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Detalii șocante! Un tânăr, angajat la
Leroy Merlin și șef de grupă la FEAA,
s-a spânzurat în pădure la Voinești. Nu
a lăsat bilet de adio, însă evenimentele
din ultimele zile ar putea explica totul
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Variantă
șocantă legată de
cauza morții lui
Ștefan-Adrian
Strungaru, de la
„Cuza” din Iași!
social
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La Iași s-a
judecat poate cel
mai amuzant
proces din istorie!
actualitate 8

O variantă șocantă legată de cauza morții lui
Ștefan-Adrian Strungaru, cercetător al
Universității "Cuza" din Iași, este vehiculată în
rândul celor care se întreabă cum a murit!
Surse de la Constanța arată că...

Judecătorii ieșeni i-au dat dreptate unui
bărbat care a cerut despăgubiri după ce iapa
lui a fost agresată de calul vecinilor. Astfel,
magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au
admis acțiunea formulată de Ionel Ajităriței și
i-au obligat pe Ioan Bodron și Gabriela
Jorovăț-Bodron la plata sumei de 600 de lei
social
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Din 33 de teste COVID-19
cu rezultat pozitiv, 31 arată prezența
noilor tulpini. Probele au fost luate
în mod aleatoriu într-un laborator,
iar rezultatele sunt îngrijorătoare

actualitate 8

Patronii din Iași care se tem de
faliment din cauza pandemiei COVID-19.
„Va fi jale dacă se dau noi restricții”
Patronii firmelor de fitness din Iași
susțin că pierderile sunt cuprinse
între 40 și 70 la sută, din cauza
pandemiei COVID-19. Aceștia se
tem că vor da faliment dacă vor fi
impuse noi restricții. Clienții nu
mai cumpără abonamente de
teama îmbolnăvirii cu noul
coronavirus, iar patronatele...
eveniment
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Modificare majoră în traficul
din Iași! Intersecția din Podu Roș
poate fi transformată total!
O nouă propunere pentru traficul
din Iași a fost luată în calcul de
autoritatea locală. Intersecția
din Podu Roș ar urma să fie
modificată din temelii, proiectul
vizând fluidizarea circulației
auto. Odată cu pasarelele
pietonale peste râul Bahlui din
zonă, intersecția ar urma să
sufere și alte modificări
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Vremea `n Ia[i `n
s\pt\mâna 12 - 18
aprilie 2021. Ve[ti
nepl\cute, anun]ate
de meteorologii ANM
Meteorologii Administra]iei Na]ionale de Meteorologie
(ANM) au emis recent prognoza meteo \n jude]ul Ia[i pentru
aceast` s`pt`mân`. |n prima parte a s`pt`mânii, vremea \n
Ia[i va fi pl`cut`, cu soare [i cu temperaturi destul de ridicate.
Ulterior, vremea \n jude] se va schimba radical. Ie[enii vor
avea parte de precipita]ii, vânt puternic [i temperaturi destul
de sc`zute fa]` de zilele precedente. De altfel, [i \n cursul
s`pt`mânii anterioare, vremea a fost u[or instabil`.
Ast`zi, 12 aprilie 2021, vremea la Ia[i va fi cuprins` \ntre
o minim` de 3 grade Celsius [i o maxim` de 19 grade Celsius.
Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla slab pân` la
moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Vântul va sufla slab pân` la moderat [i spre sear`, \n timp
ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Mar]i, 13 aprilie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 9 grade Celsius [i o maxim` de
20 de grade Celsius. Vântul va sufla slab pân` la moderat,
\n timp ce [ansele de precipita]ii vor r`mâne la fel de sc`zute
\n continuare. Vremea se va men]ine frumoas` [i spre sear`,
\n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de reduse.

Vremea \n Ia[i. Valori sc`zute spre
mijlocul s`pt`mânii
Meteorologii ANM au ar`tat c` spre mijlocul s`pt`mânii
vremea va intra \ntr-un u[or proces de r`cire. Miercuri, 14
aprilie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o
minim` de 5 grade Celsius [i o maxim` de 11 grade Celsius.
Pot ap`rea precipita]ii, \n timp ce vântul va sufla slab pân`
la moderat. Vremea \nchis` se va men]ine [i spre sear`, \n
timp ce vântul va continua s` sufle slab pân` la moderat, iar
umiditatea aerului va fi ridicat`. |n aceea[i perioad` a anului
trecut, ie[enii au avut parte tot de o vreme \nchis`.
Joi, 15 aprilie 2021, vremea la Ia[i va fi ceva mai rece,
cu temperaturi cuprinse \ntre o minim` de 5 grade Celsius
[i o maxim` de 9 grade Celsius. Pot ap`rea precipita]ii, \n
timp ce vântul va sufla moderat. {i spre sear` pot ap`rea noi
precipita]ii, [ansele de ploaie fiind destul de mari.
Vineri, 16 aprilie 2021, la Ia[i se vor \nregistra valori
cuprinse \ntre o minim` de 4 grade Celsius [i o maxim` de
10 grade Celsius. Pot ap`rea precipita]ii, \n timp ce vântul va
sufla slab pân` la moderat. Spre sear`, ie[enii vor avea parte
de averse izolate, \n timp ce vântul va continua s` sufle slab
pân` la moderat.
Sâmb`t`, 17 aprilie 2021, vremea la Ia[i va continua s`
fie rece, cu temperaturi cuprinse \ntre o minim` de 3 grade
Celsius [i o maxim` de 11 grade Celsius. Pot ap`rea averse,
\n timp ce vântul va continua s` sufle slab pân` la moderat.
Spre sear`, ie[enii vor avea \n continuare parte de averse, \n
timp ce vântul va sufla \n rafale.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Conflict pe salariile de la
ApaVital SA Ia[i. Disput\ la
vârful jude]ului pe sumele
`ncasate de [efii regiei de
ap\ a jude]ului
Scandal uria[ pe tarifele [i salariile de la ApaVital SA Ia[i .
{efii CJ Ia[i l-au acuzat pe actualul senator PSD Maricel Popa
de o serie de minciuni ap`rute \n spa]iul public legate de cre[terea
artificial` a salariilor celor din conducerea societ`]ii de ap`. Marius
Dang`, vicepre[edintele CJ Ia[i, a ]inut \ns` s` demonteze toate
acuza]iile lansate de Maricel Popa. Conform [efului de la CJ Ia[i,
totul este legat de planul tarifar practicat de furnizorul de ap`.
„Mânat de orice, dar numai de inten]ii oneste nu, un actor politic
local care devine tot mai irelevant pe zi ce trece, titreaz`: «Costel
ne scumpe[te apa». Planul tarifar practicat de ApaVital SA este
aprobat de ARSACIS, suma comunelor, ora[elor [i municipiilor
al`turi de CJ Ia[i, toate fiind membre. Au fost necesare aproape
100 de hot`râri de consilii locale [i una a CJ Ia[i ca acest plan
de tarife s` fie aprobat. CJ Ia[i a aprobat planul tarifar prin
hot`rârea 187 din 24 iunie 2020”, a sus]inut Marius Dang`,
vicepre[edinte CJ Ia[i.

Disput` la sânge pe salariile
de la ApaVital SA
Vicepre[edintele CJ a explicat c` bugetul a fost interpretat
politic de c`tre Maricel Popa [i c` acea cre[tere a remunera]iilor
este propor]ional` [i cu cre[terea redeven]ei de la cei care fac
parte din Asocia]ia Serviciilor Regionale de Ap` Canal (ARSACIS).
„Deci formula este: cre[tere tarife, cre[tere redeven]`, cre[tere
investi]ii. P`i atunci de unde majorarea lefurilor directorilor cu
47 la sut`? De nic`ieri. Aceast` cre[tere pur si simplu nu exist`.
Exist` doar o cre[tere a liniei bugetare de cheltuieli aferente
contractelor de mandat ale directorilor, prin faptul c` num`rul
acestora a crescut de la 3 la 5. Adic` pân` anul trecut erau 3
directori cu mandat [i 2 cu contract de munc`. De anul trecut,
CA-ul a decis ca to]i s` fie cu mandat. C` a[a spune OUG109/2011”,
a mai spus Marius Dang`.

CJ Ia[i: „Consiliul de
Administra]ie este politizat”
Scandalul a plecat de la faptul c` bugetul pentru contractele
de mandat ar cre[te cu 47 la sut`, de la 2,74 de milioane de lei
aloca]i \n 2020 la 4,04 milioane lei \n 2021. Practic, prin noul
proiect derulat de ApaVital SA, se ajunge [i la aceast` cre[tere
salarial`. Este vorba despre un proiect de 500 de milioane de
euro derulat cu fonduri europene. |n plus, Dang` a acuzat c` \n
conducerea ApaVital SA sunt mai multe persoane decât ar fi
necesar, lucru implementat chiar de Maricel Popa. „Modul \n
care este configurat actualul sistem de conducere nu mi se pare
cel mai fericit, ba chiar din contr`. Avem un CA de 9 membri,

maxim prev`zut de lege, politizat excesiv, când putea foarte bine
sa fie unul de 5 ca minim. Avem contracte de mandat generoase
[i la component` fix`, [i la cea variabil`. Sunt lucruri care arat`
viziunea fostei conduceri a CJ Ia[i [i pe care, la momentul potrivit,
le vom corecta. |n cadrul AGA din acest an, aceste lucruri nu
au putut fi schimbate f`r` a risca punerea \n pericol a proiectului
de 500 de milioane de euro de pe POIM. Iar aceste lucruri nu
pot fi puse \n sarcina actualei conduceri a CJ a[a cum, cu cinism
[i venin, unii adversari politici o fac”, a mai spus Marius Dang`.

Cum arat` noul plan tarifar la ApaVital SA?
Vicepre[edintele CJ Ia[i a ar`tat [i de ce s-a ajuns la acest
scandal legat de salariile la ApaVital SA. Societatea de ap` a
jude]ului a fost mereu \n topul salariilor \n institu]iile publice
ie[ene.
„Evident, actorul nostru politic local [tia asta, doar a candidat
ca pre[edinte CJ Ia[i. Dar de ce s` l`s`m adev`rul s` strice un atac
bun. Dar chiar [i a[a, Maricel a f`cut un lucru bun pentru c` planul
tarifar este parte din efortul ApaVital SA de a demonstra finan]atorului
CE prin POIM c` extinderea propus` prin proiectul de 500 de
milioane de euro propus va genera un sistem sustenabil. Ceea ce
trebuie [tiut este c` sistemul regional de ap`-canal este fiabil doar
dac` g`sim acel montaj tehnic [i financiar prin care costurile pot fi
redistribuite”, a mai spus Marius Dang`. Acesta a precizat c` noul
plan tarifar este legat [i de o m`rire a redeven]ei membrilor. „Luate
individual, la Vl`deni pre]ul ar trebui s` fie în jur de 13 lei/mc ap`
potabil`, la }ib`ne[ti, \n jur de 15 lei, 13 lei la R`ducaneni. Canalizarea
la Doljesti, comun` din Neam], membr` a ARSACIS, ar trebui s`
fie 30 lei/mc [i în orice centru comunal ar fi de 5-10 ori pre]ul
practicat de ApaVital SA. {i, probabil, \n muncipiul Ia[i ar putea fi
un pre] de 2 lei/mc”, a mai spus Marius Dang`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Desf\[urarea campaniei de vaccinare antiCOVID-19 `n cabinetele medicilor de familie
ar avea un rezultat impresionant. Pân\ la
apari]ia datelor concrete despre condi]iile
de desf\[urare, medicii sunt `nc\ reticen]i
Ie[enii vor putea merge [i la
cabinetele medicilor de familie
pentru a se imuniza \mpotriva
coronavirus. |n func]ie de
organizarea pe care o
stabiliesc autorit`]ile, cadrele
medicale vor decide dac` se
vor implica sau nu. Impactul
acestui demers ar fi extrem de
mare la nivelul campaniei de
vacinare anti-COVID-19 la nivel
na]ional
De la debutul campaniei de vaccinare \mpotriva
coronavirus, medicii de familie au fost implica]i
activ. Ace[tia se ocup` de informarea pacien]ilor,
de programarea pe platforma online pentru
vaccinare, de administrarea serului [i de monitorizarea
ulterioar` a st`rii lor de s`n`tate. |ncepând cu
data de 4 mai 2021, vaccinarea împotriva COVID19 se va putea efectua [i la nivelul cabinetelor
medicilor de familie din jude]ul Ia[i care [i-au
afirmat disponibilitatea. Ini]ial au fost deschise
liste de \nscriere, \ns` nimic nu se poate contura
pân` când cei \nscri[i nu vor avea cadrul legal
[i nu vor putea semna un contract care s` con]in`
[i condi]iile \n care se va realiza acest act medical.

Num`rul de vaccin`ri antiCOVID-19 efectuate pân` \n
prezent s-ar putea dubla cu
ajutorul medicilor de familie
Liviu Oprea, pre[edintele Colegiului Medicilor
din Ia[i, sus]ine faptul c` impactul la nivel na]ional
odat` cu implicarea cabinetelor medicilor de familie
\n cadrul campaniei de vaccinare va fi foarte
mare. Dac` fiecare dintre cei 12.000 de medici
de familie din ]ar` ar semna un contract \n acest

sens [i ar administra \n medie 4-5 doze pe zi,
num`rul de vaccin`ri care se raporteaz` \n prezent
s-ar dubla. „|n aceast` clip`, unii nu au r`spuns
apelului de \nscriere pentru a vaccina anti-COVID19 \n cabinete, dar asta nu \nseamn` c` nu doresc.
Nu se pune la \ndoial` eficien]a vaccinului.
Reticen]ele apar din cauza sistemul deficitar de
comunicare public` [i fa]` de popula]ie. Exist`
tot felul de ve[ti care sunt mai mult sau mai
pu]in verificate [i care pot influen]a astfel de
demersuri. |n opinia mea, deciden]ii din s`n`tate
public` aveau obliga]ia de a interveni pentru a
clarifica discu]iile privind o serie de riscuri ale
vaccin`rii. Reticen]a unor medici vine [i din faptul
c` se gândesc c` ei vor \ncepe vaccinarea, dar
ce se \ntâmpl` [i cu pacien]ii care vor refuza un
anumit tip de vaccin pentru c` numai anumite
vacinuri pot fi f`cute \n cabinetul medicului de
familie, ceea ce \nseamn` c` Pfizer [i Moderna
cel mai sigur nu vor ajunge \n astfel de cabinete,
ci vor ajunge celelalte. Noi sper`m, pentru c`
am v`zut c` exist` dorin]` de vaccinare, c` aceste
reticen]e o s` dispar`”, a explicat dr. Liviu Oprea,
pre[edintele Colegiului Medicilor din Ia[i.

Pân` la stabilirea clauzelor
contractuale, medicii de familie
nu vor declara decizia final`
Medicii de familie ie[eni a[teapt` cu interes
pân` la stabilirea regimului contractual prin care
vor putea administra vaccinul anti-COVID-19 \n
cabinetele lor. |n func]ie de acest aspect vor
decide dac` se vor implica sau nu. Pân` la
jum`tatea lunii aprilie 2021, autorit`]ile au discutat
deja despre un contract separat. „Noi suntem \n
m`sur` s` avem o contribu]ie semnificativ` \n
aceast` campanie de vaccinare, medicul \[i cunoa[te
pacien]ii, are o rela]ie foarte apropiat` datorit`
faptului c` au ani de zile de când interac]ioneaz`.
Sunt multe lucruri care necesit` un nivel de

preg`tire. Dac` organizarea acestui plan de
efectuare a campaniei de vaccinare se va face
\ntr-un mod ra]ional, noi putem contribui \ntr-un
mod major, dar dac` timpul va fi foarte scurt,
vor exista constrângeri. |ncerc`m \ntâi [i \ntâi
s` afl`m \n ce condi]ii vaccin`m [i cum, practic
toate detaliile. Nu se cunosc multe aspecte: câ]i
pacien]i po]i vaccina \ntr-un anumit interval, cât
timp pot fi depozitate dozele unui tip de vaccin,
dac` se va face \n timpul programului sau \n
afara lui sau cum se va face programarea. Cineva
trebuie s` explice toate aceste aspecte mai \ntâi,
s` nu existe varia]ii de criterii de la cabinet la
cabinet [i s` ai acelea[i criterii de abordare a
pacientului”, a ad`ugat dr. Liviu Oprea.

Pacien]ii care nu pot ajunge
din diverse motive la
centrele de vaccinare
vor avea o nou` posibilitate
Pe data de 4 mai 2021 ar trebui s` fie dat
startul acestei etape \n care vaccinarea antiCOVID-19 s` fie efectuat` [i \n cabinetele medicilor
de familie. Dr. Liviu Oprea sus]ine c`, \n aproximativ

dou` s`pt`mâni, pot fi puse la punct toate datele
privind organizarea acestui act medical. „|nc`
este timp, dar dac` discu]iile vor avea loc
s`pt`mâna viitoare (n.r.- 12-16 aprilie 2021), se
pot pune la punct pân` la \nceputul lunii mai
2021. Administrarea vaccinului se poate realiza
[i \n timpul programului de la cabinet, nu v`d
de ce nu. Toate celelalte vaccinuri le facem \n
timpul programului, iar dac` m` refer la câte
consulta]ii se realizeaz` \n prezent, num`rul nu
a sc`zut dramatic, dar suntem la un grad de
ocupare de 90 la sut` fa]` de ceea ce aveam
\nainte de debutul pandemiei. Odat` cu implicarea
medicilor, ar \nsemna c` 60.000 de oameni pe
zi ar fi vaccina]i \n plus, dar [i c` intri \n acele
col]uri de societate unde sunt acele persoane
care nu pot ajunge la centrele de vaccinare: sunt
mai pu]in s`n`to[i, mai pu]ini mobili, nu au banii
necesari. Pacien]ii se adreseaz` tot medicilor de
familie pentru efectele adverse post-vaccinare:
dureri locale, stare de oboseal`, febr`. Acestea
cedeaz` la medica]ie obi[nuit`, fiind efecte ap`rute
ca dup` orice alt vaccin”, a \ncheiat pre[edintele
Colegiului Medicilor din Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

Modificare major\ `n traficul din Ia[i! Intersec]ia din Podu Ro[ poate fi
transformat\ total! Planul va fi inspirat dup\ o zon\ faimoas\ din Europa
O nou` propunere pentru traficul
din Ia[i a fost luat` \n calcul de
autoritatea local`. Intersec]ia din
Podu Ro[ ar urma s` fie modificat`
din temelii, proiectul vizând
fluidizarea circula]iei auto. Odat`
cu pasarelele pietonale peste râul
Bahlui din zon`, intersec]ia ar
urma s` sufere [i alte modific`ri
Semafoare \n locul rondului din intersec]ia
din Podu Ro[. Municipalitatea a luat \n calcul
un astfel de proiect odat` cu implementarea celui
legat de pasarelele auto peste râul Bahlui din
aceea[i zon`. Intersec]ia din Podu Ro[ ar putea
fi semaforizat` complet, autoritatea local` urmând
a renun]a la rondul din zon`. Pentru intersec]ia
din Podu Ro[ s-a luat ca exemplu cea din capitala
Germaniei, Berlin. Intersec]ia semaforizat` de la
Potsdamer Platz este una dintre cele mai mari
din Europa, \n zon` fiind [i sediile unor importante
companii. Totu[i, intersec]ia respectiv` este extrem

de bine pus` la punct, ceea ce o transform` \ntrun model [i pentru municipalitatea ie[ean`. Un
alt model este [i cel din Pia]a Victoriei-Bucure[ti,
intersec]ia din zona Guvernului României. Aceasta
este [i cea mai mare din ]ar`, implementarea
sistemului având loc \n urm` cu mai mul]i ani
pentru fluidizarea circula]iei dinspre mai multe
artere adiacente.

Schimb`ri mari \n intersec]ia
din Podu Ro[ \n ultimul an
Pentru a fluidiza traficul din Ia[i, a fost luat`
\n calcul [i o astfel de variant` de modificare a
intersec]iei Podu Ro[. |n urm` cu circa un an
au fost montate o serie de semafoare \n zona
intersec]iei Podu Ro[, atât pentru [oferii care
vin dinspre pasarela Nicolina, cât [i pentru cei
care vin dinspre bulevardul Socola. Prim`ria vrea
s` renun]e la rondul din zon`, tocmai pentru ca
traficul rutier s` se poat` desf`[ura \n condi]ii
mult mai bune. Proiectul din Podu Ro[ va veni

la pachet cu cele dou` pasaje supraterane, obiectiv
propus spre finan]are \n noul Plan Na]ional de
Redresare [i Rezilien]` (PNRR). De altfel, zona
respectiv` a fost deja transformat` [i prin instituirea
unor sensuri unice pe str`zile adiacente, proiect
care a fost luat \n calcul de Comisia de Circula]ie
din cadrul Prim`riei Ia[i.

Surpriz` pentru [oferi. Se
extinde zona pietonal` din
centrul ora[ului
Un prim proiect legat de traficul din Ia[i
vizeaz` extinderea arealului pietonal din zona
central`.
Recent, primarul Mihai Chirica a men]ionat
c` printr-un plan de mobilitate urban` se urm`re[te
extinderea zonei pietonale cuprins` \ntre str`zile
din jurul Catedralei Mitropolitane - Palatul Culturii
- bulevardul Independen]ei [i Pia]a Unirii. Proiectul
include [i modernizarea esplanadei de la Teatrul
Na]ional „Vasile Alecsandri” Ia[i, proiect cu o
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valoare de peste 17 milioane de lei [i care va
fi implementat pentru urm`toarele 18 luni.

Dou` pasaje subterane
apar \n municipiul Ia[i
Un alt proiect legat de traficul din Ia[i are
\n vedere dou` pasaje subterane în unele zone
aglomerate din ora[. Municipalitatea a propus
realizarea a dou` studii de fezabilitate, unul fiind
legat de \nfiin]area unui pasaj subteran care s`
lege strada A. Panu cu strada Palat. |n acest caz,
linia de tramvai ar urma s` fie desfiin]at` în
dreptul Casei Dosoftei, iar pietonalul de pe bulevardul
{tefan cel Mare [i Sfânt va fi extins pân` pe
esplanada de la Palatul Culturii. Al doilea proiect
face referire la construirea unui pasaj de aproximativ
300 de metri pe tronsonul rond Agronomie –
Aleea Sadoveanu. Acesta va lega bd. Carol I cu
zonele reziden]iale de locuin]e colective.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Din 33 de teste COVID-19 cu rezultat
pozitiv, 31 arat\ prezen]a noilor tulpini.
Probele au fost luate `n mod aleatoriu
`ntr-un laborator din Ia[i, iar rezultatele
sunt `ngrijor\toare
R`spândirea noilor tulpini de
coronavirus a luat propor]ii \n rândul
popula]iei. Un set de probe cu rezultat
pozitiv al testelor PCR efectuate la Ia[i
au ar`tat concluzia pe care o b`nuiesc
medicii odat` cu valul trei de pandemie.
Din 33 de persoane infectate cu
coronavirus, 31 au fost depistate cu o
tulpin` nou`
|n jude]ul Ia[i se testeaz` sute de persoane atât \n mod
gratuit, prin Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP), cât [i cu plat`,
\n laboratoarele private. |n laboratoare, un rezultat din cinci al
testului antigen rapid este pozitiv. Valul trei de pandemie COVID19 declarat de autorit`]i \n luna martie 2021 a fost explicat de
unii medici [i speciali[ti pornind de la r`spândirea alert` a noilor
tulpini de coronavirus depistate \n diferite ]`ri. Vorbim despre
muta]ii ale tulpinii-mam`, care au un grad de contagiozitate foarte
ridicat [i, totodat`, dau forme mult mai grave. Cele mai r`spândite
sunt tulpinile din Marea Britanie, inclusiv \n România, cea din
Brazilia [i Africa de Sud.

Un laborator din Ia[i introduce kituri pentru
depistarea noilor tulpini de coronavirus
|ncepând de ieri, 4 aprilie 2021, la Laboratorul Praxis din Ia[i
se realizeaz` retestarea \n mod gratuit a persoanelor confirmate
pozitiv pentru depistarea variantelor mutante. Aceste demersuri
vor dura pân` când se vor stabili cu exactitate condi]iile unor
astfel de test`ri. Noi kituri pentru identificarea noilor tulpini de
coronavirus au fost achizi]ionate dup` ce \n ultimele s`pt`mâni
ale lunii martie 2021 s-au depistat o serie de rezultate \ngrijor`toare.
Ini]ial, aceste teste au fost efectuate pe un lot de 33 de teste
COVID-19 pozitive [i au ar`tat eficien]a, deoarece 31 de teste au
confirmat un caz de infectare cu tulpina brazilian` [i restul cu
tulpina din Marea Britanie. „Am achizi]ionat kituri noi pentru
testarea COVID-19. Dac` pân` acum aveam teste RT-PCR standard,
de acum ne dorim s` identific`m varianta de muta]ie prezent` \n
zona noastr` cu acele kituri - specific de variant`. |n urm` cu
aproximativ dou` s`pt`mâni am decis s` afl`m dac` ar fi necesar
s` achizi]ion`m astfel de teste, dac` exist` sau nu motive s` le
utiliz`m. |n mod aleatoriu am extras un lot de probe de la pacien]i
cu rezultatul pozitiv al testului COVID-19. |ntre cele 33 de probe
am descoperit c` 31 erau muta]ii ale genelor din Marea Britanie,
dar [i din Brazilia. Urmeaz` s` vedem exact cum vom proceda
cu aceste kituri noi [i ce vor stabili reprezentan]ii Direc]iei de
S`n`tate Public` Ia[i”, a declarat Cristina Hristodorescu, unul
dintre administratorii Laboratorului Praxis din Ia[i.

Medicii ie[eni sus]in c` num`rul mare de
cazuri din ultimele s`pt`mâni
se datoreaz` r`spândirii noilor tulpini,
\n special cea britanic`
|nc` de la debutul valului trei de pandemie COVID-19, medicii
au suspectat r`spândirea noilor tulpini la nivelul comunit`]ii ie[ene.
Cu o contagiozitate mult mai ridicat` [i determinând forme mult
mai grave, aceste muta]ii ale tulpinii de coronavirus au devenit
un adev`rat pericol. Ba mai mult, cadrele medicale spun c`
schimb`rile continu` s` apar`, ceea ce \nseamn` o presiune [i
mai mare asupra sistemului medical, dar [i asupra autorit`]ilor
locale [i centrale. „Tulpina britanic` este foarte r`spândit` \n
România. Este bine cunoscut faptul c` are o contagiozitate mai
mare. Astfel se explic` [i num`rul mult mai mare de pacien]i,
inclusiv tineri, copii [i paciente \ns`rcinate. |n zona Europei de
Vest s-a pus problema r`spândirii noilor tupini \nc` de la \nceputul
acestui an. Pe teritoriul ]`rii noastre mai circul` [i tulpinile din
Brazilia, Africa de Sud, chiar [i cea din Japonia. Aceste tulpini
au fost depistate la persoane care nu au fost \n acele zone, ceea
ce arat` faptul c` aceste tulpini s-au r`spândit \n comunitate. Se
observ` c` aceste tulpini sunt extrem de mobile [i c` \[i schimb`
structura, devenind astfel greu de st`pânit din punct de vedere

medical. Apel`m din nou la popula]ie cu rug`mintea ca m`surile
de protec]ie s` fie atent respectate. |n]elegem faptul c` exist`
presiuni psihologice [i c` to]i sunt obosi]i dup` aceast` perioad`
dificil`. |n acest sens consider c` autorit`]ile locale [i centrale
trebuie s` gândeasc` restric]ii specifice fiec`rei zone [i nu generale,
la nivelul tuturor comunit`]ilor”, a explicat prof. dr Carmen
Dorob`], medic infec]ionist la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Tulpina britanic` a fost depistat`
[i la doi pacien]i interna]i la
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
Pe data de 19 martie 2021, rezultatele probelor trimise c`tre
secven]iere din cadrul Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i au
ar`tat adev`rul. Noua tulpin` britanic`, denumit` Kent, a infectat
doi ie[eni din mediul rural care la sfâr[itul lunii au fost externa]i
cu bine din spital. Medicii infec]ioni[ti nu \[i explic` cum au
contractat cei doi pacien]i tulpina, dar sunt convin[i c` sunt multe
cazuri de infect`ri [i cu tulpinile din Brazilia [i din Africa de Sud.
Probele pentru efectuarea secven]ierii genomului sunt trimise de
la unitatea medical` c`tre Laboratorul de Metagenomic` [i Biologie
Molecular` al Universit`]ii „{tefan cel Mare” din Suceava (USV).
Alexandra ABONICESEI
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Variant\ [ocant\ legat\ de cauza mor]ii lui
{tefan-Adrian Strungaru, cercet\tor al
Universit\]ii ıCuza‰! Aceasta ar schimba
totul `n ancheta declan[at\ de autorit\]i
O variant` [ocant` legat` de cauza mor]ii
lui {tefan-Adrian Strungaru, cercet`tor al
Universit`]ii „Cuza” din Ia[i, este
vehiculat` \n rândul celor care se \ntreab`
cum a murit!
Variant` [ocant` legat` de cauza mor]ii lui {tefan-Adrian
Strungaru, cercet`tor al Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i! Aceasta este vehiculat`, pe surse de la Constan]a (\ntro manier` neoficial` [i probabil`), [i consider` c` angajatul de
la „Cuza”, scafandru care supraveghea lucr`rile de m`rire a plajelor
din zon`, ar fi murit din cauza unui cablu electric. El s-ar fi
desprins de la un vas-cargo, aflat \n zon`. La acest moment are
loc o anchet` de propor]ii \n acest caz. Pân` acum, nu au fost
oferite detalii legate de cauzele care au dus la tragicul incident.
De reamintit c`, vineri, 9 aprilie 2021, de la malul M`rii Negre
a venit o veste [ocant` pentru \ntreaga comunitate academic` de
la UAIC [i nu numai.

Trupul lui {tefan-Adrian Strungaru a fost
adus acas`, \n localitatea R`duc`neni,
jude]ul Ia[i. El va fi \nmormântat
mar]i, 13 aprilie 2021
Deja, trupul lui {tefan-Adrian Strungaru a fost adus acas`, \n
localitatea R`duc`neni, jude]ul Ia[i. El va fi \nmormântat mar]i,
13 aprilie 2021. De reamintit c`, acesta era angajat de o firm`

privat`, ca scafandru, [i intervenea în adâncuri, la o distan]` de
circa 500 de metri de mal. Compania la care lucra se ocupa de
monitorizarea biodiversit`]ii în cadrul proiectului de înnisipare din
Eforie Nord. El a fost reperat, al`turi de un alt coleg, de elicopterul
SMURD în larg, fiind sco[i din ap` [i adu[i la mal de c`tre
scafandrii ISU. {tefan-Adrian Strungaru era asistent de cercetare
[tiin]ific` \n cadrul Institutului de Cercet`ri Interdisciplinare (ICI)
al UAIC. Ca biolog marin a participat [i \n expedi]ia pentru
colectarea probelor desf`[urat` în august 2013 la bordul vasului
de cercetare „Mare Nigrum”, \n Marea Neagr`, România. F`cea
parte din colectivul de la Facultatea de Biologie, Laboratorul de
Lucr`ri practice de Hidrobiologie. Era unul dintre cei mai buni
ecotoxicologi din ]ar`. So]ia sa lucra la Sta]iunea Biologic` Marin`
„Prof. Dr. Ioan Borcea” de la Agigea a UAIC din Ia[i. {tefanAdrian Strungaru era absolvent, [ef de promo]ie al Colegiului
Na]ional „Costache Negruzzi” din Ia[i [i unul dintre cei mai
promi]`tori tineri speciali[ti ai Facult`]ii de Biologie de la „Cuza”.
Era [i un foarte experimentat scafandru.

Apropiat al lui {tefan-Adrian Strungaru:
„Nu pot s` cred a[a ceva,
era un mega-profesionist, nu f`cea
nimic f`r` s` respecte regulile...”
Apropia]ii lui {tefan-Adrian Strungaru nu g`sesc explica]ii pentru
cauzele care au condus la provocarea tragediei. „Nu pot s` cred
a[a ceva, era un mega-profesionist, nu f`cea nimic f`r` s` respecte
regulile. Era foarte bine preg`tit pe acest segment… La orice

scufundare cobori mereu în doi, alte dou` persoane sunt în barca
din care te scufunzi… Ei [tiu mereu ce faci, nu se pune problema
s` nu se [tie ce faci tu în adâncime… Pur [i simplu sunt [ocat,
chiar nu în]eleg ce ar fi mers gre[it…”, m`rturise[te colegul lui
{tefan-Adrian Strungaru, care a ]inut s` r`mân` anonim. Mai departe,
arat` c`: „Nu se pune problema s` r`mâi f`r` oxigen, s`-]i fie t`iat
costumul de scafandru… Eu am f`cut asta, sunt scafandru cu
atestat! E [ocant ce v`d, ce aud… E o anchet` acolo [i a[tept s`
vad detaliile. Doamne, e colegul meu, mereu era ultra-safe în ceea
ce f`cea, nu gre[ea… Marea era lini[tit`, c` a[a se face orice
scufundare, totul era supravegheat... A[tept cu mare curiozitate s`
v`d ce vor spune anchetatorii...”, a conchis colegul biologului.
Valentin HU}ANU

Rata deceselor `n rândul pacien]ilor COVID-19 a
crescut cu 20 la sut\ odat\ cu valul trei de pandemie
la nivelul jude]ului Ia[i. Peste 700 de pacien]i [i-au
pierdut via]a pe patul de Terapie Intensiv\
Pacien]ii infecta]i cu coronavirus care ajung la spitale cu o
form` medie a bolii evolueaz` nefavorabil, c`tre o form` sever`,
\ntr-o perioad` mult mai scurt` de timp. Din nefericire, medicii
ie[eni anun]` [i o cre[tere a mortalit`]ii \n ultimele patru s`pt`mâni
la nivelul jude]ului. De la debutul pandemiei COVID-19 [i pân`
pe 11 aprilie 2021 au fost confirmate 40.184 de persoane infectate
cu coronavirus. |n total, num`rul deceselor a ajuns la 747. |n
jude]ul Ia[i au fost efectuate 718 teste \n perioada 10 - 11 aprilie
2021, iar 20 de persoane au fost externate din spitale. „|n medie,
pacien]ii infecta]i cu coronavirus sunt interna]i pentru o perioad`
cuprins` \ntre 10 - 14 zile. Temporizarea prezent`rii la medic [i
automedica]ia r`mân \n continuare o problem`, mai ales c` pacien]ii
urmeaz` tot felul de scheme de tratament. Totodat`, noile tulpini
care circul` determin` forme mai severe. Observ`m o cre[tere a
ratei deceselor cu 20 la sut` \n ultima lun` \n jude]ul Ia[i”, a
declarat dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i.

Cinci paturi libere pentru pacien]ii
care au nevoie de internare
\n sec]iile de Terapie Intensiv`

Spitalul de Neurochirurgie [i 13 paturi ATI la Spitalul „Sf. Spiridon”.
La nivelul Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i, ieri s-a raportat un
num`r de 2.257 de persoane care se aflau în izolare [i 1.562 de
persoane care erau carantinate la domiciliu.
De le \nceputul pandemiei [i pân` \n prezent, autorit`]ile au
emis în total 40.396 de decizii pentru persoanele aflate în izolare
[i 41.143 de decizii pentru persoanele aflate în carantin`. La
Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon”, centru suport COVID-19 pentru
bolnavii care au nevoie de asisten]` medical` de specialitate, ieri
erau ocupate trei paturi ATI. Al]i 6 bolnavi confirma]i pozitiv cu
noul coronavirus urmeaz` tratamentul prin dializ` în sta]ia din
unitatea medical`. 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, erau ocupate
dou` paturi ATI.

Peste 157.000 de vaccin`ri
\mpotriva infec]iei cu coronavirus

În ceea ce prive[te solicit`rile de testare ale pacien]ilor care
prezint` simptomatologie specific` noului coronavirus, înc`rcate
de medicii de familie pe platforma CAPESARO, \n perioada 10Ieri, 11 aprilie 2021, mai erau libere cinci paturi ATI \n 11 aprilie 2021, echipajele mobile au realizat 82 de recolt`ri la
unit`]ile medicale din jude]ul Ia[i: dou` paturi ATI la Unitatea domiciliu. Mai exact, au fost realizate 65 de recolt`ri de DSP
Mobil` - Spitalul de Boli Infec]ioase [i trei la Spitalul de Ia[i [i 17 de Serviciul de Ambulan]` Jude]ean Ia[i. Odat` cu
Neurochirurgie. În spitalele suport COVID-19 mai erau libere 119 debutul Campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, desf`[urat`
paturi: opt paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase, patru paturi la la nivelul jude]ului Ia[i \n cadrul centrelor pentru imunizarea
Spitalul de Pneumoftiziologie, 11 paturi la Spitalul de Recuperare, popula]iei, au fost efectuate 157.566 de vaccin`ri pân` pe data de
35 de paturi la Spitalul C.F. Ia[i, dou` paturi la Spitalul „Sf. 11 aprilie 2021 . Din acest num`r total de persoane vaccinate,
Spiridon”, 13 la Spitalul Militar [i 46 la Spitalul C.F. Pa[cani. Pe 89.462 au fost vaccinate cu prima doz` [i 68.104 cu cea de-a
de alt` parte, ieri, erau ocupate 481 de paturi \n spitalele suport doua doz`. Pe data de 10 aprilie 2021 au fost vaccinate 1.899 de
COVID-19. Dintre acestea, 74 de paturi erau de Terapie Intensiv`, persoane, dintre care 541 de persoane au primit prima doz` [i
astfel: nou` paturi ATI erau ocupate la Spitalul de Boli Infec]ioase, 1.358 de persoane au primit cea de-a doua doz`. De la începutul
10 la Unitatea Mobil` - Spitalul de Boli Infec]ioase, opt la Spitalul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 282 de reac]ii adverse
de Pneumoftiziologie, [ase paturi ATI la Spitalul Municipal Pa[cani, u[oare.
Alexandra ABONICESEI
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Ambulan]ele din
Ia[i vor intra \ntr-un
program amplu de
repara]ii!
Contractul are o
valoare de 4
milioane de euro
Timp de doi ani, ambulan]ele de la SAJ Ia[i
vor intra \ntr-un program de repara]ii.
Autovehiculele vor fi livrate unui service auto
autorizat pe durata repara]iilor. Comisia de
evaluare va alege oferta furnizorului de
servicii cu pre]ul cel mai mic
Serviciul de Ambulan]` Jude]ean (SAJ) Ia[i continu`
programul anual de achizi]ii. Pe data de 14.05.2021, autoritatea
contractant` va organiza o licita]ie pentru achizi]ia serviciilor
de reparare [i \ntre]inere pentru ambulan]ele din dotare, dar
[i a echipamentelor. Valoarea estimat` a contractului este de
21.162.197 lei, f`r` TVA, aproape 4 milioane de euro. „Prestatorul
va executa opera]ii de \ntre]inere [i repara]ii, conform procedurilor
tehnologice, normelor de timp [i condi]iilor de calitate, enun]ate
în condi]iile generale de \ntre]inere [i repara]ii, valabile pentru
autovehiculele prezentate, care se reg`sesc în manualele de
utilizare [i carnetele de service ale autoturismelor. Aceste
opera]ii de \ntre]inere [i repara]ii vor fi executate conform
standardelor [i legisla]iei române[ti \n vigoare, asigurând un
nivel calitativ, tehnic [i de performan]` ridicat, precum si
siguran]a \n exploatare. Prestatorul va asigura în totalitate
piesele de schimb [i echipamentele conexe necesare repar`rii
autovehiculelor achizitorului”, se arat` \n caietul de sarcini.
SAJ Ia[i a prezentat [i un raport de activitate aferent anului
2020.

O familie de medici din Ia[i,
`ngeri p\zitori pentru sute de
câini! Au g\sit st\pâni pentru
zeci de bl\no[i chiar `n Fran]a!
Doi medici ie[eni sunt salvatorii sutelor
de animale abandonate, bolnave [i
chinuite. Iulian [i Maria Gr`mad` sunt doi
so]i pasiona]i de medicin`
Animalele abandonate, chinuite [i bolnave primesc o [ans` la
o nou` via]`, mai bun`, de la doi ie[eni cu suflet mare. Iulian
Gr`mad` are 28 de ani [i este medic veterinar la un cabinet din
comuna Tome[ti, jude]ul Ia[i. În timpul liber, Iulian împreun` cu
so]ia sa, Maria, salveaz` alte sute de animale aflate în dificultate.
Maria Gr`mad` are 36 de ani [i este medic de familie, dar iube[te
foarte mult aimalele [i munce[te al`turi de so]ul ei. Cei doi so]i
au un ad`post privat de animale în ora[ul Pa[cani, din jude]ul
Ia[i, unde îngrijesc peste 100 de câini. Ad`postul a fost înfiin]at
în urm` cu doi ani cu ajutorul unei asocia]ii din str`in`tate. Câinii
abandona]i sunt trata]i [i îngriji]i, iar mai apoi ajung la familii
iubitoare \n Fran]a. „Eu împreun` cu so]ia mea salv`m foarte
multe animale abandonate, b`tute de oameni sau accidentate de
ma[ini. Noi colabor`m cu o asocia]ie din Fran]a care ne ajut` \n
tot ceea ce facem pentru aceste suflete nevinovate. Doamnele care
de]in aceast` asocia]ie sunt ni[te persoane minunate [i fac tot ce
le st` în putin]` ca animalele s` î[i g`seasc` familia perfect` [i
s` aib` cele mai bune condi]ii. Ad`postul \nfiin]at la Pa[cani a
costat 25.000 de euro, iar costurile au fost suportate de Asocia]ia
«Coeur d’Asha», din Fran]a. Ad`postul poate de]ine 300 de câini.
În prezent sunt 120, iar lunar peste 30 sunt adopta]i de persoane
din Fran]a. Primim poze cu animalele adoptate, iar diferen]ele sunt
vizibile [i \mbucur`toare”, a declarat Iulian Gr`mad`, medic veterinar.

Iulian [i Maria au o campanie
de sterilizare gratuit`

Contractul se va desf`[ura prin
intermediul unui acord-cadru cu o
valabilitate de doi ani
Firma care va câ[tiga licita]ia, va asigura serviciile solicitate
pe o perioad` de 48 de luni. |n dotarea SAJ se afl` 63 de
autosanitare marca Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Renault
Master, Suzuki [i Volkswagen. „Autosanitarele vor fi predate
de achizitor c`tre unitatea service pe baz` de proces-verbal
\n care vor fi specificate lucr`rile/reviziile tehnice necesare
a fi efectuate. Pe timpul cât autosanitarele se afl` în unitatea
de lucru apar]inând operatorului economic, acesta va r`spunde
pentru orice lipsuri, \nlocuiri neautorizate de piese [i eventualele
accidente survenite în atelier. Pe perioada în care autosanitara
este în unitatea service, titularul contractului de service poart`
întreaga r`spundere în caz de furt, distrugere sau degradare
a autovehiculului. Prestatorul va asigura spa]ii de parcare [i
securitate auto pe toat` durata interven]iei”, se mai arat` \n
documenta]ia procedurii.

|n 2020, SAJ Ia[i a alocat peste 800.000
de euro pentru repara]iile
echipamentelor medicale
Anul trecut, SAJ Ia[i a demarat o licita]ie pentru servicii
de între]inere, revizie [i repara]ie a echipamentului medical
de pe ambulan]ele din parcul auto. Estimarea bugetar` este
de 4.035.040 lei, f`r` TVA, aproape 840.000 de euro. „Între]inerea
aparaturii medicale, aflat` în dotarea ambulan]elor autorit`]ii
contractante, prin efectuarea reviziilor anuale, în scopul
men]inerii acestora în parametri normali de utilizare; eliminarea
defectelor echipamentelor medicale ori de câte ori achizitorul
solicit` acest lucru prestatorului; prestatorul se oblig` s`
intervin` în maximum 24 de ore la solicitarea achizitorului,
pentru remedierea oric`rei defec]iuni a unuia dintre aparatele
ce fac obiectul contractului; pe toata durata remedierii defectelor,
dup` acceptarea efectu`rii repara]iei [i primirea comenzii de
la achizitor [i dac` repararea dep`[e[te 24 de ore, prestatorul
se oblig` s` pun` la dispozi]ia autorit`]ii contractante un aparat
similar cu cel ridicat pentru reparare”, sunt câteva dintre
obliga]iile prestatorului. SAJ Ia[i a comandat [i o serie de
echipamente de protec]ie.
Ciprian BOARU
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În anul 2020, cei doi so]i au demarat o campanie de sterilizare
gratuit`, pentru a reduce abandonul [i înmul]irea necontrolat` a
animalelor cu ajutorul asocia]iei din Fran]a. Timp de un an, Iulian
[i Maria au reu[it s` sterilizeze peste 600 de câini, femele [i
masculi, din mai multe sate ie[ene. Înainte de colaborarea cu
asocia]ia din Fran]a, Iulian a sterilizat aproximativ 170 de câini din
fonduri proprii. Pe lâng` câini [i pisici, Iulian Gr`mad` salveaz` [i
alte animale domestice. Maria Gr`mad` de]ine un centru de ajutor
pentru animale în satul Schitu Stavnic, comuna Voine[ti, din jude]ul
Ia[i, unde so]ul acesteia face g`rzi dup` finalizarea programului la
cabinet. „În luna martie 2021 am f`cut un an de când am început
campania de sterilizare gratuit` [i am reu[it s` steriliz`m masiv în
satele Voine[ti, Schitu Stavnic [i Slobozia. Lunar, am f`cut campanii
de sterilizare, iar pân` în prezent am f`cut 14 astfel de campanii.
În fiecare lun` am reu[it s` steriliz`m între 40 [i 90 de animale
în mai multe sate. Cât m` pricep, tratez [i cai, porci, oi sau vaci.
Am salvat multe animale domestice în satul Schitu Stavnic, unde
oamenii sunt foarte s`raci, iar singura lor surs` de hran` o reprezint`
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doar animalele din curte. Sterilizarea este singura metod` eficient`
de a reduce abandonul [i suferin]a animalelor. Îi îndemn pe oameni
s` î[i sterilizeze animalele, respectând astfel legea. Cred c` vor
mai trece 30 de ani pân` când o s` avem [i noi o ]ar` civilizat`
din acest punct de vedere. Este foarte important s` lu`m fiecare
dintre noi atitudine”, a precizat medicul veterinar.

Pe lâng` pisici [i câini, ie[enii de]in
tarantule, [erpi, gândaci [i scorpioni
Tarantulele, [erpii [i scorpionii se reg`sesc ca animale de
companie. Medicul veterinar Iulian Gr`mad` a de]inut chiar el
peste 20 de tarantule, insecte [i scorpioni. Sunt [i ie[eni care
de]in în continuare animale de companie normale, câini [i pisici.
O ie[eanc` de 46 de ani care iube[te animalele mai mult decât
orice a adunat de-a lungul timpului 55 de animale, 19 pisici [i 36
de câini. Toate animalele sunt îngrijite în cele mai bune condi]ii,
iar Iulian Gr`mad` este medicul care se ocup` de s`n`tatea
acestora. „Eu am avut 23 de tarantule, 5 [opârle, un piton regal,
gândaci de Madagascar, insecte [i scorpioni. Am fost nevoit s` le
donez unui pasionat ca [i mine. În prezent de]in 3 pisici [i 4
câini, dar num`rul lor este în cre[tere \n fiecare zi. Am cunoscut
o doamn` pe Facebook, prin post`rile disperate de ajutor, pe
diferite grupuri destinate animalelor. Aceast` femeie are în grij`
foarte multe animale [i am început s` o ajut prin steriliz`ri gratuite.
În urm` cu mai mult timp am început o colaborare pentru c` are
mul]i câini cu boli cronice, care nu ar supravie]ui f`r` un tratament
corespunz`tor. Animalele sunt foarte bine îngrijite. Dac` ar exista
mai multe persoane ca aceast` doamn`, foarte multe animale ar
avea o via]` mai bun`. Rezolvarea multor probleme este sterilizarea
în mas`. Cea mai des întâlnit` [i cea mai grav` boal` la c`]ei
este paraviroza, iar apoi babesioza. De multe ori animalele î[i
pierd via]a din cauza acestor dou` boli. Vaccinarea [i deparazitarea
este crucial` la animale”, a spus Iulian Gr`mad`, medic veterinar.
Andreea PâDURESCU

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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Firmele din domeniul HoReCa au `ncasat 2,3
milioane de euro, granturi pentru capital de
lucru. Banii acorda]i prin M\sura 2 sunt pentru
pierderile provocate de pandemia COVID-19
Antreprenorii din Ia[i care au firme \n
domeniul HoReCa, afectate de pandemia
COVID-19, au primit ajutoare financiare \n
valoare de 2,3 milioane de euro, pentru
cererile depuse \n M`sura 2
Odat` cu aprobarea bugetului au fost deblocate pl`]ile c`tre
beneficiarii M`surii 2, astfel c` antreprenorii din Ia[i au \ncasat
aproximativ 2,3 milioane de euro, ajutoare financiare pentru
pierderile cauzate de pandemia COVID-19. Cele 11 milioane de
euro pl`tite pân` \n prezent sunt pentru 165 de beneficiari din
cei 700 eligibili la finan]are. Pl`]ile vor continua [i \n urm`toarea
perioad`, astfel c` noi firme vor semna contractele de finan]are
[i vor primi banii din M`sura 2, granturi de capital de lucru de
câte 2.000-150.000 de euro. Pe listele cu beneficiarii pl`ti]i de
Agen]iile pentru IMM-uri figureaz` 4.000 de firme care [i-au primit
banii de anul trecut, iar \n ultima s`pt`mân` s-au pl`tit 236 de
beneficiari. Alte 1.318 firme din toat` ]ara figureaz` doar cu
contracte semnate. Acestea au primit contractul, l-au semnat [i
l-au înc`rcat în aplica]ia electronic`, dar acum trebuie s` pun`
cofinan]area de 15 la sut` în contul de grant de la banca partener`
la care figureaz`, pentru ca aceasta s` le poat` da granturile.
Bugetul pentru M`sura 2 a fost rapid epuizat, fiind depuse peste

22.226 de cereri la nivel na]ional, în perioada 22-28 octombrie
2020. Banii au fost solicita]i de c`tre antreprenorii din Ia[i, dar
[i din restul ]`rii, care au \nregistrat pierderi financiare din cauza
pandemiei COVID-19.

Antreprenorii din Ia[i \nscri[i \n M`sura 2
primesc banii de la Fondul de Garantare
Pl`]ile c`tre beneficiarii M`surii 2 ar trebui finalizate pân` la
sfâr[itul lunii iunie 2021. O alt` m`sur` în cadrul c`reia antreprenorii
din Ia[i au primit ajutoare financiare este M`sura 1, microgranturi
în valoare de 2.000 de euro fiecare. Cabinetele medicale, ONGurile [i societ`]ile f`r` niciun salariat au încasat banii pentru
pierderile provocate de pandemia COVID-19, fiind vorba de
aproximativ 2 milioane de euro. De asemenea, va fi redeschis`
sesiunea de depunere a cererilor de finan]are în cadrul M`surii
3, dup` ce au ap`rut mai multe nemul]umiri din partea antreprenorilor
care sus]in c` banii ajung la samsarii imobiliari [i nu la firmele
care au pierderi financiare [i au nevoie cât mai repede de ace[ti
bani. Sesiunea de depunere în M`sura 3- granturi de investi]ii
pentru IMM-uri, granturi de 200.000 de euro, a fost deschis` la
începutul anului 2020 [i s-a încheiat la sfâr[itul lunii ianuarie
2021. Cele mai multe cereri de finan]are au fost depuse în ultimele

zile înaintea închiderii sesiunii de c`tre firmele din domeniul
imobiliar care au solicitat milioane de euro pentru achizi]ia de
apartamente. |n cadrul noii sesiuni de depunere a proiectelor,
care ar putea fi deschis` chiar de luna aceasta, vor fi excluse
de la finan]are firmele din domeniul imobiliar.

Programul IMM Invest se deruleaz`
pân` la sfâr[itul lunii iunie 2021,
bugetul fiind majorat
Un alt program prin intermediul c`ruia firmele din Ia[i au
reu[it s` î[i salveze afacerile afectate de pandemia COVID-19 este
IMM Invest. Patronii din Ia[i au accesat milioane de euro pentru
capital de lucru [i investi]ii, prin intermediul programului. Astfel,
firmele care aveau nevoie urgent` de ajutoare financiare, cum
sunt cele din domeniul transporturilor sau cel piscicol, care au
ob]inut câteva milioane de euro prin intermediul programului
IMM Invest. Bugetul programului IMM Invest pentru anul 2021
a fost majorat de la 4,5 miliarde de lei la 7,18 miliarde de lei.
IMM-urile afectate de pandemia COVID-19 care au înregistrat
pierderi financiare din cauza pandemiei COVID-19 pot solicita
ajutoarele acordate prin intermediul programului Agro IMM Invest,
o alt` schem` de finan]are gestionat` de Fondul de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri. Programul Agro IMM este destinat
firmelor din domeniul agricol care au probleme financiare din
cauza pandemiei COVID-19.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Patronii din Ia[i care se tem de faliment din
cauza pandemiei COVID-19. Antreprenor:
ıVa fi jale dac\ se dau noi restric]ii‰.
Speciali[tii anun]\ `nchiderea a cel pu]in
100 de firme din domeniu
Patronii firmelor de fitness din
Ia[i sus]in c` pierderile sunt
cuprinse \ntre 40 [i 70 la sut`,
din cauza pandemiei COVID19. Ace[tia se tem c` vor da
faliment dac` vor fi impuse noi
restric]ii. Clien]ii nu mai
cump`r` abonamente de
teama \mboln`virii cu noul
coronavirus, iar patronatele
din domeniul health and
fitness sus]in c` pân` la
sfâr[itul anului se vor \nchide
100 de firme
Unul dintre domeniile afectate de pandemia
COVID-19 este cel sportiv. Patronii firmelor de
fitness din Ia[i, dar [i din restul ]`rii, sus]in c`
situa]ia este grav` \n condi]iile \n care pierderile
estimate sunt cuprinse \ntre 40 [i 70 la sut`.
Clien]ii nu mai vin la sal` de teama \mboln`virii
cu noul coronavirus, iar multe dintre s`lile din
Ia[i sunt la un pas de a fi \nchise. Adrian Bursuc,
antreprenor care de]ine dou` s`li de fitness \n
Ia[i, spune c` \ncas`rile au sc`zut cu 50 la sut`.
„|ntr-un an normal aveam 1.000 de abonamente
pe sal`, iar acum am \n jur de 500 de abonamente.
Va fi jale dac` se dau noi restric]ii [i se \nchid
s`lile de fitness. Comparativ cu alte jude]e, cum
sunt Sibiu, Bra[ov, Bucure[ti, la noi pierderile
sunt mai mici ca acolo, unde 80 la sut` din s`li
sunt \nchise. |ns`, dac` vom continua a[a cu
\ncas`rile, nu va fi deloc bine. Sunt mai multe
motive. |n primul rând, Ia[ul e ora[ studen]esc,
dar studen]ii nu au mai venit la sal`. Cel pu]in
la cea din T`t`ra[i, acolo e cea mai mare sc`dere.
Dup` ce a ap`rut [tirea c` la inciden]` 4 la mie

se \nchid s`lile de fitness, oamenii nu mai vor
s` pl`teasc` abonamentele. Noi oricum le \nghe]`m
dac` se \nchid s`lile, adic` dublez num`rul de
zile avute \nainte s` se \nchid` s`lile. Eu sunt
proprietar de s`li, dar ce fac cei cu chirii? |n
Ia[i, trei sferturi din patroni au spa]iile \nchiriate.
O parte din ei sunt pe muchie de cu]it. {tiu c`
la unele sali de fitness din centrul ora[ului sunt
probleme de doi ani, pentru c` au chirii foarte
mari. V` da]i seama ce greu e pentru ace[ti
patroni?”, sus]ine Adrian Bursuc, administrator
Body Line.

Antreprenorii din Ia[i au
\nregistrat pierderi financiare
cuprinse \ntre 40 [i 70 la sut`,
\n anul 2020, comparativ cu
2019
Potrivit lui Alexandru Lasc`r, unul dintre cei
doi pre[edin]i ai Patronatului angajatorilor din
health and fitness, 100 de firme din domeniu sau \nchis, iar mul]i antreprenori sunt la un pas
de a renun]a la afaceri dup` ce au \nregistrat
pierderi cuprinse \ntre 40 [i 70 la sut`, \n anul
2020, din cauza pandemiei COVID-19. „Potrivit
unor statistici realizate de o platform` online, 100
de s`li de fitness s-au \nchis, adic` 1 din 10 s`li
sunt \nchise. |n baza noastr` de date, la nivel
de asocia]ie, avem 1.050 de centre [i acoperim
jum`tate din num`rul de fitness din România.
Sc`derea pe pia]` a fost de peste 40 la sut`,
adic` pierderi majore, [i nu e doar lipsa \ncas`rilor.
Avem cheltuieli suplimentare, iar pierderile sunt
propor]ionale cu decizia \nchiderii s`lilor de fitness.
Dac` se \nchid 3 luni, avem 25 la sut` pierderi.
Leasing-urile, chiria trebuie pl`tite. Statul nu nea ajutat cu nimic. Când vorbim de centre de
fitness, vorbim de spa]ii mari. Noi avem 1.000
de metri p`tra]i pentru care pl`tim chirie, iar

mul]i proprietari care au f`cut discount-uri la
\nceputul pandemiei acum nu le mai fac. Una e
s` operezi 50 de metri p`tra]i la o cafenea [i
alta pentru mii de metri p`tra]i”, spune Alexandru
Lasc`r, unul dintre cei doi pre[edin]i ai Patronatului
angajatorilor din health and fitness.

Alexandru Lasc`r: „Ca o b`taie
de joc la adresa noastr`, s-a
introdus codul CAEN dup` ce
s-a \nchis programul”
Acesta mai spune c`, dac` pentru alte domenii
de activitate au existat programe prin intermediul
c`rora au reu[it s` ob]in` ajutoare importante
pentru a acoperi pierderile, domeniul health and
fitness a fost l`sat pe dinafar`. „|n programele
lansate pentru antreprenori nu sunt incluse CAENurile din zona sportiv`. Noi avem [i un business
\n HoReCa [i [tim problemele [i ce m`suri s-au
dat. Cei din sport au fost exclu[i complet. Ca o
b`taie de joc la adresa noastr`, s-a introdus codul
CAEN dup` ce s-a \nchis programul. Domeniul

sportiv privat este singurul sector l`sat pe dinafar`
\n România. |n Spania, de exemplu, acum dou`
s`pt`mâni, autorit`]ile au decis, dup` ce au fost
peti]ii, ca industria sportiv` s` fie deschis`, iar
tot ce \nseamn` afacere \n sport s` r`mân` activ`.
Noi avem pierderi din operarea efectiv` [i dac`
o s` st`m \nchi[i, cheltuielile o s` se adune. |ntrun an normal pierzi din profitabilitate, dar aici
vorbim de pierderi nete. O s` fie cel pu]in \nc`
100 de centre \nchise, care vor da faliment. P`i
de unde s` sco]i 10.000 de euro, pe lun`, s`
pl`te[ti totul? Nu ai de unde”, mai spune Alexandru
Lasc`r, unul dintre cei doi pre[edin]i ai Patronatului
angajatorilor din health and fitness. Un cuplu din
Ia[i, ambii parteneri fiind antrenori de fitness, a
plecat pentru un an de zile \n Tenerife. Geanina
[i Daniel Doroftea transmit acum online antrenamentele
de pe plaj`. Ia[ul este pe locul 5, dup` Bucure[ti,
Cluj, Timi[oara, Constan]a, pe pia]a de fitness
din România, care a înregistrat \n anul 2019 o
cifr` de afaceri, la nivel na]ional, de 223 milioane
de euro.
Raluca COSTIN

La Ia[i s-a judecat poate cel mai amuzant proces din istorie!
Când au devenit judec\tori, cu siguran]\ nu s-au gândit c\ vor arbitra
o b\taie dintre un cal [i o iap\! Decizia a fost surprinz\toare!
Judec`torii ie[eni i-au dat
dreptate unui b`rbat care a cerut
desp`gubiri dup` ce iapa lui a fost
agresat` de calul vecinilor. Astfel,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i au admis ac]iunea formulat`
de Ionel Ajit`ri]ei [i i-au obligat pe
Ioan Bodron [i Gabriela Jorov`]Bodron la plata sumei de 600 de
lei
Proces halucinant, pe rolul instan]elor ie[ene!
Un b`rbat a cerut [i a ob]inut desp`gubiri, dup`
ce iapa lui a fost agresat` de calul vecinilor.
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au
admis recent ac]iunea formulat` de Ionel Ajit`ri]ei
în contradictoriu cu Ioan Bodron [i Gabriela
Jorov`]-Bodron, din comuna Probota.
„Instan]a admite cererea formulat` de reclamantul
Ionel Ajit`ri]ei în contradictoriu cu pârâ]ii Gabriela
Jorovâ]-Bodron [i Ioan Bodron, având ca obiect
r`spundere civil` delictual`. Oblig` pârâ]ii, în

solidar, la plata c`tre reclamant a sumei de 600
de lei, reprezentând contravaloarea desp`gubirilor
civile, precum [i la plata cheltuielilor de judecat`,
în sum` de 567 de lei”, au afirmat judec`torii
ie[eni. Decizia nu e definitiv`, aceasta putând fi
contestat`.

Ie[eanul Ionel Ajit`ri]ei i-a dat
în judecat` pe Ioan Bodron [i
Gabriela Jorov`]-Bodron din
pricina calului
Procesul intentat de c`tre ie[eanul Ionel
Ajit`ri]ei celor doi vecini, Ioan Bodron [i Gabriela
Jorov`]-Bodron, a început pe 28 iulie 2020.
Reclamantul a solicitat ca ace[tia s` fie obliga]i
la plata sumei de 600 de lei, reprezentând
contravaloarea desp`gubirilor produse iepei sale
de c`tre arm`sarul pârâ]ilor.
„Sunt proprietarul unei iepe, pe care o priponesc
zilnic pe ima[ul comunal, loc în care p`[uneaz`

[i arm`sarul pârâ]ilor. Pe 17 mai 2020, în jurul
prânzului, am mers s` ad`p iapa [i am observat
c` arm`sarul pârâ]ilor era liber, având funia de
pripon rupt` [i agresând alte iepe, care erau
priponite. Calul pârâ]ilor a mai fost g`sit dezlegat
[i anterior, motiv pentru care atât eu, cât [i al]i
cons`teni le-am atras aten]ia pârâ]ilor asupra
acestui fapt. Pârâ]ii au recunoscut acest aspect,
îns` au afirmat c` nu pot lua calul acas` deoarece
acesta este agresiv [i nu îl pot prinde. Doar fiul
lor îl putea prinde, dar acesta se afla la locul de
munc`”, a povestit proprietarul iepei.

Ie[eanul a f`cut [i o plângere
la Poli]ie
Ie[eanul Ionel Ajit`ri]ei a mai relatat c`, în
seara aceleia[i zile, so]ia sa a mers pentru a
ad`pa [i muta iapa, care urma s` înnopteze în
alt loc. „În momentul în care a ajuns la iapa
noastr`, so]ia mea a observat c` arm`sarul pârâ]ilor
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avea priponul rupt [i încol`cit de priponul calului
nostru. Iapa avea urme de agresiune de la
arm`sarul pârâ]ilor. Am mers la medicul veterinar,
care s-a prezentat la fa]a locului [i a v`zut cele
care s-au petrecut. Ulterior, acesta a prescris un
tratament pentru vindecarea calului reclamantului,
în cuantum de 600 de lei. Pân` în momentul
introducerii ac]iunii, iapa noastr` nu era vindecat`
complet”, a ad`ugat Ionel Ajit`ri]ei.
Ie[eanul a mai spus c` a f`cut o plângere la
Poli]ie [i c` vecinii s`i au recunoscut c` este
vina lor, dar c`, ulterior, s-au r`zgândit, afirmând
c` acest cal nu este al lor, ci al b`iatului lor.
De cealalt` parte, vecinii au fost cita]i, dar nu sau prezentat în fa]a judec`torilor [i nici nu au
depus vreo întâmpinare la dosar. |n schimb,
martorii chema]i de Ionel Ajit`ri]ei au povestit
c` arm`sarul respectiv este agresiv [i c`, de
multe ori, scap` din pripon [i le creeaz` probleme
celorlal]i proprietari de cai.
Ciprian NEDELCU
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Detalii [ocante! Un tân\r, angajat la Leroy
Merlin [i [ef de grup\ la FEAA, s-a spânzurat
`n p\dure la Voine[ti. Nu a l\sat bilet de
adio, `ns\ evenimentele din ultimele zile ar
putea explica totul
Un tân`r s-a spânzurat \n
p`durea de la Voine[ti. Angajat
la Leroy Merlin [i [ef de grup`
la FEAA, Iulian Nechifor a
trecut, se pare, printr-o
perioad` mai dificil`. Surse din
cadrul anchetei au precizat c`
acesta a avut ceva probleme la
serviciu, iar zilele trecute [i-a
avariat ma[ina. Ieri, zeci de
persoane s-au adunat \n
Voine[ti pentru a-l c`uta pe
Iulian, iar pu]in dup` ora 8:30
tân`rul a fost g`sit mort
Tragedie la Ia[i. Un tân`r a fost g`sit spânzurat
\n p`durea de la Voine[ti. Iulian Nechifor era
angajat al Leroy Merlin [i unul dintre cei mai
buni studen]i de la FEAA. Ieri, pu]in dup` ora
8:30, acesta a fost g`sit spânzurat. Zeci de persoane
au plecat \n c`utarea lui, dup` ce de joi acesta a
disp`rut. Povestea \ncepe joi, când Iulian i-a spus
mamei sale c` ar vrea s` mearg` pân` \n p`dure
s` se lini[teasc`. Acesta s-a dus spre p`durea din
Voine[ti [i nu s-a mai \ntors. Timpul a trecut, iar
mama acestuia a \nceput s`-[i fac` griji. Dup` mai
multe ore, dispari]ia lui Iulian a fost semnalat`.
Alarma s-a dat rapid, iar poza tân`rului a \mpânzit
re]elele de socializare. Pân` [i poli]i[tii au cerut
sprijinul cet`]enilor pentru ca Iulian s` fie g`sit.
S-au f`cut mai multe verific`ri [i c`ut`ri vineri [i
sâmb`t`, \ns` f`r` niciun rezultat. Ieri, la baza
p`durii din Voine[ti s-au adunat mai mul]i colegi
de facultate de-ai tân`rului, jandarmi, poli]i[ti, medici
[i mai mul]i pasiona]i de ma[ini de teren.

Tân`rul a fost g`sit spânzurat
\n p`durea de la Voine[ti
C`ut`rile au \nceput de diminea]`, iar la scurt
timp Iulian avea s` fie g`sit spânzurat de un
copac. „Poli]i[tii au deschis \n acest caz un dosar
penal sub aspectul comiterii infrac]iunii de ucidere
din culp`, iar verific`rile continu` pentru stabilirea
\ntregii situa]ii. S-a dispus efectuarea necropsiei
pentru stabilirea cauzei decesului”, au precizat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i. Reporterii „BZI” au discutat cu surse
din cadrul anchetei [i au aflat c` Iulian Nechifor
trecea printr-o perioad` mai dificil`. Recent, a
f`cut câteva gre[eli la locul de munc`, gre[eli
care nu erau atât de grave. Câteva calcule ar fi
fost \ncurcate, \ns` problemele puteau fi rezolvate.
Tot \n urm` cu câteva zile, Iulian \[i lovise ma[ina,
un Renault Laguna. {i asta l-ar fi sup`rat. „Au
fost mai multe probleme, cumulate. Nu putem
vorbi doar despre una. Toate se puteau rezolva,
dar din p`cate a recurs la un asemenea gest.
Am \n]eles c` mama lui este bolnav`, iar problemele
pe care le-a avut \n ultimele zile l-au m`cinat.
P`cat de el [i de tinere]ea lui. Era un om tare
bun [i un coleg a[a cum [i-ar dori oricine”, a
spus un apropiat de-al tân`rului.

Trupul lui Iulian Nechifor a fost
transportat la Institutul de
Medicin` Legal` (IML) Ia[i
Ieri, trupul ne\nsufle]it al tân`rului a fost
preluat [i transportat la Institutul de Medicin`
Legal` (IML) Ia[i. Dup` ce medicii \i vor face
necropsia, vor fi stabilite cauzele decesului. Surse
din cadrul anchetei au precizat c` pe trupul
tân`rului nu au fost g`site semne de violen]`,

iar pân` \n acest moment o posibil` agresiune
nu este luat` \n calcul. Chiar dac` sinuciderea e
considerat` unul dintre p`catele capitale din punct
de vedere teologic, exist` multe cazuri la Ia[i.
Se \nregistreaz` o inciden]` crescut` a suicidului,
a problemelor datorate consumului de alcool [i
a anxioliticelor [i antidepresivelor, precum [i a
violen]ei domestice. Femeile sunt de dou` ori
mai predispuse la depresie decât b`rba]ii, iar una
din [apte persoane are un risc crescut pentru
aceast` afec]iune. Principalele motive ale depresiei
sunt a[tept`rile nerealiste de la via]` [i familie,
autoanaliza excesiv` asupra vie]ii personale [i
presiunea social` de a fi împreun` cu rudele [i
prietenii.

Câteva m`suri la \ndemâna
oricui pot salva via]a unui om
ajuns \n pragul disper`rii
Medicii ie[eni trag un semnal de alarm`.
„Tentativele de sinucidere din aceast` perioad`

sunt caracterizate prin gravitate extrem` [i
utilizarea toxicelor folosite \n gospod`rie, adesea
insecticid sau substan]e de cur`]at corozive [i
caustice sau pl`gi autoprovocate [i au loc pe
fondul condi]iilor socio-economice precare [i a
conflictelor casnice. Recomand`m o aten]ie sporit`
din partea familiei pentru cei care trec printr-o
perioad` dificil` [i apelarea de urgen]` la psiholog
sau psihiatru pentru a preveni actele extreme.
|n cazurile de intoxica]ie, primele m`suri de
eliminare a toxicelor constau \n provocarea
v`rs`turii [i prezentarea de urgen]` la spital, dar
avertiz`m asupra riscurilor provoc`rii emezei
atunci când nu [tim tipul de toxic, pentru c`
leziunile se pot agrava. De exemplu, \n cazul
substan]elor corozive [i a administr`rii de
«antidoturi» precum laptele sau albu[ul de ou,
f`r` indica]ie medical`, ele pot cre[te absorb]ia
toxicelor, ducând la forme severe de intoxica]ii”,
au precizat medicii ie[eni.
Lucian SAVA

~nc\ o urm\rire ca `n filme, la Ia[i! Poli]i[tii au tras focuri de arm\ dup\ un
[ofer beat care s-a trezit `n GTA Vice City. Dup\ tot circul, tân\rul este liber
Un tân`r a fost urm`rit pe str`zile din Ia[i dup` ce s-a urcat
beat la volan [i a \ncercat s` scape de poli]i[tii pe care \i avea pe
urme. Era trecut de miezul nop]ii când Andrei M. a trecut prin
fa]a unui echipaj de poli]ie. Oamenii legii i-au f`cut semn s` opreasc`,
\ns` acesta a c`lcat pedala de accelera]ie la fund [i nu s-a oprit
pân` când nu a intrat \n dou` autoturisme parcate. Ulterior, Andrei
a coborât din ma[ina pe care o conducea, un Afla Romeo, [i a luato la fug`. Poli]i[tii i-au luat urma [i au tras mai multe focuri de
arm` \n aer. Tân`rul s-a speriat [i s-a oprit, moment \n care poli]i[tii
l-au imobilizat. Din fericire, nimeni nu a fost r`nit, \ns` \n astfel de
cazuri s-ar putea petrece adev`rate tragedii. Acum, tân`rul teribilist
are de dat explica]ii \n fa]a legii. Pe lâng` faptul c` o bun` bucat`
de timp va fi pieton, tân`rul risc` s` ajng` \n spatele gratiilor.

expirat. Cercet`rile continu` sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de conducerea unui auto sub influen]a alcoolului sau a altor
substan]e [i distrugere”, au precizat reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Ulterior, ace[tia au precizat c` nu
au luat nicio m`sur` preventiv` fa]` de el, iar cercet`rile se vor
efectua \n stare de libertate.

Tot mai multe incidente
grave, pe str`zile din Ia[i

|n urm` cu câteva luni, poli]i[tii ie[eni care se aflau în trafic
au observat c` un tân`r aflat la volanul unui autoturism marca
Seat a acro[at o ma[in` marca BMW [i [i-a continuat deplasarea.
Atunci, oamenii legii au încercat s`-l opreasc`, dar tân`rul a c`lcat
pedala de accelera]ie [i a gonit cu poli]i[tii pe urme. În zona
Dosar penal, deschis pe numele tân`rului
Tudor Neculai, tân`rul a fost prins. „Agen]ii din cadrul Sec]iei VI
dup` urm`rirea de la miezul nop]ii
de Poli]ie efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal întocmit sub fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost
Poli]i[tii au deschis pe nume lui un dosar penal. „La data de aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de conducerea unui vehicul f`r` prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lâng` Judec`torie
10.04.2021, în jurul orei 02:00, un conduc`tor auto a refuzat s` permis [i punerea în circula]ie sau conducerea unui vehicul cu [i Judec`toriei Ia[i. Cercet`rile continu`”, au precizat reprezentan]ii
opreasc` la semnalul regulamentar al poli]i[tilor Sec]iei 6 Poli]ie, num`r fals de înmatriculare. Din investiga]iile efectuate pân` în Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Dup` ce a petrecut câteva ore în Arestul Poli]iei, Cosmin
motiv pentru care s-a procedat la urm`rirea acestuia. Tân`rul de prezent, s-a constatat faptul c` un tân`r de 20 de ani, din municipiul
23 ani a acro[at dou` auto parcate, iar apoi a coborât din auto Ia[i, ar fi condus un autoturism, pe raza municipiului Ia[i, având Astratinei a ajuns în fa]a magistra]ilor. Tân`rul a sperat c` va fi
[i a luat-o la fug`, îns` poli]i[tii l-au prins, imobilizat [i condus montate pl`cu]e cu un num`r de înmatriculare care apar]inea unui pus în libertate, îns` nu a fost a[a. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei
la sediul poli]iei pentru verific`ri. Pentru prinderea tân`rului, au alt vehicul. De asemenea, în urma verific`rilor efectuate, s-a Ia[i au admis propunerea de arestare preventiv` pentru 30 de zile,
fost trase focuri de arm` în plan vertical. Acesta a fost testat constatat faptul c` tân`rul nu are permis pentru vreo categorie formulat` de procurori pe numele acestuia.
Drago[ SAVIN
alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul de vehicule. Pe baza probatoriului administrat în cauz`, tân`rul a
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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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.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician constructor, studii
tehnice, f`r` experien]`
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tehnician electrician, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician proiectant \n
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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.

MEDIU
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.

parc`ri [i împrejmuire teren ”,
propus a fi amplasat în municipiul
Ia[i, Zona GALATA, T.46, NC.167736, jude]ul 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.
Hîndrescu Gabriel titular al —”
PUZ -Introducere în intravilan a
terenului în suprafa]` de 50 000
mp(nr. cad. 63556) [i construire
baz` condi]ionare [i depozitare
cereale”- propus a fi amplasat în
extravilan Târgu Frumos, înscris
în CF 126289, Nr. cad. 63556,
jud. Ia[i anun]` publicul interesat
asupra deciziei etapei de
\ncadrare – proiectul de
plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc 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), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

LICITA}II
MAG2006 S.R.L. prin lichidator
judiciar ARGO IPURL \n dosar
nr.613/99/2014 (60/2014)–
Tribunalul Ia[i, organizeaz`
licita]ie public` de vânzare,cu
strigare \n temeiul Legii 85/2006
pentru proprietate imobiliar`
“Spa]iu comercial – cladire [i
teren” format din Spa]iu
comercial situat în sat. Iepureni,
com.Movileni, Jud.Ia[i, suprafa]a
util` de 58,11 mp [i teren în
suprafa]a total` de 490,06 mp.
Pre]ul de pornire a licita]iei
publice cu strigare este de 8.727
euro f`r` TVA. Licita]ia va avea
loc \n data de 23.04.2021,
30.04.2021, 07.05.2021 ora
13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, b-dul Chimiei,
nr.2,bl.C1, spa]iu comercial nr.3,
birou 3. Persoana ce pretinde
vreun drept asupra bunului scos
la vânzare, este obligat` s` fac`
lichidatorului judiciar dovada
acestui drept pân` \n ziua
anterioar` datei licita]iei, ora
16.00. Orice informa]ie
suplimentar` se poate ob]ine de
la lichidatorul judiciar la telefon
0744 787 274. Lichidator
judiciar, ARGO IPURL, prin
asociat Nechifor Oana Maria.

@@@ SC AMED GROUP SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
S.C. ARMUR DESIGN S.R.L,
Tinichigiu, [coala profesional`/
urmeaz`: 1.Proprietate imobiliara
anun]` publicul interesat asupra
curs calificare, f`r` experien]`
“teren [i construc]ii”
depunerii solicit`rii de emiterii a
precizat`, DAS SERVICE SRL.
(neintabulate) situate \n Pascani,
acordului de mediu pentru
Rela]ii la: 0232/230637;
str. Fintanele, nr. 70-72, jud. Ia[i,
“Construire ansamblu reziden]ial
0232/262800; 0744275627;
care se compune din: cladire
compus din locuin]e colective
mici, sistematizare, amenajare
service@das-instalatii.ro.
administrativ` \n suprafa]a de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

751,9 mp, hala produc]ie \n
suprafa]a de 507,40mp. [i teren
\n suprafa]a de 1,316 mp. Pre]ul
de vânzare este de 645.200 lei
(echivalent 144.400 EUR) (fara
TVA), 40% din valoarea de
evaluare. 2. Dacia Logan
autoutilitara IS-11-AMD, an de
fabrica]ie 2008, bun evaluat la
1.462,50 EUR,TVA inclus
(6724,90 RON), 65% din
valoarea de evaluare. 3. Dacia
Logan autoutilitara IS-13-AMD,
an de fabrica]ie 2008, bun
evaluat la 2145 EUR,TVA inclus
(9.863,10 RON), 65% din
valoarea de evaluare. Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de15.04.2021, ora 14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 16 aprilie 2021, orele
15.00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
16.03.2021. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10 % din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 16.04.2021, ora
13.00.Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.
SC” CORIMAR FASHION” SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: Nr. crt.1; Denumirea
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
1.buc. autoturism marca chrylsler
sebring; Valoare de pornire:
6.750 lei
(tva inclus) (30% din valoarea de
evaluare). Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 15.04.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
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lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 16 aprilie 2020, ora
16:00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
25.04.2017. Pentru participarea
la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de 16.04.2021
ora 15:00. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la Tribunalul Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
prin lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an
fabrica]ie 2006 la pre]ul de
1.528,80lei, 80 % din valoarea
de evaluare. Persoanele care

pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au 15.04.2021, ora
14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 16 aprilie
2021, ora 11:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 16.03.2020.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare in
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 16.04.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.
S.C. BERNINI ELECTRONICS
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL (fosta
C.I.I. POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: ACTIVUL NR.1: bunuri

mobile conform inventar
(componente electronice)
vânzarea se va face prin licita]ie
public` cu strigare, cu pre]ul de
pornire de 70%, de 119.938 lei.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilit` pentru
vânzare sub sanc]iunea
dec`derii, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 16.04.2021
ora 16:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
28.06.2018. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei., Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, STR.
VASILE LUPU NR. 43, jud. Ia[i,
pân` la data de 16.04.2021 ora
15:00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: -EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890,
Fax 0232/240890

SC” SMART PRODUCTION ”
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
CII POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
mijloace fixe- GRAVATOR
LASER- 959,65 lei; GRAVATOR
MECANIC- 878,90lei; LAPTOP
PB EASY- 68,85 lei; MAC BOK
WHITE- 96,90 lei; GRAVATOR
LASER- 511,70 lei; LAPTOP
SONY- 90,95 lei; CAMERA
VIDEO HIGH- 64,60 LEI; SURSA
LASER-53,55 lei; MASINA
ROLUIT TEAVA- 191,25lei;
APARAT SUDURA- 892,50 lei;
MASINA TAIERE CIRCULAR255 lei; MASINA TAIERE
BANZIC- 382,50 lei; LAPTOP
ACER- 53,55 lei; PRESA
MECANICA- 165,75 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310-306
lei- La pre]ul total de 4971,65 lei
– 85% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 15.04.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidator \n data de 16 aprilie
2021 ora 16:00, [i se va
desf`[ura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2014
privind procedura insolven]ei [i
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 01.06.2020. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
16.04.2021, ora 14:00.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat

atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la grefa Tribunalului Ia[iJudecator Sindic, Consiliul Local
Ia[i precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
EVOPLAN INSOLV IPURL la
telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax 0232/240890.

DECESE

U

Cuvintele nu pot exprima
durerea pe care o las` \n
urm` plecarea d-nei
Zaharia Ana...Cu sufletele
\mpietrite de durere anun]`m c`
\nmormântarea va avea loc \n
ziua de 12 aprilie 2021 la ora
12:30 la cimitirul Petru [i Pavel.
Un gând pios pentru sufletul t`u
bun. Nu te vom uita niciodat`!
Fam. Asimionesei Marian [i Lili.

CONDOLEAN}E

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!

Procesul ma[inilor ridicate din trafic! Un ie[ean a ob]inut daune în instan]\,
dup\ ce nu [i-a mai g\sit autoturismul unde îl l\sase! Când a ajuns la
ma[in\, parbrizul era fisurat pe toat\ lungimea!
Procesul ma[inilor ridicate! Un ie[ean a ob]inut daune în
instan]`, dup` ce nu [i-a mai g`sit autoturismul! Astfel, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis recent ac]iunea formulat`
de Dorin Tudose în contradictoriu cu Compartimentul Bloc`ri
Ro]i [i Ridic`ri Auto, din cadrul SC Servicii Publice SA.
„Instan]a admite cererea de chemare în judecat` având ca
obiect r`spundere civil` delictual`. Oblig` pârâta la plata c`tre
reclamant a sumei de 4.208 lei, reprezentând daune materiale”,
au precizat judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` decizia
nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Dorin Tudose a cerut desp`gubiri
Procesul dintre Dorin Tudose [i Compartimentul Bloc`ri Ro]i
[i Ridic`ri Auto, din cadrul SC Servicii Publice SA, a început pe
data de 29 octombrie 2018. A[adar, ie[eanul a cerut obligarea
reprezentan]ilor SC Servicii Publice Ia[i - Compartimentul Bloc`ri
Ro]i [i Ridic`ri Auto la plata sumei de 4.208 lei, reprezentând
daune materiale.
„Pe data de 16 ianuarie 2018, fiind programat la Serviciul
Înmatricul`ri Auto din Ia[i, în vederea înmatricul`rii autoturismului
Hyundai IX35, am mers pe bulevardul Prim`verii nr. 36. Din
cauza lipsei locurilor de parcare în zon`, am parcat autoturismul
pe bulevard, f`r` s` obstruc]ionez circula]ia. Motivat de împrejurarea

c` am predat numerele de înmatriculare în vederea ob]inerii
numerelor definitive, nu am mai putut muta autoturismul din acel
loc. M-am prezentat a treia zi pentru ridicarea numerelor definitive,
moment în care am constatat lipsa ma[inii din locul în care o
parcasem. Ulterior am aflat c` autoturismul a fost ridicat de c`tre
pârât`”, a men]ionat ie[eanul Dorin Tudose.

Parbrizul ma[inii, fisurat
pe toat` lungimea sa
Ie[eanul Dorin Tudose a ad`ugat c` a mers la sediul
Compartimentului Bloc`ri Ro]i [i Ridic`ri Auto pentru a-[i recupera
autoturismul [i a constatat c` parbrizul era fisurat pe toat` lungimea
acestuia, deasupra [terg`toarelor.
„În procesul-verbal de ridicare a autoturismului din 19 ianuarie
2018, emis de c`tre pârât`, se men]ioneaz` c` autoturismul a fost
eliberat cu parbrizul fisurat. Pe 25 ianuarie 2018, am formulat o
cerere de reparare a prejudiciului suferit, anexând [i devizul de
lucr`ri, fotografii doveditoare [i procesul-verbal de ridicare, dar
pârâta a în]eles s` conteste faptul c` a fost fisurat parbrizul din
neglijen]a cu care acesta a fost manevrat la ridicare [i mi-a
transmis fotografii din momentul ridic`rii. Din aceste fotografii
rezult` c` parbrizul nu era fisurat în momentul ridic`rii, precum

[i urmele neglijen]ei pârâtei, observându-se urmele l`sate pe capota
din fa]` de [ufele folosite la ridicarea acestuia”, a subliniat ie[eanul
în fa]a magistra]ilor. De cealalt` parte, reprezentan]ii SC Servicii
Publice SA - Compartimentului Bloc`ri Ro]i [i Ridic`ri Auto nu
au depus o întâmpinare la dosar. Judec`torii ie[eni au constatat
c`, în momentul ridic`rii ma[inii, aceasta nu avea parbrizul fisurat,
astfel c` i-au dat dreptate lui Dorin Tudose.
Ciprian NEDELCU
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Ion }iriac a dat lovitura,
dup\ ce Serena Williams
a decis s\ boicoteze
turneul de la Madrid!
Serena Williams nu a uitat de conflictul
cu Ion }iriac [i nu va participa la turneul
WTA de la Madrid. Dubl` campioan` în
trecut la Madrid, Serena Williams (39 de
ani) este singura juc`toare din Top 20 care
nu va lua startul la turneul din Capitala
Spaniei, patronat de Ion }iriac.
Conflictul dintre cele dou` p`r]i a început
dup` ce omul de afaceri român a afirmat
c` sportiva din SUA ar trebui s` se retrag`
din activitate.
„Dac` Serena ar avea pu]in` decen]`,
s-ar retrage!”, a spus omul de afaceri român,
iar so]ul campioanei din SUA, Alexis Ohanian,
a reac]ionat imediat. „E clar c` nimeni nu
d` doi bani pe ce spune }iriac”, a scris
pe Twitter Alexis Ohanian, la începutul
acestui an. „A trebuit s`-l caut pe Google...
Se pare c` feti]a mea de 3 ani are mai
multe titluri de Grand Slam decât acest
clovn (cuvânt reprezentat de dou` emoticoane)”,
a mai postat Ohanian. Au urmat noi mesaje
jignitoare postate de so]ul Serenei Williams
pe re]elele sociale, dup` victoria sportivei
din SUA în fa]a Simonei Halep.

Ion }iriac a dat lovitura:
Federer, Nadal [i Djokovic
merg la Madrid
Ion }iriac nu-si face probleme, dup`
ce Serena Williams a decis s` boicoteze
întrecerea de la Madrid. La competi]ia
feminin` vor lua parte toate celelalte sportive
de top din circuit. Mai mult de atât, în
competi]ia masculin` vor participa cei 3
„grei” ai tenisului mondial: Novak Djokovic
(33 de ani), Rafael Nadal (34 de ani) [i

Tat\l lui Novak
Djokovic, vorbe ıgrele‰
despre Roger Federer!
De unde a plecat totul!

Srdjan Djokovic, tat`l num`rului 1 ATP, Novak Djokovic,
a reluat criticile la adresa lui Roger Federer (7 ATP), cu care
a mai avut polemici de-a lungul timpului.

Ce spune Srdjan Djokovic
despre Roger Federer

Roger Federer (39 de ani). O adev`rat`
lovitur` pentru omul de afaceri român, care
a reu[it s`-i aduc` la un loc pe cei 3
„titani”! Aceasta va fi prima competi]ie la
care se vor reuni cei 3 membri ai „Big
Three’”, dup` circa un an [i jum`tate, ultima
lor apari]ie împreun` având loc la Australian
Open 2020.
To]i juc`torii afla]i în Top 45 ATP sunt
înscri[i, de altfel, la turneul din Capitala
Spaniei. Federer, în vârst` de 39 ani, a
revenit luna trecut` în competi]ie, la Openul
Qatarului de la Doha, dup` o absen]` de
13 luni, perioad` în care a efectuat dou`
interven]ii chirurgicale la genunchiul drept,
anul trecut.

Simona Halep are dou`
titluri la Madrid
Turneul WTA de la Madrid se va disputa
în perioada 27 aprilie - 9 mai 2021, iar lista
participantelor e plin` de nume importante.
Simona Halep va fi prezent` la întrecerea
de la Caja Magica, una dintre competi]iile
ei preferate. Halep a jucat 4 finale la Madrid
[i a cucerit dou` titluri - în 2016 [i 2017.
Petra Kvitova este de]in`toarea recordului
de trofee: s-a impus de 3 ori pe zgura
spaniol`, cel mai recent - în 2018. Ashleigh
Barty, Naomi Osaka, Garbine Muguruza
sau Bianca Andreescu vor concura [i ele
în puternicul turneu.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Aversiunea lui Djokovic senior fa]` de Roger Federer ar
fi pornit în urm` cu 15 ani, când campionul elve]ian l-ar fi
criticat pe Nole. „Acum vreo 15 ani, el mi-a criticat fiul când
era înc` foarte tân`r, avea poate 18 sau 19 ani. Eu [tiam c`
cineva va fi într-o zi mai bun decât el (decât Federer). Am
spus, când Federer era nr. 1 mondial, c` este un mare
campion. Dar, chiar dac` este un mare campion, nu este [i
un mare om”, a spus Srdjan Djokovic, invitat la o emisiune
a unui post sârbesc.
Antipatia lui Srdjan Djokovic fa]` de Federer este una
mai veche. În vara anului trecut, el l-a sf`tuit pe elve]ianul
Roger Federer, unul dintre principalii adversari ai fiului s`u,
s` se apuce de altceva. Federer, Djokovic [i Rafael Nadal
sunt foarte aten]i în public s` nu se critice prea mult, dar
se pare c` tat`l juc`torului sârb nu ]ine cont de acest
„gentlemen’s agreement”.
Invitat la o emisiune a televiziunii sârbe Sport Klub, Srdjan
Djokovic a fost întrebat: „De ce crede]i c` Federer mai joac`
la 40 de ani?” „Fiindc` nu accept` c` Djokovic [i Nadal sunt
mai buni ca el. Du-te la tine acas`, cre[te-]i copiii, schiaz`,
f` ceva! Tenisul nu înseamn` totul în via]`! Pentru fiul meu
este doar o distrac]ie. Federer este un mare rival pentru fiul
meu, dar nu este destul de bun ca s` fie comparat cu Novak”,
a spus tat`l liderului mondial.
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O ie[eanc\ [i-a dat în judecat\ propriul so]!

Bursa bârfelor

Cum face bremarul bani
de vacan]e \n Caraibe!
|ncepem rubrica de azi cu o bârfuli]` despre un domn bremar
din zona noastr`. Bremarul se nume[te Cipiric` Grosieru [i este
ales al comunei Rebiu. Nenea `sta este un talent nativ, cum s-ar
spune. {tie cum s` fac` bani, nu glum`! Are, \ns`, o problem`
sau... mai multe, dac` putem spune a[a. Face bani, dar nu prea
legal... Cic` atunci când era [`f pe la Prest`ri, \nc`rca pre]urile
[i-[i b`ga \n buzunare pumni de bani. Pleca \n vacan]e prin Caraibe
[i totul era roz. Gurile rele spun c`, acum, la brem`rie, face la
fel ca s` strâng` bani, tot de Caraibe! Combin` [i face achizi]ii
doar dac` \i intr` [i lui ceva prin buzunare. Treaba-i bun`, ce s`
mai spunem?! Ne \ntreb`m cum de autorit`]ile astea care pot
ancheta nu l-au luat \n vizor pân` acum! Babetele tac deocamdat`,
dar preg`tesc un material dr`gu] \n curând cu ni[te dezv`luiri
bunu]e. Pe mai \ncolo... Apropo, dom’ bremar?! Vacan]` pl`cut`,
bre!

Aoleu, ce stenograme! {tiai,
patroane, c` ai fost ascultat?!
|n continuarea edi]iei, babetele cele bârfitoare v` mai povestesc
câte ceva despre un afacerist pe nume Covidiu Putrache. De loc
el este de pe la Bucale, dar, de un timp, a prins ne[te contracte
pe la brem`ria din târg [i se ocup` de gazoane [i ierburi. Fiind
afacerist [i f`când, poate, combina]ii mai mult sau mai pu]in
dubioase, el a intrat \n vizorul autorit`]ilor. Cic` ezist` mai multe
dosare penale pe nume lui, iar, \ntr-unul, sunt ne[te intercept`ri
interesante. Telefonul lui a fost ascultat [i sunt ni[te stenograme
de numa-numa! Unele sun` cam a[a: „A explodat m`m`liga la
moldoveni!” sau „Ce pro[ti sunt moldovenii!”. Despre toate astea
o s` vorbim, \ns`, [i \n viitoarele edi]ii. Pân` atunci, facem rost
de stenograme [i v` povestim pe larg totul... Exemplele sunt
dr`gu]e... o s` vede]i!

Greu de scos din butoi! Petricic` Gogo[
pare c` a r`mas blocat!
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` prezint` una nou`
despre acela[i bremare de pren giude], pre numele s`u Petricic`
Gogo[, \l [ti]i, `la cu butoiu’! Din câte se pare, nenea bremarele
a r`mas blocat atât \n butoiu’ lui, cât [i pe fonc]ie. Gurile rele
spun c`, de[i tot mai mult` lume \l vrea plecat din fonc]ie, nenea
aista st` bine-mersi. Unii au f`cut [i adrese pe la diferite enstitu]iuni,
ar`tând c` Bobo[ ar fi fost condamnat definitiv de Cortea de Apel
din târg [i c` bremarele din R`chi]i ar trebui s` \[i ia boccelu]a
[i s` plece acas` la el, s` mai stea olecu]` \n butoia[. Numai c`
[`fii de la giude], de mai sus, spun c` nu ar ezista vreun temei
legal ca Petricic` s` fie trimis la butoi. Acu’, babetele bârfitoare
[tiu c` legea e f`cut` numa’ pentru [mecheri [i trebuie musai
interpretat` \n favoarea lor. Numai c` oamenii de pren comun`
sunt cam sup`ra]i c` nenea aista e \nc` \n fruntea brem`riei de
pe acolo.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Femeia cere daune de la
b\rbat, pe motiv c\ acesta ar
fi jignit-o! Ce decizie au luat
magistra]ii în ce prive[te
acest conflict conjugal care
a escaladat!
Un conflict conjugal s-a mutat în
instan]ele de judecat`. O femeie din Ia[i
[i-a dat în judecat` propriul so], pe motiv
c` ar fi jignit-o. Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au respins, îns`,
ac]iunea formulat` de femeie
O femeie din Ia[i [i-a chemat la bar` propriul b`rbat! Ie[eanca
solicit` desp`gubiri consistente de la so], pe motiv c` acesta ar fi
jignit-o! Totu[i, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au respins
recent ac]iunea formulat` de Elena D. în contradictoriu cu Ioan D.
„Instan]a respinge cererea formulat` de reclamanta Elena D. în
contradictoriu cu pârâtul Ioan D. Respinge cererea reclamantei de
acordare a cheltuielilor de judecat`”, au precizat judec`torii ie[eni.
Totu[i, decizia nu este definitiv`, aceasta fiind deja contestat` de
c`tre ie[eanc`. Acum, urmeaz` ca magistra]ii din cadrul Tribunalului
Ia[i s` ia o hot`râre referitoare la acest conflict conjugal.

Femeia [i-a dat în judecat` propriul so],
dup` un conflict conjugal
Procesul dintre Elena [i Ioan D. a început pe 10 octombrie 2018.
Prin cererea înregistrat` pe rolul instan]ei, ie[eanca a cerut obligarea
propriului so] la plata sumei de 20.000 de lei, cu titlu de daune
morale.
„Sunt c`s`torit` de mai bine de 42 de ani cu pârâtul, având
împreun` doi copii, în prezent majori. În toat` aceast` perioad`, am
tr`it sentimente de teroare, fric`, am fost umilit`, h`r]uit`, tratat` ca
o sclav`. Pârâtul a tr`it doar pe bunurile [i banii de la mine [i de
la p`rin]ii mei. Am suportat aceste tratamente pân` în luna august
2017, când am hot`rât s` merg în p`durea Cet`]uia [i s` coc ardei
cu so]ul. Când am ajuns la parter, în cutia po[tal` era un preaviz

de la E.ON cu privire la energia electric`, în leg`tur` cu care pârâtul
a început s`-mi adreseze injurii [i jigniri, spunându-mi c` nu sunt în
stare s` fac o verificare a cutiei po[tale, pentru ca, ulterior, s` afirme
c` nu va mai vorbi cu mine [i se va îngriji singur”, a povestit ie[eanca.

Femeia sus]ine c` era jignit` [i amenin]at`
Elena D. le-a mai relatat judec`torilor ie[eni c`, de fiecare dat`
când vorbeau la telefon, so]ul ar fi amenin]a-o [i insultat-o, numindo „nebun`”. „Au existat mai multe episoade în acest sens. Pe 18
noiembrie 2017, la u[` au venit doi agen]i de Poli]ie, chema]i de so]
prin intermediul serviciului 112. Dup` ce ace[tia au plecat, constatând
c` au fost apela]i f`r` motiv, a venit un paramedic, care mi-a spus
c` a primit o sesizare de la so] [i acesta are cardul meu de s`n`tate
[i o scrisoare de trimitere la Institutul de Psihiatrie «Socola». Pe 24
ianuarie 2018, în timp ce m` aflam în buc`t`rie, so]ul a venit cu
ni[te foi xeroxate, spunând pe un ton amenin]`tor c` pe acelea se
aflau convorbirile mele. Pe 16 februarie 2018, so]ul a recunoscut în
fa]a poli]i[tilor de la Sec]ia VI c` s-a folosit de num`rul meu de
telefon pentru a-mi apela sora [i prietenii sau a le trimite mesaje,
poze, în scopul denigr`rii [i intimid`rii [i a dat num`rul mai multor
persoane, prieteni de-ai lui sau necunoscu]i, pentru a o suna [i a se
da drept fiii mei sau apropia]i ai acestora [i a ob]ine bani, invocând
tot felul de motive”, a mai sus]inut ie[eanca.
Aceasta a ad`ugat c` a f`cut [i o plângere la Poli]ie pe numele
so]ului ei pentru sustragere de documente [i pentru relatarea faptelor
false c`tre un doctor.

Ce a spus so]ul femeii în
fa]a magistra]ilor ie[eni
De cealalt` parte, Ioan D., so]ul reclamantei, a depus depus o
întâmpinare la dosar, prin care a cerut respingerea ca nefondat` a
cererii. „De[i reclamanta invoc` deteriorarea grav` [i iremediabil` a
rela]iilor dintre noi, ea nu a cerut, totu[i, desfacerera c`s`toriei, cu
acordarea unor eventuale daune compensatorii. Noi locuim în continuare
împreun`! În timpul c`s`toriei, pe o perioad` de timp îndelungat`,
amândoi am realizat venituri înainte de pensionare. So]ia mea a fost
pensionat` pe caz de boal`, iar apartamentul în care locuim a fost
dobândit prin cump`rare în anul 1991, de la statul român, fiind ulterior
atribuit familiei, prin întreprinderea la care eu eram angajat”, a subliniat
ie[eanul.
Acesta a ad`ugat c` nu a încercat decât s`-[i ajute so]ia s`-[i protejeze
starea de s`n`tate, în condi]iile în care, înc` de la începutul c`s`toriei,
aceasta ar fi avut manifest`ri comportamentale ce indicau disfunc]ionalit`]i
ale sistemului nervos, manifestate în diverse forme: tentative de suicid,
t`ierea lucrurilor sale, ardere cu fierul de c`lcat, episoade de depresie,
spargere de obiecte. El a mai spus c` femeia ar fi fost internat` de mai
multe ori la Institutul de Psihiatrie „Socola”, pentru nerespectarea
tratamentului prescris, iar episoadele tensionate [i conflictuale dintre cei
doi s-au intensificat ca urmare a st`rii ei de s`n`tate, existând manifest`ri
ce nu corespund unui comportament normal.

Ciprian NEDELCU
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