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Municipiul Ia[i se afl` la
un pas de un dezastru de
propor]ii inimaginabil.
Sute de cl`diri se afl` \n
pragul pr`bu[irii \n cazul
\n care ora[ul va fi
cuprins de un cutremur
cu magnitudine ridicat`
pe scara Richter. De
peste dou` decenii nu s-a
f`cut absolut nimic. |n
ultimii doi ani s-au alocat
bani de f`cut hârtii pentru
preg`tirea lucr`rilor

Sunt \n stare foarte grav`
la spital. Aceast` boal`
aproape c` i-a ucis pe
ace[ti doi b`rba]i din Ia[i.
Medicii fac eforturi uria[e
pentru ca vie]ile lor s` fie
salvate. Iat` ce spun
medicii despre starea lor.
Au a[teptat mai multe zile
pân` au solicitat ajutor
medical. Chiar dac`
simptomele erau clare,
cei doi au crezut c` este
vorba despre ceva trec`tor
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Feri]i-v` ca
dracul de
t`mâie de
aceste blocuri
din Ia[i!

O boal`
transmis` de
[obolani face
ravagii printre
ie[eni! 

SOCIAL

Pu]ini ie[eni
[tiau despre
companiile
care au pus
st`pânire 
pe pia]`Vezi lista complet` a locurilor de munc` din Ia[i - paginile 10-14

Cer par]ial noros
Max: 15 grade C
Min: 10 grade C

VREMEA
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Caz cutremur`tor la
Spitalul „Sf. Spiridon” din
Ia[i. Un b`rbat de
aproximativ 40 de ani, cu
o fractur` grav` la picior,
refuz` interven]ia
chirurgical`, doar pentru
a veni mai des la spital.
Din cauza faptului c` nu
are un ad`post, b`rbatul
\[i pune via]a \n pericol
pentru a reveni la unitatea
medical` unde poate
primi hran` [i un pat

Gest extrem
f`cut de un
am`rât ajuns
pe mâna
medicilor
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Cel mai cunoscut român,
audiat de procurorii ie[eni!
Detalii [oc din interogatoriul
la care a fost supus acesta!
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator
judiciar al societ`]ii debitoare AGRICOLA RO{CANI S.R.L.,
desemnat prin Sentin]a Civil` nr. 885/30.05.2018, pronun]at`
de Tribunalul Ia[i Sec]ia a II – a Civil` - Faliment, în dosarul
nr.5076/99/2017 (nr. format vechi: 283/2017), în conformitate
cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolven]ei [i de insolven]`, coroborat cu prevederile Codului
de Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii, organizeaz`
licita]ie public` competitiv`, cu strigare, în data de 25.11.2019,
ora 13:00, pentru valorificarea urm`toarelor mobile:

DENUMIRE ACTIV; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI(EUR,
f`r` TVA) 

Autoturism Skoda Octavia 1.060,50
Ma[in` de erbicidat,model Starter 2.304,75
TSD 26/E(pomp` ap`, cardan [i calculator lips`)
Pre]urile nu includ TVA.
În cazul în care la licita]ia din 25.11.2019, nu se va reu[i

valorificarea bunurilor mobile apar]inând debitoarei, se vor
organiza unor noi [edin]e de licita]ie, în acelea[i condi]ii în
data de  02.12.2019, 09.12.2019, respectiv 16.12.2019, ora 13:00,
la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare, au
obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt
pân` la data de 24.11.2019, 01.12.2019, 08.12.2019, respectiv
15.12.2019, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar. În
conformitate cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea nr. 85/2014,
bunurile înstr`inate de administratorul judiciar sau lichidator,
în exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare sau drepturi
de reten]ie, de orice fel, ori m`suri asiguratorii. Modalitatea
de valorificare a activelor este licita]ie public`, cu strigare,
competitiv`, conform Regulamentului de valorificare aprobat în
cadrul Adun`rii Creditorilor din data de 24.07.2019. Pasul de
licita]ie stabilit este de 5% din pre]ul de pornire al licita]iei,
conform Regulamentului de valorificare aprobat în [edin]a
Adun`rii Creditorilor din data de 24.07.2019. Garan]ia de
participare la licita]ie este în valoare de 10% din pre]ul de
pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sum` ce va
fi depus` în contul de lichidare al debitoarei, nr:
RO16BUCU1032235341729RON, deschis la Alpha Bank, suc.
Ia[i. Garan]ia de participare va fi depus` în lei la cursul BNR
din data pl`]ii. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul
stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`. Detaliile privind
documenta]ia necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public`
[i modul de organizare a licita]iei, precum [i descrierea bunurilor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare [i de organizare
a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietul de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i,
sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe
www.lrj.ro, la tel./fax: 0232/220.777, 0733/683.702, mail:
vanzari@lrj.ro.

w |n aceast` perioad` se continu`
lucr`rile la câteva zeci de spa]ii de joac`
\n municipiul Ia[i

w Un program derulat de autoritatea local`
prevede refacerea a peste 90 de astfel de
spa]ii \n mai toate cartierele din municipiu

Municipalitatea ie[ean` continu` lucr`rile de modernizare a
spa]iilor de joac` pentru copii. Lucr`rile sunt împ`r]ite în dou`
loturi de execu]ie. În prezent, firmele contractate de municipalitate
fac lucr`ri la 17 amplasamente. Alte 17 spa]ii de joac` urmând
s` fie modernizate în cursul anului viitor. Programul municipal
de modernizare a locurilor de joac` pentru copii include 93 de
spa]ii din toate zonele ora[ului. „Programul de modernizare a
locurilor de joac` pentru copii este un proiect la care ]in foarte
mult. Consider c` este o obliga]ie fireasc` a fiec`rui edil s` se
preocupe de cele mai tinere genera]ii. Trebuie s`  asigur`m toate
condi]iile ca cei mici s` poat` face mi[care în aer liber în condi]ii
sigure [i civilizate. Modernizarea spa]iilor de joac` [i-a f`cut
sim]it` efectele pozitive, locurile fiind c`utate [i folosite de c`tre
copii.

Fac un apel public [i la cet`]enii din zonele spa]iilor de joac`
s` p`streze integritatea acestora [i s` semnaleze for]elor de ordine
eventualele fapte antisociale sesizate”, a spus primarul Mihai
Chirica. 

Printre zonele spa]iilor de joac` modernizate se num`r` Podul
de Piatr`, Cantemir, Oancea, Copou, Centru, T`t`ra[i, Baza 3,
Bularga, Nicolina, Cet`]uia, Mircea cel Batrân, Alexandru cel Bun,
Canta [i P`curari. Pe aceea[i list` se afl` [i locurile de joac` ale
gr`dini]elor cu program normal nr. 1 [i 20, ale gr`dini]elor cu
program prelungit nr. 1, 6, 12, 13, 26, 27 [i „Sf. Sava” [i al Cre[ei
nr. 6 din aleea Decebal

Dou` loturi

Suprafa]a total` a celor 93 de amplasamente care vor fi
modernizate este de 31.552 de metri p`tra]i. Din aceasta, suprafa]a
terenurilor de sport este de 2.834 de metri p`tra]i. Cel mai mare
astfel de parc modernizat este pe {os. Nicolina, nr. 27, bl. 958
(1.210 metri p`tra]i). Este urmat de cel de pe {os. Nicolina, nr.
46 – Gr`dini]a PP1 (1.138 metri p`tra]i) [i de pe str. Canta, nr.
56, bl. 549 (767 metri patrati). 

Printre echipamentele montate la spa]iile de joac` se num`r`
tobogane, gropi de nisip, leag`ne sau echipamente de fitness. Se
mai g`sesc [i covoare din cauciuc sub echipamente, b`nci [i
co[uri de gunoi. La toate spa]iile de joac` sunt ref`cute [i vopsite
împrejmuirile, iar intrarea este amenajat` pe alei din pavaj. Sub
echipamente este montat covor sintetic. Nu în cele din urm`,
sunt toaleta]i arborii de jur împrejurul spa]iilor de joac` [i sunt
f`cute alte lucr`ri edilitare de mici dimensiuni. 

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Pe data de 9 decembrie, UM 0807
(sediul SRI - Ia[i) organizeaz` o licita]ie
pentru realizarea unor lucr`ri de reabilitare
termic`. 

Prevederea bugetar` a procedurii este
de 8,3 milioane lei, f`r` TVA, adic` 1,7
milioane euro. „Implementarea acestor solu]ii
reprezint` o lucrare complex` care presupune:
decopertarea pere]ilor exteriori de

marmur`/travertin, preg`tirea suprafe]ei
exterioare a cl`dirii pentru aplicarea stratului
de termoizola]ie, aplicarea stratului de
termoizola]ie, inclusiv protec]ia acestuia [i
aplicarea unui nou strat de tencuial`, inclusiv
refacerea finisajelor anvelopei (zugr`veli
exterioare). La aplicarea termosistemului
se va acorda o aten]ie deosebit` închiderii
pun]ilor termice existente, în special la

racordarea cu soclurile, cu aticele, cu
corni[ele de la terase [i c`ptu[irea termoizolant`
a tuturor glafurilor exterioare”, se arat` \n
caietul de sarcini. Cl`direa administrativ`
are regimul de \n`l]ime S<P<6, suprafa]a
\ncâlzit` fiind de 4.045 mp. Lucrarea este
finan]at` prin Programul Opera]ional Regional
2014-2020, Axa Prioritar` 3.

Ciprian BOARU

Sediul SRI din Ia[i va fi reabilitat termic!
Contractul este de 1,7 milioane euro

Proiecte noi cu spa]ii de
joac\ `n municipiul Ia[i.
Peste 30 de mii de metri
p\tra]i moderniza]i `n ora[
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator
judiciar al S.C. ”METALKID 2008” S.R.L, în conformitate cu
prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolven]ei [i de insolven]`, coroborat cu prevederile Codului
de Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii [i conform
hot`rârilor adoptate în Adunarea Creditorilor din 14.11.2019,
vinde, prin licita]ie public` cu strigare în data de 02.12.2019,
ora 15:00, urm`toarele bunuri mobile:

Denumirea; Cant.; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI (EUR,
f`r` TVA)
Skoda Octavia 1 976,50
Volkswagen Passat  1 1.177,40
Generator manual pt Aerostar 1 74,20
Ma[in` portabil` de debitat 1 8 0 6 , 4 0
cu plasm` [i oxigaz
Ma[in` pt t`iat - Complexul Turiceni 1 3.700,90
Modul Laser 1 114,10
Fir de molibden 0.18mm 3 63,00
Roat` de tensionare fir - MWR BUCOVINA 2 231,00
Alimentator bar` 6 13.860,00

Pre]urile nu includ TVA.
În cazul în care la licita]ia din 02.12.2019, nu se va reu[i

valorificarea tuturor bunurilor mobile, se vor organiza noi
licita]ii, în acelea[i condi]ii pe 16.12.2019, 05.01.2020, respectiv
20.01.2020, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmeaz` a fi
scoase la vânzare, au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s`
fac` dovada acestui fapt pân` la 01.12.2019, 15.12.2019, 05.01.2020,
respectiv 19.01.2020, ora 12 :00, la sediul lichidatorului judiciar.
În conformitate cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea
nr.85/2014, bunurile înstr`inate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exerci]iul atribu]iilor sale, sunt dobândite libere
de orice sarcini, precum ipoteci, garan]ii reale mobiliare sau
drepturi de reten]ie, de orice fel, ori m`suri asiguratorii, inclusiv
m`surile asiguratorii instituite în cursul procesului penal. Pasul
de supraofertare stabilit este de 5% din pre]ul de început al
fiecarei licita]ii, f`r` TVA, conform Regulamentului de vânzare
aprobat în Adunarea Creditorilor din 14.11.2019. Înscrierea la
licita]ie se face cu cel pu]in 1(una) zi înainte de data licita]iei,
prin depunerea tuturor documentelor prev`zute în Regulamentul
de organizare al licita]iei. Garan]ia de participare la licita]ie
este în valoare de 10% din pre]ul de început al fiec`rei licita]ii,
pentru fiecare bun în parte, sum` ce va fi depus` în lei, la
cursul BNR din data pl`]ii, în contul de lichidare al debitoarei,
nr.: RO08BACX0000000243036001, deschis la UNICREDIT
BANK–suc. Ia[i, prin ordin de plat` sau foaie de v`rs`mânt
bancar. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemn`rii
va fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul stabilit
pentru vânzarea la licita]ie public`. Detaliile privind documenta]ia
necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public` [i modul de
organizare a licita]iei, precum [i descrierea activului supus
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini,
care include Regulamentul de vânzare [i de organizare a
licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i,
sau în numerar la sediul lichidatorlui judiciar. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe
www.lrj.ro, tel/fax: 0232/220.777, 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

w Câteva zeci de milioane
de lei vor fi alocate de CJ
Ia[i pentru refacerea unor
drumuri prin Programul
Na]ional de Dezvoltare
Local`

w Banii vor fi recupera]i
ulterior de la Guvernul
României

Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i va deconta
din surse proprii lucr`rile realizate \n cadrul
Programului Na]ional de Dezvoltare Local`
(PNDL) pe drumurile din jude]. Deconturile
se vor face c`tre constructorii care realizeaz`
lucr`rile. Este vorba despre sumele aferente
contribu]iei de la bugetul de stat. CJ are
posibilitatea, conform legisla]iei în vigoare,
s` recupereze banii de la Ministerul Lucr`rilor
Publice, Dezvolt`rii [i Administra]iei. În
acest sens, consilierii jude]eni vor trebui

s` î[i dea girul în cadrul [edin]ei de plen
de mâine, 20 noiembrie.

„Pentru a evita înregistrarea de arierate
c`tre constructori [i, în consecin]`, riscul
întreruperii lucr`rilor la drumurile jude]ene,
s-a luat aceast` decizie. Având în vedere
modificarea mecanismului de transfer a
sumelor de la bugetul de stat, am decis
s` direc]ion`m c`tre prestatori fondurile
cuvenite pân` acum. Locuitorii jude]ului
trebuie s` aib` drumuri bune pe care s`
circule. De aceea, în cazul celor [apte
proiecte pe care Consiliul Jude]ean le are
în execu]ie prin PNDL vom pl`ti banii [i
îi vom recupera ulterior”, a spus Maricel
Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Proiectele luate \n calcul

Pe ordinea de zi a întrunirii CJ se afl`
mai multe proiecte de hot`râre. Printre
acestea sunt unele care prev`d alocarea de
sume pentru modernizarea unor drumuri.
Este vorba de 10 milioane lei pentru DJ

281C: intersec]ie DN 28A (Bl`ge[ti) -
H`rm`ne[ti - Todire[ti - Coasta M`gurii -
Cotnari - intersec]ie DN 28B (Cotnari). |n
calcul intr` peste 25 kilometri de drum. La
mijloc sunt al]i 650 mii lei pentru DJ 281:
Spinoasa - Belce[ti (km.10<804 -12<447). |n
calcul mai intr` [i 250 mii lei pentru DJ
248A: intersec]ie DC 73 (Grie[ti) limit`.
jud. Vaslui ( km. 48<089 -50<693), dar [i
3.7 milioane lei pentru DJ 208F: Heci
(intersec]ie DJ 208) - T`t`ru[i - Iorcani -
lim. jud. Suceava (km. 0<0004-12<462). Ale[ii
CJ vor mai discuta [i despre 7.1 milioane
lei pentru DJ 280B: Tg. Frumos- Cucuteni
(km.2<614 -11<802). Pe list` se mai afl` [i
alocarea a 35 milioane lei pentru DJ 246:
lim. jud. Vaslui - Tufe[tii de Sus - Scânteia
- intersec]ie DJ 248 - {cheia - Dr`gu[eni
- Ipatele - }ib`ne[ti (km. 20<450- 56<506).
Proiectul prevede [i 3.7 milioane lei pentru
DJ 207M: intersec]ie DN 28 - A.I.Cuza
(km.0<000<6<178).

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

CJ `[i cere banii pentru
deconturile date la
drumuri. Milioane de
lei prin programul PNDL



w Sunt \n stare foarte grav` la spital.
Aceast` boal` aproape c` i-a ucis pe
ace[ti doi b`rba]i din Ia[i

w Medicii fac eforturi uria[e pentru ca
vie]ile lor s` fie salvate. Iat` ce spun
medicii despre starea lor

w Au a[teptat mai multe zile pân` au
solicitat ajutor medical

w Chiar dac` simptomele erau clare, cei
doi au crezut c` este vorba despre ceva
trec`tor

w Acum, medicii sper` ca via]a lor s`
poat` fi salvat`, cu ajutorul tratamentelor

Doi b`rba]i din Ia[i au fost transporta]i de urgen]` la spital,
\n cursul s`pt`mânii trecute. Cei doi, cu vârste de 23, respectiv
63 de ani, au fost du[i la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din
Ia[i, fiind suspec]i de leptospiroz`. Ace[tia prezentau forme avansate
de boal`, dezvoltând afec]iuni grave ale mai multor organe. Medicii
au decis ca acestora s` le fie administrat tratament de urgen]`,
\ntrucât starea lor se agrava de la o or` la alta. Ace[tia au primit
tratament cu antibiotic, fiind interna]i.

Au dezvoltat probleme extrem de grave

Pacien]ii au dezvoltat insuficien]` renal` [i insuficien]` hepatic`.
Astfel, au avut nevoie urgent` de tratament. Ulterior, de la „Parhon”
ace[tia au fost transfera]i la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i. 

„La Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» din Ia[i au fost transporta]i
\n cursul s`pt`mânii trecute, luni, respectiv duminic`, doi b`rba]i
din jude]ul Ia[i, cu vârste de 23 [i 63 de ani. |n momentul \n
care au ajuns la spital, pacien]ii erau suspec]i de leptospiroz`. |n
urma analizelor de laborator care s-au efectuat, acest diagnostic
a fost confirmat. Cei doi pacien]i au ajuns \n stare grav` la spital,
prezentând insuficien]` hepatic` [i insuficien]` renal`. De men]ionat
este faptul c` tân`rul \n vârst` de 23 de ani era \n stare mai
grav`, \n cazul acestuia prognosticul fiind rezervat. Ace[tia au

primit rapid tratament, ulterior fiind dirija]i c`tre Spitalul de Boli
Infec]ioase «Sf. Parascheva» din Ia[i”, precizeaz` dr. Ionu] Nistor,
medic primar nefrolog, purt`tor de cuvânt al Spitalului „Parhon”
din Ia[i. 

Cum au intrat cei doi \n contact cu boala

Conform informa]iilor de]inute de cadrele medicale, cei doi
pacien]i provin din mediul rural. Se pare c` ace[tia munceau \n
agricultur`, intrând \n medii periculoase, f`r` s` poarte echipamente
corespunz`toare. 

„Cei doi pacien]i provin din mediul rural, acolo lucrând. Astfel,
este foarte probabil ca ace[tia s` fi intrat \n contact cu factorii
de risc. Leptospiroza este o afec]iune care se transmite \n special
de la roz`toare la om, prin intermediul materiei fecale. Sper`m
ca cei doi pacien]i s` aib` o evolu]ie bun`, \ntrucât li s-a administrat
tratamentul necesar. Cu toate acestea, leptospiroza este, de multe
ori, fatal`”, adaug` dr. Ionu] Nistor. 

Medicii Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Ia[i s-au confruntat,
pe parcursul anului 2019, cu mai multe astfel de cazuri de pacien]i,
care au dezvoltat aceast` afec]iune. Conform statisticilor, se pare
c` aproximativ 20 de persoane au fost tratate la spitalul din Copou. 

Sfaturi utile din partea medicilor

Cadrele medicale vin cu mai multe sfaturi importante pentru
ie[eni, mai ales pentru cei care lucreaz` \n medii periculoase, \n
care pot intra \n contact cu roz`toarele. Astfel, speciali[tii sus]in
c` persoanele care lucreaz` \n subsoluri, \n agricultur` sau \n
alte spa]ii \n care pot tr`i roz`toare, trebuie s`-[i ia m`surile de
protec]ie [i s` fie foarte aten]i.

„Nu putem spune c` ne confrunt`m cu un fenomen, atunci
când vine vorba despre leptospiroz`. Pân` \n prezent, la Spitalul
de Boli Infec]ioase, \n 2019, au fost tratate trei astfel de cazuri.
Aceste trei cazuri nu au pus probleme importante, pacien]ii fiind
trata]i. Este foarte important ca persoanele care lucreaz` \n astfel
de medii s` fie atente [i s` poarte echipamente de protec]ie.
Totodat`, ace[tia trebuie s` se prezinte la medic \nc` de la primele
simptome, pentru a putea beneficia de tratament de urgen]`”,
precizeaz` prof. dr. Carmen Dorob`], manager al Spitalului de
Boli Infec]ioase „Sf. Parascheva” din Ia[i. 

Cum se transmite [i se manifest` boala

Sursa de infec]ie o constituie [obolanii, [oarecii [i roz`toarele,
dar [i vitele, porcii, oile, omul bolnav. Leptospirele se elimin` \n
mediu prin urin`, infectând solul, bazinele de ap` [i produsele
alimentare. Oamenii se \mboln`vesc \n timpul sc`ldatului \n ape
infectate, \n timpul lucr`rilor agricole pe terenuri umede. Microbul
p`trunde \n organism prin piele, mucoasele nazale sau oculare.

Ajun[i \n organism, microbii p`trund \n sânge unde se \mul]esc
[i apoi trec \n diverse organe, cum ar fi rinichi, ficat, inim`, pl`mâni.

Boala debuteaz` brusc cu frisoane violente, febr` mare, dureri
puternice de cap, articulare, insomnie, sl`biciune general` [i lipsa
poftei de mâncare. De asemenea, apar tulbur`ri hemoragice sub
form` de hemoragii nazale, gastrointestinale. Dac` pacientul nu
ajunge imediat la medic, survine decesul. 

Cristian HITRUC
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În perioada 19 noiembrie –11 decembrie 2019, Galeria de
art` DANA invit` publicul iubitor de art` la expozi]ia de
pictur` [i sculptur` HIMERE semnat` ZAMFIRA BÎRZU [i
GABRIELA DRINCEANU. 

Tematica expozi]iei graviteaz` în jurul idei de „Himere”
[i a universalit`]ii miturilor [i mitologiilor, a arhetipurilor,
subliniind r`d`cinile simbolice comune ale spa]iului european,
redate de cele dou` artiste prin filtrul propriului stil.  Cu un
num`r important de expozi]ii personale [i de grup, cele dou`
artiste s-au remarcat prin consecven]a [i consisten]a proiectelor
artistice, proiecte care abordeaz` sub o form` ce nu se dore[te
a fi lecturat` facil, societatea contemporan` [i problemele
ridicate de umanitate �n timpuri ale schimb`ri, identitate [i
reg`sire cu o amprenta stilistic` unic`.

ZAMFIRA BÎRZU, conf. univ.dr. la Facultatea de Arte
Vizuale [i Design, UNAGE Ia[i, este considerat` de c`tre
critica de specialitate drept unul dintre cei mai buni portreti[ti
contemporani (prof.univ.dr. Petru Bejan), surprinzând prin
tipologiile umane o întreag` psihologie a identit`]ii. La limita
citirii codului figurativ, lucr`rile Zamfirei Bîrzu expun o idee
pictural` unic`, cu radiere cromatic` aparte. Intuind natura
mai mult ca genez` decât ca ansamblu de forme cromatice
finite, universul se transform` pentru artist` într-o re]ea deas`
de semne, de coresponden]e, unde formele se cuprind [i se
sugereaz` reciproc.

GABRIELA DRINCEANU este, cu certitudine, o voce
distinct` în sculptura româneasc` actual`, cu o activitate
profesional` vast`. Cunoscutul teoretician al artelor, Constantin
Prut, afirma c` „artista îmbin` dou` programe care, aparent,
con]in tensiuni identice incompatibile: pe de-o parte, avem de-
a face cu asumarea condi]iei volumetrice,  tridimensionale, a
sculpturii [i pe de alt` parte ea pleac` de la premisa cre[tina
a imaginii, care refuz` instalarea unui eidiolon, a „hipului
cioplit”. Tiparul iconic sau de organizare spa]ial` hieratic` o
fascineaz` pe artist`, dar nu î[i pune amprenta decât, pe
alocuri, la nivel conceptual. Nu atât corpul, ca structur` [i
nici sensul pe care acestea îl transmite primeaz`. (Critic de
art`, dr. Maria Bila[evschi)

Vernisajul va avea loc mar]i, 19 noiembrie, orele 18.00,
str. Prof. Cujb`, nr. 17- Ia[i, iar în deschidere ANDRA
ROMA{CANU [i DANA COG~LNICEANU, studente ale UNAGE
Ia[i, Facultatea de Teatru, vor prezenta publicului un moment
de coregrafie contemporan`.

Curatori: Maria Bila[evschi [i Smaranda Bostan

Proiect artistic realizat cu ajutorul Prim`riei Municipiului
Ia[i, Casa de Cultur` „Mihai Ursachi” Ia[i [i Funda]ia AXaRT.

HIMERE
Zamfira Bîrzu& Gabriela Drinceanu

O boal\ transmis\ de [obolani
face ravagii printre ie[eni!
Un b\rbat este pe moarte, 
iar altul e `n stare critic\!
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Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Ia[i,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei „MOBILI BRIANZA” S.R.L., conform Sentin]ei
Civile  nr.565/2013, pronun]at` de Tribunalul Ia[i Sec]ia a-II-
a Civil`-Faliment, în dosarul nr.7865/99/2012 (format vechi:536
/2012), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind
procedura insolven]ei,cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
coroborat cu prevederile Codului Procedur` Civil`, în m`sura
compatibilit`]ii, anun]`:

VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECT~  A BUNURILOR
MOBILE:

BUNURI MOBILE; Buc.; Valoarea de pia]` (EUR, f`r` TVA)
SILOZ 100 MC MARTINI IMPIANTI 1 46.946,17
CABIN~ DE VOPSIT SUB PRESIUNE CEFLA 1 38.420,84 
USC~TOR CHERESTEA BASCHILD 1 43.909,54 

Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 22.01.2016, pre]ul de pornire al negocierii
este cel mai bun pre] oferit de poten]ialii cump`r`torii interesa]i,
dar nu mai putin de 50% din valoarea de pia]` afi[at` în tabelul
de mai sus, stabilit` conform Raportul de Evaluare, aprobat
de Adunarea Creditorilor în [edin]a din data de 11.03.2014.
Poten]ialii cump`r`tori pot depune oferte pân` la data de
06.01.2020, la sediul lichidatorului judiciar, în plic sigilat,
con]inând documentele specificate în Caietul de Sarcini. Garan]ia
de participare la negociere este în valoare de 10 % din pre]ul
ini]ial de evaluare, sum` ce va fi depus` în contul de lichidare
al debitoarei, nr.: RO48BUCU1032234508025RON, deschis la
Alpha Bank-suc.Ia[i, la cursul BNR din data pl`]ii. Detalii
privind documenta]ia necesar` în vederea particip`rii la negociere
[i condi]iile de negociere [i de selec]ie a ofertelor sunt expuse
în Caietul de Sarcini ce con]ine Regulamentul de valorificare
prin negociere direct`, ce poate fi procurat de la lichidatorul
judiciar. Pre]ul caietului de sarcini este de 357,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro,
tel./fax:0232/220.777, 0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

Caz cutremur`tor la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i. Un b`rbat
de aproximativ 40 de ani, cu o fractur` grav` la picior, refuz`
interven]ia chirurgical`, doar pentru a veni mai des la spital. Din
cauza faptului c` nu are un ad`post, b`rbatul \[i pune via]a \n
pericol pentru a reveni la unitatea medical` unde poate primi
hran` [i un pat. Conducerea spitalului sus]ine c` odat` cu \nceperea
sezonului rece astfel de cazuri devin din ce \n ce mai frecvente. 

Este halucinant ce face acest ie[ean

Un b`rbat f`r` ad`post din Ia[i prefer` s` suporte durerea
crunt` a unei fracturi doar pentru a sta câteva zile internat la
Spitalul Clinic de Urgen]e „Sf. Spiridon” din Ia[i. Medicii au
\ncercat \n zadar s`-l conving` s` se opereze, fiindc` acesta este
convins c` nu o va face. Ini]ial, b`rbatul a avut piciorul \n ghips.
„|n urma constat`rii unei fracturi la picior, pacientului i s-a pus
ghips. Odat` la câteva zile acesta se re\ntoarce la spital, cu ghipsul
rupt. Folose[te acest fapt ca pretext de a mai sta câteva zile \n
spital. Medicii de la Ortopedie au \ncercat \n nenum`rate rânduri
s`-l conving` s` se opereze, \ns` b`rbatul refuz`. Am fost nevoi]i
s`-l intern`m \n spital pentru mai multe zile deoarece \n cazul
unei fracturi pacientul are nevoie de medicamente anticoagulante.
Acestea se elibereaz` sub prescrip]ie medical` eliberat` de medicul
de familie. B`rbatul nu are medic de familie, a[a c` a trebuit s`-
i administr`m medicamenta]ia \n spital, pentru a nu i se agrava
problema medical`”, puncteaz` prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa
UPU-SMURD Ia[i.

Cinci cazuri pe zi

Conducerea spitalului „Sf. Spiridon” spune c` \nc` din luna
octombrie, din perioada \n care s-au s`rb`torit zilele Ia[ului,
Unitatea de Primiri Urgen]e s-a aglomerat cu astfel de cazuri.
Un alt b`rbat, \n vârst` de 45 de ani, cu degetul rupt, folose[te
aceea[i strategie ca a celui descris mai sus. De[i are degetul
rupt [i suport` o durere greu de descris, refuz` opera]ia. „|nc`
din luna octombrie avem, pe zi, patru-cinci cazuri \n medie de
persoane care vin s` se interneze \n spital, doar pentru a dormi
la un loc c`lduros. De multe ori, ace[tia nu prezint` o afec]iune,
dar \[i inventeaz` dureri, doar pentru a fi consulta]i. An de an,
ne confrunt`m cu acelea[i probleme. |n zadar asisten]ii sociali se
str`duiesc s`-i re\ncadreze social pentru a nu mai ajunge \n astfel
de situa]ii, c` ace[tia refuz` orice fel de ajutor”, mai spune prof.
dr. Diana Cimpoe[u.

„|[i pierd” buletinul odat` la câteva zile

Asisten]ii sociali ai spitalului mai sus men]ionat se confrunt`
\n fiecare sezon rece cu situa]ii greu de imaginat. Sunt persoane
care, odat` la câteva zile, \[i fac pierdut buletinul, doar pentru a
mai beneficia de serviciile spitalului. Asisten]ii sociali sunt nevoi]i
s` mearg` la Poli]ie [i s` organizeze tot demersul pentru realizarea
unei noi c`r]i de identitate. „Asisten]ii sociali nu mai au solu]ii.
Ace[tia \ncearc` din r`sputeri s` g`seasc` locuri disponibile \n
centrele speciale de \ngrijire pentru persoanele f`r` ad`post, dar,
din p`cate, nu exist` destule locuri. O alt` problem` cu care ne
confrunt`m este faptul c` atunci când \ntr-un final g`sim o solu]ie

pentru aceste persoane, acestea nu sunt mul]umite de serviciile
ad`posturilor. Imediat p`r`sesc institu]iile [i ajung \napoi pe strad`.
De pe strad`, ajung din nou la noi. Este un ciclu interminabil”,
adaug` prof. dr. Diana Cimpoe[u. 

Mint sistemul pentru a avea unde dormi

Situa]ia persoanelor care mint sistemul doar pentru a avea
unde dormi nu reprezint` o noutate pentru medici. De la an la
an \ns`, scenariile inventate de ace[tia \ngrozesc cadrele medicale.
De[i nu este responsabilitatea lor de a se preocupa de problemele
sociale ale acestui tip de pacien]i, ace[tia nu-i pot l`sa \n strad`.
„Rolul nostru este de a sesiza autorit`]ile \n privin]a persoanelor
f`r` ad`post. Le furniz`m toate datele de care au nevoie pentru
a-i \ncadra \ntr-un centru social. Lu`m leg`tura cu prim`riile din
locurile \n care pacien]ii au avut ultimul domiciliu [i centrele
medico-sociale. De cele mai multe ori, ne confrunt`m cu refuzul
acestor institu]ii. Prim`riile nu-[i asum` situa]iile acestor persoane,
iar centrele medico-sociale sus]in c` nu au suficiente locuri”,
spune Andreea Careja, asistent social UPU Ia[i. 

„Situa]ia este critic`”

Persoanele f`r` ad`post nu sunt asigurate medical. Toate
serviciile oferite de spital sunt pro-bono. Toate eforturile depuse
de conducerea spitalului [i a asisten]ilor sociali nu sunt r`spl`tite
financiar [i nici moral de multe ori. Mul]i dintre ei au sfâr[it
prin amputarea membrelor din cauza deger`turilor. „|n perioada
rece, avem cazuri de pacien]i care ajung la spital cu deger`turi
grave ale membrelor. Acestora li se amputeaz` picioarele. Imagina]i-
v` cum este s` \i trimi]i \napoi \n strad` când [tii c` acea persoan`
nu mai are mâini sau picioare. Din punct de vedere moral, nu
putem face asta. Situa]ia este critic`, iar reprezentan]ii ad`posturilor
par a nu g`si solu]ii. Avem [i bolnavi \n ultimul stadiu al bolii.
Ace[tia nu au nici domiciliu, nici familii, nici card de s`n`tate,
nici carte de identitate, iar spitalul \[i ia \ntreaga reasposabilitate
de a-i \ngriji”, spune Valeria Urdaru, asistent social la Spitalul
„Sf. Spiridon”. 

Bianca CIUBOTARIU

Gest extrem f\cut de un am\rât ajuns pe mâna medicilor

Dup\ ce a fost `ngrijit [i
externat a f\cut asta ca 
s\ ajung\ din nou `n spital



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

REVELION 2020 - zbor din Iasi
Revelion Roma 28.12.2018-02.01.2020
Pret/pers 575 euro
Revelion Paris 30.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 670 euro
Revelion Barcelona 30.12.2019-05.01.2020
Pret/pers 680 euro
Israel&Iordania-Revelion la Marea Moarta
27.12.2019-03.01.2020
Pret/pers 1090 euro
Tarifele includ taxele de aeroport la programele cu avionul.
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MICI PRETURI, 
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o cerere 

de oferta la: 

grafic.beta.

invest@
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Programul detailat,informatii
suplimentare la sediul agentiei din
Iasi str.Vasile Alecsandri nr.9 sau
la tel.0374 106447

ANUN}

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Ia[i,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei: PRINT MULTICOLOR S.R.L., desemnat prin
Încheierea nr. 5/06.01.2015, pronun]at` de Tribunalul Ia[i Sec]ia
a-II-a Civil`-Faliment, în dosarul nr.9745/99/2014( nr.format
vechi 642/2014), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolven]ei [i de insolven]`,
coroborat cu prevederile Codului Procedur` Civil`, în m`sura
compatibilit`]ii, anun]`:

VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTâ a  

Nr.crt.; Denumire bun; Cant.; Valoarea de evaluare (EUR,
f`r` TVA)
1 Utilaj tipografic SOROS 1 10.120,00
2 Masa montaj foto 1 90,00
3 Masina de legat cu banda TP6000 1 190,00
4 Masina de legat cu banda TP6000 1 220,00
5 Masina pentru devolopat placi TIPO 1 500,00
6 Masina de capsat cu 2 cap. SUPERSTITCHE 1 3.830,00
7 Masina de introdus bloc carte BEMIN 1 3.070,00
8 Purificator WATERPIA WP 1 50,00
9 Scara metalica 1 130,00
10 Sistem supraveghere video 1 80,00
11 Sistem supraveghere video 1 80,00
12 Xerox M118-DADF 1 110,00
13 Notebook ACCER 1 130,00

Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 11.01.2017, pre]ul de pornire al negocierii
directe este cel mai mai bun pre] oferit, dar nu derizoriu fa]`
de pre]ul determinat în urma Raportului de Evaluare. Pre]ul
nu include TVA. Poten]ialii cump`r`tori pot depune oferte pân`
la data de 06.01.2020, la sediul lichidatorului judiciar, în plic
sigilat, con]inând documentele specificate în Caietul de Sarcini.
Garan]ia de participare este în valoare de 10% din pre]ul de
evaluare, pentru fiecare activ în parte, sum` ce va fi depus`
în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO41BPOS24006485952RON01,
deschis la Bancpost Ia[i, prin ordin de plat` sau foaie de
v`rs`mânt bancar. Detaliile privind documenta]ia necesar` în
vederea particip`rii la negociere [i condi]iile negocierii, precum
[i descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul
de vânzare [i de organizare a negocierii directe cu un cump`r`tor
neidentificat [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la negociere. Pre]ul caietului de sarcini este de 297,50 lei,
TVA inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la
tel/fax: 0232/220.777, 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

w Trenul Ia[i-Timi[oara, care circul` pe
unul din cele mai lungi trasee din ]ar`, a
fost modernizat

w Noile garnituri vor fi disponibile
circula]iei \ncepând de miercuri

w Costurile pentru modernizarea unui
vagon sunt de aproximativ 500.000 de
euro

w Traseul Ia[i-Timi[oara este parcurs \n
16 ore, iar lunar, CFR C`l`tori vinde
aproximativ 5.000 de bilete c`l`torilor
care circul` cu acest tren

Reprezentan]ii CFR C`l`tori Ia[i sus]in c` cele patru vagoane
au fost modernizate \n cadrul unui program na]ional. Anul acesta
se afl` \n derulare un program de modernizare a 54 de vagoane,
derulat de CFR C`l`tori, investi]ia total` ridicându-se la 136 de
milioane de lei. O parte din aceast` sum` a fost alocat` moderniz`rii
vagoanelor trenului care circul` pe ruta Ia[i-Timi[oara. Noile
vagoane vor fi puse \n circula]ie miercuri, \ncepând cu ora 15:25.
„De mâine va pleca spre Timi[oara primul tren cu vagoane
modernizate, trei vagoane cu[et`, iar de la Suceava va fi ata[at
\nc` un vagon modernizat din seria 2068. Vrem s` demonstr`m
c` se pot moderniza trenurile [i c` fostul «tren al groazei», pentru
c` a[a a fost denumit de-a lungul timupului, poate fi schimbat”,
a declarat Niculai Bosancu, director CFR C`l`tori Ia[i. 

Speciali[tii promit c` nu 
vor mai fi \ntârzieri

Din cauza \ntârzierilor mari ale acestui tren, au existat de-a
lungul timpului multe reclama]ii din partea c`l`torilor. De aceea,
un specialist din cadrul CFR C`l`tori va supraveghea din interiorul
trenului circula]ia pe ruta Ia[i-Timi[oara. „Vom avea un mecanic
instructor \n permanen]` care s` supravegheze activitatea mecanicului
de pe acest traseu de la Ia[i pân` la Dej, pentru a nu avea
\ntârzieri cauzate de natura uman`, pentru a nu avea reclama]ii

din partea c`l`torilor, dar [i din partea celorlal]i participan]i la
trafic. De exemplu, \ntârzierea unui tren de c`l`tori produce
\ntârzieri [i la un tren de marf` sau alte trenuri de c`l`tori.
Celelalte vagoane care au circulat pân` \n prezent vor fi trimise
la unit`]ile reparatoare [i vor fi, dup` terminarea procesului de
repara]ie, reintroduse \n circula]ie, dar modernizate”, mai spune
directorul CFR C`l`tori Ia[i.  

Ce moderniz`ri vor fi f`cute?

Modernizarea vagoanelor de c`l`tori const` \n dotarea cu
instala]ie de climatizare, respectiv \nc`lzire, ventila]ie [i aer
condi]ionat. De asemenea, se instaleaz` un sistem de informare
a pasagerilor, cu display-uri atât \n interiorul vagonului, cât [i \n
exteriorul acestuia. O alt` modernizare este la cabina WC. Aceasta
va fi dotat` cu WC vacuumatic ecologic. U[ile vor avea ac]ionare
electric`, cu multiple sisteme de protec]ie a c`l`torilor la urcare
[i coborâre, precum [i la deschideri accidentale. Va exista o sta]ie
de amplificare pentru transmiterea de anun]uri f`cute de c`tre
personalul de tren. Va fi modernizat [i tabloul electric ce va fi
complet echipat, adaptat noilor instala]ii existente pe vagon. „Am
luat m`suri pentru ca mijlocul de remorcare s` nu se mai defecteze,
s` nu avem \ntârzieri foarte mari pe acest traseu. Totu[i, s` circuli
16-17 ore pân` la Timi[oara nu este u[or. C`ut`m solu]ii de
\ntre]inere, urm`rim [i modul \n care se comport` instala]iile
sanitare pe traseu, materialul rulant, dac` avem probleme”, a
declarat Niculai Bosancu.

Raluca COSTIN

Ve[ti bune pentru cei care
circul\ cu ıTrenul groazei‰!
Vor avea condi]ii ca `n
Europa dup\ investi]iile de
milioane de lei



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 Daniela-
Psiholog- 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 - 
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE 
LA DOMICILIU:

• Kinetoterapie
• Perfuzii

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR; 

Telefon: 0753.313.034; 
0758.063.500
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SERVICII MEDICALE

PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Ia[i,
Str. Zorilor, nr. 11, înregistrat` în Registrul Societ`]ilor Profesionale
sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscal` 16605670,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MATER OPTICA
DISTRIBU}IE S.R.L., astfel desemnat prin Încheierea nr.408/26.11.2013,
pronun]at` de Tribunalul IA{I, sec]ia a-II-a, CIVILâ-FALIMENT,
în dosarul nr.10773/99/2013( format vechi:882/2013), în conformitate
cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolven]ei,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, coroborat cu prevederile
Codului Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii, organizeaz`,
în ziua de 25.11.2019, ora 15:00, organizeaz` licita]ie public`
cu strigare, pentru valorificarea în bloc a urm`toarelor bunuri
mobile, proprietatea debitoarei:

DENUMIRE ACTIV; Cant.; PRE} DE PORNIRE a LICITA}IEI
(EUR, f`r` TVA)
Stoc de marf` format din rame de ochelari, 7.617,09
care se vând doar împreun`, în bloc
Obiecte de inventar care se vând 195,50
doar împreun`, în bloc
Motociclet` DAELIM ROADWIN R 125 cmc 3 296,00
Motociclet` REGAL RAPTOR model DD125E-S 1 76,50
Motociclet` REGAL RAPTOR model DD250E-9B 3 197,00

Stocul de marf` [i obiectele de inventar pot fi vizualizate
pe site-ul oficial al lichidatorului judiciar: www.lrj.ro. În cazul în
care la data de 25.11.2019, nu se va reu[i valorificarea bunurilor
mobile apar]inând debitoarei, se va proceda la organizarea unor
noi [edin]e de licita]ie, în acelea[i condi]ii în data de 02.12.2019,
09.12.2019, respectiv 16.12.2019, ora 15:00, la sediul lichidatorului
judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile ce urmeaz` a fi scoase la vânzare, au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui fapt pân` la data
de 24.11.2019, 01.12.2019, 08.12.2019, respectiv 15.12.2019, ora
12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pasul de supraofertare
stabilit este de 5% din pre]ul de pornire al licita]iei, conform
Hot`rârii Adun`rii Creditorilor din 04.07.2019. Înscrierea la licita]ie
se face cu cel pu]in 1(una) zi înainte de data licita]iei prin
depunerea tuturor documentelor prev`zute în Regulamentul de
organizare al licita]iei. Garan]ia de participare la licita]ie este în
valoare de 10 % din pre]ul de evaluare, sum` ce va fi depus`
în contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO91BUCU1032235004022RON,
deschis la Alpha Bank Romania S.A., suc. Ia[i, prin ordin de
plat` sau foaie de v`rs`mânt bancar. Detaliile privind documenta]ia
necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public` [i modul de
organizare a licita]iei, precum [i descrierea activelor supuse
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care
include Regulamentul de vânzare [i de organizare a licita]iei [i
care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului judiciar.
Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului de sarcini,
aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea la licita]ie.
Pre]ul caietul de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, pl`tibili
în contul lichidatorului judiciar. S.P.R.L., nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe www.lrj.ro, la
tel/fax: 0232/220.777, mobil: 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

Agen]ia de Dezvoltare Regional` Nord-
Est organizeaz` \n cursul zilei de mâine
conferin]a regional̀  „Ora[ul viitorului: perspective
pentru dezvoltare urban` sustenabil` \n
Regiunea Nord-Est”. Evenimentul este organizat
\ncepând cu ora 11:00 la Piatra Neam], \n
Sala Atrium din cadrul Central Plaza.

Aici, participan]ii vor afla perspective
pentru dezvoltare urban` sustenabil` [i cum
ar putea ora[ele s` ajung` mai rapid la un
nivel de func]ionare eficient` \n beneficiul
locuitorilor, profitând de fondurile europene. 

„|n contextul ac]iunilor ini]iate de ADR
Nord-Est pentru asigurarea inform`rii
colaboratorilor no[tri din Regiune cu privire
la utilizarea fondurilor disponibile prin POR
2014–2020, dar [i din dorin]a de a imprima
câteva repere de dezvoltare pentru Regiunea
Nord–Est. |n perioada viitoare vom aborda
\n cadrul acestui eveniment tematici legate
de dezvoltare urban`, \n special mobilitate
urban`”, au explicat reprezentan]ii ADR-NE.

Cine sunt beneficiarii
proiectului?

Proiectul se adreseaz` autorit`]ilor
publice din Regiunea Nord-Est, Universit`]ilor,

arhitec]ilor, proiectan]ilor, consultan]ilor,
antreprenorilor interesa]i \n dezvoltarea
comunit`]ilor lor. „Cunoscând impactul pe
care modelele de succes \l au asupra
audien]ei, ca elemente de inspira]ie [i
confirmare a faptului c` eforturile sus]inute
pot fi transpuse \n rezultate concrete,

propunem \n agenda evenimentului câteva
prezent`ri ale unor ini]iative de succes care
ar putea fi replicate [i adaptate \n Regiunea
Nord-Est”, au mai precizat reprezentan]ii
ADR-NE.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Din ce \n ce mai mul]i ie[eni care
locuiesc \n zona T`t`ra[i-Ciric sunt surprin[i
\n timp ce depoziteaz` de[euri ilegal pe
albia râului V`m`[oaia. Zona verde de pe
malul râului a fost transformat` \n ultimii
ani \ntr-o veritabil` groap` de gunoi. 

Din acest motiv, mul]i locuitori din zon`
au f`cut reclama]ii \mpotriva vecinilor
nedisciplina]i, iar valul de amenzi nu a
\ntârziat s` apar`.

„Poli]i[tii locali din cadrul Serviciului
6 Poli]ie Local` au sanc]ionat contraven]ional
cu amend` în valoare de 100 lei, pe numitul
O.I., domiciliat în municipiul Ia[i, deoarece

a aruncat de[eurile menajere pe trotuarul
aferent str`zii V`m`[oaia, în alte locuri
decât cele special amenajate în acest sens”,
au declarat reprezentan]ii Poli]iei Locale
Ia[i.

Sanc]iuni pe band` rulant`
pentru nerespectarea
cur`]eniei

A devenit o practic` pentru mul]i ie[eni
s` arunce de[eurile menajere \n co[urile
stradale sau \n apropierea punctelor
gospod`re[ti. De acum, de fiecare dat`

când un ie[ean este observat de oamenii
legii c` arunc` de[eurile \n alte locuri decât
cele special amenajate, va fi sanc]ionat.
„Poli]i[tii locali din cadrul Serviciului 6
Poli]ie Local` au sanc]ionat contraven]ional,
cu amend` în valoare de 100 lei, pe numitul
O.I.M, domiciliat în municipiul Ia[i, deoarece
a abandonat de[eurile menajere pe spa]iul
verde aferent str`zii Lotrului, în alte locuri
decât cele special amenajate în acest sens”,
au declarat oficialii Poli]iei Locale Ia[i.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Albia râului V`m`[oaia, transformat` 
\n groap` de gunoi de ie[eni

Mâine are loc
conferin]a regional\
ıOra[ul viitorului‰
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w Cu to]ii i-am auzit
m`car o dat` \n via]`
numele

w Dar pu]ini [tiu c` cel
mai cunoscut român a
fost nevoit s` dea
explica]ii \n fa]a
procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i

w Marele scriitor a fost
acuzat c` ar fi sustras
bunuri din proprietatea
institu]iei care acum \i
poart` numele 

Scandal de propor]ii, \n cadrul c`ruia
a fost implicat cel mai cunoscut scriitor!
Nu exist` român care s` nu fi auzit
m`car o dat` \n via]` numele s`u. Facem
vorbire, desigur, despre cel intitulat
„Poetul na]ional” sau „Poetul nepereche”. 

Chiar dac` to]i românii au auzit de
Mihai Eminescu, pu]ini sunt cei care
cunosc faptul c` poetul a avut probleme
cu Justi]ia. Astfel, marele poet a fost
acuzat pe nedrept c` ar fi sustras din
bunurile Bibliotecii Centrale Universitare,
acum denumit` chiar „Mihai Eminescu”. 

Documente extrem de
importante 

|n luna august 1874, Titu Maiorescu,
ministru al Instruc]iunii în Guvernul
conservator al lui Lasc`r Catargiu, l-a
numit pe Mihai Eminescu bibliotecar
la Biblioteca Central` Universitar`. |n
fapt, numirea definitiv` pe post a poetului
a venit abia în octombrie 1874. |n acest
mod \ncepea cariera ie[ean` a lui
Eminescu. Numai c`, peste câteva luni,
în urma unor [icane, Eminescu avea
s` fie demis din post [i, mai apoi,
implicat într-un dosar penal de sustragere
de bunuri. Dosarul avea s` fie clasat
de procurorii Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i, dovedindu-se, \n urma
declara]iilor [i a dovezilor depuse la
dosar, c` acuza]iile erau complet nefondate. 

Potrivit actelor existente la sediul
Arhivelor Na]ionale din Ia[i, dosarul a
fost \nfiin]at de Sec]ia a II-a a Tribunalului
pe 22 iunie 1876. Cauza penal` a fost
deschis` \n urma unui raport \ntocmit
de D. Petrino, bibliotecarul statului din
Ia[i, la Ministerul Cultelor [i Instruc]iunii
Publice. Raportul f`cea referire la lipsurile
existente la Biblioteca Central` din Ia[i.
Conform lui Petrino, lipsurile ar fi fost
\nregistrate \n vremea \n care actuala
BCU era condus` de c`tre Samson
Bodn`r`scu [i Mihai Eminescu. 

A[adar, Eminescu a fost nevoit s`
depun` la Parchet o list` a persoanelor
care au luat c`r]i din Biblioteca Central`,

lista c`r]ilor ce lipseau [i procesul-verbal
de predare-primire semnat de poet. La
dosar se mai reg`se[te ordonan]a
magistra]ilor ie[eni prin care s-a dispus
clasarea cauzei din pricina lipsei de
probe, precum [i interogatoriul luat lui
Mihai Eminescu de c`tre procuror. 

Cercetare la fa]a
locului 

Primul act al anchetei penale, ca
urmare a adresei 65-67 din 16 iulie
1876, semnat` de c`tre ministrul Gh.
Chi]u, a constat \n „cercetarea penal`
la fa]a locului”, pe care prim-procurorul
T. Mândru a efectuat-o pe 3 septembrie
1876, la Biblioteca Central`, \n prezen]a
lui D. Petrino [i T. Aruneanu. Adresa
respectiv` avea caracter de plângere
penal`, fiind trimis` prim-procurorului
de la Parchetul de pe lâng` Tribunalul
Ia[i. La acea dat`, Petrino era bibliotecar,
iar Aruneanu - sub-bibliotecar. 

Verific`rile au avut \n vedere numai
perioada 1 septembrie 1874 – 1 iulie
1875, cât a r`spuns Eminescu de bibliotec`,
f`r` a se raporta [i la perioada lui
Samson Bodn`r`scu (noiembrie 1870 –
1 septembrie 1874). Mai mult, nu s-a
]inut seama nici de perioada anterioar`
lui noiembrie 1870, a lui Cezar C`t`nescu,
lipsurile constatate pornind [i din acea

vreme. 
|n urma anchetei, procurorul a

constatat lipsa a 117 volume [i 28 de
foi volante, dintre care 71 de volume
lipsea cu des`vâr[ire. Totu[i, s-a constatat
c`, de fapt, 22 de volume fuseser` date
lips` \nc` din perioada anterior` lunii
noiembrie 1870. 

„Despre a[a-numitele
lipse am informat” 

Pe 13 septembrie 1876, lui Eminescu
i-a fost luat un interogatoriu de c`tre
procurorul din cadrul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i. 

„M` numesc Mihai Eminescu, am
vârsta de 28 de ani, sunt n`scut \n
jude]ul Boto[ani, cu domiciliul luat \n
Jassy (Ia[i - n.r.). Nu am mai fost dat
judec`]ii. Am intrat \n serviciu ca
bibliotecar \n Biblioteca Central` la luna
septembrie 1874”, declar` Eminescu \n
fa]a procurorului. 

Mai apoi, magistratul \l \ntreab` pe
ce baz` a preluat gestiunea de la fostul
[ef al bibliotecii. „Cu ce regul` a]i luat
pe sam` biblioteca de la fostul bibliotecar,
Bodn`r`scu?”, \ntreab` procurorul ie[ean. 

R`spunsul poetului vine de \ndat`:
„Eu nu am luat biblioteca cu proces-
verbal de primire, pentru ca, mai \ntâi,
s` o num`r. |n vremea num`r`rii,

constatând lipse, am num`rat din nou,
[tergând din lista c`r]ilor lips` pe cele
aflate. Cu toate acestea, nici acuma
n’am f`cut proces-verbal, c`ci pân` \n
prezent nu sunt convins c` c`r]ile \n
gestiune lipsesc \ntr’adev`r. Dup` a mea
p`rere, sistemul vicios de ]inere a
bibliotecii produce aparen]a acestei lipse.
La plecare, eu am semnat un proces-
verbal, semnat de mine. Acest proces-
verbal constata num`rul opiselor [i
volumelor. Despre a[a-numitele lipse
am informat, de asemenea.” 

„Am utilizat dou`
scaune...” 

|n continuare, Eminescu este \ntrebat
de procuror despre obiectele de mobilier
folosite de el. „|n timpul serviciului
meu, am utilizat dou` scaune, o mas`,
un dulap nou, \ns` prea strâmt pentru
c`r]i, [i unul vechiu, care nu avea
trebuin]`. Toate acestea le-am \napoiat
f`r` soma]iune, \n afar` de dulapul
vechiu, pe care l-am trimis dup` soma]iune
[i despre care bibliotecarul p`streaz`
[i az quitan]a mea. Am avut trebuin]`
zilnic de dou` feluri de c`r]i: biografii
a b`rba]ilor din România pentru colaborarea
la dic]ionariul enciclopedic [i c`r]i de
proz` [i poezie, pentru culegerea buc`]ilor
necesare pentru o carte de lectur`.
Numai c`r]i de aceste le-am luat f`r`
a le trece \n catalog, avend de ele
trebuin]` pe foarte pu]in timp. Toate
celelalte, chiar pentru uzul meu, le luam
cu trecere \n catalog”, a replicat Eminescu. 

Acesta a mai spus c`, drept prob`,
p`streaz` coresponden]a pe care a purtat-
o \n perioada respectiv`. De asemenea,
el a mai explicat c` nu a avut nevoie
de c`r]ile care lipseau. „Mare parte din
c`r]ile lips` sunt scrise \n limba greac`
veche [i modern`. Ele nu mi-au trebuit,
pentru c` nu pricep de loc aceast`
limb`. Altele sunt din ramuri de [tiin]`
exact`, cu care asemenea nu m` ocup.
Prin urmare, n’am putut lua asemenea
c`r]i, care nu-mi trebuiau la nimic`!”,
a subliniat marele poet. 

La interogatoriu, Eminescu a mai
precizat c` era imposibil „de a se lua
\n seam` lipsuri” [i s-a limitat s` numere

de trei ori c`r]ile [i celelalte efecte,
afirmând c` nu [i-a putut face convingerea
c` lipse[te ceva. 

Prim-procurorul i-a mai spus c`
ministrul afirm` c` actualul bibliotecar
a constatat o lips` de 93 de volume [i
45 de volume \mprumutate [i nerestituite
[i mai multe numere de foi periodice.
„|n timpul cât am servit eu nu s-a
pierdut nici un volum. Nu cred c` este
sincer` rela]iunea f`cut` ministerului”,
a subliniat Mihai Eminescu. 

De remarcat este faptul c` ancheta
se desf`[ura la o lun` dup` ce Eminescu
participase la Ipote[ti la \nmormântarea
mamei sale, Raluca Eminovici.  

Tot la 13 septembrie 1876, acela[i
procuror, Teodor Mândru, l-a interogat
[i pe predecesorul lui Eminescu, Samson
Bodn`r`scu, ce fusese bibliotecar \n
perioada noiembrie 1870 – septembrie
1874. Acesta a afirmat c` Eminescu a
vrut „s` confec]ioneze un catalog general
[i complet”. 

Sus]inere
necondi]ionat` din
partea lui Maiorescu 

|n urma scandalului [i a demiterii
sale, Titu Maiorescu nu a renun]at s`
\l sus]in` pe Eminescu. Astfel, Maiorescu
\l nume[te ulterior revizor [colar pentru
jude]ele Ia[i [i Vaslui. {i de pe acest
post va fi destituit. De aceast` dat`,
decizia vine ca urmare a unor cauze
exclusiv politice, mai exact ca urmare
a c`derii Guvernului conservator. |n
perioada \n care a ocupat postul de
revizor [colar, Mihai Eminescu a f`cut
eforturi considerabile pentru a introduce
\n manualele [colare a c`r]ilor celui
mai bun prieten al s`u, Ion Creang`. 

Potrivit documentelor [i m`rturiilor
din acea perioad`, Eminescu nu a sc`pat
nici dup` aceast` dat` de [icane ce
f`ceau parte din practicile politicianiste.
De remarcat este faptul c` necazurile
poetului au ap`rut nu doar ca urmare
a prieteniei sale cu Titu Maiorescu sau
cu alte personalit`]i ale vremii, ci [i
din cauza articolelor sale referitoare la
politica din acele timpuri. 

Ciprian NEDELCU

Exploziv! Cel mai cunoscut român,
audiat de procurorii ie[eni! Detalii
[oc din interogatoriul la care a fost
supus acesta! 
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Un adev`rat dezastru se poate abate asupra
municipiului Ia[i. De[i \n ora[ sunt sute de cl`diri
care prezint` un risc ridicat la un eventual cutremur
major, consolidarea acestora bate pasul pe loc.
Municipiul nu are fonduri suficiente pentru a
consolida fiecare imobil, \n parte. De[i s-au tot
f`cut solicit`ri \n ultimii ani c`tre Guvern pentru
alocarea de fonduri \n baza unor programe speciale,
sumele au fost insuficiente.

Blocuri pe num`rate 

|n ultimii trei ani, Ia[ul aproape c` a fost uitat
de c`tre Guvern la acest capitol. |n anul 2016 nu
s-a alocat nici m`car un leu pentru refacerea
cl`dirilor care au structura de rezisten]` [ubrezit`.
|n anul 2017 s-au alocat abia 500 mii lei pentru
consolidarea a [ase blocuri de pe {oseaua Na]ional`.
A fost \ns` vorba doar de proiectarea lucr`rilor
[i nu de consolidare. Au fost luate \n calcul
blocurile A1 de la nr. 184, A2 de la nr 184, C1
de la nr 186, C2 de la nr 188. |n aceast` sum`
au mai intrat [i C3 de la nr. 190 [i blocul C4 de
la nr.192.  

|n anul 2018, pentru cele [ase tronsoane s-
au mai alocat alte 1.3 milioane lei. Banii s-au dus
tot pe proiectarea lucr`rilor de interven]ie. Pentru
anul \n curs nu s-a mai alocat nici un leu la acest
capitol. 

„Programele anuale se elaboreaz` de Ministerul
Dezvolt`rii Regionale, \n baza propunerilor
fundamentale de Consiliul General al municipiului
Bucure[]i [i de consiliile jude]ene [i avizate de
comitetele jude]ene pentru situa]ii de urgen]`.
Verific`ri se fac [i de Comisia Na]ional` de
Inginerie Seismic`. |n programele anuale de ac]iuni
privind proiectarea [i execu]ia lucr`rilor de interven]ie
pentru reducerea riscului seismic se includ
construc]iile cu destina]ia de locuin]` multietajate.
Acestea sunt \ncadrate prin raport de expertiz`
tehnic` \n clasa I de risc seismic.

Primarii municipiilor, ora[elor [i comunelor
ac]ioneaz` pentru identificarea [i inventarierea
construc]iilor existente. Este vorba de cele care
prezint` niveluri insuficiente de protec]ie la ac]iuni
seismice, degrad`ri sau avarieri \n urma unor
ac]iuni seismice”, se arat` \n adresa Ministerului
Dezvolt`rii. 

Cele mai multe imobile 
sunt \n cartierele T`t`ra[i,
Podu de Piatr`

Dup` 1990, municipalitatea a expertizat peste
400 cl`diri din punct de vedere al riscului seismic.
Mai mult de jum`tate dintre acestea au un grad
seismic ridicat. |n cazul producerii unui cutremur
puternic, aceste imobile sunt primele care vor fi
distruse. Cele mai multe cl`diri cu bulin` ro[ie
sunt blocurile din cartierele T`t`ra[i, Bucium,
P`curari [i Dimitrie Cantemir. Ora[ul nu are
fonduri suficiente pentru a acoperi toate imobilele
cu bulin`. Cu toate acestea, nici Guvernul nu a
alocat suficiente fonduri pentru nevoile ora[ului.  

Cele mai multe imobile de acest gen sunt \n
T`t`ra[i [i Podu de Piatr`. Acestea au fost ridicate
\n urm` cu peste 40 de ani. Pe de alt` parte, \n
baza unui raport, autorit`]ile ie[ene au scos la
iveal` mai multe aspecte negative. Astfel, \n Ia[i
sunt sute de imobile care prezint` un grad ridicat
de pr`bu[ire \n caz de cutremur. Peste 60 dintre
ele au fost incluse \n zona de risc seismic cel mai
ridicat. O eventual` mi[care a p`mântului ar putea

fi înso]it` de apari]ia unor fluidiz`ri, tas`ri sau
chiar surp`ri de terenuri. |n Ia[i, riscul este cu
atât mai mare cu cât versan]ii sunt complet instabili.

Guvernul d` vina pe prim`rie

|n plus, de la Guvern se arat` c` nici prim`ria
nu a cerut bani. „Pentru municipiul Ia[i nu au
fost primite solicit`ri privind includerea imobilelor
\ncadrate prin raport de expertiz` tehnic` \n clasa
I de risc seismic \n programul de ac]iuni pe anul
2020. Date [i informa]ii referitoare la stadiul
elabor`rii proiect`rii [i execu]iei lucr`rilor de
consolidare la cl`dirile de locuit nominalizate \n
programul anual de ac]iuni, precum [i motivele
punctuale pentru care nu este \nceput`/finalizat`
proiectarea, respectiv execu]ia lucr`rilor de consolidare
se pot ob]ine de la Prim`ria municipiului la[i.
Potrivit prevederilor legale \n vigoare, prim`ria
gestionez` ac]iunile privind elaborarea proiect`rii,
respectiv contractarea, execu]ia [i recep]ia lucr`rilor
de consolidare”, se mai arat` \n adresa respectiv`.

Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Fiecare e pe turta lui! Feri]i-v\ ca dracul de t\mâie de aceste blocuri 
din Ia[i! Sunt primele care vor c\dea chiar [i la cel mai mic cutremur!

w Cu toate c` nu au fost f`cute \nc` raport`ri oficiale, popula]ia
simte pe propria piele scumpirile \nregistrate \n ultima perioad`
la produsele de mor`rit [i panifica]ie

w Fa]` de \nceputul anului, fiecare ie[ean trebuie s` scoat` din
buzunar cu aproape 20 procente mai mul]i bani pentru a-[i
cump`ra alimentul de baz`

w Asta se \ntâmpl` \n condi]iile \n care, cel pu]in la nivelul
jude]ului Ia[i, produc]ia de grâu a fost una record \n ultimii doi
ani, iar agricultorii nu au majorat pre]ul cerealelor

w |n vreme ce produc`torii sus]in c` nu au fost f`cute scumpiri
\n ultimii 2-3 ani, ace[tia arat` cu degetul spre comercian]i [i
speculan]i, care au majorat pre]ul pâinii dup` bunul plac

Popula]ia simte pe propria piele major`rile de
pre]uri \n ceea ce prive[te produsele de mor`rit
[i panifica]ie. Fa]` de \nceputul anului, la nivelul
lunii noiembrie 2019, fiecare ie[ean trebuie s`
scoat` din buzunar cu aproape 15-20 la sut` mai
mul]i bani pentru alimentul de baz`. 

Aceste major`ri de pre]uri de pe rafturile
magazinelor sunt f`cute \n contextul \n care atât
agricultorii, cât [i produc`torii/brutarii nu au majorat
costurile de produc]ie [i vânzare. Totodat`, fa]` de
anul trecut, recolta de cereale este oarecum
asem`n`toare. „|n ceea ce prive[te diferen]a fa]`
de anul trecut la recolta de grâu, nu putem spune
c` sunt diferen]e prea mari. |n unele zone, recolta
a fost afectat` de condi]iile meteorologice, dar [i
a[a, pre]urile nu s-au modificat. Costurile sunt
aproape acelea[i \n ceea ce prive[te cultivarea [i
recoltarea cerealelor. Am reu[it s` acoperim pe
parcursul ultimului an pierderile cu veniturile, a[a
c` nu s-a ajuns la scumpiri”, a explicat fermierul
ie[ean Aurel Placinschi, director Agricola 93’ }ig`na[i.

Agricultorii [i brutarii
procedeaz` la fel ca acum 3 ani

Se pare c` pe acest sector nu au fost \nregistrate
modific`ri semnificative \n ceea ce prive[te costurile

de produc]ie \n ultimii 3-4 ani. Chiar [i a[a \ns`,
pre]ul pâinii pl`tit de consumatorul final a crescut
semnificativ \n tot acest timp. „Pre]ul grâului este
relativ acela[i ca [i anul trecut. Anul acesta am
vândut aproape 4 mii de tone de grâu la un pre]
de 0,65 - 0,7 lei/ kg. |n trecut, când am avut
pre]uri mult mai mici, chiar derizorii, ei tot au
scumpit pâinea. |n ultimii 3-4 ani a fost stabilitate
pe pia]`. {i impulsurile, cum sunt semin]ele,
\ngr`[`mântul, pesticidele - \n cazul acestora nu
au fost f`cute mari modific`ri \n ultimii 3-4 ani”,
a explicat Ioan Buimac, administrator al Agralmixt.

Costurile de produc]ie nu s-au
majorat semnificativ

Produc`torii de pâine sus]in c` ei nu au
majorat pre]urile de o perioad` \ndelungat`. Asta
se \ntâmpl` deoarece costurile de produc]ie nu
au fost modificate seminificativ \n a[a fel \ncât
produsul final s` fie scumpit \nainte de a fi vândut
comercian]ilor. „Pre]urile la pâine nu s-au majorat
de mult timp \n ceea ce prive[te produc`torul.
Nu au fost f`cute modific`ri importante \n acest
sens de o lung` perioad` [i nu au fost necesare
scumpiri. Costurile de produc]ie au r`mas aproape
acelea[i ca [i anul trecut, nici major`rile salariale

nu ne-au \mpins s` m`rim pre]ul pâinii”, a explicat
Ionel Vatamanu din cadrul }ac-}ac SRL.

Cine fixeaz` pre]ul 
pâinii de la raft?

Marii agricultori din jude]ul Ia[i explic` faptul
c` un cultivator de cereale este un mic pion \n
aceast` industrie, la fel cum este [i preparatorul
de pâine. Ace[tia nu fixeaz` pre]ul final al produsului,
care este stabilit \n cele din urm` de marii
comercian]i. „Nu cred c` fermierul influen]eaz`
pre]ul final al pâinii, noi suntem prea mici \n
acest lan]. {i produc`torul propriu-zis, adic` brutarul,
este doar o parte din aceast` industrie. Din cauza
celorlal]i care sunt pe traseu s-a scumpit pre]ul
pâinii \n magazine. Comercian]ii sunt cei care au
f`cut diferen]a de pre]. Mai exist` [i influen]a
altor intermediari, transportatori sau cei cu depozite,
dar comerciantul are cuvântul cel mai important
când vine vorba de pre]ul final”, a mai explicat
Ioan Buimac, administrator Agralmixt.

Modificarea salariului minim pe
economie face schimb`ri mari

Unul dintre cei mai mari produc`tori de
produse de mor`rit [i panifica]ie din zona Moldovei

explic` faptul c` cea mai mare influen]` a pre]ului
final este dat` de salariul minim pe economie.
Reprezentan]ii Panifcom Ia[i sus]in c` exist` o
tendin]` ca la fiecare \nceput de an s` fie \nregistrate
scumpiri semnificative le pre]ul pâinii, iar asta
odat` cu modific`rile salariale.

„Au fost mai ales modific`ri venite odat` cu
majorarea salariului minim pe economie. To]i
operatorii au fost afecta]i de aceste m`suri, \n
special cei cu un num`r mare de angaja]i. Acest
lucru a avut [i un impact asupra furnizorilor de
utilit`]i, care au majorat de asemenea pre]urile”,
a explicat Cristina Potolinc`, director executiv al
Panifcom Ia[i.

Se pare c` aceea[i tendin]` de majorare a
pre]urilor va fi urmat` [i anul viitor dac` nu vor
ap`rea surprize pe pia]`. 

„Este foarte important dac` contractele sunt
semnate la final de an sau nu. De obicei, la fiecare
\nceput de an se fac major`ri semnificative de
pre], asta mai ales \n paralel cu modificarea
salariului minim pe economie. |ncerc`m s` adapt`m
pre]ul la noile costuri. Cred c` vor fi acelea[i
tendin]e [i anul viitor”, a mai explicat directorul
executiv al Panifcom.

Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

Iat\ cine controleaz\ pre]ul celui mai
consumat produs din magazine: Pu]ini
ie[eni [tiau despre companiile care au pus
st\pânire pe pia]\
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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 Ez`reni, 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 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. 

PF, vând apartament cu 3
camere, SD, \n cartierul
Metalurgie, \mbun`t`]iri, izola]ie,
central` termic`, etaj 1 din 4 pe
mijloc. Pre] 54000 Euro
negociabil. Rela]ii la:
0724.343546. 

Vând cas` \n comuna Ruginoasa,
str. {tefan cel Tân`r, 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.

|NCHIRIERI

Persoan` fizic`, \nchiriez
apartament 3 camere
decomandate, 70 mp la Rond 28
(Biserica Sfântul Nectarie -
Cartierul ACB). Pre] 400 de euro
nenegociabil. Tel.: 0784233183

|nchiriez apartament, pre]
negociabil, pentru persoane
serioase, 3 camere, UM<G<P<
TMP, mobilat [i utilat, \n Pia]a
Unirii, lâng` Cinema Republica!
Pre] 200 de euro plus avans 3 luni,
garan]ie. Telefon: 0754.316.115.

Ofer spre \nchiriere spa]ii pentru
birouri [i depozit situate \n Ia[i,
str. C.A. Rosetti, nr.12-14 [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 e-
mail: 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 - TRANSPORT 

Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato de
2.0To(12mc), Mercedes Atego de
7.5 To (40 mc) pe orice tip de
marf` inclusiv refrigerate cât [i
congelate. Mut`ri Apartamente,
Garsoniere, sedii de Firm`,
Bagaje. Asigur`m MANIPULAN}I
la cererea clientului. Asigur`m [i
depozitare permanent` cât [i
temporar`. Toate pre]urile sunt
negociabile \ncepând de la 0.9 lei
pe km. Cursa local` \ncepând de
la 50 lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285. 

Efectu`m: - transport marf` -
servicii MUTåRI - garsonier` -
apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N ROMÅNIA

{I |N STRåINåTATE cu sau f`r`
manipulan]i; demontat [i
remontat mobilier, \mpachet`ri,
\nfolierea mobilei [i alte servicii la
cerere. Transport cu dube
supra\n`l]ate [i camioane
Mercedes, Sprinter, ATEGO,
IVECO, FORD (CAROSATE sau
cu PRELATå) cu sau f`r` lift de 1
t, 2 t, 3 t, 4 t, 5 t. Pre]uri
negociabile - CALCUL COST
INFORMATIV GRATIS. Eliber`m
documente la cerere. OFER
SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137. 

SERVICII 

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Profesional cu tehnologie de
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
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 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 ROXANA-
ALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com .
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc) ,
CONFLICTE COMERCIALE;
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,
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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 

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.

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.

Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`, MAXWELL
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
0771.623993;
gabi.green@yahoo.com.

Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i
experien]` precizat`, TIMTEX
SRL. Rela]ii la: 0745.750421;
timtexsrl@yahoo.com. 

Muncitor necalificat \n zootehnie,
studii medii, EXPERIENTA MULS
MANUAL CAPRE/OI FORTUNA
ZOOTEHNIC SRL 0783019122;
stefan@fortuna-grup.ro

Muncitor necalificat la asamblarea
montarea pieselor, studii medii,

[coala general`, f`r` experien]`
precizat`, MOBILEC TRUST SRL.
Rela]ii la: 0755.374922;
office@mobilectrust.ro.

Muncitor necalificat la asamblarea
montarea pieselor, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
WEISSING SRL. Rela]ii la:
0788.309649; 0744.894749;
office@weissing.ro.

Muncitor necalificat la spargerea
[i t`ierea materialelor de
construc]ii, studii
genera/medii/profesionale; cu/f`r`
experien]`, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742.129778;
0721.409622; 0772.169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Muncitor necalificat pentru pal,
studii/f`r` studii, cu
experien]`/f`r` experien]`,
ROBERTO CRISTIANO SRL.
Rela]ii la: 0371.101110;
0744.577767;
roberto.conta@yahoo.com.

Muncitor necalificat pentru
tapi]eriei, studii/f`r` studii, cu
experien]`/f`r` experien]`,
ROBERTO CRISTIANO SRL.
Rela]ii la: 0371.101110;
0744.577767;
roberto.conta@yahoo.com.

Muncitor necalificat turn`torie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232.231222; 0744.546799;
rancon93@yahoo.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
REZISTOTERM SRL. Rela]ii la:
0232.232015;
rezistoterm@yahoo.com.

Operator calculator electronic [i
re]ele, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, SIGNAL UP
SRL. Rela]ii la: 0741.993211.

Operator CNC, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CROSS
WORK SRL. Rela]ii la:
0232.242811; office@edurom.ro.

Operator CNC, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0232.232303;
personal.ro@omcomould.com.

Operator CNC, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WEISSING
SRL. Rela]ii la: 0788.309649;
0744.894749; office@weissing.ro.

Operator echipamente (tipograf
print digital [i offset), studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
WEISSING SRL. Rela]ii la:
0788.309649; 0744.894749;
office@weissing.ro.

Operator introducere, validare [i
prelucrare date, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, SIGNAL UP
SRL 0741.993211.

Operator introducere, validare [i
prelucrare date, studii
medii/superioare, constituie
avantaj experien]a, cuno[tin]e
ADOBE, PHOTOSHOP sau
COREL, utilizarea platformei
MAGENTO, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332.407853;
0232.233993,
cris@frarominternational.ro.

LOCURI DE MUNCå 

GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu experien]`
\n condi]ii salariale avantajoase.
CV-urile se pot trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.

CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL |NCåL}åMINTE
LA DOMICILIU. INFORMA}II LA
TELEFON: 0766.815.253.

SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.

Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.

SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I SUDORI
CONFEC}II METALICE {I }EAVå.
REL. LA TEL/FAX: 0348.445460.

SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.

Companie specializat`, angajeaz`
operatori de cur`]enie pentru
sedii bancare \n Ia[i. Salariu
atractiv, contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la num`rul
de telefon: 0751.113.011.

Suha Mobila Iasi, angajam
montator mobilier din PAL si MDF.
Cerinte: Montaj mobilier PAL/
MDF. Experienta de productie sau
montaj mobilier PAL/ MDF / lemn
masiv constituie un avantaj.
(salariu negociabil) Oferim carte
de munca. Program 8:00-16:00.
Responsabilitati: monteaza
mobilierul în atelier; monteaza
mobilierul la clientii din Iasi;
lucreaza ca operator pe utilajele
noastre. Salariul 1500 lei-3000 lei.
Permisul de conducere si orice
forma de invatamânt terminata cu
data de 01.01.2013 prezinta un
avantaj. Pentru detalii contactati-
ne telefonic: 0787.627.228.

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.

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour -
Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile / activitatile:
-CONFEC}IONERI {I /SAU
MUNCITORI NECALIFICA}I |N
CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de mas`;
-decontare cheltuieli transport; -
alte avantaje prev`zute \n

contractul colectiv de munc`.
Rela]ii suplimentare se ob]in la
sediul firmei sau la telefon:
0232.231478, 0232.277953
INT.166.

Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6 zile
pe s`pt`mân`; Nivel englez`-
\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI. 

ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011. 

SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro. 

Angaj`m vânz`toare pentru rulot`
preparate din carne, zona Dacia-
Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856. 

Angaj`m [ofer tir pentru transport
na]ional [i interna]ional 1900-
2100 Euro, contact
0758.558411. 

Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607. 

Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691. 

Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex). 

SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro. 

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 CV-
uri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987. 

Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria B
[i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun` conduit`,
seriozitate [i punctualitate.
Specifica]ii job: Mut`ri de
locuin]e; Livrare [i asamblare
mobilier. Program Luni-
Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; -
Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare
de la fostul angajator pe
adresa de email
sorin@sofastremovals.co.uk. 

Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445. 

SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis auto
categoria B. Rel. suplim. la tel.
0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro. 

POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676. 

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 imobile, studii
medii/superioare, experien]` 1 an,
BELLA LICCA INTERNATIONAL
SRL. Rela]ii la: 0740.260715;
0729.980105;
marianaflorea64@yahoo.com.

Administrator imobile, atestat, cu
experien]`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI P.T.6. Rela]ii la:
0746.8317651.

Agent comercial, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, PROMO
PARTNER SRL. Rela]ii la:
0740.234040;
carmen@promotop.eu.

Agent comercial, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
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PROMOBRAND. Rela]ii la:
0740.234040;
carmen@promotop.eu.

Agent comercial, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
PROMOTREND. Rela]ii la:
0740.234040;
carmen@promotop.eu.

Agent cur`]enie, persoan` peste
45 ani, experien]` 5 ani, ALMADA
CLEANING SRL. Rela]ii la:
0748.188988;
almadacleaning@gmail.com.

Agent cur`]enie cl`diri, f`r` studii
[i experien]` precizate, AKT SES
SRL. Rela]ii la: 0725.915723;
aktses@yahoo.ro.

Agent de securitate, studii medii,
atestat, f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt pentru Ia[i [i
Suceava, COMPANIA DE PAZA
PANTERA SRL. Rela]ii la:
0232.219911;
pantera.security@gmail.com.

Agent de securitate, studii medii,
atestat, f`r` experien]` precizat`,
FORTUNA SECURITY SRL.
Rela]ii la: 0783.019122;
paza@fortuna-grup.ro.

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 securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Ia[i. Rela]ii la: ORION
SECURITY SRL 0747185751;
office@orionsecurity.ro. 

Agent de securitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, SCUTUM
TEAM GUARD SRL. Rela]ii la:
0771.338508;
scutumteamguard.office@yahoo.c
om. 

Agent de securitate, studii medii,
calificare, experien]` 1 an, SGS
SECURITY GROUP SERVICES
SRL. Rela]ii la: 0744.599295;
office@sgs-security.ro.

Agent de securitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, VOG
PROTECTION SISTEM SRL.
Rela]ii la: 0740.017427. 

Agent de turism, studii
superioare, absolvent promo]ia
2019, EUROPA TRADE SRL.
Rela]ii la: 0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com. 

Agent de vânz`ri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
AGROPAN IMPEX SRL. Rela]ii la:
0232.233441; 0232.310071;
hr@panifcom.ro.

Agent de vânz`ri, studii medii, cu
experien]`, permis categ.B,
DENY INTERNATIONAL
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0758.878787; office@zeh.ro.

Agent de vânz`ri RENT A CAR,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, permis categ.B,
FAST&EASY RENT SRL. Rela]ii
la: 0752.112540;
simonafedorciuc@gmail.com.

Agent imobiliar, studii medii,
permis categ.B, bun utilizator al
limbii române scris [i citit, MIO
EXPRES SRL. Rela]ii la:
0755.466247;
imobis.iasi@remax.ro.

Agent imobiliar, studii
medii/superioare, permis categ.B,
limba englez`, nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746.295779; 0232.224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.

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, f`r` studii [i
experien]` precizate, GREEN
FLASH TECH SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la:
spinjobs@spingrouphr.ro.

Agent transport valori, studii
genera/studii/profesionale; cu/f`r`
experien]`, C.N. POSTA
ROMANA. Rela]ii la:
0232.242942
is.resurseumane@posta-
romana.ro. 

Agent vânz`ri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CENTRU
DE PRINT IASI SRL. Rela]ii la:
0725.071918; stefanovici-
ion@gmail.com. 

Ajutor buc`tar, f`r` studii [i
experien]` precizate, EOS
RESIDENCE SRL. Rela]ii la:
0758.526153; office@eosclub.ro.

Ajutor buc`tar, studii medii, cu
experien]`, GRANPANINO SRL.
Rela]ii la: 0743.558787;
lilistancu2003@yahoo.com.

Ajutor buc`tar, studii medii,
experien]` 1 an, INDIANA SRL
(pct.lucru restaurant MOARA DE
FOC). Rela]ii la: 0745.100389;
0751.220924;
moaradefoc@yahoo.com.

Ajutor buc`tar, f`r` studii [i
experien]` precizate,
INTREPRINDEREA SOCIALA
CUIB SRL. Rela]ii la:
0745.767939; anca@maibine.eu.

Ajutor buc`tar, [coala
profesional`, absolvent 2018 sau
persoan` peste 45 ani,
PARTENZA SRL. Rela]ii la:
0332.803680; 0730.514000;
sava.luminita@yahoo.com.

Ajutor buc`tar, [coala general`,
f`r` experien]` precizata, PUB
AVANTAJ 2016 SRL. Rela]ii la:
0730.079640;
cccbur2016@gmail.com. 

Ajutor buc`tar, f`r` studii [i
experien]` precizate, REAL
GASTRO INVEST SRL. Rela]ii la:
0740.063936; 0783.157818;
ursuandreiflorin@gmail.com. 

Ajutor buc`tar, [coala general`,
f`r` experien]` precizata, ZET W
ZA’ATAR SRL. Rela]ii la:
0752.143045.

Ajutor buc`tar, studii medii, f`r`
experien]` precizata, BLUE
ACQUA MARINE SRL. Rela]ii la:
0747.376914;
blue.acqua.iasi@gmail.com. 

Animator socioeducativ, studii
liceale/superioare, f`r` experien]`
precizat`, EVOZPARTY SRL.
Rela]ii la: 0728.324000;
macoveic.lucian@yahoo.com. 

ARHIVAR, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728.173268;
emilianferrarru@gmail.com.

Arhivar, studii medii, experien]` 5
ani, TERMO SERVICE SA IASI.
Rela]ii la: 0232.212230;
contact@tsiasi.ro.

Arhivist debutant, studii
superioare, limba englez`
avansat, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746.295779;
0232.224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Asamblor, f`r` studii precizate,
cu sau f`r` experien]`, [i pentru
absoven]i, PUBMPS FACTORY
SRL. Rela]ii la: 0799.831321;
service@jet-clean.ro.

Asistent manager, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
PROMOBRAND. Rela]ii la:
0740.234040;
carmen@promotop.eu. 

Asistent manager, studii liceale,
f`r` experien]` precizat`, TWO
VISION SRL. Rela]ii la:
0744.811492;
twovisionsrl@gmail.com. 

Asistent medical generalist,
[coala postliceal`, experien]` 1
an, REMEDARO SRL. Rela]ii la:
0762.745776;
sulea_rodica@hahoo.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. 

Barman, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ART CLUB
90 SRL. Rela]ii la: 0745.898790. 

Barman, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CORSINI
RISTORANTE SRL. Rela]ii la:
0746.122762;
carmen.perju@caffecorsini.ro. 

Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, EOS RESIDENCE SRL.
Rela]ii la: 0758.526153;
office@eosclub.ro. 

Brutar, studii medii, experien]`
1/2 ani, AGROPAN IMPEX SRL.
Rela]ii la: 0232.233441;
0232.310071; hr@panifcom.ro.

Brutar, f`r` studii [i experien]`
precizat`, EXPERT ARINA SRL.
Rela]ii la: 0753.897953;
teoalinas@yahoo.com.

Brutar, studii medii, experien]` 2
ani, PANIFICATIE VLAD SRL.
Rela]ii la: 0740.162996;
butiuc.maria@yahoo.com.

Buc`tar, studii medii, FORTUNA
ZOOTEHNIC SRL. Rela]ii la:
0783.019122; stefan@fortuna-
grup.ro.

Buc`tar, studii medii, cu
experien]`, GRANPANINO SRL.
Rela]ii la: 0743.558787;
lilistancu2003@yahoo.com. 

Buc`tar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HOTEL
ORIZONT SRL. Rela]ii la:
0731.344110. 

Buc`tar, studii medii, experien]`
3 ani, INDIANA SRL (pct.lucru
restaurant MOARA DE FOC).
Rela]ii la: 0745.100389;
0751.220924;
moaradefoc@yahoo.com. 

Buc`tar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MOTEL
BUCIUM SRL. Rela]ii la:
0740.301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o. 

Buc`tar, [coala general`, f`r`
experien]` precizat`, PUB
AVANTAJ 2016 SRL. Rela]ii la:
0730.079640;
cccbur2016@gmail.com. 

Buc`tar, f`r` studii [i experien]`
precizat`, TAKEANDEAT SRL.
Rela]ii la: 0753.880366. 

Buc`tar, studii medii,
specialist/vegetarian/dietetician,
postul este pentru Timi[oara,
ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL
SRL. Rela]ii la: 0741.580249;
shanghai_restaurant@yahoo.com. 

C`lc`tor \mbr`c`minte, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, BLUE
MAGIC ART SRL. Rela]ii la:
0232.247399; 0741.187397;
0753.187396.

Camerist` hotel, [coala general`,
f`r` experien]` precizat`, CNC
INDUSTRY SRL. Rela]ii la:
0723.206865;
apartamentedelux@yahoo.com. 

Camerist` hotel, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HOTEL
ORIZONT SRL. Rela]ii la:
0731.344110. 

Camerist` hotel, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, II
COGALNICEANU DUMITRU.
Rela]ii la: 0724.502502;
cogalniceanudg@yahoo.com. 

Camerist` hotel, studii medii,
experien]` 1 an, INDIANA SRL
(HOTEL INDIANA). Rela]ii la:
0755.085563. 

Cartator cartare preliminar`, studii
genera/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`, C.N. POSTA
ROMANA. Rela]ii la:
0232.242942
is.resurseumane@posta-
romana.ro.

Casier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, postul este
pentru Timi[oara, ZHONGMIN
WIN INDUSTRIAL SRL. Rela]ii la:
0741.580249;
shanghai_restaurant@yahoo.com.

Circularist la t`iat lemne de foc,
f`r` studii [i experien]` precizate,
AGROCOM FOREST SRL. Rela]ii
la: 0746.928494;
agrocomforest@yahoo.com.

Coafor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MARY
BELLA STYLLISSIMO SRL. Rela]ii
la: 0746.494796;
roberto.conta@yahoo.com. 

Coafor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, REIGN
SALON SRL. Rela]ii la:

0749.253031;
contact.reignsalon@gmail.com.

Coafor, studii medii, experien]` 3
ani, SALON GEORGYA SRL.
Rela]ii la: 0757.176528;
mangalagiu_georgiana@yahoo.co
m.

Cofetar, studii medii, experien]` 2
ani, ALEBECA SRL. Rela]ii la:
0742.482604;
cofetariapetro@yahoo.com.

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, CONFECTII
INTEGRATE MOLDOVA SRL.
Rela]ii la: 0232.415793;
0232.415792; tpopa@cimiasi.ro. 

Confec]ioner, [coala profesional`,
f`r` experien]` precizat`,
CRISTIAN ABC SRL. Rela]ii la:
0232.217037;
office@cristianabc.ro.

Confec]ioner, [coala profesional`,
f`r` experien]` precizat`,
MARYMOD PRODUCTION SRL.
Rela]ii la: 0740.757250;
apavaloaim@yahoo.com.

Confec]ioner, studii/f`r` studii, cu
experien]`/f`r` experien]`,
ROBERTO CRISTIANO SRL.
Rela]ii la: 0371.101110;
0744.577767;
roberto.conta@yahoo.com.

Confec]ioner, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, 3 posturi
sunt pentru persoane cu
dizabilit`]i, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232.241127;
stefanaprotec@gmail.com.

Confec]ioner (ma[in` SIMPLA),
f`r` studii precizate, experien]` 1
an, BLUE MAGIC ART SRL.
Rela]ii la: 0232.247399;
0741.187397; 0753.187396.

Confec]ioner (ma[in` TRIPLOK),
f`r` studii precizate, experien]` 1
an, BLUE MAGIC ART SRL.
Rela]ii la: 0232.247399;
0741.187397; 0753.187396.

Confec]ioner asamblor articole
din textile, 10 clase, f`r` studii
precizate, BENCOMAR SRL.
Rela]ii la: 0747.521619;
movila_costel72@yahoo.com. 

Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 5 ani, MEILI THE
BRAND SRL. Rela]ii la:
0751.547141;
discaanamaria@yahoo.com.

Confec]ioner montator produse
din lemn, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Rela]ii la: 0720.686352. 

Confec]ioner, prelucrator \n
industria textil`, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
PERFECT CARPETS SRL. Rela]ii
la: 0332.803968; 0332.803967;
georgiana.pintilescu@covor-
online.ro. 

Consilier juridic debutant, studii
superioare; cuno[tin]e de limba
englez` [i francez`,



PUBLICITATEMar]i, 19 noiembrie13

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

MICA PUBLICITATE
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.

Consilier juridic debutant, studii
superioare, absolvent 2018, limba
englez` avansat, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746.295779; 0232.224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Consultant \n management, studii
superioare, proasp`t absolvent,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732.946177;
calorisave@gmail.com. 

Contabil, studii superioare,
experien]` min.3 ani \n calcularea
salariilor, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746.295847; 0332.818587;
spinjobs@spingrouphr.ro. 

Contabil, studii medii de
specialitate, contabilitate primar`,
f`r` experien]` precizat`,
FORTUNA ZOOTEHNIC SRL.
Rela]ii la: 0783.019122;
stefan@fortuna-grup.ro.

Contabil, studii medii/superioare,
experien]a constituie avantaj,
cuno[tin]e SOFT NEXUS ERP,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332.407853;
0232.233993,
cris@frarominternational.ro.

Contabil [ef, studii
medii/superioare, experien]` 1 an,
ASOCIATIA CASA DE AJUTOR
RECIPROC A PENSIONARILOR
TG.FRUMOS. Rela]ii la:
0723.639309. 

Controlor calitate, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, BLUE
MAGIC ART SRL. Rela]ii la:
0232.247399; 0741.187397;
0753.187396.

Cosmetician, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MARY
BELLA STYLLISSIMO SRL. Rela]ii
la: 0746.494796;
roberto.conta@yahoo.com. 

Cosmetician, studii superioare,
experien]` 3 ani, SALON
GEORGYA SRL. Rela]ii la:
0757.176528;
mangalagiu_georgiana@yahoo.co
m. 

Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, FORTUNA
ZOOTEHNIC SRL. Rela]ii la:
0783.019122; stefan@fortuna-
grup.ro.

Croitor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RUL FASHION
WORLD. Rela]ii la: 0738.821068. 

Curier, 8 clase, f`r` experien]`
precizat`, UNITED POST SRL.
Rela]ii la: 0761.217888;
united.post.iasi@gmail.com. 

Dietetician, diplom` de licen]`
specializarea nutri]ie [i dietetic`,
limba englez` nivel avansat,
pentru stagiatur`, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746.295779; 0232.224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Director restaurant, studii
superioare, experien]` 3 ani,
MOTEL BUCIUM SRL. Rela]ii la:
0740.301722;

resurseumane@grandhoteltraian.r
o. 

Director tehnic, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732.946177;
calorisave@gmail.com. 

Dispecer centru de comanda,
studii medii, calificare, experien]`
2 ani, SGS SECURITY GROUP
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0744.599295; office@sgs-
security.ro. 

Dulgher, califiare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232.211730; office@elmar.ro.

Dulgher, studii medii, experien]` 1
an, MCX BUILDING CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0756.516256;
mcxconstruct@gmail.com.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.ro.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii genera/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL. Rela]ii
la: 0742.129778; 0721.409622;
0772.169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Dulgher restaurator, calificare,
f`r` experien]` precizat`,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232.230694;
mariana.stefan@conestiasi.ro. 

Dulgher restaurator, studii medii,
cu experien]`, GABI&COV
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0746.932509;
rusug8977@gmail.com. 

Electrician, studii medii,
experien]` 1/2 ani, AGROPAN
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0232.233441; 0232.310071;
hr@panifcom.ro.

Electrician, studii medii,
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332.411852;
0332.411853;
office@greenfiber.ro.

Electrician, studii medii,
autorizare, experien]` 1 an,
permis categ.B, SEDCOM LIBRIS
SA. Rela]ii la: 0232.234582;
0232.233080;
sedcom_ru@sedcom.ro. 

Electrician, calificare, f`r`
experien]` precizat`, SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232.267392; 0232.277650;
office@spiasi.ro. 

Electrician construc]ii civile [i
industriale, studii de specialitate,
f`r` experien]` precizat`, SMART
ELECTICAL EQUIPMENT SRL.
Rela]ii la: 0232.242141;office@e-
see.ro. 

Electrician \n construc]ii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, CONEST SA. Rela]ii la:
0232.230694;
mariana.stefan@conestiasi.ro.

Electrician \n construc]ii, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.

Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.ro.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 3 ani,
DEPANARI RAPIDE SRL. Rela]ii
la: 0770.655225;
contact@depanari-rapide.ro. 

Electrician \n construc]ii, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232.242141; office@e-see.ro.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt pentru Bucure[ti,
TRINC RO SOLUTIONS
INTEGRATOR SRL. Rela]ii la:
0787.888598; 0760.686685.

Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, CEREALCOM SA.
Rela]ii la: 0752.656656;
radu.mironescu@cerealcom-
bacau.ro; office@cerealcom-
bacau.ro. 

Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, CT PRESTATOR SRL.
Rela]ii la: 0745.502008;
mtcobzaru@yahoo.com.

Electromecanic, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, AGROPAN
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0232.233441; 0232.310071;
hr@panifcom.ro. 

Electromecanic, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CT
PRESTATOR SRL. Rela]ii la:
0745.502008;
mtcobzaru@yahoo.com.

Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, MARCO
BEN COMPANY. Rela]ii la:
0747.521619. 

Electronist, studii \n domeniu,
experien]` 3-5 ani, SCM GR.I
PRESTATIUNEA IASI. Rela]ii la:
0232.213492; 0723.659221;
prestatiuneaascensoare.elene@g
mail.com.

Factor prelucrator, studii
genera/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`, C.N. POSTA
ROMANA. Rela]ii la:
0232.242942
is.resurseumane@posta-
romana.ro. 

Facturist, studii medii/superioare,
experien]a constituie avantaj,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332.407853;
0232.233993,
cris@frarominternational.ro. 

Faian]ar, calificare, f`r`
experien]` precizat`, CONEST
SA. Rela]ii la: 0232.230694;
mariana.stefan@conestiasi.ro. 

Fasonator mecanic, calificare,
f`r` experien]` precizat`,
SERVICII PUBLICE IASI SA.
Rela]ii la: 0232.267392;
0232.277650; office@spiasi.ro. 

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizat`, AKT SES
SRL. Rela]ii la: 0725.915726;
aktses@yahoo.ro.

Femeie de serviciu, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, ALFA

CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722.346878;
alfaclear@rdslink.ro.

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
BRUTARIA MOLDOVENCEI SRL.
Rela]ii la: 0734.887702;
brutariamoldovencei@yahoo.com. 

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizat`, EOS
RESIDENCE SRL. Rela]ii la:
0758.526153; office@eosclub.ro. 

Femeie de serviciu, [coala
general` / peste 45 ani / f`r`
experien]` precizat`, FABRICA
DE FUM. Rela]ii la: 0757.533028
fabricadefum@gmail.com. 

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INDIANA
SRL (HOTEL INDIANA). Rela]ii la:
0755.085563

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INDIANA
SRL (PCT.LUCRU RESTAURANT
MOARA DE FOC). Rela]ii la:
0745.100389; 0751.220924;
moaradefoc@yahoo.com.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizat`,
INTREPRINDEREA SOCIALA
CUIB SRL. Rela]ii la:
0745.767939; anca@maibine.eu. 

Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0757.917176;
liliana.ionita@mobexpert.ro. 

Fierar, f`r` studii [i experien]`
precizate, MCX BUILDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756.516256;
mcxconstruct@gmail.com.

Fierar, studii medii, cu experien]`,
GABI&COV CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0746.932509;
rusug8977@gmail.com.

Fierar betonist, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.ro.

Fierar betonist, calificare,
experien]` 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232.211730;
office@elmar.ro.

Frezor universal, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232.247751;
office@exquisite.ro. 

Frizer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MARY
BELLA STYLLISSIMO SRL. Rela]ii
la: 0746.494796;
roberto.conta@yahoo.com. 

Frizer, studii medii, experien]` 3
ani, SALON GEORGYA SRL.
Rela]ii la: 0757.176528;
mangalagiu_georgiana@yahoo.co
m. 

Func]ionar administrativ, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
BLUE ACQUA MARINE SRL.
Rela]ii la: 0747.376914;
blue.acqua.iasi@gmail.com.

Inginer sisteme Func]ionar
administrativ, studii tehnice
medii/superioare, avantaj

autoriza]ie ISCIR, fochist categ.C,
TEHNOPOLIS SRL. Rela]ii la:
0332.102208; office@tehnopol-
is.ro.

Gaterist la t`iat bu[teni, studii
medii, experien]` 1 an,
AGROCOM FOREST SRL. Rela]ii
la: 0746.928494;
agrocomforest@yahoo.com.

Gazda club, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
SOLOPIANO SRL. Rela]ii la:
0740.316869;
gumene@yahoo.com

Getionar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, AGROPAN
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0232.233441; 0232.310071;
hr@panifcom.ro. 

Gestionar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ANO TERM
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0756.782701;
cristi@anoterminstal.ro. 

Imprimeur Gestionar depozit,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, ALD CLASS SRL.
Rela]ii la: 0756.038747. 

Gestionar depozit, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
PROMOTREND. Rela]ii la:
0740.234040;
carmen@promotop.eu.

Inc`rc`tor desc`rc`tor, f`r` studii
[i experien]` precizat`, IRAL
TRADING SRL. Rela]ii la:
0232.251119; 0723.536827;
moldova_general@yahoo.com. 

Infirmier`, studii medii, atestat
sau curs, f`r` experien]`
precizat`, DEBEO JOBS SRL.
Rela]ii la: 0332.401106;
office@debeojobs.com. 

Inginer CCIA, studii superioare /
f`r` experien]` precizat`,
COMPANIA CONSTRUCTII
FEROVIARE SA IASI. Rela]ii la:
0232.412333 ccf@cfm.ro. 

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

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, ELMAR
SRL. Rela]ii la: 0232.211730;
office@elmar.ro.

Inginer CCIA, studii superioare,
cu experien]`, GABI&COV
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0746.932509;
rusug8977@gmail.com.

Inginer CFDP, studii superioare /
f`r` experien]` precizat`,
COMPANIA CONSTRUCTII
FEROVIARE SA IASI. Rela]ii la:
0232.412333 ccf@cfm.ro. 

Inginer electronist, studii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, SMART ELECTICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232.242141;office@e-see.ro. 

Inginer electronist telecomunica]ii,
studii superioare, atestat ANRE
constituie avantaj, operare PC,
limba enlgez`, experien]` 1-2 ani,
MOBILIS SRL. Rela]ii la:
0232.250179;
liliana.lungu@mobilis.com.ro.
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Inginer energetician, 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 SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Inginer re]ele electrice, studii
superioare, experien]` 1 an,
DEPANARI RAPIDE SRL. Rela]ii
la: 0770.655225;
contact@depanari-rapide.ro.

Inginer sistem informatic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, WWW.D-SOFT-RO
SRL. Rela]ii la: 0758.664128;
office@d-soft.ro; hr@d-soft.ro. 

Inginer sisteme de securitate,
studii superioare, experien]` \n
instalare sistem detec]ie [i
semnalizare incendiu, efrac]ie,
atestat ANRE constituie avantaj,
operare PC, limba englez`,
experien]` 1-2 ani, MOBILIS SRL.
Rela]ii la: 0232.250179;
liliana.lungu@mobilis.com.ro.

de securitate, studii superioare,
calificare, experien]` 5 ani, SGS
SECURITY GROUP SERVICES
SRL. Rela]ii la: 0744.599295;
office@sgs-security.ro. 

Inginer zootehnist, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, FORTUNA
ZOOTEHNIC SRL. Rela]ii la:
0783.019122; stefan@fortuna-
grup.ro.

|ngrijitor b`trâni la domiciliu, studii
liceale, VIERU CATALINA. Rela]ii
la: 0746.061967;
cata_flo.vieru@yahoo.com. 

|ngrijitor cl`diri, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722.346878;
alfaclear@rdslink.ro.

|ngrijitor cl`diri, studii generale,
f`r` experien]` precizat`,
persoane peste 45 ani, ALPHA
CLEAN TEHNOLOGY SRL. Rela]ii
la: 0745.949071;
radu.oloeriu@yahoo.com.

|ngrijitor cl`diri, [coala general`,
f`r` experien]` precizat`, TERMO
SERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232.212230; contact@tsiasi.ro. 

|ngrijitor de copii, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPINU
CRISTINA. Rela]ii la:
0729.127935. 

|ngrijitor spa]ii hoteliere, f`r` studii
[i experien]` precizate, EOS
RESIDENCE SRL. Rela]ii la:
0758.526153; office@eosclub.ro. 

|ngrijitor spa]ii verzi, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232.242811;
office@edurom.ro. 

|ngrijitor spa]ii verzi, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, SERVICII PUBLICE IASI
SA. Rela]ii la: 0232.267392;
0232.277650; office@spiasi.ro. 

Inspector resurse umane, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,

SPIN GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
0746.295779; 0232.224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Inspector resurse umane, studii
de specialitate, cunoa[terea unei
limbi str`ine la nivel avansat,
operare PC, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0721.640485; 0746.295847;
0332.818587;
recrutare@spingrouphr.ro. 

Instalator, [coala profesional`,
experien]` 5 ani, TERMO
SERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232.212230; contact@tsiasi.ro.

Instalator ap` canal, 10 clase,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA DE LOCATARI PT.3,
GRADINARI. Rela]ii la:
0745.092268, 0332.415475;
aslocgradinari@rdslink.ro. 

Instalator instala]ii tehnico
sanitare [i de gaze, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.ro.

Instalator instala]ii tehnico
sanitare [i de gaze, studii medii,
experien]` 2 ani, MAT GRUP
CENTRALE SERVICE INSTALATII
SRL. Rela]ii la: 0748.607520;
plesu.tiberiu@gmail.com. 

Instalator instala]ii tehnico
sanitare [i de gaze, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
SERVICII PUBLICE IASI SA.
Rela]ii la: 0232.267392;
0232.277650 INT.110/114;
office@spiasi.ro.

Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
genera/medii/profesionale;
cu/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL. Rela]ii
la: 0742.129778; 0721.409622;
0772.169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Instalator ap` canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, CROSS
WORK SRL. Rela]ii la:
0232.242811; office@edurom.ro. 

|nv`]`tor, liceul pedagogic/
superioare-PIPP-educator
\nv`]`tor, UNIK KIDS SRL. Rela]ii
la: 0722.387624;
unikkidsiasi@gmail.com.

Kinetoterapeut, studii superioare,
absolvent 2018, FUNDATIA
PAPADIA. Rela]ii la:
0752.297404;
papadia@gmail.com. 

Laborant, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, AGROPAN
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0232.233441; 0232.310071;
hr@panifcom.ro. 

L`c`tu[ confec]ii metalice, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@das-
instalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
AGROPAN IMPEX SRL. Rela]ii la:
0232.233441; 0232.310071;
hr@panifcom.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732.946177;
calorisave@gmail.com. 

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332.411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro. 

L`c`tu[ mecanic, studii medii, cu
sau f`r` experien]`, [i pentru
absolven]i, PUBMPS FACTORY
SRL. Rela]ii la: 0799831321;
service@jet-clean.ro. 

Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ARHIVLEG
TIPO SRL. Rela]ii la:
0757.039959;
ilincabia@yahoo.com. 

Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728.173268;
emilianferrarru@gmail.com. 

Librar, studii umaniste, experien]`
1 an, SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii
la: 0232.234582; 0232.233080;
sedcomru@yahoo.com.

Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
cu experien]`, GRANPANINO
SRL. Rela]ii la: 0743.558787;
lilistancu2003@yahoo.com. 

Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INDIANA
SRL (PCT.LUCRU RESTAURANT
MOARA DE FOC). Rela]ii la:
0745.100389; 0751.220924;
moaradefoc@yahoo.com. 

Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt pentru Timi[oara,
ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL
SRL. Rela]ii la: 0741.580249;
shanghai_restaurant@yahoo.com.

Lucr`tor comercial, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CORSINI RISTORANTE SRL.
Rela]ii la: 0746.122762;
carmen.perju@caffecorsini.ro. 

Lucr`tor comercial, studii liceale
/f`r` experien]` precizat`, TOP
MASTER LTD. Rela]ii la:
0744.622444
contabilitate@topmasterltd.ro. 

Lucr`tor comercial, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt pentru Timi[oara,
ZHONGMIN WIN INDUSTRIAL
SRL. Rela]ii la: 0741.580249;
shanghai_restaurant@yahoo.com. 

Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizat`,
DOMIGHIAN’S PARK SRL. Rela]ii
la: 0741696957;
andreea.telechi@gmail.com. 

Machior, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MARY
BELLA STYLLISSIMO SRL. Rela]ii
la: 0746.494796;
roberto.conta@yahoo.com.

Maistru industria confec]iilor,
studii medii, experien]` 3 ani,
PERFECT CARPETS SRL. Rela]ii
la: 0374.813067; 0374.813068;
georgiana.pintilescu@covor-
online.ro.

Lucr`tor gestionar, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, SEL

AGRO SRL 0728222414;
office@selya.ro. 

Manichiurist, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CRIS BEST
BEAUTY SRL. Rela]ii la:
0755.279310;
cris.flueraru@yahoo.com. 

NOTIFICåRI

Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei M`rioara, C.I.F.
33344280, sediul \n Ia[i, Bd.
Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A,
parter, ap. 3, jud. Ia[i, Num`r
RFO I-1372/2014, Tel/fax
0743.438.364, 0232/250.220,
email ciiapetrei@yahoo.ro, notific`
deschiderea procedurii de
lichidare a debitoarei S.C.
DIVERS-ECO S.R.L., cu sediul
social în sat Breazu, Comuna
Rediu, Nr. Cadastral 63458, jud.
Ia[i, J22/519/2017, CUI
37177924, dosar
100503/07.10.2019–ORC Ia[i.
Creditorii debitoarei din prezenta
cauza se pot \nscrie la masa
credal` \n termen de 10 zile de la
aparitia prezentului anun] \n ziar.
În vederea înscrierii la masa
credal`, este necesar s` se
completeze [i s` se transmit`
lichidatorului „Cererea de înscriere
a crean]ei în tabelul creditorilor”,
cu respectarea dispozi]iilor din
Legea 31/1990. Cererea de
înscriere a crean]ei în tabelul
preliminar, înso]it` de
documentele justificative ale
crean]ei în copii certificate va fi
transmis` prin po[t` pe adresa
lichidatorului, mentionata mai sus.

MARKA’S IPURL, lichidator
judiciar al SC AGBOMI
CONSTRUCT SRL, CUI
28238690, J37/125/2011, cu
sediul în sat Zorleni nr. 701, com.
Zorleni, jud. Vaslui, conform
Sentin]ei nr. 269/05.11.2019,
pronun]at` de Tribunalul Vaslui în
dosarul 787/89/2019, v` notific`
privind: Începerea procedurii
falimentului împotriva SC
AGBOMI CONSTRUCT SRL.
Creditorii trebuie s` procedeze la
înscrierea la masa credal` prin
depunerea cererii de admitere a
crean]ei în condi]iile urm`toare:
Termenul limit` pentru depunerea
cererilor de admitere a crean]elor
n`scute în timpul procedurii-
19.12.2019; Verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului suplimentar
al crean]elor-10.01.2020;
Întocmirea tabelului definitiv
consolidat al crean]elor-
05.02.2020; Termenul pentru
continuarea procedurii-
18.02.2020.

LICITA}II

Lichidator Company 2003 SPRL,
cu sediul \n Ia[i, sos. Arcu nr.71,
bl.T10, sc. A, ap.1, parter, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitorului S.C. VOG
INVESTMENT S.R.L., cu sediul \n
Ia[i, b-dul Poitiers nr.14, DEP 1,
(dosar 4419/99/2009 al
Tribunalului Ia[i - judecator sindic),
anun]` organizarea în data de
28.11.2019, 12.12.2019,
23.12.2019, 06.01.2020, orele

14.00 la sediul lichidatorului
judiciar, \n temeiul prevederilor
Legii nr.85/2006, a hot`ririi
adun`rii creditorilor din 05.11.2019
[i a regulamentului de vânzare, a
licita]iei publice cu strigare pentru
vânzarea activului – teren, situat în
satul P`un, comuna Bârnova,
jude]ul Ia[i, proprietatea S.C. VOG
INVESTMENT S.R.L, astfel: 1.
vânzarea la pachet a terenului în
suprafa]` de 6.750 mp (2.250 mp
< 2.250 mp < 2.250 m p,
categoria « fâne]e »), aferent
parcelelor 1(1/11/1), 1(1/11/2),
1(1/11/3), cu numerele cadastrale
2.249, 2250, 2251, înscrise în
C`r]ile Funciare nr.3.494, nr.3.465,
nr.3.475, ale localit`]ii Bârnova,
jude]ul Ia[i, la pre]ul de pornire a
licita]iei de 24.750 Euro (f`r`TVA).
Intrarea la proprietate se realizeaz`
din str. Cerbului. Pre]ul de pornire
a licita]iei este platibil \n lei la cursul
de schimb BNR din ziua
adjudecarii. Pre]ul de pornire
reprezint` 100 % din pre]ul
raportului de reevaluare. Bunul
este vândut conform art.53 din
Legea nr.85/2006. Pentru
participare, ofertan]ii vor depune la
sediul lichidatorului judiciar, pân` în
ziua anterioar` celei planificate
pentru ]inerea [edin]ei, orele
14.00, o cerere de participare
semnat` de ofertant [i înso]it` de
urm`toarele acte : 1.copia
certificatului de înregistrare a
persoanei juridice ori a c`r]ii de
identitate sau pa[aportul
(traducerea legalizat`). 2.certificatul
emis de O.R.C. (în original) în luna
de participare 2019 - 2020 privind
persoana juridic` român` sau de
autoritatea la care este înregistrat
iar în cazul persoanelor juridice din
UE, acestea vor prezenta
traducerea legalizat` a certificatului
emis de autoritatea la care este
înregistrat, datele de identitate,
reprezentantul legal. 3.dovada
achit`rii taxei de participare la
licita]ie în sum` de 500 lei . 4.
dovada cump`r`rii regulamentului
de vânzare în valoare de 500 lei .5.
garan]ia de participare în valoare
de 10 % din pre]ul de începere a
licita]iei se va pl`ti în contul de
lichidare al S.C. „VOG
INVESTMENT S.R.L.:
RO92BRDE240SV00476332400
deschis la BRD – GSG SA
sucursala Ia[i. 6. declara]ie pe
proprie r`spundere c` nu se afl` în
insolven]`. 7. împuternicire
special` pentru persoana
desemnat` s` reprezinte
ofertantul. Persoanele care pretind
vreun drept asupra activului scos
la vânzare, au obliga]ia sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
lichidatorului judiciar, dovada
acestui drept, cu 2 zile anterioare
datei planificate pentru [edin]a de
licita]ie orele 16.00. Prin înscrierea
la licita]ie, se consider` c`
ofertantul accept` pre]ul de
pornire a licita]iei. Ofertan]ilor, care
particip` la licita]ie [i nu ofer` un
pre] egal sau mai mare decât
pre]ul de pornire, li se va re]ine
garan]ia de participare.
Regulamentul de vânzare poate fi
procurat începând cu data de
20.11.2019. Rela]ii suplimentare la
sediul „Lichidator Company 2003”
SPRL Ia[i sau la telefon:
0332/809395 (în timpul
programului, orele 09.00 – 14.00),
www.lichidator2003.ro.
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ANUN}

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Ia[i,
Str. ZORILOR, nr. 11, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei „CRISTAL NETWORK” S.R.L, în conformitate cu
prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolven]ei, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, coroborat cu prevederile
Codului Procedur` Civil`, anun]`: 

VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECT~  A BUNURILOR
MOBILE

Nr.Crt.; Mijloc fix; Valoare de lichidare (RON, f`r` TVA)
1 Autoutilitar` Dacia 5.650,00
2 Autobasculant` 16t 15.000,00

TOTAL 20.650,00

Pre]ul de pornire al negocierii directe este cel mai bun
pre] oferit de poten]ialii cump`r`tori, dar nu mai pu]in de 50%
din pretul determinat în urma Raportului de Evaluare, conform
Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor
din data de 08.08.2012. Poten]ialii cump`r`tori pot depune
oferte pân` la data de 06.01.2020, la sediul lichidatorului judiciar,
în plic sigilat, con]inând documentele specificate în Caietul de
Sarcini.Garan]ia de participare la negociere este în valoare de
10 % din pre]ul ini]ial de evaluare, sum` ce va fi depus` în
contul de lichidare al debitoarei, nr.: RO05RZBR0000060014497341,
deschis la Raiffeisen Bank-Suc. Ia[i. Detalii privind documenta]ia
necesar`, în vederea particip`rii la negociere [i condi]iile de
negociere [i de selec]ie a ofertelor sunt expuse în Caietul de
Sarcini ce con]ine Regulamentul de valorificare prin negociere.
Pre]ul caietului de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus,
pl`tibili în contul lichidatorului judiciar, nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i,
sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe
www.lrj.ro, la tel./fax:0232/220.777, mobil:0733/683.702, mail:
vanzari@lrj.ro.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Ia[i, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de lichidator judiciar
al societ`]ii debitoare ”CIB” S.A, desemnat prin Sentin]a
nr.1061/F/10.12.2013, pronun]at` de Tribunalul Vaslui, Sec]ia
Civil`, în dosarul nr.529/89/2012, în conformitate cu prevederile
Legii nr.85/2006, privind procedura insolven]ei, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de
Procedur` Civil`, în m`sura compatibilit`]ii, organizeaz` licita]ie
public`, competitiv`, cu strigare, în data de 25.11.2019, ora 13:00,
pentru valorificarea urm`toarelor bunuri mobile:

Denumirea bunului mobil; Buc.; PRE} DE PORNIRE a
LICITA}IEI (EUR, f`r` TVA) 
Cântar platform` tip plp low profile 100x100 cm  1 152,40
Sp`l`tor cisme 1 294,80
Kutter KILIA 125 l Express 1 4.222,60
Instala]ie saramur` Bonner 1 323,40
Ma[in` de ambalat sub vid Favola [i Unica 2 1.006,20
Autoturism Daewoo Matiz 1 120,40

În cazul în care la licita]ia din 25.11.2019, nu se va reu[i
valorificarea bunurilor mobile apar]inând debitoarei, se vor
organiza noi licita]ii, în acelea[i condi]ii pe 02.12.2019 [i 09.12.2019,
ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind
vreun drept asupra activelor ce urmeaz` a fi scoase la vânzare,
au obliga]ia, sub sanc]iunea dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 24.11.2019, 01.12.2019, respectiv 08.12.2019,
ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu
prevederile art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstr`inate de
administratorul judiciar sau lichidator, în exerci]iul atribu]iilor

sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garan]ii reale mobiliare sau drepturi de reten]ie, de orice fel,
ori m`suri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor
este licita]ie public`, cu strigare, competitiv`, conform Regulamentului
de valorificare aprobat în cadrul Adun`rii Creditorilor din data
de 30.08.2018. Pasul de licita]ie stabilit este de 5% din pre]ul
de pornire al licita]iei, conform Regulamentului de valorificare
aprobat în [edin]a Adun`rii Creditorilor din data de 30.08.2018.
Garan]ia de participare la licita]ie este în valoare de 10% din
pre]ul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sum`
ce va fi depus` în contul de lichidare al debitoarei, nr:
RO23BUCU1032235340043RON, deschis la Alpha Bank, suc. Ia[i.
Garan]ia de participare va fi depus` în lei la cursul BNR din
data pl`]ii. În cazul câ[tig`rii licita]iei garan]ia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemn`rii va fi ata[at` ofertei de cump`rare, pân` la termenul
stabilit pentru vânzarea la licita]ie public`. Detaliile privind
documenta]ia necesar` în vederea particip`rii la licita]ia public`
[i modul de organizare a licita]iei, precum [i descrierea bunurilor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare [i de organizare
a licita]iei [i care poate fi achizi]ionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Poten]ialii ofertan]i au obliga]ia achizi]ion`rii caietului
de sarcini, aceasta fiind condi]ie obligatorie privind participarea
la licita]ie. Pre]ul caietului de sarcini este de 357,00 lei, TVA
inclus, pl`tibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Ia[i
sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul lichidatorului judiciar, pe
www.lrj.ro, la tel:0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

Gic` Hagi a acordat un interviu în prestigiosul cotidian spaniol
AS, chiar înainte de meciul dintre Spania [i România. „Regele” a
fost întrebat despre mai multe subiecte [i a dezv`luit care este
visul s`u [i unde [i-ar dori s` ajung` s` evolueze Ianis Hagi. Hagi
le-a spus spaniolilor de ce a ales fiul s`u s` semneze cu Genk
[i sper` ca pe viitor Ianis Hagi s` ajung` s` evolueze în La Liga.

„S` mearg` la Genk a fost alegerea lui. Este un club care
formeaz` juc`tori [i dup` îi vinde la cluburi importante din Europa.
Este înc` un pas pentru a progresa. De aici, vom vedea. Mi-a[
dori ca el s` ajung` s` joace în Spania.

Important este c`-i place fotbalul. Este un copil foarte dedicat,
îi place s` se antreneze, are talent. Este tân`r [i are timp s`
ajung` un juc`tor mare”, a declarat Gic` Hagi în AS.

Viseaz` s` ajung` cu Viitorul 
în Champions League

Gic` Hagi viseaz` s` ajung` cu Viitorul în Champions League.
„Regele” [i-a înfiin]at echipa în urm` cu 10 ani, având ca obiectiv
formarea de juc`tori, dar a reu[it s` câ[tige atât Cupa, cât [i
campionatul în România.

„Este un vis pentru mine s` ajung cu Viitorul în Champions
League. Fiind în Europa este normal s` fie un obiectiv pe termen
mediu sau lung. Mintea îmi spune s` o iau pas cu pas. Deocamdat`
sunt mul]umit”, a mai spus Hagi.

Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

Gheorghe Hagi a dezv\luit în AS care este visul s\u!

De ce a ajuns Ianis la Genk [i
unde [i-ar dori s\-l vad\ jucând



GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

A ie[it mare t`mb`l`u. 
Oamenii i-au s`rit \n cap
Babele bârfitoare \ncep rubricu]a de azi cu câteva informa]ii,

tare simpatice, care au agiuns de curând [i pe la urechile noastre,
de la unii omule]i care ne-au mai c`lcat [i nou` pragul. Ei, de
data asta o s` v` spunem câte ceva de prin doftorime, mai exact
despre ce se \ntâmpl` \ntr-un spital prevat, despre care v-am mai
spus noi [i cu alt` ocazie, pe unde e mare patrona[ nenea
Venerel L`bu]. Babetele au auzit, de pe la cineva de pe acolo,
c` \n ultimele zile a fost scandal mare, c` unele cadre medicale
s-au revoltat nevoie mare din cauz` c` sunt problemu]e multe
cu lefurile. Cic`, unele asestente [i infirmiere refuz` s` mai vin`
la cirvici pân` nu o s` vad` to]i gologanii \n cont. Dar, despre
toate istea v-om mai povesti noi, cu alt` ocazie...

Au f`cut mare zarv`. Iaca cu ce
se ocupau dumnealor
|n continuarea rubricii de azi, babele bârfitoare vor s` v`

mai spun` câteva treburi tare interesante de prin urbea noastr`
drag`, mai exact de prin rândul mili]ienilor, unde se \ntâmpl`
tot felul de lucruri, care mai de care mai interesante. Ei, dup`
cum v-a mai anun]at gazetu]a, de curând ni[te puli]ai de la
sec]iunea a doua din Târg au cam dat de belea, c` au fost
lua]i pe sus pentru anumite treburi care nu sunt dintre cele
mai corecte. Ei, de atunci, prin urbea noastr` au \nceput s`
circule foarte multe zvonuri [i unele voci aduc ni[te acuza]ii,
dintre cele mai interesante. Cic` puli]aii cu pricina au cam
multe bubi]e \n cap, c` sunt dintre cei despre care se aude
c` opresc degeaba ma[inile \n trafic, c`utându-le nod \n papur`
la [oferi. Dar, cic` ai[tia mai dau [i amendu]e preferen]ial, c`
pe unii \i mai scuteau de sanc]euni, chiar dac` nu era cazul.
Oricum, despre treburile istea v-or mai spune babele, cu alt`
ocazie, \n edi]iile care urmeaz`...

S-a f`cut de râs de unul singur.
Nimeni nu-l ia \n serios
La final de rubricu]`, babele bârfitoare v` mai spun unele

chestiuni tare simpatice, tot de prin Târgul nostru, unde se
\ntâmpl` tare multe care merit` povestite. Ei, de data asta este
vorba despre unii puliticieni, care de la o bucat` de vreme
tot pozeaz` \n salvatorii urbei. Acum câteva zile, nenea Z`rz`nel
Timofmuc, laberal de seam` de prin celeu, s-a trezit dumnealui
cu chef de postat pe internet [i a f`cut dumnealui mai multe
preciz`ri, despre cum ar trebui s` arat` ora[ul nostru [i despre
ce ar trebui s` facem. Dar, din ce au v`zut babetele [i au
b`gat de seam`, nimeni nu l-a prea luat \n serios. Mai mult,
unii i-au adresat \ntreb`ri [i au r`mas a[a, f`r` r`spuns, iar
al]ii, surpriz` mare, s-au trezit bloca]i de dumnealui, c` i-au
spus mai multe treburi incomode. Dar, cine [tie, a ales [i
dumnealui calea mai u[oar`...
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Bursa bârfelor

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

w |nc` un caz incredibil la Ia[i. Un tân`r \n
vârst` de 20 de ani a fost arestat pentru
30 de zile dup` ce a \ncercat s`-[i omoare
prietenul

w Agresorul a pus mâna pe un cu]it [i l-a
lovit direct \n piept

w Victima a avut noroc

w Lama cu]itului s-a rupt [i a[a a sc`pat
cu via]`

w Iubita b`rbatului atacat a dat alarma [i a
cerut ajutor

w Poli]i[tii l-au g`sit pe agresor \n patul
iubitei sale                                                 

Un tân`r \n vârst` de 22 de ani a avut noroc c` a sc`pat cu
zile. Pe data de 15 noiembrie, Iustin Iulian Ira[cu avea s` fac`
cea mai mare gre[eal` din via]a lui. A fost la un pas s` ucid`.
Cum s-a \ntâmplat totul? |n diminea]a zilei de 15 noiembrie,
Iura[cu [i Marius Andrei Grigorescu, doi tineri din }ib`ne[ti, s-
au \ntâlnit s` mearg` la arat. Unul [i-a pus la dispozi]ie calul,
iar cel`lalt c`ru]a. Câteva ceasuri, cei doi s-au \n]eles de minune
[i au muncit cot la cot. Totul a mers bine pân` pe la ora 20:00,
când Iura[cu a mers acas` la Grigorescu s` \[i ia \napoi c`ru]a.
Cei doi au \nceput s` se certe [i s` se \mping`. Mai apoi, Iura[cu
a pus mâna pe un cu]it de buc`t`rie [i a \nceput s` loveasc`.                                                               

A lovit [i a fugit

Dup` ce a b`gat de trei ori cu]itul \n prietenul s`u, lama a
cedat. Speriat, a luat-o la fug`, l`sându-l pe b`rbat \ntr-o balt` de

sânge. Iubita tân`rului agresat a sunat imediat la 112 [i a cerut
ajutor. Un echipaj medical a ajuns la fa]a locului [i i-a acordat
primele \ngrijiri medicale. Ulterior a fost transportat la Unitatea
de Primire Urgen]e din cadrul spitalului Sfântul „Spiridon”, unde
a r`mas sub atenta supraveghere a medicilor. Iura[cu a stat
ascuns c`teva zile. Duminic` a fost g`sit de poli]i[ti la locuin]a
iubitei sale. De acolo a fost ridicat.                           

A fost arestat preventiv                                 

Procurorii ie[eni au formulat ieri o propunere de arestare
preventiv` pe numele lui Iustin Iulian Iura[cu, pentru tentativ`
de omor. 

„|ntre inculpat [i victim` a avut loc un conflict, \n urma c`ruia
inculpatul a \njunghiat victima de trei ori, \n zona toracelui [i,
respectiv, \n zona abdomenului. Cei doi au participat \mpreun` la
munci agricole. Ace[tia au decis s` mearg` cu c`ru]a inculpatului,
la care a fost \nh`mat calul p`r]ii v`t`mate. Pe fondul consumului
de alcool, cei doi s-au certat tocmai din pricina acestor bunuri”, a
declarat ieri Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i. Conform acesteia, judec`torii din cadrul Tribunalului
Ia[i au admis propunerea formulat` de anchetatori. „Instan]a a admis
propunerea [i a dispus arestarea preventiv` a inculpatului pentru o
perioad` de 30 de zile”, a \ncheiat Mihaela Apostol.              

Drago[ SAVIN
Ciprian Nedelcu

Crim\ evitat\ la milimetru!
{i-a `njunghiat prietenul pân]
când s-a rupt lama cu]itului!
A fost ridicat chiar din patul
iubitei dup] ce a stat ascuns
câteva zile!
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