10 aprilie
2021, pentru construirea autostr`zilor A7 [i A8! Sute de
moldoveni vor participa la manifesta]ia ce va porni din Ia[i!
Astfel, sâmb`t`, de la ora 10:00, manifestan]ii vor pleca din
Ia[i. Este vorba despre un mar[ auto-moto pentru construirea
A7 [i A8.
Motivele mi[c`rii constau \n faptul c`, de 14 ani, autorit`]ile
de la nivel central tot promit autostr`zi în Moldova, dar stadiul
acestor proiecte este tot în faza de studiu de fezabilitate [i
proiect (\n cazul A8), finan]area unor tronsoane din A8 prin
PNRR este incert`, deoarece firmele de proiectare nu reu[esc
s` respecte termenele [i pe teren nu se lucreaz` conform
graficelor stabilite prin contract, pentru c` tronsoanele de pe
A7 din Moldova sunt întârziate ca proiectare, iar riscul este
de a nu fi prinse în PNRR (tronsonul Bac`u - Pa[cani).

Protestatarii ie[eni cer s` nu se mai
fac` licita]ii „cu dedica]ie”
Manifestan]ii din Ia[i sus]in c`, \n realitate, corup]ia [i
licita]iile „cu dedica]ie” duc la situa]ii f`r` ie[ire. Din punctul
lor de vedere, nimeni nu î[i asum` o resetare a modului de
lucru pentru o abordare eficient` a proiectelor Moldovei. Pe
de alt` parte, continu` finan]area masiv` a proiectelor de
infrastructur` din Ardeal, Bucure[ti [i Oltenia, iar Moldova
risc`, [i în acest an, s` nu primeasc` sume importante.
Protestatarii sunt de p`rere c`, \n fapt, clasa politic` din
Moldova nu reu[e[te s` dep`[easc` starea din campania
electoral`, iar subiectele principale, cum sunt investi]iile, ajung
pe un plan secundar.
În aceste condi]ii, manifestan]ii au decis s` organizeze un
mar[ auto-moto, cu plecare din mai multe localit`]i din Moldova.
Punctul de întâlnire va fi la Criste[ti - pe DN 2. Din Ia[i se
va pleca mâine, de la ora 10:00, din rond P`curari.

Care sunt revendic`rile manifestan]ilor
Protestatarii sus]in c` solicit` finan]area prin PNRR a
tronsoanelor de autostrad` din A8 [i A7: Târgu Mure[ Miercurea Nirajului (A8) - Târgu Neam] - Mo]ca (A8) - Târgu
Frumos - Le]cani (A8) - Centura de Nord a Ia[ului (A8) Foc[ani - Bac`u (A7) - Bac`u - Pa[cani (A7). De asemenea,
ace[tia cer asumarea finaliz`rii autostr`zilor A8 [i A7 conform
MPGT, HG 666/2016, Legea 291/2018, din fonduri europene
(PNRR, POT), Bugetul de Stat [i alte surse de finan]are.
„Solicit`m în regim de urgen]` o [edin]` a oamenilor de
afaceri din regiunea Moldovei [i a asocia]iilor civice din
domeniul infrastructurii cu prim-ministrul României [i cu
Pre[edintele României.
Ciprian NEDELCU
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O nou\ lovitur\ pentru lumea
interlop\ din Ia[i! Membri ai
clanului Gangal, acuza]i `n
urma unui scandal cât casa!
Un copil a ajuns la spital
dup\ o b\taie ca-n filme!
Patru membri ai clanului Gangal vor da
ochii cu magistra]ii ie[eni. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i i-au trimis \n judecat` pe
Marius Constantin Gangal, Daniel Gangal,
Emil Dumitru Gangal [i Ionu] Gangal, dup`
un scandal cât casa
Lumea interlop` din Ia[i prime[te o nou` lovitur`! Patru
membri ai clanului Gangal sunt acuza]i de producerea unui scandal
imens! |n urma incidentului de o gravitate extrem`, un copil a
ajuns la spital cu leziuni serioase. De asemenea, un patron a fost
lovit cu bâtele \n scandal.
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i i-au trimis \n judecat` pe Marius Constantin Gangal, Daniel
Gangal, Emil Dumitru Gangal [i Ionu] Gangal. Acuza]iile aduse
de anchetatorii ie[eni \n acest caz sunt de lovire sau alte violen]e,
violarea sediului profesional [i distrugere. Acum, urmeaz` ca
Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen al procesului penal.
Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus toate p`r]ile implicate
\n scandal, pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Marius Constantin Gangal, Daniel Gangal,
Emil Dumitru Gangal [i Ionu] Gangal,
acuza]i dup` un scandal
Cei patru membri ai clanului Gangal au intrat \n vizorul
oamenilor legii \n urm` cu mai bine de 5 ani. |n urma unui
scandal de o gravitate extrem`, recidivistul Daniel Gangal este
acuzat de lovire, violarea sediului profesional [i distrugere, Emil
Dumitru Gangal - de violarea sediului profesional, distrugere [i
lovire, Ionu] Gangal (recidivist) - doar de distrugere [i violarea
sediului profesional, la fel ca Marius Constantin Gangal.
„În cauz` s-a re]inut c`, în noaptea de 7 spre 8 noiembrie
2015, în intervalul orar 3:00 - 4:00, inculpa]ii, fra]i, fiind înarma]i
cu pari, au p`truns f`r` drept pe terasa acoperit` apar]inând unei
societ`]i comerciale din satul Vl`diceni, comuna Tome[ti, jude]ul
Ia[i, unde le-au aplicat mai multe lovituri persoanelor v`t`mate
V.I. (administratorul societ`]ii) [i I.G.V., fiul acestuia, provocândule suferin]e fizice [i leziuni traumatice, a c`ror gravitate a fost
evaluat` la 3-4 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, respectiv
16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Ace[tia au distrus,

totodat`, mai multe bunuri, precum scrumiere, farfurii, pahare,
sticle cu b`utur` [i deteriorând dou` mese din material plastic [i
trei scaune, apar]inând persoanei juridice v`t`mate, provocând un
prejudiciu estimat la suma de 600 de lei”, a declarat ieri Drago[
Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.

De la petrecere, la o b`taie ca-n filme pe
terasa din jude]ul Ia[i
Oamenii legii au ad`ugat c`, din fericire, pe terasa respectiv`
nu se aflau clien]i, deoarece scandalul \n care au fost implica]i
Marius Constantin Gangal, Daniel Gangal, Emil Dumitru Gangal
[i Ionu] Gangal a avut loc dup` \nchiderea programului.
„Faptele au fost comise dup` închiderea programului barului,
la sfâr[itul unei petreceri private organizat` de c`tre administratorul
persoanei juridice v`t`mate pentru membrii familei sale, la care
au participat [i inculpa]ii. Dup` terminarea petrecerii [i p`r`sirea
localului, inculpa]ii au devenit violen]i cu celelalte persoane care
au participat la eveniment. Mai apoi, ace[tia s-au întors în incinta
terasei localului prin escaladarea gardului, exercitând actele de
violen]` asupra celor dou` persoane v`t`mate. Preciz`m c` toate
persoanele beneficiaz` de prezum]ia de nevinov`]ie pân` la
pronun]area unei hot`râri judec`tore[ti definitive”, a \ncheiat primprocurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i. De altfel,
membri ai clanului Gangal au fost de mai multe ori \n aten]ia
oamenilor legii, dup` producerea unor incidente similare.
Ciprian NEDELCU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

3

EVENIMENT

Vineri, 9 aprilie

Lista proiectelor CNI `n jude]ul Ia[i.
Investi]ii de 120 de milioane de lei `n
comunele ie[ene
Lista proiectelor CNI \n jude]ul
Ia[i cuprinde câteva zeci de
proiecte \n mai multe localit`]i.
Lista Companiei cuprinde
proiecte \n unele comune
ie[ene care sunt aproape de
finalizare sau care sunt la
\nceput de drum. Alte câteva
zeci de obiective din jude]ul
Ia[i se afl` \n analiz` la nivelul
institu]iei
Proiecte legate de s`li de sport, de dispensare
sau drumuri de interes local din jude]ul Ia[i au
ajuns pe lista Companiei Na]ionale de Investi]ii
(CNI), autoritate gestionat` de Guvernul României.
Lista cuprinde investi]ii \n a[ez`minte culturale,
dar [i alte proiecte \n s`n`tate. „|n prezent, \n
jude]ul Ia[i, Compania Na]ional` de Investi]ii are
\n implementare un num`r de 21 de obiective
de investi]ii, \n valoare total` de 120 de milioane
de lei. Sunt [i alte 34 de obiective de investi]ii,
la nivelul jude]ului Ia[i, cu valoare total` de peste
300 de milioane de lei, pentru care la acest
moment se afl` \n derulare proceduri de achizi]ie
public`”, se specific` \ntr-o adres` a Companiei
Na]ionale de Investi]ii SA.

Lista proiectelor CNI \n jude]
Lista investi]iilor derulate de CNI cuprinde
construirea unui c`min cultural \n satul }u]ora

din comuna cu acela[i nume, proiect cu o valoare
de 2,6 milioane de lei. Investi]ia se afl` \n
derulare, conform listei CNI. O alt` investi]ie
este cea din satul Bogd`ne[ti, comuna Horle[ti.
Este vorba despre o sal` de sport \n valoare de
7,4 milioane de lei. De asemenea, \n list` se mai
reg`se[te [i construirea unui centru cultural \n
localitatea Erbiceni, pentru 5,6 milioane de lei.
„Pentru restul obiectivelor de investi]ii care se
reg`sesc pe listele de sintez` ale subprogramelor
derulate de CNI, finan]area se realizeaz` \n
corelare cu aloca]iile bugetare destinate Programului
Na]ional de Construc]ii de Interes Public sau
Social”, se mai arat` \n adresa CNI.

5,1 milioane de lei
pentru Observatorul
Astronomic din Ia[i
|n plus, la capitolul privind institu]ii de
\nv`]`mânt, este trecut` [i reabilitarea, consolidarea
[i refunc]ionalizarea Observatorului Astronomic
din Ia[i.
Valoarea investi]iei este de 5,1 milioane de
lei. Proiectul se afl` \n derulare. |n lista proiectelor
CNI pentru jude]ul Ia[i apare [i Centrul de
Screening [i Diagnostic \n Boli Oncologice.
Proiectul din municipiul Ia[i are o valoare de
21,7 milioane de lei. Pentru reabilitarea drumurilor
afectate de pagubele produse \n urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase din comuna
Ciorte[ti, CNI va aloca 11 milioane de lei. Pentru
refacerea [i modernizarea drumurilor calamitate
\n comuna Horle[ti, valoarea investi]iei este de

aproape 4 milioane de lei. |n decursul anului
2020, CNI a demarat o serie de investi]ii \n mai
multe comune ie[ene afectate de inunda]ii.

Proiectele CNI aprobate
pentru jude]ul Ia[i
La capitolul lucr`ri \n prim` urgen]` apare
[i reabilitarea drumurilor comunale [i s`te[ti
afectate de viituri \n comuna Vl`deni, valoarea
lucr`rilor fiind de 4.3 milioane de lei. De asemenea,
lista proiectelor CNI \n jude]ul Ia[i cuprinde [i
construirea unei baze sportive \n satul }ib`ne[ti

pentru 6,3 milioane de lei. O parte a acestor
proiecte au fost ini]iate \n 2020. O alt` sal` de
sport vizat` este [i cea din comuna Mogo[e[tiSiret, din satul Tudor Vladimirescu, valoarea
investi]iei fiind de 8,4 milioane de lei. O alt`
sal` de sport este [i cea din satul Storne[ti,
comuna Sine[ti, lucrare de 8,1 milioane de lei.
|n fine, construirea [i dotarea sediului Prim`riei
din comuna Ciorte[ti a fost prins` la CNI pentru
3,6 milioane de lei.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Veste important\ pentru [oferi. 78 de
locuri de parcare vor fi `nchiriate `n Ia[i.
Iat\ lista zonelor vizate de Prim\rie
Direc]ia Exploatare Patrimoniu (DEP), direc]ie subordonat` Prim`riei, va scoate la \nchiriat o
nou` serie de locuri de parcare \n municipiul Ia[i. Licita]iile vor avea loc \n zonele Libert`]ii [i
Petre }u]ea, ambele din cartierul Nicolina. Licita]iile vizeaz` \nchirierea a 78 de locuri de parcare
pe cele dou` artere, procedurile urmând a avea loc \n zilele de 20 [i 22 aprilie 2021. |n ultima
perioad`, DEP a desf`[urat mai multe licita]ii legate de \nchirierea unor locuri de parcare \n mai
multe cartiere din municipiul Ia[i. |n plus, municipalitatea a implementat recent [i plata prin SMS
a locurilor de parcare din ora[, un sistem mult mai facil pentru conduc`torii auto.

Locuri de parcare \n Ia[i. 21 de spa]ii \n strada Petre }u]ea
O prim` licita]ie de acest gen va avea loc \n data de 20 aprilie 2021. Procedura se va desf`[ura
prin intermediul telefonului mobil, conform oficialilor municipalit`]ii ie[ene. „|n data de 20 aprilie
2021, de la ora 10:00, utilizând aplica]ia WhatsApp, va avea loc licita]ia public` cu strigare pentru
\nchirierea a 21 de locuri de parcare. Este vorba despre locurile cu numerele de la 2 la 22, situate
\n parcarea de re[edin]` din strada Petre }u]ea, num`rul 10. Drept de participare la licita]ie au
locatarii din blocurile 836, 837, 838 [i 839. Data limit` de depunere a dosarelor este 15 aprilie
2021, ora 13:00”, au ar`tat cei de la Prim`ria Ia[i.
O alt` licita]ie derulat` \n perioada urm`toarea este cea pentru \nchirierea a 57 de locuri \n
zona str`zii Libert`]ii din cartierul ie[ean Nicolina. Reprezentan]ii municipalit`]ii au ar`tat c`
procedura se va desf`[ura \n data de 22 aprilie 2021. „Procedura din data de 22 aprilie 2021 va
avea loc cu \ncepere de la ora 10:00. Licita]ia public` vizeaz` \nchirierea a 57 de locuri de parcare
cu numerele de la 18 la 74, toate fiind situate în parcarea de re[edin]` din strada Libert`]ii, nr.
10. Drept de participare la licita]ie au locatarii din blocurile 649, 650, 651, 652 [i 653. Data limit`
de depunere a dosarelor este 20 aprilie 2021, ora 13:00”, au mai spus cei de la Prim`ria Ia[i. De
la \nceputul anului [i pân` \n prezent au fost derulate mai multe licita]ii pentru \nchirierea unor
parc`ri.

Proiecte pentru parc`rile din municipiul Ia[i

01.04.2021
Comunicat de presa
SC RAMI SRL anunta lansarea proiectul cu titlul Cerere Fonduri Europene – Granturi
pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” proiectt nr RUE ___3791__ înscris
vQFDGUXO0ČVXULLµ*UDQWXULSHQWUXFDSLWDOGHOXFUXµLQVVWLWXLWČSULQ28*QU
130/2020.
Proiectul se GHUXOHD]Č SHRSHULRDGDGHPD[LPOXQLîncepând cu data VHPQČULL
contractului de ILQDQĩDUH FX0LQLVWHUXO(FRQRPLHL(QHUUJLHLVL0HGLXOXLGH$IDFHUL
AIMMAIPE UHVSHFWLYSC Rami SRL
a din fonduri externe
2ELHFWLYXOSURLHFWXOXLîl UHSUH]LQWČ sprijinirea financiara
PSHWLWLYLWDWH-LQ
QHUDPEXUVDELOHDIHUHQWH3URJUDPXOXL2SHUDWLRQDO&RP
contH[WXOFUL]HL&29,'SUHFXPVLDOWHPDVXULLQGRPHQLXOIRQGXULORUHXURSHQH
3URLHFWXODUHSULQWUHSULQFLSDOHOHUH]XOWDWHXUPČWRDUHOOH
-PHQĩLQHUHD DFWLYLWČĩLL SHRSHULRDGDGHPLQLPOXQL
QFDIDĩČGHGDta depunerii
-PHQĩLQHUHD/suplimentarea QXPČUXOXL ORFXULORUGHPXQ
GČULLJUDQWXULORU
FHUHULLSHRSHULRDGČGHPLQLPXPOXQLODGDWDDFRUG
HDWRWDOD GLQFDUH
9DORDUHDSURLHFWXOXLHVWHGH521 YDORDUH
 OHLJUDQWVL
lei cofinanĩare.
SULQ3URJUDPXO
3URLHFWFRILQDQĩDWGLQ)RQGXO Eurropean GH'H]YROWDUH5HJLRQDOD
5
2SHUDĩLRQDO &RPSHWLWLYLWDWH 
-2020]

3HUVRDQČGHFRQWDFW7$1$6$/8
8&,$1
www.popasrami.ro
m
popasrami@yahoo.com


|n afara spa]iilor de re[edin]` pentru parc`rile din Ia[i, municipalitatea a demarat o serie de
proiecte pentru parc`ri publice. O astfel de investi]ie este cea privind \nfiin]area unor parc`ri publice
la intr`rile din municipiul Ia[i. Investi]iile au fost incluse de municipalitate \n Planul Na]ional de
Redresare [i Rezilien]` pentru o eventual` finan]are. Vizate sunt zone precum intrarea dinspre
Tome[ti, cea dinspre Holboca, zona ERA sau o alt` zon` din cartierul Dacia.
Vlad ROTARU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Zece suflete, `nghesuite `ntr-o locuin]\
b\trâneasc\ cu dou\ camere din centrul
Ia[ului! Fiecare membru al familiei are la
dispozi]ie doar 4 metri p\tra]i. Condi]iile de
trai sunt `nfior\toare. Stâlpul casei:
ıDumnezeu ne-a binecuvântat cu copii‰
O familie din Ia[i se str`duie[te din greu
s` aib` o locuin]` a ei, acolo unde ar
putea s` asigure un trai mai bun pentru
cei 8 copii. Tr`iesc \n dou` camere de
câ]iva metri p`tra]i [i oricât de mult [i-ar
dori, nu au posibilitatea de a-[i cump`ra
propria cas`. Copiii cresc [i au nevoi la fel
de mari, pe care salariile celor doi nu le
acoper`. Familia face un apel la cei care
ar putea da o mân` de ajutor
Condi]iile grele \n care locuiesc de trei ani zece suflete par
c` nu se vor mai schimba vreodat`. Nicolae [i Maria M`ncianu
sunt c`s`tori]i de 25 de ani [i au 12 copii. |n prezent au \n grij`
8 dintre ei, cel mai mare are 16 ani, iar cel mai mic, 4 ani.
Ceilal]i 4 copii sunt majori [i [i-au \ntemeiat propria familie.
Minorii merg la [coal` [i la gr`dini]`, iar p`rin]ii doresc s` \i
sus]in` cât mai mult, ca s` aib` parte de educa]ie. Nicolae lucreaz`
ca taximetrist de 12 ani, iar Maria a devenit asistent personal
pentru feti]a de 10 ani, Natalia, diagnosticat` cu sindromul Down
[i \ncadrat` \n gradul I de handicap. Banii ajung pentru traiul de
zi cu zi, pentru facturi [i cheltuielile pentru [coal`, dar nu \[i
permit s` fac` economii. Nu mai au decât o singur` speran]` [i
cea mai mare, [i anume, ca \ntr-o bun` zi, s` poat` spune unui
loc numai al lor „acas`”.

Fiecare ban pe care l-au câ[tigat
a asigurat traiul de zi cu zi. |n ciuda
condi]iilor grele, au refuzat
s` lase copiii \n centrele de plasament
Nicolae are vârsta de 40 de ani, iar so]ia lui, Maria, 39 de
ani. Ambii provin dintr-o familie s`rac`, f`r` posibilit`]i. Nu au
mers s` cer[easc`, s` lucreze \n str`in`tate [i s`-[i lase copiii de
izbeli[te, [i nici nu au b`ut banii din aloca]ii. |n schimb, au ales
s` lucreze. O perioad` au muncit chiar [i cu ziua, ca s` asigure
hrana pentru cei 12 copii. |n pofida posibilit`]ilor limitate, au ales
mereu s` pun` copiii pe primul loc [i au refuzat s` \i abandoneze
la centrele de plasament. „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii.
Am \ntâlnit persoane care aveau posibilit`]i, dar nu puteau avea
copii. Noi, \n cei 25 de ani de când suntem \mpreun`, avem 12.
Doi dintre copii sunt cu probleme de s`n`tate, dar am reu[it s`
\i punem pe picioare, restul sunt s`n`to[i. Este feti]a de 10 ani,
care are sindromul Down, este \n clasa a III-a la o [coal` cu
program special. Când a n`scut-o so]ia, noi nu [tiam ce \nseamn`
aceast` boal`, iar cei de la Direc]ia pentru Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului au vrut s` o ia, dar noi nu am acceptat. Orice
ar fi, o s` avem grij` [i de ea cum avem [i de ceilal]i. Nu vrem
s` fie dat` la o parte, vrem s` aib` o via]` cât se poate de
normal`. Mai are probleme la genunchi, nu poate merge drept
sau s` alerge normal. Am vorbit cu medicul s` o oper`m, dar
a[tept`m s` treac` pandemia asta. Mad`lin are 7 ani [i a fost
diagosticat cu epilepsie de la 6 luni, de doi ani nu a mai f`cut
nicio criz`, dar continu`m cu tratamentul pân` când, treptat, va
sc`pa de el”, a povestit Nicolae M`ncianu.

tehnic`. Asta pentru c`, spun ei, au \naintat o cerere c`tre autorit`]i
pentru a extinde spa]iul locuin]ei, dar din cauza vechimii mari [i
a riscului de a se d`râma peste ei, cererea a fost respins`. Dorin]a
lor cea mai mare este s` aib` o buc`t`rie, unde toat` familia s`
aib` loc la mas`. Acum, cina se ia pe o mas` improvizat`, format`
din scaune. Pere]ii imobilului sunt \mbiba]i de fumul provenit de
la soba care le asigur` \nc`lzirea pe timpul iernii [i de aburii de
la mâncarea de pe aragaz. Oricât ar \ncerca s` scape de mucegai,
este imposibil. De[i au \ndreptat tavanul [i au schimbat podeaua,
nu au putut face mai mult de atât \n cei 40 de metri p`tra]i.
„Ne-am dorit s` punem un du[, dar nu am putut s` ne extindem
baia, fiindc` nu ar rezista pere]ii. Aburii de la mâncare din spa]iul
mic se r`spândesc \n cele dou` camere, afectând pere]ii, aerul.
Ca s` ajut`m copiii, fiindc` noi nu avem mult` [coal`, i-am \nscris
la after school. Acolo e important c` \i ajut` la teme. Dac` o s`
le plac` [coala, cum o s` putem, o s` ne lupt`m s` reu[easc`
s` aib` o educa]ie, s` ajung` ceva \n via]`”, a explicat tat`l
copiilor.

O [ans` la un trai mai bun pentru ei [i copii
ar fi o cas` a lor. Cei mici nu vor decât s`
aib` un loc unde s` ia masa \mpreun`
Veniturile lunare sunt ob]inute din salariul de asistent personal
al Mariei, de 1.490 de lei, cei 1.600-1.800 de lei din taximetrie
pe care \i câ[tig` Nicolae [i aloca]iile copiilor. Din aceast` sum`
asigur` hrana de zi cu zi, pachete la [coal` [i pl`tesc facturile
pentru \ntre]inere. Nu au \ns` posibilitatea s` strâng` suficien]i
bani pentru achizi]ia unei locuin]e. „Sunt 50-60 de lei pe zi, nu
pot spune c` la sfâr[itul lunii am un salariu. Ce câ[tig \ntr-o zi,
asigur pentru traiul de a doua zi, de asta nu am liber, lucrez
continuu. La ora[ este greu, pe când la ]ar` am putea lucra [i
cu ziua, am putea pune \ntr-o gr`din` mic` verde]uri, cartofi [i
multe altele, ca s` avem ce pune pe mas`. |n ora[ \]i cumperi

tot, copiii v`d la magazin una-alta, nu po]i s` nu le dai. Ne-ar
ajuta foarte mult s` avem o cas` a noastr` undeva, chiar [i la
kilometri distan]` de ora[, dar unde s` le putem asigura copiilor
condi]ii mai bune. Când n-o s` mai fim noi, s` aib` unde s`
r`mân`, nu se [tie niciodat` ce se poate \ntâmpla”, a mai povestit
ie[enul.
Cei care doresc s` \i ajute cu \mbr`c`minte, rechizite sau
pachete pe cei 8 copii: Darius de 16 ani, Sidonia 14 ani, Cosmina
12 ani, Natalia 10 ani, Adelina 8 ani, M`d`lin 7 ani, Rare[ 6 ani
[i Antonia de 4 ani, pot merge la adresa str. Brându[a, nr. 15,
din Ia[i. De asemenea, orice sprijin, cât de mic, din partea
oamenilor cu suflet, poate fi f`cut apelând num`rul de telefon:
0749.429.874 sau direct prin dona]ie \n contul bancar al Mariei
M`ncianu: RO70 RZBR 0000 0600 2122 6128.
Alexandra ABONICESEI

Locuin]a lor este o anex` cu dou`
camere. Pe cei 40 de metri p`tra]i
\nva]`, m`nânc` [i dorm zece suflete
Locuiesc \n dou` camere, \ntr-o locuin]` oferit` de Prim`ria
Ia[i. Spa]iul nu permite amenajarea unei buc`t`rii. Toaleta este
format` doar dintr-un vas WC [i o chiuvet` racordat` la instala]ia
de ap`. Despre du[ nu se poate aduce vorba, nu exist` o solu]ie
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Peste 152.000 de vaccin\ri cu Pfizer, Moderna
[i AstraZeneca [i 282 de reac]ii adverse,
`nregistrate `n jude]ul Ia[i. Doar câteva
cazuri au avut nevoie de tratament `n urgen]\
Unele persoane care au reac]ii adverse
post-vaccinare se prezint` \n UPU de la
Spitalul „Sf. Spiridon” Ia[i. Num`rul
persoanelor vaccinate anti-COVID-19 din
jude]ul Ia[i care au prezentat efecte
adverse a ajuns la 282. Pân` \n prezent au
fost administrate 152.068 doze de vaccin.
Medicii ie[eni nu au \ntâlnit niciun caz
grav, toate fiind tratate imediat dup`
apari]ie
În cadrul Campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, \n
jude]ul Ia[i, au fost efectuate, pân` pe data de 8 aprilie 2021,
152.068 de vaccin`ri cu Pfizer, Moderna [i AstraZeneca. Din acest
num`r total de persoane imunizate, 88.019 au fost vaccinate cu
prima doz` [i 64.049 cu cea de-a doua doz`. Pe data de 07 aprilie
2021 au fost vaccinate 1.722 de persoane, dintre care 501 persoane
au primit prima doz` [i 1.221 de persoane au primit cea de-a
dou` doz`. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat
282 de reac]ii adverse u[oare. La Unitatea de Primiri Urgen]e
(UPU) din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon” din Ia[i au ajuns
doar câteva cazuri, evaluate [i tratate f`r` a necesita internare.
La \nceputul lunii februarie a ajuns la UPU Ia[i prima pacient`
cu o reac]ie post-vaccinare. Femeia avut nevoie de investiga]ii
medicale de specialitate dup` ce i-a ap`rut o erup]ie cutanat` pe
fa]` [i pe picioare. Pe 7 aprilie 2021 a ap`rut alt caz. Este vorba
despre o ie[eanc` imunizat` cu vaccinul Pfizer, care a ajuns la
spital cu o reac]ie advers` determinat`, spun medicii, pe fondul
afec]iunilor de care sufer`. „O pacient` \n vârst` de 65 de ani
din jude]ul Ia[i a ajuns la UPU dup` ce a avut o reac]ie advers`
post-vaccinare. Sufer` de astm, hipertensiune [i hipertiroidism,

ceea ce a favorizat aceast` reac]ie. A venit cu o sângerare nazal`,
dar a fost tratat` [i a plecat acas`. Au fost pu]ine cazuri prezente
\n UPU dup` o reac]ie post-vaccinare, toate fiind moderate [i
tratate \n cel mai scurt timp. Nu au fost cazuri grave”, a declarat
prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU SMURD Ia[i.

Cinci pacien]i au decedat \ntr-o zi la Ia[i.
Num`rul de decese a ajuns la 720
În jude]ul Iasi, în intervalul 7 - 8 aprilie 2021 s-au înregistrat
5 decese în rândul persoanelor confirmate pozitiv, num`rul total
de decese fiind 720. Paturile, inclusiv cele ATI, din spitalele suport
COVID-19, conform raport`rilor din data de 8 aprilie 2021, erau
ocupate \n num`r de 462, dintre care 66 erau paturi ATI. Situa]ia
cu privire la gradul de ocupare pentru paturile ATI era urm`toarea:
9 paturi ocupate la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase, 7 paturi la
Spitalul de Pneumoftiziologie, 7 paturi la Spitalul Municipal Pa[cani,
5 paturi la Spitalul de Recuperare, 6 paturi la Spitalul C.F. Ia[i,
19 paturi ATI la Spitalul de Neurochirurgie [i 13 la Spitalul „Sf.
Spiridon”. Conform datelor centralizate la nivelul Direc]iei de
S`n`tate Public` (DSP) Ia[i, s-au emis în total 39.969 de decizii
pentru persoanele aflate în izolare [i 40.676 de decizii pentru
persoanele aflate în carantin`.

Un singur pat liber \n sec]ia
de Terapie Intensiv` pentru
pacien]ii infecta]i cu coronavirus

era ieri un sigur pat ATI liber \n cadrul sec]iei de la Spitalul
C.F. Ia[i. În spitalele suport COVID-19 din jude]ul Ia[i mai erau
libere ieri 122 de paturi: 16 paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase,
3 paturi la Spitalul Or`[enesc Hârl`u, 19 paturi la Spitalul de
Recuperare, 34 de paturi la Spitalul C.F. Ia[i, 13 paturi la Spitalul
Militar [i 48 de paturi la Spitalul C.F. Pa[cani. La Spitalul Clinic
de Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna” Ia[i, centru suport
COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de asisten]` medical`
de specialitate, era liber un pat ATI. Totodat`, conform datelor
centralizate la DSP Ia[i, se aflau \n izolare 2.286 de persoane,
iar 1.497 de persoane erau carantinate la domiciliu.
Alexandra ABONICESEI

Pân` ieri, 8 aprilie 2021, de la debutul pandemiei COVID-19,
pe teritoriul jude]ului Ia[i au fost confirmate 39.797 cazuri cu
persoane infectate cu coronavirus. |n intervalul 7 - 8 aprilie au
fost diagnosticate 169 de persoane, iar 46 dintre pacien]ii COVID19 au fost externa]i din unit`]ile medicale. |n jude]ul Ia[i mai

Cvadruple]ii n\scu]i din mama confirmat\ cu
COVID-19 au `mplinit o lun\ de când au ap\rut
pe lume. Micu]ii au luat `n greutate,
iar `n câteva s\pt\mâni ar putea fi externa]i
Cvadruple]ii n`scu]i din mama confirmat`
pozitiv cu coronavirus serbeaz` o lun` al`turi de
cadrele medicale de la Maternitatea „Cuza
Vod`” din Ia[i. Medicii sunt optimi[ti cu privire
la evolu]ia lor, dup` ce \n aceste s`pt`mâni nu
au ap`rut complica]ii [i au reu[it chiar s` ia \n
greutate
Cei patru fr`]iori n`scu]i pe 9 martie 2021 la Maternitatea
„Elena Doamna” din Ia[i, de o mam` confirmat` cu virusul COVID19, \mplinesc ast`zi o lun` de via]`. Ca ni[te adev`ra]i lupt`tori,
b`ie]ii au devenit micile vedete de la Sec]ia de Neonatologie de
la Maternitatea „Cuz` Vod`”. |n aceste s`pt`mâni, au avut o
evolu]ie bun`. Alexandru, Robert, Lucian [i Luca vor mai sta \nc`
o lun` \n spital. Pe data de 23 martie, când au \mplinit dou`
s`pt`mâni, medicii au anun]at c` au recuperat greutatea de la
na[tere. Au fost n`scu]i cu greutatea corporal` cuprins` \ntre
1.480 [i 1.820 de grame. |n mod normal, copiii au la na[tere
\ntre 2.300-2.400 grame. |n cazul prematurilor, ace[tia vor putea
fi externa]i atunci când vor atinge greutatea de 2.500 de grame.
Medicii sunt optimi[ti [i sper` c` evolu]ia lor va continua s` fie
la fel de bun` [i c` nu vor ap`rea complica]ii. Fr`]iorii vor fi
monitoriza]i \n cadrul maternit`]ii pân` la vârsta de 2 ani.

de 2.500 de grame. Ulterior, trebuie evalua]i audiologic, oftalmologic,
iar pe termen lung este necesar` recuperarea motorie, cognitiv`
[i de limbaj. Cei 4 micu]i au avut la na[tere 1.489, 1.520, 1.600
[i 1.820 de grame. |n ultimele dou` s`pt`mâni au \nceput treptat
s` ia mai mult \n greutate. „Nu au ap`rut complica]ii, iar cel care
la na[tere a avut 1.430 de grame [i care a avut probleme digestive
[i-a revenit. Au luat \n greutate, acum au ajuns chiar la 2.300 de
grame, unul dintre ei are 1.900 de grame. Noi sper`m ca dup`
\nc` o lun` s` \i putem externa cu bine din spital”, spune prof.
dr. Maria Stamatin, medic primar pediatrie-neonatologie, sef sec]ie
Neonatologie II \n cadrul Maternit`]ii „Cuza Vod`” din Ia[i.

Na[terea micu]ilor a fost
o premier` \n România

Venirea pe lume a celor patru fr`]iori a fost o premier` medical`
na]ional`, fiind primul caz de cvadruple]i n`scu]i din mam` COVID19 pozitiv`. Liliana B`lan, mama de 37 de ani, a fost diagnosticat`
pe 8 martie 2021 cu coronavirus, iar a doua zi a n`scut la
Maternitatea „Elena Doamna” din Ia[i. Cvadruple]ii au avut rezultatul
testului negativ, dar fiind n`scu]i prematur, au nevoie de \ngrijire
\n sec]ia de Terapie Intensiv` la Maternitatea „Cuz` Vod`” din Ia[i.
|n perioada pandemiei au mai fost na[teri din mame confirmate
pozitiv cu coronavirus [i niciun nou-n`scut nu a fost depistat cu
infec]ia. „Pacienta prezenta infec]ie cu SARS-CoV-2, cu trombocitopenie,
Cei patru fra]i sunt aproape de greutatea
dar [i defect septal atrial operat în antecedente. Echipa de medici
potrivit`. Medicii sper` c` dup` o lun` \i
obstetricieni, anestezi[ti [i neonatologi a extras prin opera]ie cezarian`
vor putea pune \n bra]ele p`rin]ilor
4 copii de sex masculin, cu greut`]i între 1.400 [i 1.800 de grame,
Alexandru, Robert, Lucian [i Luca au fost n`scu]i prin cezarian` care s-au adaptat bine la via]a extrauterin`”, au anun]at medicii de
dup` 34 de s`pt`mâni de sarcin`. Cei patru fr`]iori vor sta interna]i la Maternitatea „Elena Doamna” din Ia[i.
Alexandra ABONICESEI
\n sec]ia de Neonatologie pân` vor ajunge la greutatea potrivit`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Dezastrul din pie]ele Ia[ului! Imagini
de groaz\ din locurile frecventate
zilnic de mii de persoane. Spa]iile
publice din ora[ au devenit insalubre!
Iat\ cum arat\ pie]ele din alte jude]e
Pie]ele Ia[ului au ajuns s` arate ca dup`
r`zboi. Lipsa investi]iilor \n modernizarea
pie]elor agroalimentare a f`cut ca
municipiul Ia[i s` r`mân` \n urma marilor
ora[e din restul ]`rii la acest capitol.
Imagini din Pie]ele „Alexandru cel Bun”
sau „Nicolina” din Ia[i sunt mai mult
decât sugestive, fa]` de pie]ele din alte
ora[e din România, precum Cluj-Napoca
sau Oradea, unde s-a investit masiv \n
ultimii ani
Diferen]e ca de la cer la p`mânt. Cele mai importante pie]e
agroalimentare din municipiul Ia[i, administrate de Eco Pia]a SA,
se prezint` la ani lumin` fa]` de pie]ele similare din alte ora[e ale
]`rii. Lipsa investi]iilor \n infrastructura din pie]ele Ia[ului a dus
municipiul pe o list` a ru[inii la nivelul administra]iei din acest
sector. Prim`ria Ia[i nu a investit mai nimic \n ultimii ani \n pie]ele
din ora[ [i se vede de cum intri \n acestea. Societatea care se
ocup` de administrarea pie]elor din municipiul Ia[i a avut grij` ca
\n ultimii ani s` \[i prind` mai mul]i bani pentru salarii \n buget
decât \n investi]iile din aceste spa]ii. |n tot acest timp, administra]iile
locale din Cluj-Napoca, Timi[oara, Alba Iulia sau Oradea au modernizat
aceste spa]ii publice pentru produc`torii agricoli. Imaginile prezentate
pe site-ul www.bzi.ro sunt mai mult decât sugestive.

Pie]ele Ia[ului: investi]ii zero, afaceri pe
spatele produc`torilor
Pie]ele din Ia[i sunt gestionate de societatea Eco Pia]a SA,
condus` de controversatul Cristinel St`ric`. Societatea aflat` \n
subordinea celor de la Prim`ria Ia[i administreaz` Pia]a „Alexandru
cel Bun”, Pia]a „Nicolina”, Pia]a „Sudului” (CUG), Pia]a „P`curari”,
Pia]a „Dacia”, Pia]a „Hala Central`”, Bazarul, Târgul de Cherestea
sau Talciocul. Eco Pia]a SA a avut \n gestionare [i Hotelul „Municipal”,
cl`dire luat` de Prim`rie [i transformat` \n spa]iu de cre[`. Investi]iile
se pot num`ra pe degetele de la o mân`, iar de o nou` pia]` \nc`
nu poate fi vorba. Ultimele pie]e ridicate \n ora[ au fost \n 1999,
Pia]a „Alexandru cel Bun”, [i \n anul 2000, Pia]a „Independen]ei”
(celebrul „Muzeu al P`trunjelului”), [i asta la ini]iativa fostului edil
Constantin Simirad. De atunci au fost derulate lucr`ri de \ntre]inere,
\ns` acestea nu au eviden]iat cu nimic pie]ele Ia[ului.

Salarii nesim]ite pentru cei care
administreaz` pie]ele Ia[ului
La Eco Pia]a SA, situa]ia din ultimii ani a fost una extrem
de proast`. Investi]iile \n pie]e au lipsit cu des`vâr[ire, \ns`

directorul Cristinel St`ric` a avut grij` s` fac` bugetul direc]iei
\n a[a fel \ncât salariul s`-i creasc`. {i asta \n plin` pandemie
COVID-19 \n decursul anului trecut. La Eco Pia]a SA au fost
f`cute [i anchete penale dup` sesiz`ri legate de suprataxarea
celor care închiriau o tarab` la numeroase cazuri cu privire la
actele de provenien]` ale m`rfurilor. Cu toate acestea, pie]arii
continu` s`-[i vând` marfa \n condi]ii care las` de dorit, imaginile
al`turate fiind mai mult decât sugestive.

Imagini din pie]ele din Cluj-Napoca
Dac` situa]ia din pie]ele Ia[ului este la p`mânt, \n alte zone
din ]ar` lucrurile stau taman invers. De exemplu, administra]ia
condus` de Emil Boc \n Cluj-Napoca a avut grij` s` investeasc`
\n modernizarea pie]elor din ora[. De exemplu, pentru Pia]a
„Hermes” din Cluj-Napoca s-au alocat 2,4 milioane de lei, suprafa]a
halei fiind de peste 1.000 mp. Spa]iile arat` corespunz`tor, iar
tarabele sunt modernizate. Pia]a „Zorilor” a fost modernizat` acum
circa cinci ani pentru 1 milion de lei, suprafa]a halei fiind de 538
mp. |n Cluj-Napoca sunt cinci pie]e administrate de municipalitate,
respectiv Pia]a „Zorilor”, „Hermes”, „Grigorescu”, „Flora” [i „IRA”,
acestea fiind acoperite tocmai pentru ca produc`torii [i comercian]ii
s`-[i poat` vinde marfa \n condi]ii cât mai propice. |n plus, atât
anul trecut, cât [i \n acest an, \n plin` pandemie COVID-19, au
fost g`site solu]ii clare pentru comercian]i, \n vreme ce la Ia[i a
fost o adev`rat` bâlbâial`.

Proiect de modernizare
a pie]elor din Oradea
O situa]ie asem`n`toare este [i la Oradea, care a suferit cea
mai important` transformare din ultimii ani printre marile ora[e
ale ]`rii. Fa]` de pie]ele din Ia[i, Oradea are cinci pie]e publice.
De exemplu, Pia]a „Rogerius” are o suprafa]` de 10.171 mp [i
este \mp`r]it` pe trei tronsoane [i un etaj, fiecare având spa]ii
comerciale [i mese cu produse Bio [i mese cu sector flori, module
sau pentru produse lactate. Pia]a „Decebal” din Oradea are o
suprafa]` de circa 2.800 de metri p`tra]i [i este \mp`r]it` pe mai
multe sectoare. Este vorba de sectorul Construc]ii, cu 24 de spa]ii
comerciale, de sectorul Legume-fructe, cu 184 mese, de sectorul
Bazar [i diverse, cu 35 module, de sectorul Diverse, cu 86 mese
[i de Hala de lactate, cu module cu vitrine. Autoritatea local` a
lansat anul trecut un proiect privind amenajarea [i transformarea
Pie]ei „Cetate”, spa]iu gestionat de Administra]ia Domeniului Public
Oradea.
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|n Timi[oara, ca la Ia[i.
Scandal pe investi]iile din pie]e
Iat` [i care este situa]ia \n pie]ele din alte ora[e din România.
|n municipiul Timi[oara sunt 11 pie]e administrate de Prim`ria
ora[ului, publice. Acestea sunt administrate de c`tre compania
Pie]e SA, subordonat` Prim`riei municipiului Timi[oara. Pie]ele
din Timi[oara se prezint` \n condi]ii ceva mai bune decât cele
de la Ia[i. Recent \ns`, \n ora[ul de pe Bega a izbuncit un scandalmonstru \ntre noul primar Dominic Fritz [i Ionu] Nasleu, directorul
de la Pie]e SA. Ultimul a acuzat c` Prim`ria nu a investit nimic,
\n vreme ce primarul i-a cerut demisia directorului dup` un
incendiu la pia]a de flori. Nasleu a sus]inut c` Pie]e SA a acumulat
datorii pentru c` a f`cut investi]ii \n toate spa]iile \n locul Prim`riei.
Pie]ele Timi[oarei sunt acoperite [i mult mai spa]ioase decât cele
ale Ia[ului.
O pia]` modern` a fost inaugurat` acum câ]iva ani \n municipiul
Vaslui. Investi]ia \n Pia]a Agroalimentar` „Traian” s-a \ntins pe o
suprafa]` de circa 2.200 de metri p`tra]i, investi]ia la vremea
respectiv` fiind de 3,5 milioane de lei. A fost considerat` ca fiind
cea mai modern` pia]` din Moldova.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Pandemia COVID-19 a generat o cre[tere a
num\rului asigur\rilor de via]\ sau de
s\n\tate, `n Ia[i. Andrei Postelnicu, broker
`n asigur\ri: ıAvem asigur\ri interna]ionale
de s\n\tate de 2 milioane de dolari‰
Potrivit speciali[tilor din domeniul
asigur`rilor, cre[terea a fost de 30 la sut`
\n anul 2020, comparativ cu anul 2019, \n
ceea ce prive[te asigur`rile de via]`.
Astfel, clien]ii vor s` fie siguri c` familia
este \n siguran]` din punct de vedere
financiar dac` apare decesul din cauza
\mboln`virii cu noul coronavirus
Num`rul poli]elor de asigurare de via]` \ncheiate \n ultimul
an, \n Ia[i, a crescut cu 30 la sut`.
Potrivit lui Andrei Postelnicu, broker \n asigur`ri, cei mai
mul]i clien]i sunt tinerii care vor s` \ncheie astfel de poli]e de
asigurare \n contextul pandemiei COVID-19. „|n general, clien]ii
cu vârste \ntre 25 [i 45 de ani, din ce am observat, sunt clien]ii
care vor asigur`ri de via]`. Nu vor s` a[tepte la cozi interminabile
pentru avea parte de servicii medicale. Noi românii, \n general,
punem mai mult pre] pe tabl`, adic` pe ma[ini (n.r.-râde), decât
pe propria via]`. Cred c` asigur`rile de via]` ar trebui s` fie
prioritare, [i al`turi de cele de s`n`tate, nu ar trebui s` lipseasc`
din nicio cas`. Unele companii, \n cazul asigur`rilor de via]`,
ofer` desp`gubiri pentru decesul cauzat de infectarea cu noul
coronavirus. |n portofoliul nostru nu a fost, pân` acum, nicio
desp`gubire pentru caz de deces din cauza infect`rii cu SARSCoV-2”, sus]ine Andrei Postelnicu, broker \n asigur`ri, care spune
c` se observ` o cre[tere [i a asigur`rilor de s`n`tate \n ultimul
an.

Pandemia COVID-19 a determinat
tot mai mul]i ie[eni s` \[i fac`
asigur`ri de via]` sau de s`n`tate
|n func]ie de poli]a de asigurare [i ce anume acoper` aceasta,
sunt persoane care pl`tesc sute de lei lunar pentru desp`gubiri

\n valoare de câteva milioane de dolari, cum este cazul interven]iilor
chirurgicale din str`in`tate. „|ntr-adev`r, o asigurare privat` de
s`n`tate a venit \n ajutorul sistemului public de s`n`tate, care a
fost «sufocat», s` zicem, din cauza pandemiei. Clien]ii sunt mai
precau]i \n contextul pandemiei [i doresc s`-[i pun` la ad`post
siguran]a familiei \n cazul \n care apare un deces sau o spitalizare
ca urmare a \mboln`virii cu virusul SARS-CoV-2. Dac` vorbim
strict de afec]iunile oncologice, de exemplu cancerul, pentru c`
aici e o problem`, apar din ce mai multe cazuri de cancer la
persoane tinere, s-au \ncheiat [i aici asigur`ri de s`n`tate \n
ultimul an. Pentru o poli]` care asigur` 20.000 de euro, clien]ii
pl`tesc 35 de lei pe lun`. O poli]` care s` acopere doar interven]iile
chirurgicale porne[te de la 55 de lei pe lun` pân` la 150 - 200
de lei pe lun`, dac` dore[ti s` acopere interven]ii chirurgicale \n
afara ]`rii, de exemplu. Dac` vorbim de interven]ii chirurgicale,
vorbim de suma asigurat` \n valoare de 10.000 de lei, minimum.
Avem asigur`ri interna]ionale de s`n`tate pentru interven]ii
chirurgicale, cum este transplantul de organe, cu sume cuprinse
\ntre 1 milion de dolari [i nelimitat, \n func]ie de bugetul pe care
\l are clientul”, mai spune Andrei Postelnicu, broker \n asigur`ri,
care estimeaz` o cre[tere de 20 la sut` \n acest sector al
asigur`rilor.
Una dintre cele mai mari asigur`ri de via]` \ncheiate de un
tân`r ie[ean este pentru desp`gubiri, de 600.000 de euro, \n cazul
apari]iei unui deces.

Andrei Postelnicu: „S-a \nregistrat
o cre[tere cu 40 la sut` a
primelor de asigurare, \n anul 2020,
comparativ cu 2019”
Astfel, la nivelul pie]ei din România, \n 2020 au fost \ncheiate
16 milioane de poli]e de asigurare.
La nivel na]ional, num`rul asigur`rilor de s`n`tate a crescut
anul trecut cu 17 la sut`, iar la Ia[i, s-a \nregistrat o cre[tere cu

40 la sut` a primelor de asigurare, indiferent de tipul poli]ei de
asigurare.
Astfel, a crescut interesul clien]ilor [i pentru asigur`rile
locuin]elor, dar [i cele agricole. „Asigurarea locuin]ei este obligatorie
[i cei care sunt prin[i c` nu au \ncheiat aceste poli]e sunt amenda]i
cu pân` la 500 de lei. Am observat c` tot mai multe persoane
\ncheie poli]e de asigurare pentru locuin]e, inclusiv pentru furt,
daune provocate de fluxul de tensiune, incendii, explozii, inunda]ii
provocate de vecini. La poli]ele RCA se va face decontare direct`
\n cazul unei daune. |n ceea ce prive[te asigur`rile agricole, anul
trecut, din cauza secetei, au venit tot mai mul]i fermieri s` \[i
fac` asigur`ri. De exemplu, anul trecut am avut o daun` la o
ferm` de porci. Din cauza vijeliei, acoperi[ul a fost smuls de vânt
[i a fost acoperit` de asigurator repara]ia acelui acoperi[„, mai
spune Andrei Postelnicu, broker \n asigur`ri. De asemenea, mul]i
p`rin]i au \ncheiat poli]e de asigurare pentru copii. „Pun bani
deoparte pentru studii, pentru a le oferi un start \n via]`, s`
\nceap` o afacere când vor fi adul]i”, a ad`ugat Andrei Postelnicu.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Imaginile care au [ocat Ia[ul! Patru persoane,
acuzate `n cazul ıpanoului uciga[‰! Dup\ o
furtun\, cubul cu reclama Lidl a ucis un
pieton, `n centrul ora[ului! Procurorii au
finalizat ancheta!
Anchetatorii au finalizat
cercet`rile \n cazul „panoului
uciga[„ care a luat via]a unui
ie[ean chiar \n centrul
ora[ului, pe o trecere pentru
pietoni. Procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i i-au trimis \n
judecat` pe Ioan Durbac`,
Dumitru Bogdan Rusu, RDB
Company SRL [i SC Debut SRL
Ia[i. Scandalul a izbucnit dup`
ce un panou \n form` cubic`,
cu o reclam` la Lidl, s-a
desprins [i a lovit un b`rbat pe
„zebra” din dreptul Hotelului
„Moldova”, de pe bulevardul
Anastasie Panu. „E ca [i cum
dumneavoastr` a]i cump`ra un
cort dintr-un magazin [i l-ar
lua vântul, iar cel care a f`cut
cortul ar fi trimis \n judecat`”,
a replicat Ioan Durbac`.
Patru persoane sunt acuzate \n cazul „panoului
uciga[„! Dup` o furtun`, un cub cu structur` din
metal a ucis un pieton, \n centrul Ia[ului! Procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i au finalizat ancheta [i au dispus ieri trimiterea
\n judecat` a lui Ioan Durbac`, Dumitru Bogdan
Rusu, RDB Company SRL [i SC Debut SRL Ia[i.
Acuza]ia adus` de anchetatori \n cazul acestora
este cea de \nc`lcarea legisla]iei privind proiectarea,

verificarea, expertizarea, realizarea unei construc]ii
ori executarea acesteia f`r` respectarea reglement`rilor
tehnice privind stabilitatea [i rezisten]a construc]iilor.
Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc`
un prim termen al procesului penal. Ulterior,
magistra]ii vor asculta ce au de zis toate p`r]ile
implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest
caz.

Ioan Durbac`, Dumitru Bogdan
Rusu, RDB Company SRL
[i SC Debut SRL, trimi[i \n
judecat` de procurorii ie[eni
Anchetatorii spun c` Ioan Durbac`, Dumitru
Bogdan Rusu, RDB Company SRL [i SC Debut
SRL au intrat \n vizorul lor \n urm` cu mai bine
de 4 ani.
„La începutul lunii octombrie 2016, inculpatul
I.D., în interesul [i în beneficiul inculpatei persoane
juridice SC Debut SRL, a realizat în mod defectuos
o structur` de publicitate autoportant` tip cub,
f`r` a avea un proiect verificat care s` asigure
un nivel de calitate corespunz`tor cerin]elor de
siguran]` în exploatare, rezisten]` [i stabilitate [i
f`r` ca aceasta s` corespund` din punct de vedere
tehnic cerin]elor de siguran]` privind stabilitatea
[i rezisten]a construc]iilor. Prin conduita adoptat`,
inculpa]ii au sporit condi]iile producerii unui
accident care, în cele din urm`, s-a produs pe
13 noiembrie 2016, în jurul orei 15:00, în momentul
în care structura de publicitate amplasat` pe
esplanada pietonal` din fa]a unui centru comercial
s-a desprins din cauza mi[c`rilor repetate induse
de vânt [i a lovit-o în partea din spate pe persoana
v`t`mat` I.L. în timp ce traversa bulevardul
Anastasie Panu pe trecerea pentru pietoni. Impactul
i-a cauzat victimei leziuni care au dus în cele din

urm` la decesul acesteia”, a declarat ieri Drago[
Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i.

Ce au mai spus anchetatorii
cu privire la tragicul
accident din centrul Ia[ului
Oamenii legii au ad`ugat c` Dumitru Bogdan
Rusu ar fi realizat \n mod defectuos montarea
panoului. „La sfâr[itul lunii octombrie 2016, în
interesul [i în beneficiul unei persoane juridice
(Lidl - n.r.), inculpatul D.B.R. a realizat în mod
defectuos montarea structurii de publicitate
autoportant` tip cub pe esplanada centrului
comercial de pe bulevardul Anastasie Panu,
asigurând-o cu materiale de ancorare necorespunz`toare
(cordelin` textil`), care, în contact cu muchiile
metalice ale blocului de ancorare, s-au sec]ionat
din cauza mi[c`rilor repetate induse de vânt,
determinând destabilizarea panoului publicitar,
angrenarea sa în mi[care [i, în cele din urm`,
accidentarea mortal` a persoanei v`t`mate I.L.
Preciz`m c` toate persoanele beneficiaz` de

prezum]ia de nevinov`]ie pân` la pronun]area
unei hot`râri judec`tore[ti definitive”, a \ncheiat
prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i.
Amintim c`, pe 13 noiembrie 2016, panoul
publicitar aflat \n dreptul trecerii pentru pietoni
din zona Moldova Mall s-a desprins din pricina
vântului puternic [i a ajuns pe „zebr`”, lovind doi
b`rba]i. Un ie[ean, care se deplasa cu spatele
c`tre panou, nu a observat acest lucru [i a fost
lovit din plin. Ulterior, victima a ajuns la spital,
dar, \n ciuda interven]iilor medicilor, [i-a pierdut
via]a \n cele din urm`. Anchetatorii au concluzionat
c` decesul ie[eanului s-a produs din pricina
„panoului uciga[”. Reporterii cotidianului „BZI” iau contactat telefonic ieri pe Dumitru Bogdan
Rusu, care nu a vrut s` comenteze, [i pe Ioan
Durbac`. Acesta din urm` a sus]inut c` a fost
chemat ini]ial ca martor, dup` care anchetatorii
l-au transformat \n inculpat. „E ca [i cum
dumneavoastr` a]i cump`ra un cort dintr-un magazin
[i l-ar lua vântul, iar cel care a f`cut cortul ar fi
trimis \n judecat`”, a afirmat Ioan Durbac`.
Ciprian NEDELCU

Cum fac banii agen]iile imobiliare din Ia[i! Femeie umilit` dup`
ce a \nchiriat o garsonier` plin` cu gândaci. Alexandru
Nechifor, patronul Premier Grup Est: „Noi ne-am f`cut datoria”
Agen]ia imobiliar` Premier Grup
Est, din Ia[i, a fost reclamat` la
Poli]ie de o client` nemul]umit` c`
nu i-au fost returna]i banii aferen]i
comisionului perceput. Femeia
spune c` a primit o garsonier`
insalubr` [i c` a fost nevoit` s`
plece cu tot cu copii. Proprietarul
a returnat chiria, dar
reprezentan]ii agen]iei au refuzat
s` \napoieze comisionul
Agen]iile imobiliare din Ia[i sunt din nou ]inta
reclama]iilor depuse de clien]i. De data asta este
vizat` agen]ia Premier Grup SRL, condus` de
Alexandru Nechifor.
O femeie din Ia[i a acuzat agen]ia c` i-a
pus la dispozi]ie un apartament insalubru din
cartierul Nicolina 2. Dup` ce a reclamat condi]iile,
proprietarul garsonierei a returnat chiria pl`tit`
\n avans. „Am apelat la agen]ia imobiliar` pentru
c` voiam s` \nchiriez o garsonier`. Eu sunt
singur` cu doi copii. Am lucrat pân` acum la

s`-mi \napoieze comisionul pe care l-am pl`tit, de
800 de lei. Pentru c` nu erau condi]ii de tr`it
\n garsonier`. Le-am spus c` nu este normal s`
locuie[ti \n asemenea condi]ii. Mi-au vorbit foarte
urât, m-au v`zut singur` cu doi copii [i au profitat.
Mi-au spus «hai, doamno, pleca]i de aici», [i c`
\n caz contrar vor chema Poli]ia. M-am dus la
Poli]ie s` fac reclama]ie, dar m-au trimis la
Protec]ia Consumatorului. Eu vreau doar s`-mi
\napoieze banii pe care i-am pl`tit”, a mai spus
femeia p`gubit`. Conform ultimelor date financiare,
Premier Grup Est SRL a \nregistrat \n 2019 o
cifr` de afaceri de 451.314 lei, profit de 108.088
lei, datorii de 47.902 lei [i un num`r de 7 angaja]i.
Sediul central al agen]iei este amplasat pe strada
Sfântul Laz`r, din municipiul Ia[i. Contactat
Femeia s-a sim]it umilit`
telefonic, Alexandru Nechifor a precizat c` va
când s-a dus la sediul
verifica situa]ia. „Sunt tot felul de oameni nemul]umi]i.
agen]iei Premier Grup Est
Din ce am \n]eles, au fost ne\n]elegeri \ntre
Aurelia Mania [i-a \ncercat norocul \n ziua proprietar [i dumneaei. Noi ne-am f`cut datoria.
când a cerut agen]ilor s`-i \napoieze comisionul. Doamna trebuie s` vin` s` discute direct cu
„La câteva zile m-am dus la agen]ie [i am cerut mine”, a spus administratorul agen]iei.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
un abator din Olanda, m-am \ntors \n ]ar`, dar
\nc` nu g`sesc nimic de lucru. Pe data de
26.03.2021 am vorbit la agen]ie [i am \nchiriat
garsoniera din Nicolina 2, undeva pe lâng` strada
Egalit`]ii. Am vorbit cu un agent pe nume Cristi
V`t`manu. |n prima sear` când ne-am mutat,
nu am putut dormi acolo, era plin de gândaci.
Am dus copiii la un hotel, gândacii se suiau pe
copii. Eu doream ca totul s` fie \n regul`. La
12 noaptea m-au trezit copiii [i am plecat. Chiria
era de 800 de lei. Am vorbit cu proprietarul,
care a fost \n]eleg`tor [i mi-a \napoiat banii. Nu
acela[i lucru s-a \ntâmplat [i cu cei de la agen]ie”,
a precizat Aurelia Mania. Alte agen]ii din Ia[i
au fost acuzate de \n[el`ciune.

|n 2020, un client a trecut
printr-o situa]ie similar`
când a apelat la
agen]ia Inter Imobiliare
|n februarie 2020, un tân`r din Ia[i a apelat
la serviciile agen]iei Inter Mobiliare, din bd. Tudor
Vladimirescu. Leonard Chiril` a fost condus de
un agent s` vizioneze un apartament din zona
Podu Ro[. Imediat, a pl`tit comisionul agen]iei
\n valoare de 250 de euro. Când a intrat \n
apartament a observat c` imobilul era plin de
gândaci. A renun]at la apartament [i a cerut
agen]iei banii pl`ti]i pentru comison, dar agen]ii
au refuzat. Ciprian Iovu, directorul agen]iei, a
spus atunci c` era dispus s`-i ofere clientului alt
apartament, dar acesta din urm` ar fi refuzat.
Agen]ia Inter Imobiliare func]ioneaz` prin intermediul
societ`]ii N.C.I.V. Property SRL, controlat` de
c`tre Nicoleta Iovu. Aceasta controleaz` \nc` 6
societ`]ii, tot cu obiectul de activitate „agen]ii
imobiliare”
Ciprian BOARU
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~l mai [ti]i pe Sergiu, t\ticul c\l\re] de
la Ia[i? A dat cu piciorul la tot, a vândut
casa cump\rat\ din dona]ii [i s-a mutat
din nou `n ghetou. Acum, `n fa]a por]ii
st\ parcat [mechere[te un BMW X6
Sergiu, t`ticul c`l`re]
de la Ia[i, a revenit la
vechile obiceiuri. Dac`
\n urm` cu un an, Sergiu
era un adev`rat erou
dup` ce a plecat c`lare
pe cal spre maternitate,
acolo unde so]ia sa
n`scuse, [i a primit
ajutor de la mii de
oameni, iat` c` acum
lucrurile s-au schimbat.
Casa pe care Sergiu a
cump`rat-o dup` ce a
strâns zeci de mii de
euro a fost \nstr`inat`,
iar Sergiu [i familia lui
s-au mutat \napoi \n
baraca pe care o aveau
Sergiu Ciobotariu, t`ticul c`l`re] de
la Ia[i, a dat cu piciorul la tot ajutorul
primit [i s-a \ntors \n ghetou. |n urm`
cu aproape un an, Sergiu semna actele
pentru o cas`. Sute de oameni au donat
pentru el bani, dup` ce reporterii „BZI”
i-au prezentat povestea. Sergiu a mers
c`lare pe cal la maternitate dup` ce a
aflat c` so]ia lui n`scuse. Imaginile cu
el prin centrul Ia[ului au ajuns virale,
iar via]a lui s-a schimbat. Câteva luni,
Sergiu a stat \ntr-o cas` nou`, \n care
avea absolut toate condi]iile. Nici nu
a crezut vreodat` c` ar putea avea toate
acestea, având \n vedere c` \mpreun`

de[i nu avea permis de conducere.
„Poli]i[tii ie[eni au oprit pentru control
un autoturism condus de un tân`r. |n
urma verific`rilor s-a stabilit faptul c`
b`rbatul nu de]ine permis de conducere
pentru nicio categorie de vehicule. |n
cauz` a fost \ntocmit un dosar penal
sub aspectul comiterii infrac]iunii de
conducerea unui vehicul f`r` permis
de conducere. Cercet`rile continu`
pentru stabilirea \ntregii situa]ii de fapt”,
a precizat Anca V\jiac, purt`torul de
cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Sergiu [i-a luat
Range Rover?
cu so]ia [i copiii s`i st`teau \ntr-o barac`
de 3 pe 3 metri, f`r` niciun fel de
condi]ii. Iat` c` dup` un an, casa pe
care Sergiu a cump`rat-o din dona]ii
a fost ocupat` de alte persoane. Reporterii
„BZI” [i C`t`lin Moro[anu, \n momentul
\n care Sergiu [i so]ia lui au semnat
actele de vânzare-cump`rare, au strecurat
\n contract o clauz` care spunea c`
imobilul nu poate fi \nstr`inat timp de
5 ani. Totu[i, se pare c` \ntre Sergiu
[i cel care st` acum \n cas` a fost
f`cut un contract de \nchiriere pân`
când casa va putea fi cump`rat`.

Un bolid de lux, parcat
[mechere[te \n fa]a
casei lui Sergiu, t`ticul
c`l`re]
Ieri, \n fa]a casei cump`rate de
Sergiu, era parcat un BMW X6. Oamenii

din zon` au spus c`, de câteva luni,
Sergiu nu a mai fost pe acolo. „A fost
vândut` casa, nu mai st` Sergiu aici.
Am \n]eles c` ar fi vorba despre ni[te
interlopi care s-au mutat aici. Nu [tim
prea multe, pentru c` evit`m s`
interac]ion`m cu ei. |nainte s` plece
de aici, Sergiu d`dea petreceri, era
plin` curtea... |n fine, nici nu vreau s`mi aduc aminte”, a spus un locuitor
din zon`. Reporterii „BZI” au \ncercat
s` ia leg`tura cu Sergiu, \ns` acesta
avea telefonul \nchis. Din câte se pare,
acesta a fost v`zut \n zona Cicoarei,
acolo unde a locuit ini]ial. Practic, a
dat cu piciorul la tot, a renun]at la o
cas` spa]ioas`, complet mobilat` [i
utilat`, [i a ajuns din nou \n baraca
din ghetou. Iat` c` mâna de ajutor pe
care Sergiu a primit-o nu i-a schimbat
via]a decât pentru o perioad` mic` de
timp.

Din t`ticul s`rac,
dispus s` fac`
sacrificii, \ntr-un tân`r
certat cu legea
Sergiu Ion Ciobotariu, t`ticul c`l`re]
de la Ia[i, a ajuns s` fie anchetat penal.
Dup` ce cotidianul „BZI” a prezentat
\n exclusivitate povestea tân`rului, sute
sau poate chiar mii de oameni s-au
mobilizat pentru a-i oferi o mân` de
ajutor.
|ntr-un timp extrem de scurt, \n
conturile lui Sergiu s-au adunat sume
frumu[ele. |n via]a tân`rului s-au schimbat
multe, \ns` nu toate \n bine. A ajuns
s` fie anchetat penal dup` ce a comis
o infrac]iune de ne\n]eles. Pe 13 mai
2021, Sergiu Ion Ciobotariu avea s` fie
oprit \n trafic de poli]i[ti. El se afla la
volanul unui autoturism marca VW Golf,

Vecinii tân`rului spuneau la vremea
respectiv` c` Sergiu [i-a luat ma[in`.
„Am auzit \n sat c` l-a prins poli]ia la
volan. Avea la un moment dat un Golf
\n curte, iar mai apoi am v`zut un
Range Rover. Nu mai este chiar acela[i
Sergiu”, spunea atunci un vecin de-al
tân`rului. Sergiu, t`ticul c`l`re], a primit
ajutor [i este liber s` fac` ce vrea.
Este p`cat \ns` c` a ajuns s` fie anchetat
penal [i \[i pune libertatea \n joc pentru
nimic. V` reamintim c` Sergiu a ajuns
s` fie cunoscut de toat` ]ara dup` ce
\n timpul pandemiei a mers c`lare pe
cal prin centrul Ia[ului pentru a ajunge
la maternitatea unde so]ia sa n`scuse.
Povestea tân`rului a impresionat mul]i
oameni, iar \n conturile sale au ajuns
s` se adune sume importante de bani.
Drago[ SAVIN

Veste important\ pentru viitorii candida]i care doresc s\ devin\ studen]i
la cea mai veche institu]ie de `nv\]\mânt superior a ]\rii, UAIC din Ia[i
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i ofer` viitorilor
candida]i la Admiterea 2021
posibilitatea de preînscriere online, începând cu data de 5 aprilie.
Tinerii care inten]ioneaz` s`
sus]in` concursul de Admitere la
programele de studii de licen]`
sau masterat organizate de „Cuza”
au posibilitatea complet`rii on-line
a fi[ei de preînscriere [i a
dosarului de concurs. Acest lucru
poate fi realizat prin accesarea
platformei inscriere.uaic.ro
(http://inscriere.uaic.ro/SitePages/
Home.aspx)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i ofer` candida]ilor la Admiterea 2021
posibilitatea de preînscriere on-line, începând cu
data de 5 aprilie. Tinerii care inten]ioneaz` s`
sus]in` concursul de Admitere la programele de
studii de licen]` sau masterat organizate de UAIC
au posibilitatea complet`rii on-line a fi[ei de

preînscriere [i a dosarului de concurs. Acest lucru
poate fi realizat prin accesarea platformei
inscriere.uaic.ro (http://inscriere.uaic.ro/SitePages/
Home.aspx). Candida]ii pot formula op]iuni privind
programele de studii la care ar dori s` fie admi[i
[i pot înc`rca documente doveditoare privind
datele personale, studiile absolvite, rezultatele
ob]inute etc. Prin preînscriere sunt eliminate
eforturile implicate de deplasarea pân` la Ia[i a
candida]ilor la Admitere.

Oferta de Admitere a UAIC
pentru anul 2021 cuprinde 200
de programe de studii, 78
pentru studii de licen]` [i 122
pentru studii de masterat

calcul la Admitere, pe lâng` media general` de la
examenul de Bacalaureat, media anilor de studii,
media la diferite discipline studiate în liceu sau nota
la diverse probe din cadrul examenului de Bacalaureat.
Admiterea la studii de master se va face, în cazul
majorit`]ii facult`]ilor, pe baza unei medii în care
examenul de licen]` va conta în propor]ie de 60 la
sut`, iar nota la prezentarea CV-ului [i/sau a scrisorii
de inten]ie sau interviul va avea o pondere de 40
la sut`. În cazul Facult`]ii de Drept, media examenului
de licen]` va avea o pondere de 50 la sut`, media
anilor de studii 25 la sut` [i tot 25 la sut` nota
ob]inut` în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii
de inten]ie [i CV.

Candida]ii la Admiterea 2021
au la dispozi]ie [i 27 de

Oferta de Admitere a UAIC pentru anul 2021
specializ`ri în limbi str`ine, 6
cuprinde 200 de programe de studii, 78 pentru studii
la studii de licen]` [i 21 la
de licen]` [i 122 pentru studii de masterat. La
studii de masterat
majoritatea facult`]ilor, admiterea pentru studii de
licen]` se va realiza exclusiv pe baza mediei generale
Candida]ii la Admiterea 2021 au la dispozi]ie
de la examenul de Bacalaureat. 6 facult`]i iau în [i 27 de specializ`ri în limbi str`ine, 6 la studii
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de licen]` [i 21 la studii de masterat.
Laurea]ii olimpiadelor [colare [i a concursurilor
na]ionale [i interna]ionale au dreptul s` fie admi[i,
pe locuri finan]ate de la buget, f`r` sus]inerea
concursului de Admitere. Detalii sunt disponibile
aici: https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2016/
03/Anexa_IV_OLIMPICI_2021-1.pdf
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
pune la dispozi]ia elevilor de liceu, gratuit, [i o
serie de cursuri deschise de la toate cele 15
facult`]i, care pot fi urm`rite în direct, on-line,
în perioada 7 - 28 aprilie 2021. Programul complet
al cursurilor deschise pentru elevi poate fi accesat
aici: https://www.uaic.ro/cursuri-online-2021/.
Înscrierile pentru sesiunea din iulie a Admiterii
2021 la UAIC vor avea loc în perioada 12-17 iulie.
Oferta complet` de studii pentru anul universitar
2021-2022, precum [i condi]iile de Admitere pot
fi consultate pe site-ul admitere.uaic.ro
(https://admitere.uaic.ro/).
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@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.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.
Agent 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.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.
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 asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
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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.
Design grafic`, studii medii,
experien]`, persoane cu
dizabilit`]i, ENGRAVING ART
STUDIO SRL. Rela]ii la:
0747331474.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician, 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.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Frezor, f`r` studii [i experien]`
min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
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.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
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:
0746295847;
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.

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

Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.

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

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

Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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

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

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.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.

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

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.

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

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]` 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.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.

Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
Leg`tor manual, studii medii,
WOODEN&ROOFING SRL.
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
Rela]ii la: 0742129778;
Inginer mecanic, studii
0744540663;
0721409622; 0772169364;
superioare, f`r` experien]`
irina.atudorei@gmail.com.
adi_bvtyaly@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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:
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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.

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

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

Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

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

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

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

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, studii medii, f`r`
experien]` precizata,
GRANPANINO SRL. Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist 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]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medi; cu experien]`
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Turnator formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, DIANA MINI
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Zugrav, studii generale/ medii/
profesionale; cu/ f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

interesat asupra depunerii
solicit`rii de emiterii a acordului
de mediu pentru proiectul
“Construire locuin]` colectiv`
P<2E<M, împrejmuire, anexe
aferente func]iunii de locuire,
racorduri utilit`]i, organizare de
[antier - HCL privind aprobarea
PUZ nr. 35/ 25.03.2015”, propus
a fi amplasat în comuna
Miroslava, satul Valea Adanca,
strada Pepinierii, N.C.-90150,
Jud. Ia[i. Informa]iile privind
proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i din
mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, \n zilele de luni-joi \ntre orele
8:00 – 16:30 [i vineri \ntre orele
8:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Ia[i.
ISTRATI EMANUEL {I ISTRATI
AMALIA IULIANA, titulari ai
proiectului: PUZ – PENTRU
INTRODUCERE TEREN |N
INTRAVILAN, PARCELARE |N
VEDEREA CONSTRUIRII DE
LOCUIN}E INDIVIDUALE {I
CENTRU DE CARTIER PE
TEREN PROPRIETATE, amplasat
\n: comuna Aroneanu, sat
Dorobant [i extravilan, NC 63810
[i NC 63805, jude]ul Ia[i, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectului de plan/program
propus poate fi consultat` la
sediul APM Ia[i – Str. Calea
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
luni-joi (orele 8.00 – 16.30 ) [i
vineri (orele 8.00 – 14.00
).Observa]iile publicului se
primesc la sediul APM Ia[i – Str.
Calea Chi[in`ului nr. 43, Ia[i, \n
termen de 15 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

CONVOCåRI

În temeiul Legii nr.1 /2005 privind
organizarea [i func]ionarea
coopera]iei mestesug`re[ti [i a
Actului constitutiv propriu,
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
Tâmplar universal, studii
Presedintele-administrator unic al
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
generale/medii/profesionale; cu
S.C.M. de gr.1-Solidaritatea
Rela]ii la: 0756059677;
/f`ra experien]`,
convoac` ADUNAREA
ionela.paunet@velrom.ro.
WOODEN&ROOFING SRL.
GENERALå ORDINARå a
Rela]ii la: 0742129778;
membrilor cooperatori, pentru
0721409622; 0772169364;
data de 23.04.2021 ora 10 la
irina.atudorei@gmail.com.
MEDIU
sediul din Bdul Stefan cel Mare,
Tehnician constructor, studii
Bl. B2<C, parter, jud.Ia[i având
SC SUN RESIDENCE SRL
tehnice, f`r` experien]`
O R D I N E DE ZI: 1.
urm`toarea
anun]a publicul interesat asupra
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
Prezentarea, discutarea [i
depunerii solicit`rii de emitere a
0232.230637; 0232.262800;
supunerea
spre
aprobare a
acordului de mediu pentru
office@das-instalatii.ro.
Raportului Pre[edintelui –
proiectul „Demolare cladiri
Administrator
unic
[i Raportul
Tehnician electrician, f`r` studii [i existente” propus a se realiza în
cenzorului pe anul 2020. 2.
municipiul Ia[i, str. Sergent
experien]` precizate, RANCON
Dezbaterea
[i
supunerea
spre
Grigore Ioan, nr. 7, NC/CF nr.
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
aprobare a situa]iilor financiare
166787, 166806, jude]ul Ia[i.
rancon93@yahoo.com.
anuale
[i
stabilirea
modului
de
Informa]iile privind proiectul
repartizare a profitului [i
Tehnician proiectant \n
propus pot fi consultate la sediul
dividendelor
pe
anul
2020.
3.
construc]ii, studii superioare, f`r` APM Ia[i, Calea Chi[inaului nr.
Analiza execu]iei contractului de
experien]` precizat`, ARCADIS
43, jude]ul Ia[i [i la sediul SC
administrare pe anul 2020 [i
EXCELLENCE CENTER
SUN RESIDENCE SRL din satul
desc`rcarea de gestiune a
ROMANIA SA. Rela]ii la:
Butea, comuna Butea, Str. Al. I.
Pre[edintelui-administrator unic.
0232/232483;
Cuza nr. 103, Construc]ia 5,
4. Supunerea spre aprobare a
veronica.lefter@arcadis.com.
jude]ul Ia[i, în zilele de luni-joi
Bugetului de venituri [i cheltuieli
între orele 8-16:30 [i vineri- orele
Tinichigiu, [coala profesional`/
[i
a Programului de activitate
8-14. Observa]iile publicului se
curs calificare, f`r` experien]`
pentru anul 2021, precum [i
primesc zilnic la APM Ia[i.
precizat`, DAS SERVICE SRL.
stabilirea criteriilor de
Rela]ii la: 0232/230637;
SC MARMIR SRL reprezentat`
performan]` pentru exerci]iul
0232/262800; 0744275627;
prin CONSTANTIN MIHAI
financiar 2021. 5. Aprobarea
service@das-instalatii.ro.
MARIUS, anun]` publicul
\ncet`rii calit`]ii de Pre[edinte –
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Administrator unic ca urmare a
expir`rii mandatului 6.Alegerea
Presedintelui-Administrator unic
pentru un mandat de 4 ani \n
perioada 27.04.202126.04.2025. 7.Aprobarea
contractelor de inchiriere pe anul
2021. În cazul în care nu se
întrune[te cvorumul statutar,
adunarea general` ordinar` se
reconvoac` pentru data de
23.04.2021, ora 10.30, aceea[i
loca]ie.
În temeiul Legii nr.1 /2005 privind
organizarea [i func]ionarea
coopera]iei meste[ug`re[ti [i a
Actului constitutiv propriu,
Pre[edintele-administrator unic al
S.C.M. de gr.1-Solidaritatea
convoac` ADUNAREA
GENERALå EXTRAORDINARå a
membrilor cooperatori, pentru
data de 23.04.2021 ora 11 la
sediul din Bdul Stefan cel Mare,
Bl. B2<C, parter, jud.Ia[i având
urm`toarea O R D I N E DE ZI :
1. |mputernicirea Pre[edinteluiAdministrator unic cu \ndeplinirea
demersurilor necesare \ncheierii
contractelor de asociere, gajarii
sau ipotec`rii de bunuri,
contractarii de credite bancare [i
linii de credit \n numele unit`]ii,
închiderea-deschiderea punctelor
de lucru, extinderea obiectelor de
activitate, pe durata mandatului,
precum [i \mputernicirea
persoanei cu drept de semnatura
la banca. 2. Diverse. În cazul în
care nu se întrune[te cvorumul
statutar, adunarea general`
extraordinar` se reconvoac`
pentru data de 23.04.2021, ora
11.30, aceea[i loca]ie.

DECESE

U

Spirit binecuvântat,
dedicat total enorIA{ILOR
(sic!), preotul-prieten
special, Dumitru MERTICARIU, a
însufle]it, timp de decenii, cu har
[i generozitate, Ia[ii artelor de
reflec]ie cre[tin`. Editura
Junimea [i Revista Scriptor
transmit adânci condolean]e
familiei. Domnul s` îl odihneasc`
în parohia eternit`]ii!

U

Colectivul {colii
Gimnaziale „Alexandru cel
Bun” Ia[i este al`turi de
doamna director, profesor Anca
Ghiciuc, în aceste clipe de
adânc` durere pricinuite de
decesul tatalui, poetul Constantin
M`nu]`. Dumnezeu s`-i a[eze
sufletul la loc de odihn` [i
Lumin` neînserat`!

U

GHEORGHE NICHITA
regret` trecerea \n nefiin]`
a celei ce a fost Maria
Simionescu, coleg` deosebit` [i
profesionist des`vâr[it!
Dumnezeu s` o odihneasc` \n
pace! Condolean]e familiei
\ndurerate!

U

Copiii, nepo]ii [i rudele
apropiate anun]` cu
adânc` durere \n suflet
plecarea dintre noi a celei care a
fost o deosebita mam` [i bunic`,
EUGENIA MOVIL~. Dumnezeu
s`-i dea odihn` ve[nic` al`turi de
\ngeri! Mama, nu te vom uita
niciodat`!

SOCIAL
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Afacerea imobiliar\ a prim\verii, la
Ia[i! Un faimos proprietar inten]ioneaz\
s\ fac\ o tranzac]ie, cu o cas\ din
Copou, ce valoreaz\ sute de mii de euro
Aceasta ar putea fi
afacerea imobiliar` a
prim`verii, la Ia[i! Un
cunoscut proprietar
negociaz` s`
achizi]ioneze o cas` din
Copou, cu teren de
câteva sute metri
p`tra]i. Concret,
Universitatea „Cuza” din
Ia[i vrea imobilul pentru
{coala Primar`
„Junior”. Deja sunt
negocieri cu un
proprietar de imobil pe
strada Gheorghe Asachi,
la intrarea \n Campusul
Studen]esc „Codrescu”.
Valoarea tranzac]iei ar
putea ajunge la 700.000
de euro
Afacerea imobiliar` a prim`verii,
la Ia[i! Totul are \n prim-plan o cas`
[i teren, amplasate \n Copou. |n zon`,
pre]ul unui metru p`trat trece de 1.000
euro. Astfel, surse din cadrul Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i
au confirmat c` e vorba de o cas`, cu
o curte interioar`, pe strada Gheorghe
Asachi, la intrarea \n Campusul Studen]esc
„Codrescu”. Valoarea tranzac]iei ar
putea ajunge la 700.000 euro. „Da, este
o solu]ie pentru {coala «Junior», pe
care Universitatea [i-a propus s` o
dezvolte. Avem acreditarea de la

Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i
finan]area de la bugetul de stat, pentru
dezvoltarea acesteia la nivel de gimnaziu
[i de liceu. Imobilul e unul potrivit [i
aproape de Universitatea «Cuza». E
spa]iu suficient [i pre]ul este unul bun”,
arat` sursele din cadrul UAIC.

{coala „Junior” a
Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i face
parte din re]eaua
public` de Stat
Universitatea „Cuza” din Ia[i
inten]ioneaz` s` dezvolte înv`]`mântul
preuniversitar prin înfiin]area unei
structuri gimnaziale [i, ulterior, un
liceu. |n acest context, \ncepând cu
anul [colar 2020-2021, {coala Primar`
„Junior” a fost inclus` în re]eaua [colar`
a unit`]ilor de înv`]`mânt preuniversitar
de stat. Având în vedere calitatea
procesului instructiv-educativ din cadrul
{colii Primare „Junior”, institu]ie care
[i-a dobândit un loc binemeritat în
ansamblul înv`]`mântului preuniversitar
ie[ean datorit` rezultatelor ob]inute de
la înfiin]are pân` în prezent, s-a constatat
c` absolven]ii de „Junior” doresc s`
î[i continue studiile la „Cuza”. În plus,
datorit` num`rului mare de solicit`ri
primite din partea p`rin]ilor care doresc
s` î[i înscrie copiii la {coala Primar`
„Junior”, s-a decis constituirea unei noi
clase preg`titoare, pe lâng` cea existent`,
în anul [colar 2021-2022. Înscrierile
pentru locurile r`mase disponibile în
urma primei etape de selec]ie au avut
loc în perioada 24 martie - 2 aprilie
2021. „Absolven]ii primelor promo]ii ai

{colii «Junior» sunt studen]i la UAIC,
iar dorin]a - deopotriv` a p`rin]ilor [i
elevilor [colii - este de a se putea
continua studiile gimnaziale în cadrul
acestei institu]ii, dorin]` aflat` în
consonan]` cu strategia de dezvoltare
abordat` de conducerea Universit`]ii,
care î[i dore[te înfiin]area unei structuri
gimnaziale, apoi liceale”, a declarat
prof. univ. dr. Tudorel Toader, rector
al Universit`]ii „Cuza”.

{coala „Junior”
func]iona ca
Departament în cadrul
Universit`]ii „Cuza”
{coala „Junior” func]iona ca
Departament în cadrul Universit`]ii
„Cuza”. Este vorba despre prima [coal`
cu clasele I-IV din România, care
func]ioneaz` în cadrul unei institu]ii

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

{coala a fost inaugurat`
la 17 septembrie 2007.
Dotat` modern [i
adecvat, aceasta
asigur` educa]ia unui
num`r de 90 de elevi
{coala „Junior” a fost inaugurat`
la 17 septembrie 2007. Dotat` modern
[i adecvat, aceasta asigur` educa]ia
unui num`r de 90 de elevi, repartiza]i
în 5 clase. Unitatea se adreseaz` copiilor
angaja]ilor de la „Cuza”, dar sunt
accepta]i [i micu]i din exterior. La
nivelul anului 2019-2020, 750 de lei era
taxa de [colarizare pentru elevii angaja]ilor
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i [i 1.200 de lei - taxa de [colarizare
pentru elevii din afar`. Directorul {colii
[i Gr`dini]ei „Junior” este Liliana Minea,
profesor pentru înv`]`mânt primar.
Valentin HU}ANU

Veste important\ pentru viitorii medici [i farmaci[ti! Schimb\ri la
examenul de Reziden]iat 2021. Proba ar putea fi organizat\ de UMF Ia[i
Se anun]` schimb`ri pentru viitorii
medici [i farmaci[ti! E vorba
despre modific`ri la examenul de
Reziden]iat 2021. Principala
noutate este c` Universitatea de
Medicin` [i Farmacie „Grigore T.
Popa” din Ia[i ar putea fi
organizatorul testului. Concret,
rectorii celor 6 universit`]i de
Medicin` [i Farmacie tradi]ionale
din ]ar` au organizat o sesiune de
lucru pentru stabilirea unui punct
de vedere comun privind
organizarea preg`tirii prin
Reziden]iat a viitorilor medici [i
farmaci[ti
Rectorii celor 6 universit`]i de Medicin` [i
Farmacie tradi]ionale au organizat o sesiune de
lucru pentru stabilirea unui punct de vedere
comun privind organizarea preg`tirii prin Reziden]iat
a viitorilor medici [i farmaci[ti. Alian]a propune
ca toate activit`]ile din cadrul programului de
Reziden]iat s` treac` din subordinea Ministerului
S`n`t`]ii, în subordinea Ministerului Educa]iei,
adic` în responsabilitatea universit`]ilor de Medicin`

[i Farmacie. Propunerea va fi înaintat` c`tre
Comisia pentru Înv`]`mânt a Senatului României.
„Datorit` formei specifice de înv`]`mânt, care se
adreseaz` doar absolven]ilor din domeniile medicale
[i farmaceutice, cât [i faptului c` activitatea de
preg`tire a reziden]ilor este una normat` ca
activitate didactic` pentru cadrele didactice din
universit`]ile de profil, consider`m c` organizarea
Reziden]iatului, în întregimea sa, de la admitere
[i pân` la examenul de specialitate, trebuie s`
fie gestionat` de c`tre cele 6 centre universitare
de profil din ]ar`”, a precizat prof. univ. dr. Anca
Dana Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Ha]ieganu”
din Cluj-Napoca [i noul pre[edinte ales al Alian]ei
Rectorilor Universit`]ilor de Medicin` [i Farmacie
- G6-UMF.

Cei 6 rectori s-au întâlnit cu
scopul de a dezvolta noi
proiecte comune
La discu]iile care au avut loc în aceste zile,
la UMF „Iuliu Ha]ieganu” din Cluj-Napoca, au
participat to]i cei 6 membri ai Alian]ei G6-UMF:

prof. univ. dr. Leonard Azamfirei - rector Universitatea
de Medicin`, Farmacie, {tiin]e [i Tehnologie
„George Emil Palade” Târgu Mure[, prof. univ.
dr. Anca Dana Buzoianu - rector UMF „Iuliu
Ha]ieganu” Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Octavian
Cre]u - rector UMF „Victor Babe[„ Timi[oara,
prof. univ. dr. Dan Gheonea - rector UMF Craiova,
prof. dr. Viorel Jinga - rector UMF „Carol Davila”
Bucure[ti [i prof. univ. dr. Viorel Scripcariu rector UMF „Grigore T. Popa” Ia[i. Cei 6 rectori
s-au întâlnit cu scopul de a dezvolta noi proiecte
comune [i, având în vedere particularit`]ile
înv`]`mântului medical, pentru a promova interesele
universit`]ilor de Medicin` [i Farmacie în peisajul
educa]ional românesc.

Pe agenda întâlnirii de la ClujNapoca a Alian]ei G6-UMF s-au
aflat [i alte subiecte
Alian]a G6-UMF a abordat [i alte subiecte.
Este vorba despre: elaborarea proiectelor de
cercetare comune; modificarea criteriilor generale
de acordare a burselor sociale pentru studen]ii
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[i cursan]ii din înv`]`mântul superior de stat,
înv`]`mânt cu frecven]`; revizuirea Ordinului
Ministerului San`t`]ii nr. 427 din 1979, privind
criteriile medicale de orientare [colar` [i profesional`
pentru admiterea la universit`]ile de Medicin` [i
Farmacie din România. Achizi]ionarea de c`tre
universit`]ile de Medicin` [i Farmacie a seturilor
de manuale pentru preg`tirea concursului na]ional
de intrare în Reziden]iat. Anul trecut, Alian]a G6UMF a mai ini]iat [i alte propuneri legislative,
precum cea privind revizuirea bibliografiei pentru
concursul na]ional de intrare în Reziden]iat,
Ministerul San`t`]ii aprobând recent noile tematici
[i bibliografii, ce vor fi valabile începând cu
sesiunea din noiembrie 2021. De asemenea, tot
la propunerea Alian]ei rectorilor UMF, a fost
elaborat` o propunere legislativ` de modificare
[i completare a Legii nr. 95/2006, referitoare la
acordarea de indemniza]ii personalului didactic
medico-farmaceutic din universit`]i. Aceasta a
fost adoptat` de Camera Deputa]ilor [i apoi
promulgat` de pre[edintele Klaus Iohannis.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Dup\ ce a distrus ora[ul,
Conest vrea s\ `ngroape [i
fotbalul ie[ean! Ce caut\
Ioan Melinte, mâna dreapt\
a controversatului Viorel
Cozma, `n Comitetul
Director de la Politehnica?
|n afar` de Adrian Ambrosie, care este
persona non-grata \n viziunea suporterilor
ie[eni, omul din cauza c`ruia s-a blocat
finan]area Politehnicii este Ioan Melinte,
mâna dreapt` a controversatului afacerist
Viorel Cozma, de la Conest
Fotbalul ie[ean tr`ie[te periculos \n aceast` perioad`. Consiliul
Local a respins \n [edin]a extraordinar` de miercuri proiectul de
finan]are cu suma de 390.000 de lei pentru clubul Politehnica
Ia[i, iar echipa din Copou pare condamnat` la retrogradare din
punct de vedere sportiv, pentru c` ocup` ultimul loc \n clasamentul
Ligii I de fotbal. O eventual` retrogradare din primul e[alon ar
\nsemna \ns` cel mai probabil [i falimentul acestei echipe, care
are \n acest moment (\nainte de finalul sezonului) datorii de
aproximativ 1,5 milioane de euro. Pân` la sfâr[itul edi]iei actuale
din Liga I, datoriile vor dep`[i probabil suma de 1.8 milioane de
euro, iar dac` b`ie]ii lui Nicolo Napoli retrogradeaz`, atunci ie[enii
nu vor mai \ncasa nici banii din drepturile TV (900.000 de euro
pentru forma]iile clasate deasupra liniei retrograd`rii). Pentru a
reveni \n prima lig`, este nevoie de un buget de aproximativ 1
milion de euro (\n lumea fotbalului se spune c` este mai u[or
s` evi]i o retrogradare, decât s` promovezi \n Liga I), ceea ce
\nseamn` c` Prim`ria ar trebui s` bugeteze cel pu]in 2.5 milioane
de euro pentru sezonul 2021-2022. Ori, \n Consiliul Local este
blocat` total finan]area Politehncii, din cauza oamenilor din
Comitetul Director al clubului din Copou.

Ce caut` Ioan Melinte \n conducerea
fotbalului ie[ean sau ce leg`tur`
ar avea sportul cu betoanele
[i mingea de fotbal cu motorina?

Tricolorul Breaza, care juca \n acea vreme \n liga secund`. A
fost nevoie de acest artificiu legal pentru ca Politehnica Ia[i era
cu un prag \n faliment \n acel an, iar ca fotbalul ie[ean s` aib`
continuitate a fost aleas` echipa Navobi, condus de Adrian Ambrosie,
care juca în Liga a IV-a la acea vreme.
Noua Politehnica are acum [apte asocia]i, fiecare cu drepturi
egale. Pe lâng` cei 5 membri fondatori care se reg`sesc [i \n
Comitetul Director (Leonid Antohi, Mircea Ursu, Adrian Ambrosie,
Ioan Apostol [i Ioan Melinte), din Adunarea General` a clubului
mai fac parte [i Horia Sabo [i tat`l s`u, Lauren]iu Sabo, care au
\ns` mai multe litigii cu Politehnica.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

UEFA vrea s\-l suspende
pe arbitrul Octavian
{ovre! Românul i-a
cerut un autograf
lui Haaland pentru a
ajuta SOS Autism Bihor
Arbitrul Octavian {ovre a surprins pe toat` lumea dup`
ce i-a cerut un autograf lui Erling Haaland la finalul meciului
Manchester City - Borussia Dortmund, iar UEFA ia în calcul
s`-l sanc]ioneze pe asistentul român. Octavian {ovre i-a cerut
autograful lui Haaland pentru ca ulterior s`-l scoat` la licita]ie
[i banii ob]inu]i s`-i doneze institu]iei SOS Autism Bihor,
centru care se ocup` cu ajutorarea tinerilor [i adul]ilor cu
forme grave de autism.
În ciuda faptului c` Octavian {ovre i-a cerut autograful lui
Haaland pentru o cauz` nobil`, UEFA vrea s`-l sanc]ioneze.
Publica]ia „The Times” anun]` c` oficialii UEFA vor s`-l suspende
de la urm`toarele meciuri europene, întrucât protocolul le permite
arbitrilor s` accepte cadouri din partea fotbali[tilor, dar le
interzice „cavalerilor” s` fie ei cei care solicit` anumite favoruri.
Publica]ia britanic` sus]ine c` {ovre se afla deja sub lupa UEFA
de la celebrul meci PSG - Istanbul Ba[ak[ehir, când turcii au
ie[it de pe teren [i i-au acuzat pe români de rasism.
Octavian {ovre ajut` de mul]i ani SOS Autism Bihor, dar
dup` gestul f`cut la finalul meciului Manchester City - Borussia
Dortmund, scor 1-2, a fost numit membru de onoare.
Pre[edintele SOS Autism Bihor, Simona Zlibu], a explicat
decizia: „Acest mic gest al nostru e în semn de mul]umire,
privind implicarea dumneavoastr` în activitatea asocia]iei noaste.
Dorim s` v` mul]umim pentru toate articolele sportive pe
care le-a]i donat în decursul anilor pentru a putea fi licitate
la evenimentele caritabile organizate de c`tre noi, cu strângerea
de fonduri necesare pentru a putea continua activit`]ile [i
proiectele noastre.
A[a vom face rost de bani pentru terapiile adul]ilor cu
forme grave de autism, cum are [i feti]a mea de 21 de ani,
care nu [tie când trebuie s` mearg` la baie [i nici s` m`nânce
singur` nu poate”, a spus Zlibu], pentru GSP.ro.

Pep Guardiola l-a ap`rat
pe Octavian {ovre
Owen Hargreaves l-a criticat pe {ovre în direct la BT
Sport, spunând c` „un oficial nu poate s` cear` un autograf
unui juc`tor”, dar Guardiola a s`rit în ap`rarea lui {ovre.
Managerul lui Manchester City l-a l`udat [i pe Ovidiu Ha]egan
pentru presta]ia sa.

|n afar` de Adrian Ambrosie, care este persona non-grata \n
viziunea suporterilor ie[eni, omul din cauza c`ruia s-a blocat
finan]area Politehnicii este Ioan Melinte, mâna dreapt` a
controversatului afacerist Viorel Cozma, de la Conest. Atât cei de
la USR, cât [i PSD-ul acuz` faptul c` la cârma clubului Politehnica
este un om care nu are nicio leg`tur` cu fotbalul, ci reprezint`
firma care este abonat` la contractele de milioane de euro de la
Prim`ria Ia[i. Practic, dup` ce a luat zeci de milioane de euro
de la Prim`ria Ia[i \n ultimii ani [i a distrus municipiul (efectuând
lucr`ri de mântuial`), acum firma Conest condus` de controversatul
afacerist Viorel Cozma vrea s` distrug` [i fotbalul ie[ean. Ce
leg`tur` ar avea sportul cu betoanele, mingea de fotbal cu motorina,
numai fostul primar Gheorghe Nichita ne-ar putea explica, pentru
c` el este cel care a decis componen]a Comitetului Director de
la Politehnica, \n anul 2010, când s-a f`cut fuziunea cu Tricolorul
Breaza, echip` condus` la acea vreme de Constantin Anghelache.
|n afar` de Ioan Melinte, \n Comitetul Director al Politehncii
se mai afl` oameni care nu au nicio leg`tur` cu fotbalul, ca Ioan
Apostol, fostul director al Salubris SA! Pe lâng` cei doi, din acest
comitet care r`spunde de echipa din Copou mai fac parte Leonid
Antohi, Adrian Ambrosie [i Mircea Ursu.

Cine face parte din Comitetul
Director al Asocia]iei Clubul
Sportiv Municipal Politehnica?
Reamintim c`, Asocia]ia Clubul Sportiv Municipal Politehnica
a fost înfiin]at` în anul 2010, când fostul primar, Gheorghe Nichita,
l-a convins pe Constantin Anghelache s` mute la Ia[i echipa
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R\sturnare de situa]ie `n cazul celei
mai cunoscute ghicitoare din Moldova!

Bursa bârfelor

Dinarca Br\tianu a fost
condamnat\ la `nchisoare de
judec\torii ie[eni!
Agricultur` lâng` haeroport. Cine a s`pat
toate [an]urile pentru r`saduri!?
La \nceput de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
\nc` una scurt` despre ga[ca de b`je]i veseli de la paza giude]ului,
`ia de [i-au mutat cuibul de b`utur` de la sediu dup` ce babetele
i-au luat la ochi. Cic` unul dintre b`je]ii `[tia vânjo[i, pe numele
lui Adu]u Chifu]u, fost [`f mare, actual c`r`tor de serviet` la [`fii
mai mici, i-a pus pe paznicii de la haeroport s` sape [an]uri pe
acolo cu barabule [i r`saduri. Ei, poftim, poate le e poft` de o
ro[ie, de o cartoaf` [i au g`sit ce s` fac` pe acolo când o bate
el \n cap. C` de[i s-a ales cu plângere pentru intrare ilegal`, dup`
ce a h`r]uit oamenii, Adu]u o ia \n derâdere, c` e intangibil, c`l spal` colegii lui de pahar [i toate astea. B`je]ii de mai sus au
stat cumin]ei pân` acuma, ca s` nu fac` vreo vâlv` [i s` mai
adune ceva enforma]ii la dosar despre toat` ga[ca asta adunat`
la paza giude]ului. C` `[tia \s obi[nui]i s` se dea \n gât dup`
dou`-trei pahare.

Revolta pensionarilor din cej`u. Iat` cine
o s` stea cu furci [i topoare pe pietonal
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a cu o alt` treab` de pe
la noi de prin casa cu p`trate, din buricul târgului. Reforma de
a sc`pa de pensionarii de la cej`u s-a cam l`sat cu scandal pe
acolo. Dup` ce au fost ejecta]i din cejeu, pensionarii care lucrau
bine mersi s-au aliat ca s` dea \n gât enstitu]ia. Ca de revolt` e
taman F`nic` Costicl` cu Escu, fostul [`fu] al Auditoriului. Dup`
ce mai lunile trecute i s-a spus pa [i pusi, `sta [i cu al]i pensionari
m`tr`[i]i s-au dus repede la un avocat ca s` vad` ce [i cum pot
s` anuleze decizia. P`i ei sunt [mecheri de `[tia, vor [i pensie
mili]eneasc`, [i salariul de la cej`u. C` un singur s`l`rel nu le
ajunge dup` vreo treij’ de ani de frecat buha pe acolo. Acuma,
cic` o s` ias` t`mb`l`u mare, c` F`nic` nu vrea s` se lase
nicidecum. Babetele \[i pun [i ele deoparte semin]ele, c` cic` se
anun]` meci mare la Trebunal.

Doamna apeleaz` la noi opera]ii! Ghici ce
urmeaz` dup` bust [i spate? Hai, ghici!
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
\nc` una scurt` [i dr`g`la[` despre o doamn` de pe la noi din
centrul Ia[ului. E vorba despre o madam` care cocheteaz` cu
prefeciura [i ajut` tuciurii din giude] s` scoat` capul \n lume. Ei,
agiut` e spus a[a, c` de fapt ea \i fraiere[te [i le ia banii. Cic`
madama Ileana Motan, aia de ar trebui s` reprezinte romii giude]ului,
vrea acuma s`-[i \mbun`t`]easc` aspectul fizic. Dup` ce [i-a mai
modelat ]â]ele [i bustul [i zona dorsal`, madama s-a dus la medic
ca s`-[i fac` o opera]iune de mic[orare a stomacului. Poate c`
madama a mâncat cam mult \n ultima vreme [i acum s-a gândit
c` o m`slin` la masa de prânz e suficient`. Dar cum ea nu prea
se ab]ine de la bucate, a trebuit s` caute o metod` s` intre numai
m`slina. Nu [tie ea ce pierde \n vremurile astea grele!

R`sturnare de situa]ie \n cazul celei mai cunoscute ghicitoare din
zona Moldovei! Dinarca Br`tianu a fost pedepsit` de magistra]ii ie[eni,
dup` ce masca]ii au descoperit c` aceasta avea substan]e interzise!
Astfel, ieri, judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au admis apelul
procurorilor \n cazul femeii. „Instan]a admite apelul formulat de
Parchetul de pe lâng` Judec`toria Bârlad. O condamn` pe inculpata
Dinarca Br`tianu la pedeapsa de un 1 an [i 4 luni de închisoare, cu
suspendare, pentru trafic de produse sau substan]e toxice. Inculpata
va presta o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, cu durata de
60 de zile, în cadrul unei institu]ii de amenajare a spa]iilor verzi sau
de salubritate din subordinea Prim`riei municipiului Bârlad, la alegerea
consilierului de proba]iune. Definitiv`”, au afirmat ieri magistra]ii
ie[eni.

Dinarca Br`tianu, acuzat` c` avea
substan]e toxice \n cas`
Cunoscuta practicant` a magiei albe, din Bârlad, a ajuns recent
în fa]a judec`torilor din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i. Asta, dup` ce
Dinarca Br`tianu (62 de ani) a fost acuzat` de procurori de trafic
cu substan]e toxice. Ini]ial, Judec`toria Bârlad a achitat-o pe ghicitoare,
dar procurorii au contestat decizia emis` pe 9 iulie 2020. Sora buliba[ei
din Bârlad a ajuns în vizorul poli]i[tilor de la Serviciul Arme, Explozivi,
Substan]e Periculoase Vaslui în urma unei perchezi]ii ce viza o alt`
cauz` penal`. La descinderi, în locuin]a femeii, poli]i[tii au descoperit
un recipient cu 1,6 kilograme de mercur, substan]` foarte toxic`, a
c`rei de]inere este interzis` prin lege. Perchezi]ia a avut loc pe data
de 18 mai 2018. |n casa femeii a fost g`sit`, într-o dependin]`, o
sticl` din plastic ce con]inea o substan]` argintie cu mas` dens`. Sa constatat c` substan]a respectiv` era mercur. La audieri, Dinarca
Br`tianu a afirmat c` [tia c` este mercur în acea sticl`. „Eu \l foloseam
la descântece pentru copii [i oameni apropia]i. Foloseam mercurul
într-un ritual, în care topeam într-un polonic cositor, iar, peste acesta,
turnam de 3 ori mercurul”, a spus femeia la audieri.
|ns` oamenii legii au sus]inut c` mercurul se afl` pe lista
substan]elor toxice, fiind încadrat în clasa de pericol „toxicitate acut`”.
Potrivit Legii privind regimul substan]elor [i preparatelor chimice
periculoase [i Regulamentului European privind clasificarea, etichetarea
[i ambalarea substan]elor [i a amestecurilor, de]in`torii [i utilizatorii
de mercur trebuie s` notifice de]inerea [i utilizarea acestuia. Totu[i,
cunoscuta ghicitoare din Bârlad a spus c` nu este vinovat`. „Nu
[tiam c` e interzis s` ai mercur în cas`! Mercurul a r`mas de pe

vremea când tr`ia tat`l meu. Mercurul era folosit la confec]ionarea
cazanelor”, a subliniat ghicitoarea \n fa]a magistra]ilor.

De ce a fost achitat` ini]ial
ghicitoarea din Bârlad
La prima instan]`, magistra]ii au men]ionat c` o condamnare se
dispune doar când exist` convingerea c` acuza]ia a fost dovedit`
dincolo de orice îndoial` rezonabil`, astfel c` au decis ini]ial achitarea
Dinarc`i Br`tianu. „Instan]a constat` c` se impune achitarea inculpatei,
deoarece exist` o cauz` de neimputabilitate, respectiv cea prev`zut`
de art. 30 din Codul penal: eroarea. Nu constituie infrac]iune fapta
prev`zut` de legea penal` s`vâr[it` de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu cuno[tea existen]a unei st`ri, situa]ii ori împrejur`ri
de care depinde caracterul penal al faptei. În spe]a de fa]`, inculpata
ar fi trebuit s` cunoasc` aspectul c` mercurul de]inut în locuin]a sa,
prin mo[tenire de la p`rin]i, [i cunoscând c` acea substan]` era
folosit` la fabricarea cazanelor, ar avea un caracter special, fiind
interzis` de lege de]inerea acestei substan]e [i s`vâr[e[te astfel
infrac]iunea de contraband`. Dar inculpata a ar`tat împrejurarea c`
nu cuno[tea faptul c` era interzis` de]inerea acestei substan]e, cu
atât mai mult cu cât ea o avea în locuin]` de foarte mul]i ani, fiind
r`mas` mo[tenire de la tat`l s`u. Mai mult decât atât, inculpata [tia
de foarte mult timp c` acest mercur se folosea la fabricatul cazanelor,
îndeletnicire pe care o avea tat`l s`u [i o au, în general, cei din
etnia rrom`”, au spus atunci magistra]ii.
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