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Un tânăr din Iași pus pe afaceri s-a
gândit să se ia la întrecere cu cele mai
cunoscute firme de curierat. Rețeta lui
pare să fie de succes și ar putea pune
bețe în roate giganților de pe piață
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Dezvoltatorii social 5 Complicațiile actualitate 9 Oricând se poate întâmpla o
imobiliari din Iași
cauzate de COVID-19 tragedie! Concluzie haluciantă a celor de
rezistă și când
sunt similare cu
la CTP după accidentul din centrul Iașului
intervin judecătorii! cele date de o boală Concluzie halucinantă a celor de la
Dezvoltatorul Ioan Hatmanu a construit ilegal răspândită în trecut
CTP după mai multe săptămâni de
un bloc de locuințe pe strada Fericirii, din
la producerea accidentului din
actualitate 8

Iași. Instanța a anulat autorizația pentru că
nu a respectat numărul locurilor de parcare.
Între timp, Primăria Iași a emis un certificat
de urbanism pentru intrarea în legalitate

zona Hotel "Europa". Specialiștii
de la Compania de Transport
Public au concluzionat că două
dintre cele trei sisteme de frânare
ale tramvaiului implicat în
accident s-au defectat în urma...
Infecția cu coronavirus are efecte pe termen
lung pentru mulți pacienți. Indiferent dacă au
trecut de o formă gravă sau ușoară a bolii,
riscurile sunt la fel de ridicate. Prof. dr. Traian
Mihăescu, renumit medic pneumolog, a
precizat că simptome noi au fost depistate
chiar și după 4 luni de la infectare...

eveniment 2
Secretul din spatele
anunțului USR-PLUS pentru
concedierea a sute de bugetari din
Primăria Iași. Deputatul Cosette
Chichirău a măsluit datele oficiale!

actualitate 9

Hitul anului 2021 vine de la Iași!
Virusul este înfrânt! O trupă a cântat
„imnul” COVID-19 și a filmat un videoclip
O trupă din Iași a cântat la malul
mării o melodie despre COVID-19.
După ce a fost publicat videoclipul
pe rețelele de socializare,
internauții au reacționat diferit. În
timp ce unii s-au amuzat copios,
alții au înțeles mesajul și au
salutat inițiativa trupei. Cert este
că imaginile au ajuns să fie
distribuite peste tot
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Secretul din spatele anun]ului USR- PLUS
pentru concedierea a sute de bugetari
din Prim\ria Iasi. Deputatul Cosette
Chichir\u a m\sluit datele oficiale!
Deputatul USR- PLUS Cosette
Chichir`u a f`cut un anun] [oc
pentru bugetarii din Prim`ria
Ia[i. Parlamentarul a sus]inut
c` vrea s` dea afar` peste 450
de persoane angajate la
Palatul Roznovanu, dup`
modelul Prim`riei din BerlinGermania, autoritate cu doar
200 de angaja]i. Realitatea
este \ns` cu totul alta, cifrele
prezentate de Cosette
Chichir`u fiind complet
mincinoase
Scandal uria[ la nivelul administra]iei locale
ie[ene. Deputatul USR- PLUS Cosette Chichir`u
a cerut concedierea unor sute de persoane angajate
\n Palatul Roznovanu, aceasta sus]inând c` vrea
s` aplice modelul Prim`riei din Berlin \n municipiul
Ia[i. Conform lui Cosette Chichir`u, \n prim`ria
din Capitala Germaniei lucreaz` 200 de persoane,
\n vreme ce la Ia[i, un ora[ de 10 ori mai mic,
sunt angaja]i 610 bugetari. Datele prezentate de
Cosette Chichir`u sunt \ns` complet eroanate [i
populiste, realitatea fiind cu totul alta. |n Berlin,
num`rul de func]ionari este mult mai mare, \n
vreme ce \n alte ora[e similare cu Ia[ul, lucreaz`
la fel de mul]i bugetari \n sistemul administrativ
local.

Deputatul Cosette Chichir`u a
m`sluit cifrele oficiale
Ca exemplu, numai \n \ntre landul Berlin
sunt angaja]i circa 125.000 de func]ionari publici.
|n zona urban` a ora[ului Berlin locuiesc peste
3,5 milioane de persoane. |n plus, un alt milion
de berlinezi locuiesc \n zona metropolitan` a
capitalei Germaniei.
Conform datelor oficiale, \n ora[ul Berlin
sunt 22.700 de func]ionari, ace[tia fiind \mp`r]i]i
\n cele 12 sectoare administrate de autorit`]ile
locale. Numai la sediul central al Prim`riei Berlin
sunt angajate circa 1.600 de persoane. La cei
3,5 milioane de locuitori ai urbei, rezult` un

raport de aproape 1.800 de func]ionari \n toate
cele 12 sectoare ale Capitalei. Mai mult, \n
sectorul public administrativ al Prim`riei Berlin
media de vârst` este de 48 ani, iar 60 la sut`
dintre angaja]i sunt femei. |n ceea ce prive[te
cei 200 de „angaja]i „ ai Prim`riei Berlin aminti]i
de Cosette Chichir`u, este vorba doar de primari,
viceprimari [i consilierii lor. |n afara primarului
Michael Muller [i a celor doi viceprimari ai
Prim`riei centrale, fiecare sector are de asemenea
3 demnitari. Ace[tia au de partea lor câ]iva
consilieri personali, ceea ce face ca \ntreaga cifr`
pe cele 12 sectoare s` fie \n jurul a 200 de
persoane cu func]ii de r`spundere. Aceasta este
cifra avansat` de Chichir`u care a prins la ie[enii
de rând, realitatea fiind \ns` cu totul alta.

Mii de func]ionari din
Prim`ria Ia[i sanc]iona]i
inutil de ale[ii USR- PLUS
Un ora[ de talia Ia[ului este Wuppertal din
Germania. Ora[ul din landul Renania de NordWestfalia are o popula]ie de circa 355 mii de
locuitori. La un asemenea num`r de locuitori, \n

Wuppertal lucreaz` circa 6.000 de func]inari
trecu]i \n aparatul prim`riei [i a serviciilor conexe.
Din ace[tia, circa 3.500 sunt doar \n direc]iile
principale ale municipalit`]ii respective. Prim`ria
acestui ora[ este împ`r]it` în cinci departamente,
aceste fiind conduse de primarul ora[ului [i de
unii directori. Fiecare din acest departament are
\n subordine câte o direc]ie, ceea ce face ca
num`rul total de angaja]i \n sistem s` fie destul
de mare. Media bugetar- popula]ie \n Wuppertal
este de 1 func]ionar din prim`rie la 1.000 de
persoane.

Deficit de personal
\n Prim`ria Ia[i
Mai mult, Prim`ria Ia[i are [i un deficit de
personal \nc` din 2017. Conform actualei legisla]ii,
\n Prim`ria Ia[i sunt trecute 834 de posturi \n
organigrama aparatului propriu. Din cele 834
posturi sunt ocupate 610 \n prezent, restul fiind
blocate. Num`rul de funcionari este comunicat
de c`tre Institu]ia Prefectului \n func]ie de
popula]ia unit`]iiadministrativ-teritoriale, raportat
\n baza OUG 63/2010. |n prezent, \n Prim`ria
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Ia[i este deficit de posturi la Direc]ia Tehnic`,
la Direc]ia de Fonduri Europene [i chiar la
Direc]ia General` Economic` [i Finan]e Publice
Locale, dar [i \n alte direc]ii ale municipalit`]ii.

Sute de func]ionari lucreaz` \n
prim`riile mari din România
La Prim`ria Cluj- Napoca,un ora[ de talia
Ia[ului sunt trecute \n organigram` peste 800 de
posturi. Alte aproape 100 sunt la Direc]ia Local`
de Taxe [i Impozite [i peste 300 la Poli]ia Local`
a municipiului din Ardeal. {i \n Prim`ria municipiului
Timi[oara sunt circa 600 de persoane care lucreaz`
\n momentul de fa]`, un num`r similar cu cel
de la Ia[i. Timi[oara este condus` de Dominic
Fritz, primar USR- PLUS, coleg de partid cu
deputatul Cosette Chichir`u. Un alt primar USRPLUS este [i Clotilde Armand, de la Sectorul 1
din Bucure[ti. Aceasta a trecut la restructur`ri
\n prim`rie, lucru care deja a stârnit scandal \n
institu]ie. Cei trecu]i pe linie moart` \n Sectorul
1 au atacat deja decizial uat` de primar.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Premierul Florin C`]u [i Raed Arafat,
b\ga]i `n scandalul cu spitalul mobil de la
Le]cani. A crescut miza politic\ `n jurul
unit\]ii de lâng\ Ia[i
Spitalul mobil de la Le]cani a ajuns instrument
politic. Unitatea medical` de lâng` municipiul Ia[i
este folosit` de senatorul PSD Maricel Popa din
nou pentru a câ[tiga capital politic. Actuala
conducere a Asocia]iei Euronest a trimis adrese
c`tre premierul Florin C\]u [i c`tre Raed Arafat,
[eful Departamentului pentru Situa]ii de Urgen]`,
pentru a cere redeschiderea spitalului
Premieru Florin C\]u a fost b`gat
\n scandalul momentului de la Ia[i.
{eful Guvernului a primit o adres` de
la Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar`
(ADI) Euronest prin care se cere
redeschiderea spitalului mobil de la
Le]cani. Unitatea este \nchis` din cauza
unor probleme la instala]ia tehnic`,
probleme pe care Euronest nu le mai
recunoa[te. „S`pt`mâna trecut` am
sesizat c` nu se \ntreprinde nimic \n
sensul redeschiderii spitalului. Am
\naintat adresele c`tre Raed Arafat,
[eful DSU, [i premierul României. Iam informat c` la Le]cani e un num`r
semnificativ de paturi ATI care stau
neutilizate. Spitalul este preg`tit \nc`
din 19 martie s` primeasc` pacien]i”,
a spus Alina Popa, directorul Euronest.

Scandal pe spitalul
mobil de la Le]cani.
Cu pâra la premierul
Florin C\]u
Alina Popa a sus]inut c` toate
problemele semnalate de Ministerul
S`n`t`]ii au fost remediate, iar de
defec]iuni la instala]ii nu poate fi vorba.
Astfel, aceasta a pârât actuala conducere
a CJ Ia[i la premierul Florin C\]u [i
la Raed Arafat, [eful DSU. „A fost
solicitat` o expertiz` pentru re]eaua
electric` a spitalului, motivat de existen]a

unor suspiciuni privind neconformitatea
echipamentelor. Noi le-am pus la
dispozi]ie certificatele de conformitate
[i documentele care atest` faptul c`
toat` re]eaua electric` din interiorul
spitalului a fost realizat` cu produse
fabricate de o companie elve]ianosuedez`, lider mondial \n domeniul
electricelor. Nu se poate pune problema
de neconformitate la nivelul
echipamentelor”, a mai spus Alina Popa.
Culmea, nicio firm` din Ia[i nu a vrut
s` verifice instala]iile tehnice de la
spital, lucru pe care proprietarul spitalului
a omis s`-l spun`.

Maricel Popa, fostul
[ef al CJ Ia[i,
artizanul e[ecului
Acesta nu este [i singurul scandal
de la spitalul mobil de la Le]cani.
Maricel Popa, fostul [ef al Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i, principalul artizan
al e[ecului medical de la unitatea
spitaliceasc`, a acuzat faptul c` spitalul
este ]inut \nchis special de [efii jude]ului.
Remarca lui Maricel Popa a atras
nemul]umirea conducerii CJ Ia[i, care
a ]inut s` clarifice lucrurile. Marius
Dang`, vicepre[edintele CJ Ia[i, a ]inut
s` arate cum stau lucrurile. „|n raportul
f`cut de ISU dup` tragedia de la Piatra
Neam], scrie negru pe alb o serie de
chestiuni. Nu au fost prezentate documente

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor
Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006,
Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare GRUP FOREST S.R.L, desemnat
prin Încheierea nr. 141/19.10.2018, pronunțată de instanțaTribunalulului
Iași, Secţia a II - a Civilă - Faliment, în dosarul nr. 5984/99/2018
(nr. în format vechi: 322/2018), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în data de 19.04.2021,
ora 15:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru
valorificarea următoarelor active mobile, proprietatea debitoarei:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără
TVA)
Motocultivator FERRARI 340 POWER SAFE
395,38
Motoprășitoare HS016
68,28
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
IPHONE 8 64 GB GOLD
103,21
În cazul în care la licitaţia din 19.04.2021, nu se va reuși
valorificarea tuturor activelor mobile aparţinând debitoarei, se
vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 26.04.2021,
06.05.2021, respectiv 10.05.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului

privind realizarea spitalului mobil de
la Le]cani. Este vorba despre procesulverbal de verificare-constatare a calit`]ii
lucr`rilor, proces-verbal de verificare
a lucr`rilor ce devin ascunse. |n acestea
trebuie s` fie incluse m`surile realizate
privind \ndeplinirea cerin]ei fundamentale
pentru securitate la incendiu. Este
vorba [i de schema instala]iilor electrice,
oxigen [i filtroventila]ie, lispa documentelor
care atest` performan]a la foc a produselor
pentru construc]ii cu rol \n satisfacerea
cerin]ei pentru securitate la incendiu”,
a spus Marius Dang`.

Scandal pe num`rul
de paturi ATI [i
instala]iile tehnice
Vicepre[edintele CJ a men]ionat c`
[i conducerea Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sf. Parascheva” a cerut explica]ii de
la Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar`
(ADI) Euronest pentru problemele
ap`rute la Le]cani. „|n multiplele sale

discu]ii cu proprietarul spitalului mobil,
dr. Florin Ro[u nu a cerut decât s`
se pun` la dispozi]ia echipei sale tehnice
toate informa]iile necesare unei exploat`ri
cu cât mai pu]ine riscuri tehnice.
Suntem înc` \n perioada cerut` de
proprietar pentru a întocmi aceste
expertize/documente asumate de persoane
autorizate ANRE. Pân` atunci discut`m
discu]ii... ce ar fi fost dac` ar fi fost.
|ntre timp, fostul pre[edinte Maricel
Popa, ap`rându-[i capodopera, arunc`
cu cifre scoase din burt`”, a mai spus
Marius Dang`.
Practic, vicepre[edintele CJ sus]ine
c` Maricel Popa a men]ionat de 103
paturi ATI, când avizul DSP este dat
pentru numai 48 de astfel de locuri
destinate celor afla]i la terapie intensiv`.
Culmea, din cuza condi]iilor au fost
folosite doar 18 astfel de paturi. Senatorul
PSD a fost \n mijlocul unui scandal la
Le]cani dup` ce a intrat \n unitatea
medical` f`r` nicio calitate oficial`.

judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce
urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 18.04.2021,
25.04.2021, 05.05.2021, respectiv 09.05.2021 ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 91, alin.
1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Documentația de participare la licitație, respectiv garanția de
participare la licitație vor fi depuse cu cel mult 1 (una) zi lucrătoare
înainte de data ședințelor de licitație. Modalitatea de valorificare
a activelor este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor
din data de 09.12.2020.Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din
preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data de 09.12.2020.Garanţia
de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de
pornire a licitației, pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi
depusă în contul de lichidare al debitoarei nr:
RO24BUCU1032235341756RON, deschis la Alpha Bank, suc. Iași.
Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din data
plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării

Num`r de pacien]i,
umflat artificial.
Florin C\]u, b`gat la
mijlocul scandalului
|n plus, fostul [ef al CJ Ia[i, Maricel
Popa, a sus]inut c` au fost interna]i
la spitalul mobil de la Le]cani circa
1.000 de pacien]i. |n realitate au fost
doar circa 350 de persoane internate
\n sec]iile de la spitalul mobil. „Maximum
350 de pacien]i cu tot felul de probleme
au fost acolo. Sta]iile de oxigen au
cr`pat de câteva ori, 15 ventilatoare
stricate, fluctua]ii mari de temperaturi
\n saloane, l`mpi arse, cu siguran]ele
s`rind frecvent etc. Investi]ie nou`. Nu
mai spun c` pacien]ii trebuie adu[i la
Spitalul din Ia[i pentru radiografii”, a
mai spus Marius Dang`. Pentru a mai
salva ce se poate, conducerea Euronest
a ajuns la premierul Florin C\]u, \n
speran]a c` acesta ar putea face ceva.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este obligatorie pentru
participarea la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară
în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea activelor mobile supuse procedurii
de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate
fi achiziţionat on-line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi
au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind
condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului
de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul
lichidatorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe
site-ul lichidatorului judicia: www.lrj.ro,la telefon: 0733.683.702,
0724.332.099,mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.
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Num\rul de cazuri de coronavirus
prezente la UPU Ia[i a sc\zut dup\
circa trei s\pt\mâni! Mul]i pacien]i
au nevoie de suport de oxigen
Dup` o perioad` de aproape trei
s`pt`mâni de când UPU de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i a devenit asemenea
unei sec]ii de terapie intensiv` pentru
pacien]ii COVID-19, situa]ia s-a mai
lini[tit. Cazurile severe au fost transferate
la Unitatea Mobil` de Terapie Intensiv` de
la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i
|n Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon”
din Ia[i, \n urm` cu o s`pt`mân`, pe data de 5 aprilie 2021, erau
mai mul]i pacien]i COVID-19 pozitiv dup` o perioad` de cre[tere
constant`. Astfel, pân` la orele de prânz ale acelei zile erau 20 de
pacien]i infecta]i cu coronavirus dintre care 10 erau cu necesar
mare de oxigen, 7 pe ventilator, dintre care doi erau intuba]i, iar
ceilal]i erau pe ventila]ie non-invaziv` cu presiune pozitiv`. Mai erau
10 pacien]i cu necesar de oxigen \n debite de la 2 la 10 litri, care
urmau s` fie interna]i pe o sec]ie obi[nuit` de COVID-19. O s`pt`mân`
mai târziu, respectiv pe 12 aprilie 2021, cazurile de coronavirus din
UPU erau mai pu]ine, \nc` din urm` cu o zi nu mai erau pacien]i
\n terapie intensiv`. Au r`mas \ns` prezente cazurile care au nevoie
de suport de oxigen permanent. „La momentul actual nu sunt
pacien]i COVID-19 \n ATI, confirma]i \n UPU. A[tept`m rezultatul
pentru un pacient ventilat. Mai sunt 7 pacien]i suspec]i pentru care
se a[teapt` rezultatele, unul are nevoie de oxigen, 8 litri”, a declarat
dr. Ovidiu Popa, de la UPU SMURD Ia[i.

Jude]ul Ia[i s-a clasat pe locul
12 pe ]ar` ca num`r de cazuri
noi de coronavirus. 69 de ie[eni au
fost confirma]i pozitiv \n 24 de ore
De la debutul pandemiei COVID-19 [i pân` pe 12 aprilie 2021
au fost confirmate 40.253 de persoane infectate cu coronavirus.
|n total, num`rul deceselor au ajuns la 747. |n jude]ul Ia[i au
fost efectuate 437 de teste \n perioada 11-12 aprilie 2021, au fost
confirmate pozitiv alte 69 de persoane, iar 12 de pacien]i au fost
externa]i din spitale. Ieri, 12 aprilie 2021, mai erau libere cinci
paturi ATI \n unit`]ile medicale din jude]ul Ia[i: dou` paturi ATI
la Unitatea Mobil` de la Spitalul de Boli Infec]ioase, un pat la
Spitalul de Recuperare, un pat la Spitalul C.F. Ia[i [i unul la
Spitalul „Sf. Spiridon”. În spitalele suport COVID-19 mai erau
libere 124 de paturi: 11 paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase, 9
paturi la Spitalul de Pneumoftiziologie, 11 paturi la Spitalul de
Recuperare, 34 de paturi la Spitalul C.F. Ia[i, 15 la Spitalul Militar
[i 44 la Spitalul C.F. Pa[cani. Pe de alt` parte, ieri erau ocupate
476 de paturi \n spitalele suport COVID-19. Dintre acestea, 74
de paturi erau de Terapie Intensiv`, astfel: 9 paturi ATI erau
ocupate la Spitalul de Boli Infec]ioase, 10 la Unitatea Mobil` de
la Spitalul de Boli Infec]ioase, 8 la Spitalul de Pneumoftiziologie,
6 paturi ATI la Spitalul Municipal Pa[cani, 4 la Spitalul de

Recuperare, 6 la Spitalul C.F. Ia[i, 19 la Spitalul de Neurochirurgie
[i 12 paturi ATI la Spitalul „Sf. Spiridon”.

Trei paturi de terapie intensiv`, ocupate la
Spitalul „Sfânta Maria” din Ia[i
Ieri, 12 aprilie 2021, au fost \nregistrate patru decese \n
\ntervalul ultimelor 24 de ore. |n zona ATI Covid de la Spitalul
Clinic de Urgen]` pentru Copii „Sfânta Maria” Ia[i erau ocupate
trei paturi. În ceea ce prive[te zona medical` COVID-19 de la
unitatea medical`, s-a raportat c` erau ocupate dou` paturi din
cele cinci stabilite pentru aceast` sec]ie. La Spitalul Clinic „Dr.
C.I. Parhon”, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au
nevoie de asisten]` medical` de specialitate, ieri erau ocupate
dou` 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` si Ginecologie „Elena Doamna”
Ia[i, centru suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de
asisten]` medical` de specialitate, erau ocupate trei paturi ATI.
La nivelul Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i, ieri s-a raportat un
num`r de 2.254 de persoane care se aflau în izolare [i 1.465 de
persoane care erau carantinate la domiciliu. De la \nceputul
pandemiei [i pân` \n prezent, autorit`]ile au emis în total 40.568

de decizii pentru persoanele aflate în izolare [i 41.267 de decizii
pentru persoanele aflate în carantin`.

Peste 280 de persoane vaccinate antiCOVID-19 au avut reac]ii adverse u[oare
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 1112 aprilie 2021, echipajele mobile au realizat 57 de recolt`ri la
domiciliu. Mai exact, au fost realizate 42 de recolt`ri de DSP
Ia[i [i 15 de Serviciul de Ambulan]` Jude]ean Ia[i. Odat` cu
debutul Campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, desf`[urat`
la nivelul jude]ului Ia[i \n cadrul centrelor pentru imunizarea
popula]iei, au fost efectuate pân` pe 12 aprilie 2021 un num`r
de 159.379 de vaccin`ri. Din acest num`r total de persoane
vaccinate, 89.995 au fost vaccinate cu prima doz` [i 69.384 cu
cea de-a doua doz`. Pe data de 11 aprilie 2021 au fost vaccinate
1.813 de persoane, dintre care 533 de persoane au primit prima
doz` [i 1.280 de persoane au primit cea de-a doua doz`. De la
începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 284 de reac]ii
adverse u[oare.
Alexandra ABONICESEI
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Medicii au descoperit totul! Complica]iile
cauzate de COVID-19 sunt similare cu cele
date de o boal\ r\spândit\ `n trecut. Prof.
dr. Traian Mih\escu: ıAcelea[i sechele
le-am `ntâlnit [i la pacien]i `n urm\ cu
mai bine de 10 ani‰
Infec]ia cu coronavirus are efecte pe termen lung pentru mul]i
pacien]i. Indiferent dac` au trecut de o form` grav` sau u[oar` a
bolii, riscurile sunt la fel de ridicate. Prof. dr. Traian Mih`escu,
renumit medic pneumolog, a precizat c` simptome noi au fost
depistate chiar [i dup` 4 luni de la infectare, iar sechele
pulmonare au ap`rut [i la victimele unei boli r`spândite \n urm`
cu mai bine de un deceniu
Pe fondul pandemiei de coronavirus s-au
Infec]ia cu coronavirus
efectuat sute de studii. Unele dintre acestea au
reaminte[te [i de tuberculoz`.
vizat sechelele pacien]ilor post-COVID-19. |n
Pacien]ii, din fric`, nu
România \ns` nu au fost suficient de mul]i pacien]i
recunosc c` au simptome, iar
infecta]i cu coronavirus care s` fac` parte din
cei mai afecta]i sunt cei din
studii de peste 6 luni, pentru ca speciali[tii s`
medii defavorizate
aib` toate concluziile. Anumite aspecte sunt \ns`
certe. Dup` faza acut` a bolii, respectiv dup`
patru s`pt`mâni de la primul simptom, pacientul
trebuie s` \[i fac` un control, ni[te teste specifice
pentru care este nevoie mai ales de un serviciu
de evaluare multidisciplinar`. „Pacien]ii nu trebuie
s` fie declara]i vindeca]i [i sco[i din eviden]`,
asta este o gre[eal`. Studiile au ar`tat peste 220
de simptome post-COVID-19 de la cele pulmonare
(dispneea, pierderea mirosului [i gustului), dar
sunt [i simptome neurologice, digestive, tulbur`ri
de somn. Sunt implicate 10 organe diferite. Un
medic a spus la un moment dat c` nu a mai
\ntâlnit \n practica medical` o patologie cu atât
de multe simptome, cu atât de multe modific`ri”,
a declarat prof. dr. Traian Mih`escu, renumit
medic primar pneumolog.

Ce arat` analizele pulmonare
ale pacien]ilor COVID-19?
Asemenea cazuri s-au \ntâlnit
[i \n anul 2009
Pl`mânii au devenit o oglind` a infec]iei cu
coronavirus. Se pare c` aceast` afectare pulmonar`
a mai fost descoperit` \n urm` cu mai bine de
10 ani. De data asta, cazurile sunt mult mai des
\ntâlnite [i mult mai grave, iar perioada de
vindecare \nc` nu a fost stabilit`. „|n urm` cu
10 ani am \ntâlnit mul]i pacien]i care au fost
diagnostica]i cu gripa porcin`, care aveau sechele
importante [i dup` 6 luni au disp`rut. Aspectele
computer tomografice care se v`d acum la pacien]ii
post-COVID-19 s-au v`zut [i atunci, la cei care
au trecut de gripa porcin`. Pl`mânul reac]iona
exagerat la prezen]a unui virus [i ca ni[te pete
de z`pad` care la unii se topesc, iar la al]ii
topesc ele pl`mânul, cum spunea un cunoscut.
Acum, aceste sechele sunt mai frecvente [i mai
grave. Au fost cazuri grave de grip` H1N1 \n
spital, dar niciunul dintre cei deceda]i nu au
f`cut parte din rândul persoanelor vaccinate, au
fost o serie de bolnavi gravi, care au r`mas cu
ni[te sechele radiologice, care \n 60 la sut` dintre
cazuri s-au resorbit \ntre 3 [i 6 luni, nu [tiu ce
s-a \ntâmplat mai departe. Deci a fost o anumit`
patologie similar` de reac]ie exagerat` a organismului,
de ardere a pl`mânului [i de vindecare a lui la
unele persoane f`r` sechele, la unele cu sechele,
dar acum se pare c` situa]ia este mai grav`
decât era atunci”, a ad`ugat medicul ie[ean.

Prof. dr. Traian Mih`escu sus]ine faptul c`
este nevoie de o reorganizare a sistemului medical
[i de un serviciu de evaluare multidisciplinar
integrat, inclusiv o colaborare cu colegii de la
psihiatrie, psihologie, sociologie, dar [i neurologi,
reumatologi. Studiile realizate au ar`tat c` trebuie
luate \n serios sechelele post-COVID-19 [i c`
este nevoie de un program de recuperare prin
care ace[ti pacien]i s` fie sprijini]i. |n primul
rând, orice pacient trebuie s` efectueze o radiografie
toracic`, mai multe analize de sânge, o explorare
respiratorie care s` arate func]ia pulmonar`, o
explorare a cordului.
„Din ce am \ntâlnit, pot spune c` sunt prezent`ri
de cazuri cu simptome post-COVID-19 la 3-4 luni.
|n literatura de specialitate, \n general, dup` 3
luni, astfel de cazuri scad dramatic, dar sunt [i
cele care persist`, \n special din lipsa unor \ngrijiri
adecvate. Tulbur`rile de somn, anxietatea, depresia,
dac` nu sunt tratate la timp, sunt tot mai persistente.
Problema este alta din punctul meu de vedere.
Este o stigmatizare ca [i la tuberculoz`, se feresc
multe persoane s` declare c` au COVID-19 ca
[i la tuberculoz`, de[i nu mai sunt contagio[i.
Reamintesc c` la patru s`pt`mâni de la debut nu
mai sunt contagio[i. Aceast` stigmatizare este la
noi, \n societatea noastr`, [i trebuie s` o recunoa[tem.
Din p`cate, Covid-ul, ca [i tuberculoza, \ncepe s`
afecteze mai ales persoanele defavorizate social.
De aceea este nevoie [i de o asisten]` social` [i
psihologic`, o lec]ie dat` de tuberculoz` \n to]i
ace[ti ani. Recomand`m pacien]ilor s` se vaccineze,
s` urmeze un program de recuperare respiratorie
care poate s` fie uneori foarte simpl`, cu ajutorul
unor mi[c`ri care pot fi realizate [i acas`, evitarea
toxicelor, a fumatului, a polu`rii atmosferice.
Vorbim de lucruri elementare, simple”, a spus
prof. dr. Traian Mih`escu.

Pacientul nu poate fi vindecat
de coronavirus la externare.
Lupta cu efectele acestei boli
continu` [i dup` faza acut`

permit s` fac` sport de performan]`. Astfel de
rezultate ar`tau c` este nevoie de o urm`rire [i
post-COVID-19, dar nu doar pentru pl`mâni. „Nu
este corela]ia \ntre forma bolii [i sechelele ap`rute.
Sunt mai frecvente la formele grave, dar, paradoxal,
sunt care se recupereaz` foarte bine [i care au
r`mas [i cu sechele sau sunt persoane care
r`mân cu sechele f`r` s` fi avut ini]ial o form`
foarte grav`. Trebuie s` vedem \n timp, dar nu
putem spune cu certitudine c` [tim ce se va
\ntâmpla \n momentul de fa]`. Termenul acesta
«s-au vindecat» nu este corect \n cazul unui
bolnav Covid, au ap`rut [i la 16 s`pt`mâni
simptome. Se poate spune \n orice caz c` vaccinarea
este benefic` [i pentru sc`derea simptomelor
post-COVID-19. Simptomele comune COVID-19
includ: oboseala extrem`, dificult`]i de respira]ie,
dureri în piept sau strângere, probleme cu memoria
[i concentrarea („cea]` cerebral`”), dificult`]i de
somn (insomnie), palpita]ii cardiace, ame]eal`,
dureri articulare, depresie [i anxietate, tinitus,
dureri de urechi, senza]ie de r`u, diaree, dureri
de stomac, pierderea poftei de mâncare, o
temperatur` ridicat`, tuse, dureri de cap, dureri
în gât, modific`ri ale sim]ului mirosului sau
gustului, erup]ii cutanate”, a ad`ugat renumitul
medic pneumolog.

Studiile realizate \n patru ]`ri
au ar`tat care sunt efectele
infec]iei cu coronavirus dup`
dou` sau [ase luni dup` faza
acut` a bolii

Un studiu realizat \n Germania, acolo unde
s-a efectuat un RMN \n rândul unor sportivi, ia surprins pe medici [i speciali[ti. Au ap`rut
leziuni miocardice la unii dintre ei f`r` s` aib`
Unele studii au ar`tat c` peste 60 la sut`
simptome ale infec]iei. Aceste leziuni nu le mai dintre pacien]ii care au fost infecta]i cu coronavirus,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

dar care nu au fost interna]i \n sec]ia de Terapie
Intensiv`, au ajuns cu simptome dup` dou` luni
de la diagnosticare. „Un studiu pe 488 de pacien]i
COVID-19 externa]i din spitalele din Michigan,
Statele Unite, a constatat c`, dup` 60 de zile,
32,6 la sut` prezint` simptome persistente, iar
18,9 la sut` au prezentat simptome mai grave.
Cele mai frecvente au fost dispneea, adic` scurtarea
respira]iei \n timp ce urcau pe sc`ri - 23 la sut`,
tusea - 15 la sut` [i pierderea mirosului sau
gustului - 13 la sut`. Astfel, 87,4 la sut` din 143
de pacien]i COVID-19 externa]i dintr-un spital
din Italia, unde au fost interna]i \n Terapie
Intensiv`, raportau dup` 60 de zile oboseal` 53 la sut`, dificult`]i de respira]ie - 43 la sut`,
dureri articulare - 27 la sut`, dureri toracice 20 la sut` [i 55 la sut` dintre cei 143 de pacien]i
se confruntau cu cel pu]in trei simptome la 60
de zile de la debutul bolii acute. |n Fran]a, 150
de supravie]uitori COVID-19 care nu au fost
interna]i \n sec]ia de Terapie Intensiv` au raportat
simptome persistente la 60 de zile dou` treimi
dintre ei, o treime spunând c` se simt mai r`u
decât atunci când au \nceput simptomele acute.
|n China, un studiu f`cut la 6 luni \n rândul a
1.733 de pacien]i a g`sit cel pu]in un simptom
persistent la 76 la sut`, printre care se reg`sesc:
starea de oboseal`, sl`biciunea muscular`, problemele
de somn, anxietatea, depresiea. Jum`tate dintre
ace[ti pacien]i au prezentat cel pu]in un model
radiologic anormal, deci este ceea ce se cheam`
post-COVID-19 la radiologie dup` o infec]ie la
persoane necontagioase. Contagiozitatea infec]iei
se extinde la maximum 10-14 zile de la debutul
simptomelor”, a explicat prof. dr. Traian Mih`escu.
Alexandra ABONICESEI
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Vila lui Adrian Coca,
fost director la Totalgaz
Industrie, este scoas\ la
vânzare cu un pre] redus
Suspansul continu` \n cazul lui Adrian Coca, fostul director
comercial de la Totalgaz Industrie, companie de]inut` de
afaceristul Ioan Pâr`u. |n 2020, Adrian Coca a demsionat din
cauza mai multor ne\n]elegeri cu patronatul. Discu]iile s-au
aprins [i dup` ce fostul director risca s` r`mân` f`r` vila de
pe strada Ioan Petru Culianu, acolo unde este [i spa]iul de
produc]ie a companiei. |n urm` cu câ]iva ani, Adrian Coca a
fost rugat s` pun` gaj casa pentru un credit de 1,3 milioane
de euro, bani ce au fost b`ga]i \n firm`. Angajatul s-a conformat,
dar acum se afl` \n incapacitate de plat`. Executorii vând casa
la licita]ie, la cererea creditoarei First Bank SA. Pe data de
29.04.2021, ora 11:00, este programat` a doua licita]ie, la sediul
executorului judec`toresc Ciprian Ioan S\rbu. La prima procedur`
nu s-au prezentat ofertan]i. La a doua \ncercare, pre]ul de
pornire va fi diminuat cu 25 la sut`. Astfel, licita]ia va porni
de la suma de 2.063.366 lei, aproape 400.000 de euro.
Conform executorilor judec`tore[ti, va fi scoas` la vânzare
o suprafa]` de teren de 2.765 de metri p`tra]i, dar [i vila cu
regimul de \n`l]ime D<P<1<M. Suprafe]ele fiec`rui nivel al
construc]iei sunt importante. La demisol, suprafa]a util` este
de 75,50 mp, parter - 227,77 mp, etaj - 248,07 mp, mansard`
- 213,04 mp. Proprietatea este completat` de un garaj cu o
suprafa]` construit` de 71 mp. Ini]ial, evaluatorii au stabilit un
pre] de pornire a licita]iei de 2.751.155 lei, aproximativ 570.000
de euro. |n aceea[i situa]ie se afl` [i Ioan Pâr`u. Afaceristul
are o vil` asem`n`toare cu cea a fostului angajat, pe acela[i
amplasament. Acela[i executor judec`toresc a scos la vânzare
proprietatea format` din teren de 2.829 metri p`tra]i plus
construc]ia cu regimul de \n`l]ime D<P<1<M, la care se adaug`
un garaj de 79 de metri p`tra]i. Demisolul este compus din
12 \nc`peri, cu o suprafa]` util` de 108,93 metri p`tra]i. Parterul
are o suprafa]` util` de 334,74 metri p`tra]i, cu un num`r de
4 camere. Etajul are 3 camere cu o suprafa]` de 136,61 metri
p`tra]i. Mansarda are o suprafa]` de 136,61 metri p`tra]i, fiind
compus` din 3 \nc`peri. Pre]ul de pornire a fost stabilit la
nivelul sumei de 1.855.077 lei.
Compania Totalgaz Industrie a intrat \n insolven]` \n anul
2020. Problemele au pornit de la un contract p`gubos semnat
cu o firm` din Ucraina. Totalgaz Industrie este printre pu]inele
companii din România care furnizeaz` seturi complete de
echipamente pentru gaze naturale. Acum, activitatea societ`]ii
pare s`-[i revin`, conform declara]iilor f`cute de reprezentan]ii
companiei. Astfel, \n perioada noiembrie 2020 - februarie 2021,
au fost derulate contracte \n valoare de aproximativ 1 milion
de euro. |n acest moment, datoriile Totalgaz Industrie dep`[esc
pragul de 20 de milioane de euro. Printre principalii creditori
se num`r` CEC Bank [i Banca de Import - Export a României
Eximbank SA.
Ciprian BOARU

ANUN}
„EuroBusiness LRJ” SPRL în calitate de lichidator judiciar
al debitorului SC FASHION & GLAMOUR STYLE SRL astfel
desemnat de Tribunalul Iași în dosarul nr.940/99/2021 (nr. format
vechi 35/2021), prin prezenta, notifică faptul că prin Sentința
civilă nr. 217/30.03.2021, împotriva debitoarei SC FASHION &
GLAMOUR STYLE SRL, cu sediul în Sat Holboca, Com. Holboca,
Calea Cristești, nr. 35, magazie, Judet Iaşi, înregistrată în
Registrul Comerţului cu nr. J22/1479/2013, CUI: 32180228, s-a
deschis procedura simplificată a insolvenţei reglementată de
Legea nr.85/2014. Termenul de înregistrare a creanţelor este
14.05.2021. Termenul de întocmire a tabelului preliminar este
24.05.2021. Depunerea eventualelor contestaţii împotriva
tabelului preliminar al creanţelor se va face în 7 zile de la
publicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă. Termenul pentru publicarea tabelului definitiv de
creanţe este la 17.06.2021. Prima Adunare a creditorilor va avea
loc in data de 28.05.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar, situate în mun. Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iaşi, având
ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, si al preşedintelui
acestuia, desemnarea/confirmarea lichidatorului judiciar şi
stabilirea remuneraţiei acestuia Creditorii interesaţi pot depune
declaraţii de creanţă, în dublu exemplar, la dosarul de insolvenţă
nr. 940/99/2021.
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Viticultorii din Ia[i au primit
subven]ii `n valoare de 370.000
de euro, pentru pierderile
provocate de secet\. Pot
depune proiecte europene
pentru promovarea vinului
Viticultorii din Ia[i afecta]i de seceta din
2020 au primit ajutoare financiare \n
valoare de 370.000 de euro. De
asemenea, pentru c` au planta]ii
ecologice, au \ncasat 56.825 de euro, de
la APIA. Viticultorii pot s` acceseze noi
ajutoare de la Uniunea European` pentru
promovarea vinului
Ie[enii care au solicitat de la Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie
pentru Agricultur` (APIA) ajutoarele de secet` pentru pierderile
din anul 2020 au primit subven]ii \n valoare de 426.825 de euro.
Fermierii din Ia[i au depus 18 cereri pentru 734,54 de hectare
cu vi]`-de-vie. De asemenea, 19 viticultori care practic` agricultura
ecologic` au încasat 56.825 de euro. Suma total` \ncasat` de
aceast` categorie de beneficiari, pentru anul 2020, este de 426.825
de euro. Cultivatorii de struguri, din Ia[i, au \nregistrat pierderi
\n anul precedent [i din cauza secetei. Astfel, cantitatea de vin
produs` la Ia[i a fost mai mic` fa]` de anul 2019, \ns` vinul avea
o calitate superioar`. |n ceea ce prive[te pierderile provocate de
pandemia COVID-19, viticultorii din Ia[i au ob]inut ajutoare
financiare \n valoare de 21.000 de euro. Cultivatorii din Ia[i au
sute de hectare cu vi]`-de-vie înfiin]at` cu fonduri europene
acordate prin programele de reconversie derulate de APIA. Numai
în Ia[i au fost acordate fonduri europene de aproximativ 1 milion
de euro, iar începând cu anul 2021, vor fi lansate noi programe
prin intermediul c`rora agricultorii din Ia[i vor putea ob]ine banii
necesari dezvolt`rii afacerilor din domeniul vitivinicol.

Fermierii din Ia[i pot solicita fonduri
europene pentru promovarea vinului
Unul dintre aceste programe destinat sectorului vitivinicol este
„Promovare produse agricole [i ecologice- Promovarea vinurilor
în cadrul Programului Na]ional de Sprijin în sectorul vitinicol”.
Prin aceast` m`sur`, contribu]ia UE este de maximum 70 la sut`
din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribu]ia beneficiarilor
este de minimum 30 la sut` din valoarea cheltuielilor eligibile
pentru programele de informare [i promovare a vinurilor aprobate
de Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR) pân` la
15 octombrie 2021. Fermierii din Ia[i pot depune dosarele pentru
promovarea vinurilor la MADR. Bugetul estimativ alocat m`surii,
în exerci]iul financiar 2021, în cadrul Programului Na]ional de
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Sprijin în sectorul vitivinicol, este de 4 milioane de euro. Fermierii
din Ia[i au \ncasat de la APIA, pentru anul 2020, subven]ii \n
valoare de 63 de milioane de euro. Cei mai mul]i bani au intrat
\n conturile fermierilor din Ia[i care exploateaz` terenuri agricole,
ob]inând prin intermediul schemei unice de plat` pe suprafa]`
(SAPS) subven]ii \n valoare de 25 de milioane de euro.

Campania de depunere a cererilor
unice de plat` se deruleaz`
mai bine ca \n anul precedent
|n aceast` perioad`, APIA deruleaz` campania de depunere
a cererilor unice de plat` pentru anul 2021, pân` la data de 17
mai 2021. Fermierii din Ia[i au depus 9.153 de cereri pentru o
suprafa]` de 30.698,61 hectare, cu un ritm de depunere superior
celui înregistrat în perioada similar` din 2020. Pân` la data de
10 aprilie 2021, APIA a primit un num`r de 395.027 cereri pentru
o suprafa]` de 2.232.129 hectare, de la fermierii din toat` ]ara.
Agricultorii pot ob]ine subven]iile de la APIA doar dac` se \nscriu
\n aplica]ia IPA online. IPA online pune la dispozi]ie lista parcelelor
pentru care agricultorul a solicitat sprijin în anul anterior, cu
suprafe]ele determinate în urma controalelor realizate de speciali[tii
Agen]iei, precum [i schi]a parcelelor agricole. Pentru fiecare
parcel` în parte, pot fi modificate, corectate sau completate datele
în conformitate cu informa]iile noi referitoare la suprafa]` [i
cultur`, dar [i schi]a parcelei. Programul realizeaz` verific`ri ale
datelor pe care le înscrie fermierul [i, dac` acestea nu sunt
complete sau au necorel`ri evidente, va afi[a o avertizare, ajutând
astfel fermierii s` completeze cererea unic` de plat`.
Raluca COSTIN

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

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Gerul a afectat livezile cu cai[i [i cire[i din Ia[i.
Fermierii nu pot `nc\lzi pomii pentru c\ au nevoie
de aviz de la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
Fermierii din Ia[i care de]in livezi cu
cai[i [i cire[i spun c` din cauza
gerului din ultima s`pt`mân`, de pe
timpul nop]ii, \nregistreaz` pierderi
cuprinse \ntre 15 [i 40 la sut`. Situa]ia
\ns` este mai bun` ca cea de anul
trecut, când fermierii au avut [i
pagube totale. Ie[enii care au livezi nu
au putut face foc pentru a le \nc`lzi,
fiind necesar un aviz de la Agen]ia
pentru Protec]ia Mediului

anul trecut 60 la sut` din pomi, anul acesta estim`m 40 la sut`
pierderi. Nu am putut s` facem focul, pentru c` am fost avertiza]i
c` nu avem voie, primim amenzi de la Garda de Mediu. Polu`m
mediul dac` facem fum. Deci, dac` f`ceam, focul, probabil c`
reu[eam s` ajungem la un 20 la sut` pierderi. Dar ce s` facem?
A[a-s legile la noi. Distrug produc`torii. Vedem ce temperaturi
vor fi zilele urm`toare, c` s-au anun]at iar frig [i ploi. Noaptea
au fost temperaturi cu minus, de minus 4, 5 grade”, spune
produc`torul din Ia[i. Fermierii care au livezi de mai mul]i ani
spun c` vremea s-a schimbat, iar gerurile de prim`var` le dau
planurile peste cap.

Ie[enii care au livezi cu cai[i [i cire[i sus]in c` nop]ile geroase
de s`pt`mâna trecut` au afectat produc]ia de fructe din acest an.
Dac` unii produc`tori de fructe vor avea pierderi de numai 15
la sut`, al]ii sus]in c` acestea vor ajunge la 40 la sut`, comparativ
cu un an bun. Ace[tia compar` aceast` prim`var` cu cea din
anul 2020 [i spun c` \n anul precedent pierderile au fost mult
mai mari. Mai mult, \n acest an nu au putut face focul \n livezi
pentru c` o nou` lege ap`rut` \n acest an cu privire la protec]ia
mediului interzice focul f`r` aviz de la Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului (APM) Ia[i. Unul dintre fermierii care spun c` vor avea
pierderi de 40 la sut` este Mihai Iftime. Ie[eanul are o livad`
cu cai[i [i cire[i, pe o suprafa]` de 5 hectare. „Noi am pierdut

Un alt produc`tor care are 4 hectare cu cai[i [i spune c`
anul acesta nu va avea pierderi la fel de \nsemnate ca anul trecut
este Mihai Hlihor. Fermierul spune c` pierderile sunt de 10-15
la sut` \ns`, din p`cate, \n ultimii 4-5 ani s-a obi[nuit cu gerurile
de prim`var`. „Nu am mai f`cut foc pentru c` nu am putut. Am
f`cut o adres` la Ministerul Mediului prin care am solicitat
derogare legislativ` pentru perioada \nfloririi, s` facem foc dac`
e cazul, dar nu am primit niciun r`spuns. Au fost temperaturi
de minus 4 grade, chiar dac` s-a anun]at minus 1. Nu a fost un
pericol foarte mare, deci estim`m un 10-15 la sut` pierderi. Sunt
câ]iva pomi unde florile s-au f`cut maro, dar nu e a[a grav ca
anul trecut, când am pierdut 50 la sut` din produc]ie”, sus]ine

Produc`tor din Ia[i: „Nu a fost
un pericol foarte mare, deci estim`m
un 10-15 la sut` pierderi”

Mihai Hlihor, produc`tor din B`l]a]i, Ia[i. Un alt produc`tor din
Ia[i cu 2 hectare de cire[i spune c` va avea pagube [i anul
acesta din cauza gerului. „Nu am calculat cât pierd, dar anul
trecut am pierdut vreo 8.000 de lei, anul acesta cred c` e la fel.
O s` v`d”, spune Ionu] Stan. |n jude]ul Ia[i sunt aproximativ
11.000 de hectare cu livezi, din care aproape un sfert sunt cu
cai[i, 120 de hectare cu cire[i [i alte 40, cu pruni.

Fermierii din Ia[i au investit \n livezile
intensive fonduri europene
\n valoare de 3 milioane de euro
Num`rul ie[enilor care investesc \n domeniul pomicol fonduri
europene a crescut \n ultimii ani. Fermierii au accesat fonduri
europene \n valoare de 6 milioane de euro pentru a \nfiin]a
planta]ii pomicole, iar jum`tate din aceast` sum` a fost pl`tit`
deja beneficiarilor din Ia[i. Ace[tia vor s` investeasc` \n livezi
intensive mixte, cu cire[i sau cu aluni. Sumele accesate sunt
cuprinse \ntre 200.000 [i 800.000 de euro. O nou` sesiune de
depunere a proiectelor \n domeniul pomicol ar putea fi deschis`
de la jum`tatea acestui an. Singura sesiune deschis` \n prezent
este cea din cadrul subm`surii 6.1 - „Instalarea tinerilor fermieri”
- , destinat` ie[enilor care au muncit \n str`in`tate [i s-au re\ntors
\n ]ar`, unde vor s` deschid` afaceri agricole. Ace[tia pot ob]ine
\ntre 40.000 [i 50.000 de euro, fonduri europene nerambursabile.
Pân` acum au fost depuse pe site-ul Agen]iei pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR) 19 proiecte, iar 6 dintre acestea sunt
din Ia[i.
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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Un tân\r pus pe afaceri s-a gândit s\ se ia
la `ntrecere cu cele mai cunoscute firme de
curierat. Re]eta lui pare s\ fie de succes
[i ar putea pune be]e `n roate gigan]ilor
de pe pia]\: ıSper\m s\ m\rim echipa‰
Una dintre firmele din domeniul livr`rilor la
domiciliu, deschis` \n Ia[i, este a lui Tiberiu Lupu.
Tân`rul \n vârst` 37 de ani a muncit 18 ani \n
Italia [i s-a re\ntors \n ]ar` \n urm` cu 2 ani,
pentru a fi mai aproape de familie. A deschis o
firm` care face livr`ri la domiciliu, iar \n ultimul
an, datorit` pandemiei COVID-19, a f`cut angaj`ri
constant. Antreprenorul spune c` jobul de curier
nu este unul u[or. „Cei care vor s` se angajeze
la noi trebuie s` aib` permis de conducere [i o
ma[in` proprie, pentru c` nu ne permitem s`
facem ca \n afar`, s` cump`r`m flote de ma[ini.
Acum pot s` se deplaseze [i cu bicicleta [i cu
siguran]`, eu [i colegii mei cu afaceri \n domeniu,
facem angaj`ri continuu pentru c` pandemia COVID19 ne-a favorizat, s` spunem. Noi avem acum 7
curieri, \ns` num`rul lor oscileaz` pentru c` unele
persoane stau câteva luni, altele mai mult timp.
Sunt, \n general, persoane tinere care vor s` se
angajeze la noi, care au preocup`ri de tineri. {ti]i
cum sunt, a[a eram [i noi. Au [i alte lucruri de
f`cut, nu se ocup` numai de livrat produsele la
domiciliu. |ns` \n permanen]` am f`cut angaj`ri
[i nu am dus lips` de personal. Dup` perioada
ini]ial` a pandemiei am v`zut c` era necesar s`
mai angaj`m, pentru c` era cererea mai mare din
partea clien]ilor. De atunci, curieri tot vin, pleac`.
Contrar p`rerilor, nu este un job u[or cel de
curier. Ai nevoie de mult` r`bdare cu clien]ii,
trebuie s` fii atent la trafic. Poate p`rea u[or, dar
nu e, când vine vorba de trafic, mai ales când
este aglomerat”, spune Tiberiu Lupu.

Tiberiu Lupu, antreprenor:
„Afacerea e ok. Sper`m s`
m`rim echipa. Noi ducem
cump`r`turile clien]ilor acas`”
Antreprenorul spune c` a fost nevoit s` o ia
de la zero \n momentul \n care a ajuns din nou
\n Ia[i. Cu banii economisi]i, a deschis o afacere.

„M-am \ntors \n ]ar` dup` ce am muncit 18 ani
\n str`in`tate [i a fost dificil s` \mi g`sesc un
loc de munc`. Era singura variant` logic` pentru
mine [i familia mea s` m` \ntorc \n România.
{tiu c` pare un cli[eu faptul c` m-am \ntors \n
]ar` pentru familie, chiar dac` era foarte bine
acolo. |n Italia [i lucram pe un salariu bun, \n
metrologie legal`. Am plecat din ]ar` când aveam
18 ani [i m-am \ntors aici dup` 18 ani de munc`.
Da, la un moment dat e necesar s` fii aproape
de familie. E complicat s` te \ntorci de la un
venit decent la nimic, pentru c` practic o iei de
la zero. Trebuie s` te obi[nuie[ti cu totul pentru
c` e[ti, \ntr-un fel, \ntr-o ]ar` str`in`. Noi nu ne
oprim la lucrurile negative pe care le \ntâlnim.
Pot s` spun c` am g`sit \n România mai multe
lucruri pozitive decât negative. Am v`zut \n ultimii
2 ani [i ce \nseamn` s` fii angajator. Iar afacerea
e ok. Sper`m s` m`rim echipa. Noi ducem
cump`r`turile clien]ilor acas`, suntem \n colaborare
cu firma Bringo, nu livr`m preparate de la
restaurante”, mai spune Tiberiu Lupu, administratorul
firmei Wirebit Centa SRL.

Firmele din domeniul livr`rilor
la domiciliu fac angaj`ri
masive \n aceast` perioad`
Pentru c` este nevoie de curieri, pe site-urile
cu anun]uri de angajare sau la Agen]ia Jude]ean`
pentru Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i
sunt postate mai multe anun]uri pentru angajare.
Firmele din domeniu au nevoie \n permanen]`
de angaja]i. Una dintre aceste companii are 12
angaja]i [i mai are nevoie de 10 curieri.
„|n momentul de fa]` mai avem nevoie de
\nc` 10 persoane pentru a face livr`rile la domiciliu.
Sunt interesate persoanele de acest job [i \n general
ne caut` la telefon, fiind deci[i s` se angajeze
repede. Am angajat constant pentru c` a crescut

cererea pentru livr`rile la domiciliu”, spune Raluca
Badale, reprezentant al firmei Curier Logistic Ia[i.
|n primele dou` luni din anul 2021 s-au angajat
peste 1.000 de persoane, din Ia[i, cu ajutorul
speciali[tilor din cadrul Agen]iei Jude]ene pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM), \ns` num`rul
celor care [i-au g`sit un loc de munc` este dublu,
datorat [i platformelor de angajare unde se depun
CV-urile. Ie[enii care vor s` angajeze \n aceast`
perioad` au la dispozi]ie mai multe locuri de munc`
vacante \n diferite domenii de activitate. Patronii
din domeniile construc]ii [i industrie angajeaz`
sute de persoane \n aceast` perioad`.

Noi cursuri de recalificare
profesional` pentru ie[eni au
\nceput la Centrul AJOFM
Potrivit AJOFM Ia[i, datele arat` c` num`rul
celor care se angajeaz` este \n cre[tere. „Comparativ
cu aceea[i perioad` a anului 2020, sunt mai pu]ine
angaj`ri, \ns` am observat c` acestea \ncep s`
creasc`. Numai \n luna februarie 2021 au fost
\ncadrate \n munc` 487 de persoane”, sus]ine

Adriana S\rghie, purt`tor de cuvânt al AJOFM
Ia[i. Persoanele [omere, care sunt în c`utarea
unui loc de munc`, [i vor s` se specializeze întrun anumit domeniu, pot urma cursurile de
recalificare profesional` organizate de AJOFM.
{omerii pot s` urmeze gratuit cursurile de coafez`,
inspector resurse umane, electrician, specialist în
construc]ii sau în domeniul agricol. Singura condi]ie
pentru înscrierea la aceste cursuri este ca ie[enii
s` fie [omeri care primesc indemniza]ia de [omaj.
|ncepând cu jum`tatea lunii martie 2021 au fost
organizate cursuri de recalificare profesional`, de
c`tre speciali[tii din cadrul AJOFM Ia[i, pentru
posturile de coafez`, electrician, specialist \n
resurse umane. Cursurile dureaz` 3 luni [i presupun
atât proba teoretic`, cât [i cea practic`. |n anul
precedent au finalizat aceste cursuri 230 de [omeri,
iar 60 la sut` dintre ace[tia au reu[it s` se
integreze din nou pe pia]a muncii, schimbându[i meseria [i domeniul de activitate, cum este [i
cazul electricianului Cristian T`nas`, care a reu[it
s` se angajeze \n domeniu dup` ce a terminat
cursurile de reconversie profesional`.
Raluca COSTIN

Dezvoltatorii imobiliari din Ia[i rezist\ [i când intervin judec\torii!
Afaceristul Ioan Hatmanu intr\ `n legalitate cu blocul trântit
pe strada Fericirii. Autoriza]ia a fost anulat\ de magistra]i
Dezvoltatorii imobiliari din Ia[i cu autoriza]iile
de construire anulate \n instan]` revin spectaculos.
Afaceristul Ioan Hatmanu, cel care a construit
ilegal un bloc de locuin]e colective pe strada
Fericirii, nr.2, din Ia[i, \n apropierea zonei Smârdan,
prime[te o mân` de ajutor din partea Prim`riei
Ia[i. Recent, municipalitatea a emis un certificat
de urbanism pentru intrarea \n legalitate a construc]iei.
Certificatul a fost emis pe numele societ`]ii MarlucH SRL, condus` de Ioan Hatmanu. „Construire
imobil locuin]e colective conform PUZ aprobat prin
HCL nr. 510/29.11.2017 - intrare \n legalitate, Strada
Fercirii”, se arat` \n documentul emis de Prim`ria
Ia[i \n luna martie 2021. Conform autoriza]iei
ini]iale, cl`direa de locuin]e colective a fost aprobat`
pe o suprafa]` de doar 464 de metri p`tra]i. Regimul
de \n`l]ime aprobat este de P<3<M. |n total erau
prev`zute 15 apartamente, din care 6 cu o camer`
[i 9 cu dou` camere [i 11 locuri de parcare.
Construc]ia este aproape finalizat`, dar la interven]ia
Prefecturii Ia[i lucr`rile au fost suspendate pe

timpul procesului intentat dezvoltatorului. Autoriza]ia
de construire a fost anulat` de judec`torii de la
Curtea de Apel Ia[i, la finalul anului trecut.

Judec`torii au observat c` Ion
Hatmanu nu avea suficiente
locuri de parcare pentru cele
15 apartamente

regimul de \n`l]ime aprobat fiind de P<2<M/4E.
Conform autoriza]iei, urmeaz` s` fie date \n folosin]`
11 apartamente, cu o suprafa]` util` total` de
444,72 metri p`tra]i. Suprafa]a de teren disponibil`
este de doar 265,44 metri p`tra]i, iar solu]iile de
parcare vin cu un sistem multipark, idee neagreat`
\n trecut de c`tre membrii Comisiei de Urbanism.
Chiar [i a[a, proiectul a fost aprobat. |n 2019,
vecinii au \ncercat s` anuleze \n instan]` autoriza]ia
de construire, dar au renun]at la judecat` f`r` prea
multe explica]ii. Ioan Hatmanu nu a mai r`spuns
la apelurile telefonice pentru a oferi un punct de
vedere legat de planurile de viitor.

|n decizia Cur]ii de Apel Ia[i s-a ar`tat c` Ioan
Hatmanu trebuia s` asigure un num`r de 15 locuri
de parcare, nicidecum 11. Mai mult, [i balcoanele
dep`[eau limita de proprietate. S-a ar`tat c` sunt
afecta]i [i vecinii care locuiesc la case, deoarece
blocul obtura lumina natural` \n zon`. |n edi]iile
Arhitec]ii din Ia[i au oprit [i
trecute ale „BZI”, Ioan Hatmanu a condamnat
proiectul imobiliar din spatele
decizia instan]ei. Afaceristul spunea c` i s-a cerut
Mitropoliei Moldovei [i
s` asigure locuri de parcare pentru parterul cl`dirii,
Bucovinei
care avea deja destina]ia de parcare. Ioan Hatmanu
Alt proiect controversat a fost analizat recent,
nu este la primul proiect controversat. Pe strada
Cuza Vod` a ridicat un bloc de locuin]e colective, de data asta de c`tre arhitec]ii din cadrul Comisiei
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI), \ntrunit`
la nivelul Direc]iei Jude]ene pentru Cultur`.
Investitorul Alexandru Pascal a propus un proiect
imobiliar pe strada Semnului, nr.16, la intersec]ie
cu strada Gospodarilor, \n spatele Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei. Comisia a respins proiectul,
pentru c` nu respecta regimul de \n`l]ime \n
zon`. |n 2017, investitorul a primit avizul Consiliului
Local, pentru un regim de \n`l]ime de P<2<M,
cu o suprafa]` de teren studiat` de 488 de metri
p`tra]i. Chiar [i a[a, arhitec]ii din cadrul CZMI
au avut cu totul alt` p`rere. Pe terenul men]ionat
se afla o cas` b`trâneasc`, dar care a fost demolat`
\ntre timp. La un coeficient de ocupare a terenului
de 1.85, suprafa]a desf`[urat` a cl`dirii va ajunge
\n final la 900 de metri p`tra]i. La un pre] de
vânzare de 1.000 - 1.200 euro/mp, imobilul ar
valora peste 1 milion de euro. Terenul a fost
achizi]ionat \n 2014.
Ciprian BOARU
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Oricând se poate `ntâmpla o tragedie!
Concluzie haluciant\ a celor de la CTP dup\
accidentul din centrul Ia[ului. Dou\ dintre
cele trei sisteme de frânare ale tramvaiului
s-au defectat pe loc dup\ o coliziune u[oar\!
Concluzie halucinant` a
celor de la CTP dup`
mai multe s`pt`mâni de
la producerea
accidentului din zona
Hotel „Europa”.
Speciali[tii de la
Compania de Transport
Public au concluzionat
c` dou` dintre cele trei
sisteme de frânare ale
tramvaiului implicat \n
accident s-au defectat
\n urma unei coliziuni
extrem de u[oare. Acum
exist` o \ntrebare pe
buzele tuturor: cât de
sigure sunt tramvaiele
din Ia[i dac` r`mân f`r`
frâne?

verificate înainte privind starea tehnic`.
În urma primului impact, cauzat de
autoturismul care a intrat pe calea de
rulare a tramvaielor f`r` a se asigura,
a avut loc afectarea unui dispozitiv
electric ce avea rolul de a asigura
tensiunea de comand` a vagonului,
implicit a dou` din cele trei sisteme
de frânare ale vagonului de tramvai.
Cel de-al treilea sistem de frânare a
r`mas ac]ionat pân` la oprirea tramvaiului.
Documenta]ia întocmit` de comisia
tehnic` a fost transmis` comisiei din
cadrul Poli]iei Rutiere care se ocup`
de caz, urmând ca aceasta s` finalizeze
dosarul de cercetare”, a declarat directorul
CTP Ia[i, Cristian Stoica. Dac` dup`
o simpl` tamponare un tramvai poate
r`mâne f`r` frâne, ne \ntreb`m dac`
sunt c`l`torii [i ceilal]i participan]i la
trafic \n siguran]`.

S-a terminat ancheta celor de la
Compania de Transport Public (CTP)
Ia[i, dup` accidentul din centru \n care
un tramvai a lovit \n plin mai multe
autoturisme. Speciali[tii de la CTP au
spus c` totul s-a produs dup` ce dou`
dintre sistemele de frânare ale tramvaiului
s-au stricat dup` primul impact pe care
acesta l-a avut cu un autoturism. Practic,
din cele trei sisteme de frânare pe care
tramvaiul le avea, dou` au cedat. „Au
fost finalizate cercet`rile privind cauzele
ce au dus la producerea evenimentului
de circula]ie din data de 16.03.2021, în
care a fost implicat vagonul de tramvai
cu num`r de parc 112, respectiv num`rul
de înmatriculare IS 0354. Comisia tehnic`
a stabilit c`, la plecarea pe traseu,
tramvaiul era func]ional - toate mijloacele
de transport care ies la strad` sunt

Conducerea CTP a hot`rât ca
vatmanul Cr\[m`reanu s` stea acas`
câteva zile, pentru recuperare fizic` [i
psihic`, imediat dup` accident, chiar
dac` acesta nu a necesitat investiga]ii
medicale. Dup` câteva zile de recuperare
primite din partea companiei, domnul
Cr\[m`reanu a solicitat 10 zile de
concediu de odihn`. {i \n prezent
vatmanul se afl` \n concediu de odihn`.
Primele ipoteze ale conducerii CTP, la
câteva ore dup` accident, au fost c`
exist` posibilitatea ca frânele s` se fi
defectat dup` primul impact. „Nu se
poate discuta cu vatmanul deocamdat`.
Acesta se afl` \n concediu pân` la
sfâr[itul lunii aprilie 2021”, a precizat
conducerea CTP. Chiar dac` ancheta
intern` a CTP a fost finalizat`, poli]i[tii
ie[eni fac \n continuare cercet`rile \n

Vatmanul a intrat \n
concediu dup` ce a fost
implicat \n accident

cadrul dosarului penal deschis dup`
producerea accidentului [i urmeaz` s`
se stabileasc` daca primul autoturism
aflat pe linia de tramvai a intrat brusc
\n fa]a tramvaiului. „|n cadrul dosarului
penal \ntocmit, cercet`rile continu` \n
vederea stabilirii \ntregii situa]ii de fapt
[i lu`rii m`surilor legale care se impun”,
a declarat Anca V\jiac, purt`tor de
cuvânt IPJ Ia[i.

Momentul producerii
accidentului
V` reamintim c` pe data de 16
martie 2021 s-a produs accidentul rutier
ce ar fi putut avea urm`ri catastrofale.
|n zona fostului Hotel „Europa”, un
tramvai a acro[at mai multe ma[ini
care a[teptau s` vireze la stânga de
pe linia de tramvai. Tramvaiul care se
deplasa pe strada Anastasie Panu spre
direc]ia Târgu Cucu a intrat în coliziune
cu mai multe autoturisme. Din fericire,
impactul nu s-a soldat cu victime. Ma[ina

de pe linia de tramvai care inten]iona
s` vireze la stânga spre strada Palat a
fost lovit` \n plin de tramvai, fiind prima
ma[in` implicat` \n accident. Din primele
declara]ii ale vatmanului, sistemul de
frânare al tramvaiului s-a defectat. Dup`
impactul cu primul autoturism, tramvaiul
a acro[at alte cinci ma[ini. Un singur
autoturism aflat pe linia de tramvai a
evitat impactul, fiind vorba despre un
taximetru. În accidentul rutier a fost
implicat [i consilierul local PNL Ciprian
Bostan. La fa]a locului s-au deplasat
de urgen]` un echipaj medical de la
Serviciul de Ambulan]` Jude]ean Ia[i
[i poli]i[tii rutieri.

Un carnagiu a fost
provocat de un
tramvai CTP, soldat
cu mor]i [i r`ni]i
|n urm` cu 10 ani a avut loc un
accident similar \n municipiul Ia[i. Pe

data de 23 martie 2011, \n zona Funda]ie,
a avut loc un carnagiu rutier dup` ce
tramvaiul a r`mas f`r` frâne, dup`
spusele vatmanului. Tramvaiul care se
deplasa din zona Copou a acro[at mai
multe ma[ini care a[teptau la semafor.
Accidentul s-a soldat cu un mort [i trei
r`ni]i. Un b`rbat \n vârst` de 43 de
ani, D`nu] Condurache, angajat al
Penitenciarului Ia[i, care conducea
ma[ina prins` sub tramvai, a decedat
pe loc. Ceilal]i trei r`ni]i au fost
transporta]i la Spitalul „Sf. Spiridon”,
Ia[i. Potrivit reprezentan]ilor CTP, ultima
revizie a tramvaiului second hand,
importat din Elve]ia, fabricat \n anul
1973 [i modernizat dup` ’90, a avut
loc pe data de 9 martie 2011. Vatmanul
care a produs accidentul avea 35 de
ani [i mai avusese antecedente: patru
coliziuni \n anii 2002, 2003 si 2008.
Cristian Diaconu lucra la CTP din anul
1997.
Andreea PåDURESCU

Aten]ie! Hitul anului 2021 vine de la Ia[i! Virusul este `nfrânt! O trup\
a cântat ıimnul‰ COVID-19 [i a filmat un videoclip pe malul m\rii
O trup` din Ia[i a cântat la malul m`rii o melodie
despre COVID-19. Dup` ce a fost publicat
videoclipul pe re]elele de socializare, internau]ii
au reac]ionat diferit. |n timp ce unii s-au amuzat
copios, al]ii au \n]eles mesajul [i au salutat
ini]iativa trupei. Cert este c` imaginile au ajuns
s` fie distribuite peste tot

decât atât, se vorbe[te despre un adev`rat r`zboi, un r`zboi pe
care oamenii \l câ[tig` cu ajutorul Lui Dumnezeu.

Versuri cu mesaje puternice alc`tuiesc
„Virusul este \nfrânt”

singurul ce poate a te p`zi când El este de partea ta, mereu vei
birui!”, sunt versurile melodiei „Virusul este \nfrânt”.

Reac]ii diferite ale internau]ilor

Pe Youtube,zeci de persoane au l`sat comentarii despre „Virusul
Versurile sunt destul de p`trunz`toare, \ns`, dup` cum spuneam este \nfrânt”. |n timp ce unele sunt r`ut`cioase, altele sunt chiar
[i \n rândurile de mai sus, pentru mul]i au fost amuzante. „Un pozitive. Unul dintre comentariile care au strâns cele mai multe
O melodie a adunat \n scurt timp zeci de mii de vizualiz`ri virus mic, de neoprit, P`mântul a lovit [i oameni tari, [i mici, [i aprecieri a fost acesta: „Pe melodia asta danseaz` tulpina aia nou`
[i a fost distribuit` intens \n mediul online. Aceasta se nume[te mari, pe to]i i-a chinuit. Dar, \ntr-o zi, s-a \ntâlnit cu Regele de din U.K”. Pe de alt` parte, internau]ii au condamnat reac]iile urâte.
„Virusul este \nfrânt” [i este cântat` de Bisa & Tinerii din Ia[i. sus! {i, ca [i to]i, a \ngenunchiat \n fa]a lui Iisus! Virusul este „Nu pot s` cred ce mizerii de comentarii a]i putut s` scrie]i, nu
Recent postat`, melodia a fost denumit` de internau]i drept „imnul \nfrânt de numele Lui cel Sfânt. |n numele Lui cel Sfânt virusul pot s` cred cât` r`utate. Nu v`d care este problema... Cine scoate
COVID-19”. |n timp ce unele persoane s-au amuzat copios dup` este \nfrânt!
o melodie? De ce? Pentru ce? Fiecare ascult` ce vrea, iar voi nu
ce au ascultat versurile, altele au \n]eles mesajul transmis de
Mul]i au c`utat [i au dorit s` afle un r`spuns, s-au ostenit, pute]i s` veni]i [i s` le spune]i acestor copii s` nu mai posteze,
interpre]i. Cert este c`, \n melodie, este descris` lupta oamenilor s-au obosit, la nimic nu au ajuns. Triste]e, amar, oameni c`zu]i, s` nu mai înregistreze [i alte chestii... REVENI}I-Vå! To]i suntem
cu virusul uciga[ [i dragostea fa]` de Dumnezeu. Practic, prin parc` ar fi fost r`zboi! Atunci, cu to]ii am strigat: «O, Doamne, oameni! Domnul s` v` binecuvânteze [i s` v` umple de pace!”,
acest cântec, oamenilor li se explic` cum Dumnezeu lupt` cu fii cu noi!» Orice ar veni \n via]a ta, nicicând s` nu te temi! spune un alt internaut.
Lucian SAVA
virusul uciga[ [i cum \ntr-un final reu[e[te s`-l distrug`. Mai mult Durere, lacrimi sau nev`z, numele Lui s`-L chemi! Doar Iisus e
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.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

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.

MEDIU
COMUNA MIROSLAVA
(denumirea titularului), titular al
proiectului „EXTINDERE SISTEM
DE ALIMENTARE CU APå
POTABILå |N SATELE
PROSELNICI, CIURBESTI,
VALEA ADANCå, BALCIU DIN
COMUNA MIROSLAVA,
JUDE}UL IA{I”, anun]` publicul
interesat asupra lu`rii deciziei
etapei de încadrare de c`tre
APM IA{I (autoritatea
competent` pentru protec]ia
mediului), în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul
„EXTINDERE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APå
POTABILå |N SATELE
PROSELNICI, CIURBESTI,
VALEA ADANCå, BALCIU DIN
COMUNA MIROSLAVA,
JUDE}UL IA{I” propus a fi
amplasat în comuna Miroslava,
localit`]ile Ciurbesti, Proselnici,
Valea Adanca [i Balciu (adresa
amplasamentului). 1. Proiectul
deciziei de încadrare [i motivele
care o fundamenteaz` pot fi
consultate la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului, nr. 43 (adresa), în
zilele de luni-vineri între orele 816, precum [i la urm`toarea
adres` de internet
http://apmis.anpm.ro/ (pagina de
internet a autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului).
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.
S.C.TURBO LIDER S.R.L. titular
al —” Construire dou` hale cu
regim P<1E, service auto, sta]ie
I.T.P., showroom auto, birouri,
spa]ii comerciale, anexe aferente,
\mprejmuire, racord utilit`]i,
organizare de [antier”- propus a
fi amplasat în Comuna Miroslava,
Satul Bratuleni, strada Carului, nr
1, Nr.Cad: 91774 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

S.C.P. Casa de Insolventa
Homoranu IPURL, C.I.F.
RO20692097, cu sediul în loc.
Lunca Cet`]uii, str. Drept`]ii,
Tinichigiu, [coala profesional`/
nr.4, bl.6, ap.1, com. Ciurea, jud.
curs calificare, f`r` experien]`
Ia[i, e-mail:
precizat`, DAS SERVICE SRL.
homoranu.gheorghe@yahoo.com
Rela]ii la: 0232/230637;
, în calitate de lichidator judiciar
0232/262800; 0744275627;
al debitorului VASCOVIN S.R.L.
cu sediul social în Com. Tomesti,
service@das-instalatii.ro.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Sat Tomesti, Hala C1, Biroul
nr.2, jud.Ia[i, CARTE FUNCIARA
61205, înmatriculat` la ORC sub
nr.J22/3056/2005, CUI
RO11367593, scoate la vânzare
activele: proprietatea imobiliar`
situat` în intravilan sat Tome[ti,
comuna Tome[ti, Jud. Ia[i,
format` din Hal` produc]ie (cu
depozite frigorifice) [i teren 1.982.700 RON/417.318 EUR;
Autoturism SKODA
1Z/AABXEX01/OCTAVIA- 4.100
RON/ 871 EUR; Autoutilitara
IVECO 35C12 RMSHS2 DAILY31.900 RON/6.716 EUR;
Autoutilitara FIAT
230/230APMF8/DUCATO- 1.100
RON/ 240 EUR, Alte mijloace
fixe- 87.900 RON/ 18.501 EUR,
prin [edin]e de licita]ie public`, la
90% din pre]ul de evaluare
men]ionat. {edin]ele de licita]ie
public` vor avea loc la data de
11.05.2021 ora 12:00,
02.06.2021 ora 12:00,
22.06.2021 ora 12:00,
13.07.2021 ora 12:00,
03.08.2021 ora 12:00,
24.08.2021 ora 12:00,
14.09.2021 ora 12:00,
05.10.2021 ora 12:00,
26.10.2021 ora 12:00,
16.11.2021 ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din loc.
Lunca Cet`]uii, str.Drept`]ii, nr.4,
bl.6, ap.1, com.Ciurea, jud.Ia[i.
Regulamentul de vânzare [i
caietul de sarcini pot fi procurate,
contra cost 2000 lei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Rela]ii
suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar sau la
telefon: 0741532937.

CONCURSURI
Direc]ia Local` de Eviden]a
Persoanelor Ia[i, cu sediul în
Municipiul Ia[i, str. Vasile
Alecsandri nr. 8, jude]ul Ia[i,
organizeazã concurs pentru
ocuparea func]iei contractuale
vacante, de: - arhivar – 1 post la
Compartimentul Resurse Umane,
Administrativ, conform H.G.
286/23.03.2011. Concursul se
va desfa[ura astfel: - Proba
scris` în data de 6.05.2021 ora
10.00, - Proba interviu în data de
10.05.2021 ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candida]ii
trebuie s` îndeplineasc`
urm`toarele condi]ii: - condi]iile
generale, prevazute de art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G. nr. 286/23.03.2011, cu
modific`rile [i complet`rile
ulterioare; Condi]ii specifice: studii medii finalizate cu diplom`
de bacalaureat; -vechime în
func]ia de arhivar de minim 5 ani;
- curs atestat de „Arhivar”.
Candida]ii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucratoare de
la publicarea anun]ului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul Direc]iei Locale de
Eviden]a Persoanelor Ia[i din
str.Vasile Alecsandri nr.8. Actele
necesare constituirii dosarelor de
concurs [i bibliografia se ob]in
de la sediul Direc]iei Locale de
Eviden]a Persoanelor Ia[i,
Compartimentul Resurse Umane,
Administrativ, telefon:
0374344479.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Prim`ria Municipiului Pa[cani, cu
sediul în Pa[cani, jude]ul Ia[i, Str.
{tefan cel Mare, nr. 16,
organizeaz` concurs de recrutare
în data de 12.05.2021 la ora
10.00 – proba scris` [i în termen
de maxim 4 zile lucratoare de
data sus]inerii probei scrise –
interviul pentru ocuparea unui
post contractual de execu]ie
vacant de casier, pe durat`
nedeterminat`, cu normã
întreagã din cadrul Serviciului
Administra]ia Pie]elor. Candida]ii
trebuie s` îndeplineasc`: condi]iile prev`zute de art. 3 din
H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunz`tor func]iilor
contractuale [i a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar pl`tit din fonduri
publice, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; - studii
medii liceale, finalizate cu
diplom` de bacalaureat; - minim
3 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii
func]iei; Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul
institu]iei în termen de 10 zile
lucr`toare de la data public`rii
anun]ului în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a (pân` la
data de 26.04.2021, inclusiv ora
15.30). Dosarul de înscriere la
concurs trebuie s` con]in` în
mod obligatoriu documentele
prev`zute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Condi]iile
de desf`[urare a concursului,
condi]iile de participare la
concurs [i bibliografia stabilit` se
afi[eaz` la sediul institu]iei [i pe
site-ul www.primariapascani.ro.Organizarea-Cariera-Anun]uriconcursuri. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la
num`rul de telefon 0232/762300,
interior 111- compartiment
Management Resurse Umane.

CONVOCåRI
Consiliul de administra]ie al
SOCIETå}II COOPERATIVå
MESTE{UGåREASCå DE GRAD
I SERVICE SCM, cu sediul \n Ia[i,
Sos. P`curari, Nr 94, convoac`
Adunarea general` ordinar` \n
data de 14.05.2021, ora 09.00 la
sediul societ`]ii, având
urm`toarea ordine de zi:
1.Situa]ia economic` a societ`]ii
la moment. 2. Discutarea [i
aprobarea bilan]ului. 3. Diverse.

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!
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Palatul Culturii din Ia[i, implicat `n
procesul de promovare [i digitalizare
legat de M\n\stirea ıC\priana‰
Palatul Culturii din Ia[i, coordonator al
proiectului de revitalizare a M`n`stirii
„C`priana” din Republica Moldova. Acesta
implic` promovarea patrimoniului
ecleziastic unic prin cooperare
transfrontalier` [i digitalizare. Prima
men]iune documentar` a C`prianei este
cea din 1429, când într-un hrisov al
vremii, m`n`stirea este men]ionat` într-un
act de stabilire a hotarelor unui boier
Complexul Muzeal Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i, în calitate
de coordonator al proiectului „Revitalizarea M`n`stirii «C`priana»”.
Acesta este legat de promovarea patrimoniului ecleziastic unic
prin cooperare transfrontalier` [i digitalizare. Având ca partener
M`n`stirea „C`priana” din Republica Moldova, Palatul Culturii
organizeaz` în zilele de 15 [i 16 aprilie 2021 o serie de evenimente
care se vor desf`[ura dup` urm`torul program: 15 aprilie 2021,
ora 11:00, Sala „Petru Caraman”, Muzeul de Etnografie al Moldovei
- vernisajul expozi]iei temporare „Ve[mintele liturgice ale Sfântului
Ierarh Gavriil (B`nulescu-Bodoni) salvate prin restaurare-conservare”,
ce prezint` publicului din România artefacte inestimabile. Asta,
înainte ca acestea s` devin` parte integrant` din expozi]ia permanent`
a viitorului muzeu de la M`n`stirea „C`priana”.

Cercetarea arheologic` a criptei
mitropolitului Gavriil B`nulescu-Bodoni
permis aducerea la suprafa]`
a unui tezaur unic
Cercetarea arheologic` a criptei mitropolitului Gavriil B`nulescuBodoni a permis aducerea la suprafa]` a unui tezaur unic [i
valoros pentru patrimoniul cultural universal. Exper]ii restauratori
ai Centrului de Cercetare [i Conservare-Restaurare a Patrimoniului

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei:
AMUR GRUP S.A., astfel desemnat prin Sentinţa Civilă
nr.1475/10.09.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a–II–a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.11369/99/2012(format vechi:841/2012),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului Procedură Civilă, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, în ziua de 26.04.2021, ora 15:00,
pentru valorificarea următoarelor active mobile:
Denumirea activului:; Preț de pornire a licitației (EUR, fără
TVA)
Linie PVC Elumatec
1.681,20
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 208 CDI
937,50
Autoturism Fiat Ulysse
189,75
Autoutilitară Renault Kangoo 1.5 DCI
398,25
Autoturism OPEL ASTRA
150,00
Prețurile nu conțin TVA. În cazul în care la licitaţia din data
de 26.04.2021, nu se va reuşi valorificarea activelor mobile,
aparţinând debitoarei, se va proceda la organizarea de noi licitaţii,
în aceleaşi condiţii în data de 10.05.2021, 24.05.2021, respectiv
07.06.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase
la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până cel târziu la data de 25.04.2021, 09.05.2021,
23.05.2021, respectiv 06.06.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar. În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr.
85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de
orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi
de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de
valorificare a activelor este licitaţie publică, competitivă, cu
strigare, în conform hotărârilor adoptate de Adunarea Creditorilor
în şedinţa din data de 26.01.2021. Pasul de licitaţie stabilit este

Cultural din cadrul CMNM Ia[i au realizat conservarea [i restaurarea
inventarului arheologic provenit din cripta mitropolitului Gavriil
B`nulescu-Bodoni, opera]iuni premerg`toare valorific`rii expozi]ionale
a acestora. Publicul va putea vizita expozi]ia în perioada 13 - 21
aprilie 2021. De asemenea, tot pe 15 aprilie 2021, ora 13:00,
Muzeul de Istorie a Moldovei g`zduie[te vernisajul expozi]iei
imersive permanente „Valorizarea patrimoniului ecleziastic unic
de la M`n`stirea «C`priana»: de la restaurare la digitalizare”.
Proiectul expozi]ional utilizeaz` o tehnologie modern` de proiec]ie
imersiv` cu scopul de a digitaliza patrimoniul religios, de a
promova patrimoniul arheologic ecleziastic al M`n`stirii „C`priana”
[i de a oferi vizitatorilor o experien]` virtual` autentic` [i inedit`.
Publicul vizitator se va putea angaja într-o c`l`torie în lumea
artefactelor religioase parcurgând traseul de la cercetarea arheologic`
pân` la expunerea muzeal`, trecând prin procesul de conservarerestaurare.

|ntre 15-16 aprilie 2021, Sala „Voievozilor”,
Palatul Culturii g`zduie[te Simpozionul
interna]ional „S` salv`m împreun`
patrimoniul comun!”
Pe de alt` parte, \ntre 15-16 aprilie 2021, Sala „Voievozilor”,
Palatul Culturii g`zduie[te Simpozionul interna]ional „S` salv`m
împreun` patrimoniul comun!”. Acesta va reuni speciali[ti din
domeniul protej`rii patrimoniului cultural, personalit`]i din mediul
academic [i reprezentan]i ai unit`]ilor de cult din România [i
Republica Moldova. Simpozionul constituie un prilej pentru
împart`[irea cuno[tin]elor, a expertizei, un efort colectiv în vederea
abord`rii celor mai valoroase strategii care vizeaz` prezervarea
patrimoniului cultural mobil comun. Pe 16 aprilie 2021, ora 12:00,
\n Sala „Voievozilor”, Palatul Culturii programeaz` o \ntâlnire cu
reprezentan]i ai agen]iilor locale de turism cu scopul de a promova
activit`]ile implementate în cadrul proiectului „EnCaMo”, în vederea
dezvolt`rii turismului transfrontalier.

M`n`stirea „C`priana” este una dintre cele
mai vechi m`n`stiri din Republica Moldova
M`n`stirea „C`priana” este una dintre cele mai vechi m`n`stiri
din Republica Moldova. Este situat` în zona central` a ]`rii, la
aproximativ 40 de kilometri Nord-Vest de Chi[in`u, în ]inutul
deluros împ`durit care purta odat` numele de „Codrii L`pu[nei”.
Prima men]iune documentar` a „C`prianei” este cea din 1429,
când într-un hrisov al vremii, m`n`stirea este men]ionat` într-un
act de stabilire a hotarelor unui boier. M`n`stirea „C`priana”
prime[te statutul de „m`n`stire domneasc`” din partea domnitorului
Alexandru cel Bun.
Valentin HU}ANU

de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data
de 26.01.2021. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi
înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea
tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare
al licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte,
sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei nr.:
RO77BRDE240SV28493142400, deschis la BRD-GSG S.A. În cazul
câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar
se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei
de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de
luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestora
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile reprezintă o
condiție obligatorie pentru participarea la licitații.Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activelor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on - line de la lichidatorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 397,50 lei, TVA
inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ
S.P.R.L., nr. RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON, deschis la Alpha
Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro,
la tel: 0733/683.702, 0724.332.099, mail: vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Celebru [i istoric palat din ora[ul
Ia[i, transformat radical! ~n joc
este suma de 2 milioane de euro
Istoric [i celebru palat, amplasat \ntr-o zon`
select` din ora[ul Ia[i, va fi transformat radical,
dup` decenii! Investi]ia se ridic` la aproximativ 2
milioane de euro. Este vorba despre Corpul B al
Palatului Copiilor de pe Strada S`ulescu, din Ia[i,
care va fi reabilitat cu fonduri alocate de Ministerul
Educa]iei [i Cercet`rii. Cl`direa este cunoscut` [i
sub denumirea de „Palatul Beldiman”, fiind inclus`
pe lista monumentelor istorice. Lucr`rile sunt
executate de SC Iasicon SA
Faimosul Palat „Beldiman” din Ia[i,
dup` decenii, este reabilitat [i restaurat!
Pentru fosta celebr` cas` boiereasc`,
Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) a
depus, la Direc]ia Jude]ean` pentru
Cultur` (DJC), proiectul de consolidare
a monumentului istoric unde func]ioneaz`
Corpul B al Palatului Copiilor. Valoarea
total` estimat` pentru lucrare este de
2 milioane de lei. De peste 6 ani,
imobilul a fost decopertat [i se aflau
schele \n jurul construc]iei.

Conform proiectului,
func]iunea cl`dirii nu va
fi modificat`
Conform proiectului, func]iunea
cl`dirii nu va fi modificat`. Mai mult,
suprafa]a util` a cl`dirii va fi m`rit`
prin mansardarea imobilului. Regimul
de în`l]ime a cl`dirii este P+E, cu o
suprafa]` desf`[urat` de 1.051 metri
p`tra]i. „Prin consolidarea, reabilitarea
[i modernizarea cl`dirii din Strada
S`ulescu, nr.10 din Ia[i se repune în
circuitul cultural [i istoric un imobil
cu semnifica]ie în istoria local` [i
na]ional`. Cl`direa va fi debarasat` de

unele anexe parazite care s-au alipit
corpului ini]ial, iar func]ionalul propus,
reprodus dup` liniile structurii originale,
va reda caracteristicile arhitecturale de
epoc` (neoclasicism cu elemente gotice).
De asemenea, odat` cu refacerea
[arpantei [i a plasticii arhitecturale a
fa]adelor, se vor reconstitui elementele
decorative ini]iale cu utilizarea
preponderent` a materialelor naturale,
conform uzan]ei la data construirii”,
se precizeaz` în caietul de sarcini. Pân`
acum, cl`direa era pus` în conservare,
dar a fost eliberat` în vederea reabilit`rii.

Monument istoric,
Palatul „Beldiman” din
Ia[i va fi reabilitat [i
restaurat
Sediul Corpului B al Palatului
Copiilor Ia[i, cunoscut de c`tre ie[eni
drept Palatul „Beldiman”, este o cl`dire
de patrimoniu \nscris` \n Lista
Monumentelor Istorice (LMI) la pozi]ia
1.225, având cod LMI IS II-m-B-04032.
De-a lungul timpului, Palatul „Beldiman”
a \ndeplinit pe rând func]ia de cas`
boiereasc`, cas` de locuit cu spa]iu

comercial la parter, c`min [i institu]ie
public`. Folosin]a actual` a imobilului
este sediu al Palatului Copiilor Ia[i,
Corp B, destina]ie care se va p`stra
[i \n urma consolid`rii. Suprafa]a
construit` actual` este de 549,07 metri
p`tra]i, iar suprafa]a desf`[urat` este
de 1098,14 metri p`tra]i. „Avem depus
[i aflat \n faza de analiz` a Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI),
de c`tre Inspectoratul {colar Jude]ean
Ia[i, proiectul 356/13.08.2020, CUI 271
din 30.01.2019. Obiectivul este
«Consolidarea Corpului B al Palatului
Copiilor Ia[i din strada Gheorghe
S`ulescu, nr.10». Num`rul acestuia este
346/2019. Se afl` \n faza de proiect
tehnic. Proiectant este Gabriela Sm`r`ndi]a
Gâlea, elaborator S.C. Neo Cons S.R.L.
Regimul de protec]ie este: IS-I-s-A-

03504, Centru istoric [i Curte Domneasc`,
IS-II-m-B-04032 Casa «Beldiman», azi
Clubul Copiilor, municipiul Ia[i, Str.
S`ulescu, 10”.

Cl`direa este
monument de
arhitectur`
reprezentativ pentru
zona central` a Ia[ului
Cl`direa, fost` cas` boiereasc`, este
monument de arhitectur` reprezentativ
pentru zona central` a Ia[ului prin
caracterul s`u eclectic, fiind prezente
[i numeroase elemente decorative de
inspira]ie baroc` [i gotic`. Construc]ia
existent` are structura de rezisten]`
realizat` din c`r`mid`, plan[ee din
beton [i lemn, iar funda]iile sunt din
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piatr`. |ncepând cu anul 1974, cl`direa
\ndepline[te func]ia de Clubul Copiilor
Ia[i. Ac]iunea cumulat` a evenimentelor
excep]ionale petrecute pe parcursul
existen]ei edificiului, cel pu]in un
incendiu [i mai multe cutremure puternice
care au culminat cu cel din 1977, dar
[i ac]iunea factorilor de mediu [i-au
l`sat puternic amprenta asupra cl`dirii.
De peste 5 ani, imobilul a fost decopertat
[i se afl` schele \n jurul construc]iei.
Palatul „Beldiman” risc` s` se degradeze
iremediabil dac` nu se va demara
urgent procesul de reabilitare [i de
consolidare. De-a lungul anilor, aici sau derulat activit`]i pentru copii [i
tineri de la arheologie, telecomunica]ii
sau robotic`.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Bursa bârfelor

O s`geat` a serviciilor, coco]at` \n post
ca s` fac` valuri [i circ ieftin?
Acu’ a mai scos o [opârl`!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una nou` despre eterna madam` a pulitichiei de Bahlui, pre numele
ei Closet Pipir`u. Gurile rele spun c`, \ntr-un timp extrem de
scurt, madama aiasta a agiuns dintr-o obscur` num`r`toare de
cifre peste Ocean, \n Parlamentul României, dar nu de una singuric`,
ci cu un brânci din partea b`e]ilor cu ochi alba[tri. Cic` Pipir`u
a fost b`gat` \n fa]` ca s` fac` t`t felul de diversiuni [i un soi
de circ ieftin, pentru ca româna[ii de rând s` nu se focuseze pe
adev`ratele probleme ale societ`]ii, ci s` ca[te gura la live-uri [i
selfie-uri f`cute de Closet. Acu’, madama pulitichiei de Bahlui,
care se pricepe la t`te celea, a inventat o nou` „[opârl`”, sanchi!,
s` fie da]i afar` angaja]i de pe la brem`rie, pe motiv c` (sanchi!)
ar fi prea mul]i. Asta, \n contextul \n care, \n realitate, brem`ria
duce lips` de personal, conform organigramei...

Istoricu’ `sta vrea s` prind`
un post de la Usereu
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
Dorinu] Dobrincu], fostul [`f de la arhivu]ele na]ionale. De ceva
vreme, Dobrincu] cocheteaz` cu `[tia de pe la Usereu. Cic`
pupincurismul personajului nu este pe ochi frumo[i, i s-ar fi propus
un post de [`fu], \ntr-o institu]ie public`. Babele \nc` nu au aflat
cu exactitate care este institu]ia, dar cic` ar fi ceva pe coprocultur`.
Acum, nu se [tie dac` Dobrincu] va pupa ceva, s` nu aib` aceea[i
soart` ca a lui C`t`linu] Pâr]oi, `la care url` c` Moldova nu are
autostrad`. {i situa]ia lui este asem`n`toare, nu are loc de munc`
[i sper` c` se va lipi de câ]iva politicieni. Din experien]`, babele
[tiu c` nu ai cum s` faci treab` cu asemnea personaje. Pân` unaalta, babele vor sta atente [i vor monitoriza mi[c`rile celor doi
aspiran]i la func]iile de bugetari.

Amor ghebos cu un derector din Ia[i
Babele b`rfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu una despre
Sergiulic` Jidoveanu, [eful de la Apiu]a, institu]ia care d` lovele
]`ranilor cu terenuri de prin jude]e. De ceva timp, Jidoveanu sufer`
dup` divor]ul de nevast`, de acum câ]iva ani. Cuprins de depresie,
derectorul nu a reu[it s`-[i refac` via]a, s`-[i g`seasc` o gagic`
cu care s`-[i mai omoare timpul. Prin institu]ie deja sunt discu]ii
pe la col]uri c` Jidoveanu nu reu[e[te s` o uite pe fosta nevast`.
|n ultimul timp este chiar v`zut \n vizit` la iubirea vie]ii. Acum,
babele nu [tiu dac` este primit din dragoste sau dac` sunt ceva
interese financiare la mijloc. Cert este c` Sergiulic` Jidoveanu are
ni[te speran]e, c` nah, mor ultimele. Pân` la o nou` \ntâlnire cu
rubrica, babele vor mai c`uta ceva informa]ii ca s` arate cititorilor
cam ce se mai combin` prin târgul `sta amor]it de covidu].
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O pu[toaic\ de 17 ani a fost
violat\ cu bestialitate `n
scara blocului de un ie[ean!
Cum a fost prins individul [i
ce pedeaps\ a primit de la
judec\tori! Rar prime[te
cineva atâ]ia ani de pu[c\rie!
Un ie[ean a fost pedepsit dup` ce a fost
acuzat c` a siluit o tân`r` \n vârst` de
17 ani. Minora a trecut prin clipe de
groaz` dup` ce individul a urm`rit-o [i a
abuzat-o \ntr-o scar` de bloc.
Judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i
au constatat c` {tef`nu] {erban
Sc\nteianu a fost pedepsit \n Regatul
Unit al Marii Britanii

O copil` de 17 ani a trecut prin clipe de groaz`, dup` ce a fost
vânat` de un pr`d`tor sexual! Individul a fost condamnat de magistra]i
pentru c` ar fi violat-o \n repetate rânduri pe minor`! Astfel, recent,
judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au recunoscut pedeapsa pe
care magistra]ii din Marea Britanie i-au aplicat-o lui {tef`nu] {erban
Sc\nteianu.
„Instan]a admite sesizarea [i recunoa[te sentin]a penal` pronun]at`
de Curtea Coroanei Inner London pe 3 octombrie 2019, prin care
persoana condamnat` {tef`nu] {erban Scînteianu este condamnat la
pedeapsa extins` de 17 ani de închisoare, din care 10 ani cu executare
în regim de deten]ie [i 7 ani cu suspendare, pentru s`vâr[irea a 3
infrac]iuni concurente de viol. Adapteaz` pedeapsa de 17 ani de
închisoare la pedeapsa de 10 ani de închisoare, în regim de deten]ie.
Dispune executarea pedepsei de 10 ani de închisoare într-un penitenciar
din România pentru persoana condamnat`. Dispune transferarea
persoanei condamnate într-un penitenciar din România. Deduce din
pedeapsa de 10 ani de închisoare aplicat` durata arest`rii preventive,
de la 4 iunie 2019, pân` la zi [i pân` la predarea efectiv`”, au afirmat
magistra]ii ie[eni.

Ie[eanul {tef`nu] {erban Sc\nteianu,
acuzat c` a siluit o minor`
\n Marea Britanie
Prin cererea înregistrat` pe 18 februarie 2021, Parchetul de pe
lâng` Curtea de Apel Ia[i a sesizat instan]a cu cererea de recunoa[tere
[i executare a sentin]ei penale pronun]at` de Curtea Coroanei Inner
London privindu-l pe {tef`nu] {erban Sc\nteianu (33 de ani). Asta,
dup` ce procurorii ie[eni au fost sesiza]i de HM Prison & Probation
Service, privind aplicarea principiului recunoa[terii reciproce în cazul
hot`rârilor judec`tore[ti în materie penal` care impun pedepse sau
m`suri privative de libertate.
„Pe data de 2 iunie 2019, în jurul orei 4:30, aflat sub influen]a
alcoolului, condamnatul a urm`rit-o pe victima Jamie L.H., în vârst`
de 17 ani, care se întorcea de la lucru [i a intrat dup` ea în blocul
în care locuia. Pe sc`ri, condamnatul a imobilizat victima [i a între]inut,
împotriva voin]ei acesteia, dou` raporturi sexuale vaginale [i un raport
sexual anal. Imediat dup` comiterea faptelor, victima s-a deplasat la
Poli]ie, iar condamnatul a fost identificat în spatele blocului unde
s-au consumat violurile”, au sus]inut magistra]ii britanici \n sesizarea
trimis` colegilor din Ia[i.

Agresorul, de acord s` fie transferat
\ntr-un penitenciar din România
Dup` ce a fost identificat de oamenii legii, ie[eanul {tef`nu]
{erban Sc\nteianu a fost s`ltat [i dus la audieri. La scurt timp,
individul a fost re]inut [i, mai apoi, arestat preventiv. Ulterior, acesta
a fost trimis \n judecat`. Pe data de 3 octombrie 2019, Curtea Coroanei
Inner London l-a condamnat pe ie[ean la 17 ani de \nchisoare, dintre
care doar 10 ani cu executare \n spatele gratiilor, pentru viol.
Pe 3 octombrie 2019, autorit`]ile britanice au emis [i ordinul de
deten]ie. De asemenea, pe 9 noiembrie 2019, prin ordinul Ministerului
de Interne, s-a dispus extr`darea ie[eanului de pe teritoriul Marii
Britanii. La rândul s`u, {tef`nu] {erban Sc\nteianu a fost de acord
s` fie transferat în România pentru continuarea execut`rii pedepsei.
„În certificatul emis de autorit`]ile britanice se men]ioneaz` c` persoana
condamnat` a efectuat deja 574 de zile de închisoare în perioada 4
iunie 2019 - 28 decembrie 2020, urmând ca partea de 10 ani închisoare
s` fie executat` complet. Autoritatea britanic`, în cuprinsul sesiz`rii,
arat` c` este de acord ca autorit`]ile române s` preia spre executare
partea custodial` a sentin]ei, respectiv de 10 ani de închisoare”, au
\ncheiat magistra]ii.

Ciprian NEDELCU
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