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O fostă angajată de la BCR a fost salvată
de leucemie de un necunoscut! Când
medicii nu-i mai dădeau nicio șansă, un
bărbat din Germania s-a oferit să o ajute!
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Și-a omorât
vecinul cu un par
după ce s-a trezit
cu el în curte
actualitate 9

Crimă sângeroasă la Iași. Un indivit și-a
omorât vecinul cu un par după ce s-a
trezit cu acesta în curte. După un schimb
de replici între cei doi a existat o luptă.
Criminalul l-a lovit de mai multe ori, iar
după ce a căzut la pămănt inconștient a
sunat la 112 și a cerut ajutor

Prețurile
la casele din Iași
au explodat în
plină pandemie
de COVID-19
economic

6

Pandemia de COVID-19 a determinat o
creștere substanțială a prețurilor la
casele din Iași. Clienții cu copii vor să
renunțe la apartamentele cu două sau
trei camere și achiziționează vile în zona
metropolitană a Iașului
eveniment 2
Degringoladă în PSD Iași.
Deputatul Camelia Gavrilă își
propune apropiații în funcții- cheie.
Elvira Rotundu, director la Colegiul
„Negruzzi”, împinsă pe listele CL

actualitate 9

Viorel Cozma, patronul Conest SA,
vrea să scape după moartea angajatului!
Au cumpărat tăcerea cu banii de
înmormântare
Viorel Cozma, patronul Conest SA,
vrea să scape după moartea
angajatului. Anul trecut,
muncitorul Ioan Andriescu a murit
după ce a căzut de pe schelele
unui șantier deschis de Conest
SA. ITM a găsit mai multe nereguli
social
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Cinci biserici istorice aflate în
orașul Iași riscă să dispară! Peste 10 mil.
de euro le-ar putea salva de la ruină
Cinci biserici istorice din Iași riscă
să dispară și să ajungă doar o
ruină. Asta cu toate că urbea
moldavă are cele mai multe biserici
din România (date raportate la anul
2008)! Așadar, dacă în 1990 erau 43
lăcașe de cult, acum sunt 71 de
ctitorii. Nu mai puțin de 30 dintre
acestea sunt incluse pe Lista
Monumentelor Istorice
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~n comuna }ib\ne[ti
se construie[te o baz\
sportiv\! Investi]ia
se va ridica la peste
1 milion de euro
|n comuna }ib`ne[ti se construie[te o baz` sportiv`. Pe
data de 26.08.2020, Compania Na]ional` de Investi]ii, finan]atorul
proiectului, organizeaz` o licita]ie pentru proiectare [i execu]ie
lucr`ri. Valoarea estimat` a lucr`rilor este de 5,6 milioane lei,
f`r` TVA, adic` peste 1 milion de euro. Baza sportiv` va fi
format` dintr-un teren de fotbal, un teren multifunc]ional [i
o cl`dire pentru vestiare cu regimul de \n`l]ime P+1. Suprafa]a
construit` va avea 400 metri p`tra]i. „Amplasamentul studiat
are stabilitatea general` [i local` asigurat` \n condi]iile respect`rii
recomand`rilor din prezentul studiu. Având \n vedere cotele
ridicate ale amplasamentului, nu se poate vorbi de inundabilitate.
Terenul de fundare are caracter mediu, fiind alc`tuit dintr-un
strat de argil` pr`foas` culoare galben`, plastic v\rtoas`.
Adâncimea minim` de fundare va fi de 1,10 m la nivelul
terenului amenajat, [i de 0,60 m de la nivelul pardoselii
demisolului, \n ipoteza realiz`rii construc]iilor cu demisol”, se
arat` \n caietul de sarcini.
Terenul disponibil pentru noul complex sportiv este de
13.202 metri p`tra]i. „Cl`direa cu vestiare are dimensiunile \n
plan de aproximativ 10.60 m x 36.50 m. La interior se g`sesc
vestiare pentru fete, vestiare pentru b`ie]i, grupuri sanitare,
cabinet medical, vestiare arbitri, birou, magazine, camera
tehnic` [i un hol care asigur` accesul \n camerele men]ionate.
De asemenea, cl`direa mai ad`poste[te [i grupuri sanitare
pentru femei, b`rba]i [i persoane cu dizabilit`]i care se
acceseaz` din exterior, fluxurile persoanelor vizitatoare cu
persoanele deservite de vestiare neintersectându-se. La etajul
cl`dirii se g`sesc o zon` de protocol, grupuri sanitare pentru
b`rba]i [i femei, o zon` de depozitare [i o zon` din care se
vor servi b`uturi. Din zona de protocol se va putea accesa
terasa circulabil`, care se g`se[te atât \n stânga, cât [i \n
dreapta zonei de protocol”, se arat` \n descrierea proiectului.
La \nceputul anului, ApaVital SA, societatea de ap`-canal
a Consiliului Jude]ean, a finalizat o licita]ie pentru \nlocuirea
re]elelor de distribu]ie a apei [i de \nlocuire a bran[amentelor
\n comuna }ib`ne[ti. Procedura a avut o prevedere bugetar`
de 5,7 milioane lei, f`r` TVA, adic` 1,2 milioane de euro.
Contractul a fost câ[tigat de c`tre societatea Casrep SRL, cu
o ofert` financiar` de 5,4 milioane lei, f`r` TVA. Perdan]ii
licita]iei sunt Hidroterm SRL, General Instala]ii SRL, asocierea
Alsim Invest SRL - Geprocon SA, asocierea Euskadi SRL Antrepriza Montaj Instala]ii SA, asocierea Lucimar SRL [i
Teleconstruct Company SRL, asocierea Vlanda Company SRL
- CCFV Consulting 2000 SRL, asocierea Europartener SRL Tehnoterm SRL. Conform proiectului, modernizarea vizeaz` o
re]ea de 17,7 kilometri, din care 5,3 kilometri \nseamn`
conducte de aduc]iune, iar 12,4 kilometri \nseamn` conducte
de distribu]ie. Totodat`, vor fi monta]i hidran]i de incendiu,
iar bran[amentele vor fi ref`cute.
Ciprian BOARU
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Deputatul Camelia Gavril\ `[i
propune apropia]ii `n func]iicheie. Elvira Rotundu, director
la Colegiul ıNegruzzi‰,
`mpins\ pe listele pentru CL
PSD Ia[i se afl` la un pas de colaps. Cuplul Maricel Popadeputatul Camelia Gavril` a ajuns s` fac` din organiza]ia PSD o
cast` personal`, cu oameni care nu au nicio treab` cu social
democra]ia. Cei doi promoveaz` persoane care fac parte din
anturajul lor [i care nu au mai f`cut politic` niciodat` pân` acum
sau care nu au nicio treab` cu administra]ia public` local`. Actualul
deputat, pus candidat la Prim`ria Ia[i, a adus-o lâng` ea pe Elvira
Rotundu, directorul Colegiului Na]ional „Costache Negruzzi”. Elvira
Rotundu este urma[a deputatului PSD la cârma institu]iei de
\nv`]âmânt, prin urmare este o apropiat` a acesteia. Nu este de
mirare acest lucru din moment ce corturile de promovare ale
deputatului PSD Camelia Gavril` sunt refolosite dup` ce au trecut
pe la Colegiul „Negruzzi”.

Elvira Rotundu, director la Colegiul
„Negruzzi”, pus` pe lista PSD Ia[i pentru
Consiliul Local
|n aceste condi]ii, Camelia Gavril` nu a ezitat s` o promoveze
pe listele pentru Consiliul Local pe Elvira Rotundu, directoarea
Colegiului Na]ional „Costache Negruzzi”. |n timp ce \n organiza]ia
PSD Ia[i sunt destui oameni care au cuno[tin]e administrative,
care [tiu ce este politica, Camelia Gavril` prefer` s` se \nconjoare
cu oameni obedien]i [i neaviza]i \n domeniul administrativ. Elvira
Rotundu nu a cochetat cu politica [i administra]ia, aceasta fiind
doar \n sistemul de \nv`]`mânt. Cu toate acestea, Elvira Rotundu,
fiind o apropiat` a deputatului Camelia Gavril`, va intra pe listele
pentru Consiliul Local, cel mai probabil pe un loc eligibil. Aceasta
ar trebui s` explice de cât timp este membru PSD Ia[i, ce a
f`cut pentru forma]iunea social-democrat` [i care sunt proiectele
pe care vrea s` le implementeze pentru municipiul Ia[i. Reporterii
cotidianului BZI au \ncercat s` ia leg`tura cu Elvira Rotundu,
directorul Colegiului Na]ional „Costache Negruzzi”, pentru a explica
cum a ajuns pe listele PSD Ia[i la Consiliul Local, \nc` aceasta
nu a r`spuns apelurilor telefonice.

Dezastrul bate la u[a PSD Ia[i. Scor
electoral penibil pentru cuplul Maricel
Popa- Camelia Gavril`
Nominalizarea directorului de la Colegiul Na]ional „Costache
Negruzzi” a fost posibil` [i cu largul concurs al lui Maricel Popa,
actualul pre[edinte al PSD Ia[i. De altfel, Maricel Popa este cel
care a propus ca deputatul PSD Camelia Gavril` s` fie candidatul
forma]iunii la Prim`ria Ia[i. Popa a ignorat toate sondajele de
opinie [i a propus ca un personaj cu nici 10 la sut` inten]ie de
vot s` reprezinte partidul la alegerile locale 2020. De altfel, acesta

este [i cel mai slab moment din istoria PSD Ia[i. Sub comanda
lui Maricel Popa, liderul PSD Ia[i, [i cu Gavril` candidat la
prim`rie, partidul abia ar atinge cu greu 15 la sut` pe municipiu,
fiind abia a treia op]iune de vot dup` PNL [i alian]a USR- PLUS
\n op]iunile electoratului. Maricel Popa a umflat cât a putut
sondajele de opinie, \ns` realitatea este una cât se poate de crunt`
pentru partidul pe care \nc` \l conduce. Acum \ncearc` s` le fac`
loc unor persoane obediente pe locurile eligibile pe listele pentru
Consiliul Local [i Consiliul Jude]ean pentru ca apoi acestea s` \l
sprijine la [efia partidului.

Ceea ce se \ntâmpl` \n PSD Ia[i arat` un
management extrem de prost
Nu va dura mult, iar timpul va demonstra dac` am avut sau
nu dreptate. Dup` alegerile locale 2020, cineva va trebui s`
r`spund` pentru dezastrul din PSD Ia[i, pentru ceea ce au l`sat
\n urm`. Nu este posibil ca cei doi candida]i la Prim`ria Ia[i [i
Consiliul Jude]ean, care nu au respectat partidul [i [i-au pus
oameni pe locuri eligibile, s` nu pl`teasc` cu func]iile sau excluderea
din rândurile partidului. Ie[enii s` nu se a[tepte la onoare [i
demnitate [i nici la bun sim] din partea celor doi candida]i. Ei
nu au a[a ceva, din p`cate! Ceea ce se \ntâmpl` la PSD Ia[i
arat` un management extrem de prost. Se ajunge \ntr-o situa]ie
ca la USR- PLUS Ia[i, unde deputatul zero Marius Bodea le spune
prietenilor apropia]i c` sunt mul]i pro[ti \n Ia[i care \i vor vota.
Suntem foarte curio[i care va fi num`rul acestora. Dup` alegerile
locale 2020, pare c` vom avea parte de partidul pro[tilor la cum
a l`sat Marius Bodea s` se \n]eleag`. |ns`, pân` la urm`, ie[enii
voteaz` cu cine cred de cuviin]`, rolul nostru fiind doar acela de
a prezenta ceea ce spun politicienii locali.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

Trimite o cerere de oferta la:
grafic.beta.invest@gmail.com
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Maricel Popa, liderul PSD Ia[i, a
pierdut Consiliul Jude]ean. Ziua `n care
[eful CJ nu a mai reu[it s\-i controleze
pe consilierii jude]eni. Detaliile
ascunse care l-au `ngropat definitiv pe
actualul pre[edinte
Maricel Popa a pierdut controlul \n
Consiliul Jude]ean Ia[i. Ultima [edin]` a
plenului Consiliului Jude]ean Ia[i a dus la
o surpriz` de propor]ii pentru [eful
institu]iei. Maricel Popa, liderul PSD Ia[i,
nu a reu[it s` treac` dou` proiecte
electorale \n preajma alegerilor locale
2020 de plenul jude]ului
Dezastru pe linie pentru Maricel Popa, liderul PSD Ia[i. Ieri,
13 august 2020, Maricel Popa a pierdut controlul \n Consiliul
Jude]ean Ia[i, institu]ie unde 4 ani a avut o majoritate reconfortant`.
|n prag de alegeri locale 2020, Maricel Popa a \ncercat s`-[i
treac` dou` proiecte electorale, numai c` a avut parte de o
surpriz` total nepl`cut`.
Maricel Popa nu a reu[it s` treac` de plenul CJ Ia[i nici a[azisa centur` ocolitoare a municipiului Ia[i [i nici finan]area
european` pentru spitalul mobil de la Le]cani.

calculele lui Maricel Popa au fost total eronate, iar acesta pare
c` a pierdut de tot controlul.
La [edin]a de plen au fost prezen]i 34 din cei 37 de consilieri
jude]eni. Au lipsit doi ale[i PSD (Mihaela Ivancia [i Mircea
Anicul`esei) [i liberalul C`t`lin Moro[an.
Pentru ca proiectele s` poat` trece de plenul CJ, Maricel
Popa avea nevoie de 19 voturi. Consilierii jude]eni au fost \ns`
destui de cerebrali s` \n]eleag` gogori]ele electorale ale [efului
CJ Ia[i [i i-au respins proiectele.

Liderul PSD Ia[i a pierdut CJ Ia[i din mân`
Cum s-a ajuns \ns` aici? Lâng` cei 11 liberali [i cei 3 ale[i
PMP s-a al`turat Radu Ursanu, trecut pe liste ca ales PSD. Acesta
s-a al`turat grupului Partidului Mi[carea Popular` [i nu mai sprijin`
proiectele lui Maricel Popa. Totodat`, \mpotriva proiectului pentru
centura Ia[ului a votat [i Marian Haut`, ajuns la Partidul Puterii
Umaniste (PPU), dar [i Elena Zaharia de la ALDE. Cum de la
[edin]` au lipsit cei doi social democra]i, proiectul de hot`râre
nu a \ntrunit cele 19 voturi necesare [i astfel nu a putut fi aprobat.

Maricel Popa nu a avut succes nici \n ceea
ce prive[te spitalul mobil de la Le]cani

Maricel Popa nu mai are putere
\n Consiliul Jude]ean. Consilierii
i-au \ntors proiectele electorale
Maricel Popa, cel mai slab pre[edinte al jude]ului Ia[i \n
ultimii 30 ani, a \ncercat pe ultima sut` de metri a mandatului
s`u s` creasc` electoral cu proiecte din fonduri publice. Acesta
a inventat \n Consiliul Jude]ean Ia[i o centur` ocolitoare a
municipiului de 45 milioane de euro, dar [i o \ncercare disperat`
de a acoperi gaura de peste 13 miloane de euro pentru spitalul
mobil de la Le]cani cu fonduri europene. |n ambele condi]ii,

Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, a \ncercat
un artificiu tehnic \n ceea ce prive[te spitalul mobil de la Le]cani.
Popa a trecut la schimbarea denumirii spitalului mobil, chipurile,
pentru a ob]ine finan]are european`. Dup` ce a ratat ob]inerea
unei finan]`ri europene \n prim` faz`, acum [eful CJ a cerut
modificarea denumirii pentru a intra la finan]are. Astfel, s-a ajuns
la schimbarea denumirii din Spital mobil COVID-19 Regiunea
Nord-Est România \n Spital mobil/modular din containere de

logistic` medical` (250 paturi) pentru diagnostic [i tratament
pentru combaterea r`spândirii COVID-19 la nivelul Regiunii NordEst. Doar c` liberalii [i cei de la PMP au p`r`sit sala de [edin]e,
iar consilierii jude]eni PSD nu au mai \ntrunit cvorumul necesar
ca proiectul s` treac`. „Maricel Popa, pre[edintele Consiliul
Jude]ean Ia[i, a pierdut definitiv orice [ans` de a recupera cele
14,8 milioane de euro alocate iluzoriului spital mobil pentru COVID19. Conform raportului întocmit de Curtea de Conturi, inspectorii
financiari au constatat numeroase nereguli în toat` opera]iunea
coordonat` de Maricel Popa [i au amendat Euronest cu 60.000
de lei. Cel mai grav aspect este c` Maricel Popa a pierdut definitiv
[ansa recuper`rii din fondurile europene a întregii sume pe care
CJ o cheltuie în ideea de a avea un spital mobil pentru COVID19. Astfel, chiar dac` va fi eligibil pentru Fondul Social al Uniunii
Europene sau se va identifica o alt` cale g`sit` de conducerea
ADI Euronest, toate astea vor fi respinse categoric. De ce? Pentru
c` întreaga achizi]ie a fost f`cut` cu erori, cu înc`lcarea legisla]iei
în materie, cu nereguli grave constatate de inspectorii Cur]ii de
Conturi”, a spus Costel Alexe, pre[edintele PNL Ia[i.

Liderul PSD nu mai are sus]inere \n CJ.
Spitalul mobil nu poate
fi decontat din fonduri europene

12.08.2020
Deviere traseu 23
Modificarea traseelor este valabilă pentru zilele de 13 și
14 august 2020
CTP Iași anunță că în perioada 13 august – 14 august
2020, în intervalul orar 07:30 – 19:00, circulația mijloacelor
de transport de pe traseul 23 va fi modificată, din cauza
lucrărilor de reabilitare a carosabilului pe soseaua Tudor
Neculai.
Astfel, autobuzele de pe traseul menționat vor circula
deviat pe următorul itinerariu:
Primăria Miroslava – Șos. Iași Voinești – Calea Galata
– str. Pantelimon Halipa – str. Bradului – Pasaj Nicolina –
Podu Roș și retur
Pentru întrebări și informații suplimentare, călătorii pot
apela gratuit serviciul TelVerde, la numărul de telefon
0800.110.427, ori ne pot trimite mesaje prin e-mail, la
sesizari@sctpiasi.ro, sau prin intermediul paginii de Facebook
a CTP Iași.

Oricât ar fi \ncercat Maricel Popa, liderul PSD Ia[i, s`-i
prosteasc` pe cei din Consiliul Jude]ean, proiectul spitalului mobil
nu a mai luat ochii nim`nui. Dup` primul rateu privind finan]area
european`, Maricel Popa [i Alina Popa, directorul Euronest, au
\ncercat s` schimbe denumirea proiectului pentru a-l repune la
finan]are. Dar pentru c` proiectul a fost demarat ilegal, iar Curtea
de Conturi deja a amendat asocia]ia pentru nereguli, eligibilitatea
acestuia este discutabil`. „La proiectul de hot`râre legat de
schimbarea denumirii spitalului mobil, Maricel Popa [i staff-ul pe
care-l are habar nu au legisla]ia din România, cu proceduri \n
derularea proiectelor. Este inadmisibil s` dai o hot`râre de Consiliu
Jude]ean pentru alocarea unor fonduri pentru proiectul spitalului
mobil COVID-19 Regiunea Nord-Est România [i acum s` vii s`
schimbi denumirea acestui proiect \n spital mobil modular cu
containere de logistic` medical` pentru diagnostic [i tratament
pentru prevenirea r`spândirii COVID-19. Este un semn clar de
incapacitate de a \n]elege cum func]ioneaz` statul. Prin aceast`
\ncercare, Maricel Popa vrea s` \nchid` acest proiect. Pân` la
acest moment toate documentele au fost pe o titulatur` de proiect.
Acum toate avizele vor fi pe alt` denumire”, a spus deputatul
PMP Petru Movil`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Cinci biserici istorice aflate `n ora[ul
Ia[i risc\ s\ dispar\! Peste 10 milioane
de euro le-ar putea salva de la ruin\
Doar ruin`, nep`sare [i abandon pentru o parte dintre bisericile
istorice aflate \n ora[ul Ia[i! Paradoxul este c` urbea moldav`
are cele mai multe biserici din România. Dac` \n 1990 erau 43
l`ca[e de cult, acum sunt 71 de ctitorii. Nu mai pu]in de 30
dintre acestea sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice. Aici,
multe dintre edificiile ecleziastice se afl` „\n suferin]`”, lipsa
fondurilor f`când ca ele s` se degradeze de la an la an.

Lista cu bisericile istorice [i monument din
Ia[i, l`sate \n ruin` [i abandonate
Printre l`ca[urile de cult care necesit` reabilitare [i restaurare
urgent` se afl`: Biserica „Zlataust”, anume parohia Sfântul „Ioan
Gur` de Aur” - Biserica Zlataust, unde este preot Popa Gheorghe,
Biserica „Sfântul Haralambie”, unde este preot paroh Radu Brânz`.
Tot aici sunt incluse: Biserica cu hramul „Sfin]ii Atanasie [i Chiril”,
cu preot paroh Dumitru-Gic` P`duraru, Parohia „Sfântul Mucenic
Ioan cel Nou”- Biserica „Nicori]`”, cu preot paroh Ioan Leonte
[i Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”, cu paroh Gavriil Ursu.
Punctual, la „Sfântul Haralambie” preotul Brânz` are \n lucru un
proiect de restaurare, la „Sfin]ii Atanasie [i Chiril” a demarat
reabilitarea, \ns` pe fondul lipsei finan]`rii de la Mitropolia Moldovei
[i Bucovinei, aceasta stagneaz`. La Biserica „Zlataust” nu a demarat
o ac]iune care s` vizeze refacerea valorosului edificiu de cult \n
timp ce „Sfântul Nicolae Domnesc”, loc unde au fost descoperite
[i o serie de vestigii istorice \n anul 2016, luc`rile de restaurare
[i reabilitare au fost sistate tot din lipsa sus]inerii financiare. |n
consecin]`, inclusiv ceea ce s-a g`sit lâng` l`ca[ul de cult va fi
acoperit. |n final, chiar dac` \n urm`toarele dou` luni urmeaz`
a se face recep]ia lucr`rilor de reabilitare la exterior, la Biserica
„Nicori]`” nu au fost alocate fonduri (de la Ministerul Culturii)
[i pentru restaurarea la interior.

Biserica „Sfântul Ioan Gur` de Aur Zlataust”, monument de arhitectur` din
patrimoniul istoric al României
Biserica „Sfântul Ioan Gur` de Aur - Zlataust” este monument
de arhitectur` din patrimoniul istoric [i arhitectural al României.
Biserica actual` a fost zidit` pe locul unei bisericu]e mai vechi
din lemn, cu temelia din piatr`, ridicat` de {tefan Tom[a al IIlea, cel pe care, în primii ani ai secolului al XVII-lea, îl afl`m
preocupat de configurarea urbanistic` a unei zone mai largi din
preajma acestei biserici. Edificiul actual a fost construit de Gheorghe
Duca Voievod. Pe vremuri, ora[ul Ia[i a avut ca cimitir central
curtea Bisericii „Sfântul Ioan Gur` de Aur”. Astfel, în interiorul
[i în curtea bisericii se mai p`streaz` unele din necropolele [i
monumentele existente în acel cimitir. Biserica „Sfântul Ioan Gur`
de Aur - Zlataust” din Ia[i impresioneaz` [i azi prin zid`ria din
piatr` [i Turnul-clopotni]` masiv, acesta fiind prev`zut [i cu o
taini]` în care puteau fi ascunse obiectele de cult, în caz de
primejdie.

Simion Movil`, iar al]ii vorbesc despre un ierarh cu numele
Atanasie Patelaros, ierarh care era administrator al bunurilor
m`n`stire[ti grece[ti din Moldova. Biserica a fost distrus` de un
incendiu, în secolul al XIX-lea, apoi a fost afectat` de bombardamentele
din cel de-Al Doilea R`zboi Mondial [i de cutremurele care s-au
succedat la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al
XX-lea. Ini]ial, biserica a fost pictat`, dar astazi nu se p`streaz`
nimic din pictura bisericii. Perimetrul în care a fost construit`
biserica era în afara zidurilor cet`]ii vechi a ora[ului Ia[i, pe locul
numit „Cimitirul s`racilor”.

Parohia „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou”Biserica „Nicori]`” este un monument
istoric frumos [i interesant care ocup` o
pozi]ie dominant` pe versantul T`t`ra[ilor
Biserica „Nicori]`” este un monument istoric frumos [i interesant
care ocup` o pozi]ie dominant` pe versantul T`t`ra[ilor. Înainte
de aceast` biseric`, pe acest loc, se afla o biseric` de lemn,
ridicat` de fiica evlavioas` a unui boier, în amintirea c` în acea
poian` prin care trecea drumul mare ce mergea spre r`s`rit, au
poposit moa[tele „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, în anul 1402,
înainte de intrarea în Ia[i, unde au fost primite de voievodul
Alexandru cel Bun la M`n`stirea Sf. Sava. Mai târziu, [i anume
în anul 1627, hatmanul Nicoar` sfetnicul [i cumnatul domnitorului
Miron Barnovschi a ridicat actual` biseric` pe locul celei dintâi.
Pe vremea aceea, toat` partea de r`s`rit a ora[ului Ia[i era
acoperit` de codrii de[i, la marginea c`rora erau a[eza]i lucr`torii

forestieri, pentru care s-a construit aceast` biseric`. Înzestrat` de
Miron Movila Barnovschi voievod cu multe mo[ii, sate, mori,
iazuri [i s`la[e a[ezate de-a lungul Moldovei din tinu]ul Hotinului
[i pân` la Gala]i. Biserica Nicori]` a devenit m`n`stire de c`lug`ri.
Ea a fost închinat` locurilor sfinte de la Ierusalim [i a depins
de a[ez`mântul Sf. Mormânt. Dup` secularizarea averilor m`n`stire[ti
din 1864, c`lug`rii au plecat, iar m`n`stirea a devenit parohial`.
Studierea Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc” din Ia[i este
foarte important` pentru ilustrarea modului cum a ap`rut [i evoluat
ora[ul Ia[i. Biserica a fost construit` de {tefan cel Mare în anii
1491-1492, pe locul unei biserici mai vechi, ale c`rei urme s-au
pierdut, din pricina felului defectuos în care s-a f`cut reabilitarea
din anii 1884-1904. L`ca[ul a trecut prin multe repara]ii capitale
în veacurile XVII-XVIII, repara]ii [i adaosuri care i-au schimbat
forma ini]ial`. Probabil, Antonie Ruset, în anul 1677, a extins cu
înc` dou` altare biserica. Toate extinderile au fost înl`turate de
arhitectul Andre Lecompte du Nouy, f`r` îns` a întocmi relevee
edificatoare cu toate interven]iile sale. În aceast` perioad`, s-au
pierdut multe inscrip]ii, inclusiv pisania lui {tefan cel Mare, care
a fost descoperit` în molozuri de istoricul Nicolae Iorga [i
reamplasat` pe biseric` în 1929. În cursul cercet`rilor s-au descoperit
vechi înmormânt`ri din cimitirul bisericii, un cavou cu multe
oseminte reînhumate, vechi inscrip]ii aruncate prin molozuri,
funda]ii de la chiliile m`n`stirii, precum [i fragmente din funda]iile
bisericilor desfiin]ate la restaurarea din 1884-1904. Interesant este
c`, \n anul 2016 au fost scoase la iveal` [i vechi morminte, un
cavou sau monede medievale.
Valentin HU}ANU

Biserica „Sfântul Haralambie”, a[ezat`
într-una din cele mai frumoase zone ale
înc`rcatului de istorie ora[ Ia[i
Biserica parohiei „Sfântul Haralambie” este a[ezat` într-una
din cele mai frumoase zone ale înc`rcatului de istorie ora[ Ia[i.
Unul dintre cele mai frumoase aspecte în istoria parohiei îl
constituie legenda „Haralambie” consemnat` de c`tre Mihail
Sadoveanu în „Hanul Ancu]ei” în care se vorbe[te despre cei doi
fra]i. Este vorba de Gheorghe [i Haralambie Leondarie, veni]i
din p`r]ile Epirului, bas ceau[i în slujba domnitorului Constantin
Ipsilanti (1799-1801, 1806). Haralambie devenind haiduc, domnitorul
deleag` pe fratele acestuia, Gheorghe, s`-l captureze pe fratele
tâlhar. Într-o tentativ` de capturare, undeva lâng` m`n`stirea
V`ratec, de[i nu asta a dorit, Gheorghe îl ucide pe Haralambie.
Împlinind porunca domneasc`, pred` domnitorului capul fratelui
ucis, dar Gheorghe pleac` din slujirea domnului [i, ca Dumnezeu
s`-i ierte p`catul uciderii de frate, zide[te biserica cu Hramul
„Sfântul Haralambie”.
Biserica cu hramul „Sfin]ii Atanasie [i Chiril” este amplasat`
în centrul vechi al ora[ului Ia[i [i a fost construit` între anii
1672-1674. Despre ctitor, istoricii nu au c`zut de acord asupra
unuia. Se vehiculeaz` numele doamnei Margarita, so]ia domnitorului
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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P\rin]ii care nu aud refuz\ s\ fac\ implant
cohlear copiilor! Conf. dr. Lumini]a
R\dulescu: ıEste o cultur\ a surzilor.
Dac\ ei nu aud, s\ nu aud\ nici cei mici‰
Conf. dr. Lumini]a R`dulescu, [efa clinicii ORL de la Spitalul
Clinic de Recuperare din Ia[i, poveste[te c` p`rin]ii care nu aud
din na[tere refuz` cu \ndârjire s` fac` un implant cohlear copiilor.
Ace[tia merg pe principiul c` implantul cohlear le stric` cultura.
Se simt oameni normali [i nu consider` faptul c` nu pot auzi ca
fiind un handicap. |nva]` s` citeasc` semne specifice [i pe buzele
vorbitorului. „Nici nu vor s` aud`. Mul]i sunt chiar agresivi dac`
le propunem o astfel de interven]ie. Este greu de comunicat cu
ace[ti p`rin]i”, spune conf. dr. Lumini]a R`dulescu.
Opinia social` a surzilor se bate cu medicina. De[i dup` lungi
studii s-a descoperit implantul cohlear ca fiind o posibilitate
nepre]uit` pentru cei care nu aud, p`rin]ii surzi refuz` s` apeleze
la aceast` interven]ie. Mai mult decât atât, ace[tia consider` ca
o ofens` la cultura lor propunerea f`cut` de medici. „La copiii
n`scu]i din p`rin]i surzi nu putem pune implant cohlear. De[i
prin aceast` interven]ie le-am putea oferi copiilor [ansa de a auzi,
p`rin]ii refuz` total propunerea noastr`. Noi ne facem datoria de
a le explica care sunt beneficiile [i c` nu exist` pericole la care
se expun copiii prin aceast` interven]ie, dar eforturile noastre
sunt \n zadar”, spune conf. dr. Lumini]a R`dulescu, [efa clinicii
ORL de la Spitalul Clinic de Recuperare din Ia[i.

Implantul cohlear este decontat sut` la
sut` de c`tre Ministerul S`n`t`]ii. Cu toate
acestea, p`rin]ii refuz` interven]ia
Implantul cohlear este un dispozitiv biomedical care înlocuie[te
auzul natural la persoanele suferinde de hipoacuzie sever` sau
profund`, inclusiv de pierderea total` a auzului. |n România, acest
tip de implant este decontat de c`tre Ministerul S`n`t`]ii. P`rin]ii
nu sunt nevoi]i s` scoat` niciun ban din buzunar. Cel mai mare
decont a fost \n anul 2014 la un copil care a avut nevoie de un
implant cohlear, 25.000 de euro, din care 21.000 euro a fost pre]ul
implantului. „Chiar dac` p`rin]ii cu deficien]e de auz sunt \n[tiin]a]i

c` nu trebuie s` pl`teasc` niciun ban pentru aceast` interven]ie,
tot ne izbim de refuz. De multe ori, \ncerc`m s` le explic`m
prin scris, c` doar a[a ne \n]elegem, c` micu]ul s-ar putea \ncadra
\n societate mult mai bine dac` ar beneficia de implant cohlear.
Din p`cate, nu reu[im s`-i convingem”, mai spune conf. dr.
Lumini]a R`dulescu.

O feti]` n`scut` f`r` auz din p`rin]i
normali, privat` de bucuria
de a auzi ciripitul p`s`rilor
Nu doar p`rin]ii f`r` auz au reticen]e atunci când vine vorba
despre implantul cohlear. Ie[enii care nu sufer` de aceast` problem`
sunt [i ei sceptici. Neinformarea corespunz`toare las` repercusiuni
grave asupra vie]ii celor mici. O feti]` care s-a n`scut f`r` auz
din p`rin]i f`r` aceast` problem` a fost condamnat` s` nu mai
aud` niciodat`. Din scepticismul p`rin]ilor, aceasta nu-[i va putea
auzi niciodat` prietenii, p`rin]ii, bunicii [i nici ciripitul p`s`rilor
nu \l va putea auzi. „Din maternitate, medicii le fac un control
copiilor, s` vad` dac` pot auzi. Dup` o lun` se repet` testul [i
dac` prezint` probleme, sunt trasnfera]i la noi pentru diagnosticare.
Dup` control, explic`m p`rin]ilor c` recomandabil este ca implantul
s` fie f`cut la 1- 2 ani. Majoritatea sunt sceptici [i revin prea
târziu. O feti]` care s-a n`scut f`r` auz a fost adus` de p`rin]i
la vârsta de 6 ani pentru a beneficia de transplant. Este prea
târziu. |nc` de la na[tere, noi am insistat ca p`rin]ii s` o aduc`
pentru implant cohlear, dar au refuzat”, adaug` medicul orelist
Lumini]a R`dulescu.

De la \nceputul anului,
30 de persoane [i-au rec`p`tat auzul
la Ia[i, prin implantul cohlear

mai multe decât anul trecut, \n exact aceea[i perioad`. La Ia[i,
pentru aceast` interven]ie vin pacien]i din toat` ]ara. „|nainte de
\nceperea pandemiei de coronavirus am efectuat 14 implanturi
cohleare, iar \n starea de alert` am efectuat 16. Mai sunt 55 de
persoane pe lista de a[teptare. Din p`cate, cu persoanele de pe
lista de a[teptare nu avem nicio certitudine c` se vor prezenta
sau nu pentru implant. Sunt \n general p`rin]i sceptici, care refuz`
interven]ia. Pe tot parcursul anului primim pacien]i din Vaslui,
Bra[ov, Timi[oara, Alba Iulia, Suceava, Târgu Mure[, Bac`u,
Bucure[ti, Arge[ [i Ilfov”, \ncheie medicul ie[ean.
Bianca CIUBOTARIU

De la \nceputul anului, la Clinica ORL de la Spitalul de
Recuperare din Ia[i s-au f`cut 30 de implanturi cohleare, cu 3

Data publicării: 21.08.2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Poiana Vladicai anunță lansarea în perioada 21 august–04 septembrie2020 a apelului
de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 1.1 „Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și
formare” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală POIANA VLADICAI 2014-2020
Sesiunea nr. 7, Apelul de Selecție nr. 2/M1.1
Data lansării apelului de selecție: 21.08.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 04.09.2020
Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti, Sat Tomesti, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30– 15:30.
Termenul limită de primire a proiectelor:04.09.2020, ora 15:30
Pentru această măsură pragul minim este de 30 de puncte.
Fondurile disponibile pentru Măsura 1.1 „Crearea unei baze de cunoștințe prin informare și formare”sunt17.982,59 euro.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
Valoarea eligibila aferenta unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000 si 15.000 euro (suma nerambursabila) .
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100%.
Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți: Entități publice sau private (inclusiv ONG) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
Beneficiari indirecți: Persoane care activează în domeniul agricol din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent
acestei măsuri.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe
support tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galpoianavladicai.ro.
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon: 0799875715; e-mail:galpoianavladicai@g-mail.com, adresa: Comuna
Tomesti, Sat Tomesti, județul Iasi.
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
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Pre]urile la casele din Ia[i au explodat
`n plin\ pandemie de COVID-19. Unii
clien]i au pl\tit [i 130.000 de euro
pentru o cas\ care `nainte de pandemie
costa cu 10.000 de euro mai pu]in
Pandemia de COVID-19
a determinat o cre[tere
substan]ial` a pre]urilor
la casele din Ia[i.
Clien]ii cu copii vor s`
renun]e la
apartamentele cu dou`
sau trei camere [i
achizi]ioneaz` vile \n
zona metropolitan` a
Ia[ului. Chiar dac`
pre]urile au explodat din
cauza pandemiei,
clien]ii nu renun]` la
idee, iar dezvoltatorii
imobiliari speculeaz`
pia]a. Astfel, dac` o
cas` se vindea \n anul
2019 cu 70.000 de euro,
\n prezent pre]ul a
crescut la 80.000 de
euro
Pandemia de COVID-19 a determinat
o cre[tere substan]ial` a pre]urilor la
casele din Ia[i. Ie[enii au ales varianta
mut`rii la ]ar`, chiar dac` scot mai
mul]i bani din buzunar pentru locuin]a
mult visat`. Una dintre ie[encele care
vrea s` se mute la cas`, la ]ar`, este
Laura Li[man. Ie[eanca are doi copii
[i spune c` a „urm`rit” o cas` din
zona Uricani, Ia[i. „Acum 2-3 ani, când
ne-am dus s` o vedem, era 65.000 de
euro. Acum e cu 5-6.000 de euro mai
scump`. Acolo se construiesc mai multe
case, e o zon` cu multe case. Noi
inten]ion`m anul acesta, cât mai repede,
s` ne mut`m la cas`. A fost foarte
greu cu doi copii, s` ne descurc`m la

Agentul imobiliar mai spune c`
recent a fost cu o familie cu doi copii
s` viziteze mai multe case [i ace[tia
au ales-o pe cea mai scump`. „Ei aveau
un apartament cu 3 camere, \n zona
Copou, o zon` foarte bun`. Au cedat
apartamentul unor rude venite din
str`in`tate, au mai \mprumutat 20.000
de euro de la banc` [i apoi au cump`rat
casa din Miroslava. Au pl`tit 90.000
de euro [i s-au mutat la cas` imediat.
Acolo se construie[te mult \nc` de
anul trecut [i dezvoltatorii care au
construit apartamente acum s-au reprofilat
[i construiesc case. Se mai construie[te
[i \n celelalte zone de lâng` Ia[i. Oricine
merge prin jurul Ia[ului poate s` observe
c` apar case noi”, mai spune Cristian
Iona[cu.

apartament cu dou` camere, la etajul
8”, spune Laura Li[man.

Ionu] Ro[ca:
„Dezvoltatorii imobiliari
nu se a[teptau la acest
val de cereri din partea
clien]ilor”
Speciali[tii \n domeniul imobiliar
din Ia[i sus]in c` pre]urile la casele
din Ia[i au explodat din cauza cererii
mari din partea clien]ilor. „Au crescut
pre]urile caselor \n fiecare zon` din
Ia[i. Este normal, având \n vedere c`
exist` cerere. Dezvoltatorii imobiliari
nu se a[teptau la acest val de cereri
din partea clien]ilor care vor s` \[i
cumpere o locuin]` \n afara ora[ului.
Dac` proiectele erau la \nceput [i
dezvoltatorii nu se gr`beau s` le

finalizeze, din cauza cererii din partea
clien]ilor gr`besc lucr`rile de construc]ie.
Sunt clien]i care semneaz` contractele
acum [i se pot muta \n casa cump`rat`
peste 6 luni. Sunt dispu[i s` a[tepte
pentru c` nu [tiu ce se va \ntâmpla
cu pandemia”, spune Ionu] Ro[ca, agent
imobiliar.

Pre]urile la case au
crescut cu pân` la
10.000 de euro fa]` de
aceea[i perioad` a
anului 2019
Astfel, dac` o cas` se vindea cu
70.000 de euro \n anul 2019, acum
aceea[i locuin]` cost` 80.000 de euro.
Ie[enii \[i vând apartamentele [i sunt
dispu[i s` pl`teasc` mai mult pentru
a se muta la cas`, chiar dac` e vorba
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de o diferen]` de 10.000 de euro,
pentru c` vor s` se mute cât mai
repede la curte. „Vor s` fie lini[ti]i.
Au copii [i sper` c`, mutându-se la
cas`, vor reduce riscul de a se \mboln`vi.
Nu [tiu ce va fi cu pandemia de COVID19. Unii au vândut apartamentele cu
dou`, trei camere, au mai luat un
\mprumut [i au pl`tit pentru casa dorit`.
Se vând [i cu 70.000 de euro, [i cu
130.000 de euro. Nu prea stau s` se
gândeasc` mult, pentru c` vor cu orice
pre] s` fie departe de aglomera]ia
ora[ului”, sus]ine Cristian Iona[cu,
agent imobiliar.

Cristian Iona[cu, agent
imobiliar: „Au pl`tit
90.000 de euro [i s-au
mutat la cas` imediat”

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.

Case scoase la vânzare
cu pre]uri cuprinse
\ntre 50.000 [i 185.000
de euro, \n mai multe
zone din Ia[i
Pre]urile mari la case pot fi urm`rite
[i pe site-urile cu anun]uri de specialitate.
Proprietarii de case le vând cu pre]uri
cuprinse \ntre 50.000 [i 130.000 de
euro, \n func]ie de dot`ri [i zona unde
se afl` casa. Astfel, o cas` cu 3 camere,
cu 90 de metri p`tra]i, se vinde \n
Valea Adânc` cu 85.000 de euro. |n
zona Breazu, o vil` cost` [i 90.000 de
euro. Tot o vil` cu 4 camere se vinde
[i \n Valea Lupului, dar pre]ul este
mai mare, oferta de vânzare fiind de
110.000 euro. O cas` cu 4 camere, de
la Miroslava, cu o suprafa]` de 220
de metri p`tra]i, se vinde cu 185.000
de euro. O cas` din Lunca Cet`]uii,
cu o suprafa]` de 110 metri p`tra]i,
cost` 95.000 de euro.
Raluca COSTIN

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Rudele femeii externate plin\ de vân\t\i din
Spitalul ıSf. Sava‰ din Ia[i, de]inut de Viorel Bl\ju],
rup t\cerea. ıNu ne-au l\sat s\ vorbim cu ea dou\
s\pt\mâni. Era b\tut\ [i murdar\ când am g\sit-o‰
Vineri, 14 august

Rudele Mariei Dasc`lu, femeia externat`
plin` de vân`t`i din Spitalul „Sf. Sava” din
Ia[i, fac acuza]ii grave la adresa
conducerii unit`]ii medicale controlate de
afaceristul Viorel Bl`ju]. Nepo]ii b`trânei
sus]in c` femeia a fost b`tut` [i
maltratat` \n repetate rânduri, fiind legat`
de pat cu for]a de personalul spitalului
privat. Reprezentan]ii Spitalului „Sf. Sava”
sus]in c` femeia a c`zut [i s-a lovit
singur`, \n vreme ce rudele Mariei
Dasc`lu au dus-o pe aceasta la un control
de specialitate pentru a se stabili exact ce
s-a \ntâmplat cât timp a fost internat` \n
spitalul privat de]inut de Viorel Bl`ju]
Rudele Mariei Dasc`lu rup t`cerea dup` ce femeia a fost
externat` plin` de vân`t`i din sec]ia de |ngrijiri Paliative a Spitalului
„Sf. Sava” din Ia[i de]inut de afaceristul Viorel Bl`ju]. Revolta]i
de cele \ntâmplate, nepo]ii femeii \n vârst` de 85 de ani care are
trei copii s-au mobilizat pentru a face lumin` \n aceast` situa]ie
revolt`toare. Ieri diminea]a, 13 august, ace[tia au mers cu b`trâna
la Institutul de Medicin` Legal` Ia[i pentru realizarea unui control
am`nun]it. „Dup` ce am luat-o din spital, azi diminea]` am fost
cu bunica mea la Institutul de Medicin` Legal` s` facem un
control. Bunica mea a fost lovit` [i am insistat s` se fac` un
control \n detaliu, iar un medic a spus c` este posibil s` fie
vorba despre lovituri [i ne-au trimis \n alt` parte s` facem un
control de specialitate. Am fost programa]i pe data de 18 august
la Spitalul de Neurochirurgie. Acolo bunica mea urmeaz` s` fac`
un control la cap [i s` vedem exact ce s-a \ntâmplat. Ea nu poate
s` povesteasc` ce s-a \ntâmplat, dar poate s` r`spund`. Am vrut
s` vedem când s-a \ntâmplat, a \nceput s` spun` «DA» când am
\ntrebat dac` «acum dou` s`pt`mâni?». Ea este foarte sl`bit` [i
deshidratat`, bea ap` continuu de când a venit acas`”, poveste[te
ie[eanul Sergiu Grosu, nepot al Mariei Dasc`lu.

Rudele Mariei Dasc`lu: „De fiecare dat`
când sunam, cei de la «Sf. Sava» spuneau
c` b`trâna este bine, dar niciodat`
nu ne-au dat-o personal la telefon”
Ie[eanca Maria Dasc`lu a suferit un accident vascular cerebral
la \nceputul lunii iulie, iar rudele acesteia au internat-o la Spitalul
„Prof. Dr. Nicolae Oblu” Ia[i. Dup` externare, femeia avea nevoie

de o perioad` de recuperare de specialitate, iar pentru c` toate
locurile erau ocupate la Spitalul Clinic de Recuperare Ia[i, rudele
au dus-o pe aceasta la spitalul privat „Sf. Sava” din Ia[i, de]inut
de afaceristul Viorel Bl`ju]. „B`trâna a avut un accident cerebral
[i a fost internat` la Spitalul de Neurochirurgie la Ia[i. Când a
fost externat`, medicii au spus c` are nevoie de \ngrijire special`
pentru recuperare [i ar fi bine s` o intern`m. Am fost la Spitalul
de Recuperare din Nicolina, dar cei de acolo au spus c` nu mai
au locuri libere decât abia anul viitor. Din acest motiv am fost la
Spitalul «Sf. Sava» [i am internat-o acolo. Ne-au spus c` nu avem
voie s` o vizit`m pentru c` e pandemie COVID-19 [i c` a[a este
regula \n toate spitalele. De fiecare dat` când sunam, cei de la
«Sf. Sava» spuneau c` b`trâna este bine, coopereaz`, m`nânc` [i
a[a mai departe, dar niciodat` nu ne-au dat-o s` vorbim cu ea
personal la telefon”, au mai povestit rudele Mariei Dasc`lu.

Reprezentan]ii Spitalului „Sf. Sava”
le-au spus apar]in`torilor c` femeia
a c`zut [i s-a \nvine]it de la medicamente
|ngrijora]i de faptul c` nu au mai primit niciun semn personal
de la Maria Dasc`lu, rudele ie[encei s-au dus dup` 20 de zile
la spitalul „Sf. Sava” din Ia[i, unde au g`sit-o pe aceasta plin`
de vân`t`i [i murdar`. „Când am fost ieri (12 august 2020) s` o
lu`m, nici m`car nu ne-au primit \n`untru, au adus-o \n curtea
spitalului, era plin` de vân`t`i [i murdar`. Ei au spus c` b`trâna
a c`zut [i s-a lovit, dar avea multe semne de lovituri [i vân`t`i.
Când le-am spus c` nu pot fi semne de la c`z`tur`, ei au explicat
mai departe c`, din cauza medicamentelor, la unele persoane
sensibile pot ap`rea vân`t`i pe corp. Au venit cu tot felul de
explica]ii de genul acesta, de[i este evident pe corpul b`trânei
cum a fost legat` de mâini [i lovit`”, mai spun rudele b`trânei.

Reprezentan]ii spitalului privat de]inut de
Viorel Bl`ju] au insistat ca femeia s`
r`mân` internat`, dar
familia a refuzat categoric
La prima examinare a medicului din cadrul Institutului de
Medicin` Legal` IML Ia[i, se pare c` b`trâna a c`zut cu fa]a \n
jos [i a fost trimis` la o verificare de specialitate, s` fac` Computer
Tomograf (CT) la Spitalul de Neurochirurgie din Ia[i. |n baza
acestor verific`ri de specialitate va fi eliberat [i un certificat
medico-legal. Reamintim faptul c` femeia a fost internat` pe data
de 24 iulie 2020 la Spitalul „Sf. Sava” din Ia[i [i a fost externat`
pe data de 12 august 2020.
Familia Dasc`lu a pl`tit o sum` de 2.400 lei c`tre spitalul
privat de]inut de Viorel Bl`ju] pentru aceast` perioad` \n care a

fost internat` la sec]ia de |ngrijiri Paliative a Spitalului „Sf. Sava”
din Ia[i. Având \n vedere faptul c` Maria Dasc`lu a suferit un
accident vascular cerebral, b`trâna trebuia \nso]it` \n permanen]`
de personalul spitalului, mai ales c` este vorba despre un spital
privat pentru care familia a achitat contravaloarea serviciilor. De
precizat [i faptul c` reprezentan]ii Spitalului „Sf. Sava” au insistat
ca femeia s` mai r`mân` internat` timp de 10 zile, \ns` familia
a refuzat categoric acest lucru.
Reprezentan]ii Spitalului „Sf. Sava” din Ia[i, de]inut de afaceristul
Viorel Bl`ju], nu au oferit un punct de vedere referitor la aceast`
situa]ie.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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O fost\ angajat\ de la BCR a fost
salvat\ de leucemie de un necunoscut!
Când medicii nu-i mai d\deau nicio
[ans\, un b\rbat din Germania s-a
oferit s\ o ajute! De 8 ani de zile
tr\ie[te cea mai frumoas\ poveste
O fost` angajat` a BCR a fost
salvat` de leucemie de un
necunoscut. Fiind
diagnosticat` cu o form` grav`
a bolii, singura ei [ans` era un
transplant de celule stem.
Dup` transplant a fost
declarat` vindecat` [i tr`ie[te
cea mai frumoas` poveste
Elena Grierosu a fost diagnosticat` \n anul
2011 cu leucemie acut` mieloblastic`. „Totul a
\nceput cu o stare de oboseal`”, \[i aminte[te
femeia. O iubitoare a florilor, o \mp`timit` a
gr`din`ritului, a pus ini]ial starea de oboseal` pe
seama activit`]ilor sale prin jurul casei. S-a odihnit
o vreme, dar \ncepea s` sl`beasc`. Devenea din
ce \n ce mai neputincios`. |ntr-o zi, a observat
c` pe corpul ei ap`ruser` ni[te mici vân`t`i. Nu
s-a gândit nicio secund` c` acesta avea s` fie
primul semn c` sufer` de o boal` care ucide mii
de persoane. Un set de analize f`cut la Spitalul
„Sf. Spiridon” din Ia[i a \ngenunchiat-o. A aflat
c` are leucemie, o form` de cancer a sângelui
sau a celulelor sangvine.

|n anul \n care a aflat c` sufer`
de cancer a r`mas [i f`r` locul
de munc` de la banc`
Elena Grierosu este fost` angajat` a BCR. |n
anul 2011, reprezentan]ii b`ncii au f`cut restructur`ri,
iar femeia a r`mas f`r` loc de munc`. Activ` de
fire, implicat` \n meseria ei, vestea c` [i-a pierdut
locul de munc` a \ntristat-o nespus. A \ncercat
s` treac` peste [i a refulat \n activit`]ile gospod`re[ti.
„Pupam florile toat` ziua, m` bucuram de familia
mea. Gr`din`ream [i \ncercam s` caut frumosul
\n orice, cu toate c` m` afectaser` enorm cele
\ntâmplate la locul de munc`. |n ultima perioad`,
cu vreo câteva s`pt`mâni \nainte de a fi diagnosticat`
cu leucemie, \ncepeam s` m` simt din ce \n ce
mai sl`bit`. Oboseam [i când urcam sc`rile. M`
gândeam c` e din cauza faptului c` sunt activ`
prin jurul casei”, \[i aminte[te Elena Grierosu.

„Doamna doctor a venit \n
salonul meu, s-a a[ezat \n
genunchi [i mi-a spus c` am
leucemie”, spune Elena Grierosu
|ntr-o lun` de zile, Elena a sl`bit 11 kilograme.
Familia a \nceput s` se \ngrijoreze [i a insistat
ca femeia s` mearg` la un control. |ntr-o diminea]`,
s-a prezentat la spital [i [i-a f`cut un set de
analize. A[tepta rezultatul pe care urma s`-l
primeasc` a doua zi. Fiica ei, v`zând c` Elena
se simte din ce \n ce mai r`u, a dus-o la spital.
„Am ajuns la UPU [i mi-am f`cut analizele. Am
a[teptat câteva ore rezultatul, iar o doamn` doctor
a venit la mine \n salon [i mi-a spus c` trebuie
s` le repet, pentru c` ceva nu este \n ordine.

M` speriasem pu]in, dar m-am \ncurajat c` nu
poate fi nimic grav, pentru c` nu avusesem
niciodat` vreo boal`. |n alte câteva ore, aceea[i
doamn` doctor a revenit \n salonul meu, s-a a[ezat
\n genunchi [i mi-a spus c` am leucemie. Mi-a
spus c` se vindec`, dar eu [tiam c` nu e a[a”,
mai spune Elena Grierosu.

Elena, femeia frumoas` [i
\ngrijit`, s-a transformat
complet \ntr-un an:
„Mi-a c`zut p`rul de 3 ori”
Dup` ce a fost diagnosticat` cu leucemie,
Elena a f`cut [edin]e de chimioterapie timp de
un an de zile. Dintr-o femeie frumoas`, care se
bucura de flori, de soare [i tr`ia fericit` al`turi
de familia sa, \ntr-un an de zile, chipul ei era de
nerecunoscut. So]ul ei, omul care i-a jurat iubire
etern`, i-a fost mereu al`turi [i, lâng` patul din
salonul de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i, Elena
avea mereu un um`r pe care s`-[i verse lacrimile.
„Mi-a c`zut p`rul de 3 ori. Chiar râdeam c`
doctori]a spunea c`-mi va cre[te p`rul cre] [i
colorat [i a[a a fost. A fost un an greu, un an
\n care st`team mai mult \n spital decât acas`.
Vedeam pacien]i sco[i pe targ`, \nveli]i \ntr-un
cer[af alb, oameni care s-au stins [i [i-au l`sat
familia \ndurerat`. Eu nu voiam s`-mi p`r`sesc
so]ul [i copila. Mai aveam de scris pove[ti
\mpreun`”, adaug` Elena Grierosu.

A plecat \n Israel pentru c` \n
România nu-[i putea face
transplant de celule stem,
singurul tratament care o
putea salva de la moarte
|ntr-o zi, a[a cum poveste[te Elena, a aflat
c` singura ei salvare de la chinul la care a fost
supus` dup` ce a fost diagnosticat` cu leucemie
poate fi un transplant de celule stem. |n România,
la acea vreme, nu se prea f`cea acest tip de
interven]ie. A plecat \n Israel. {i-a f`cut bagajele,
[i-a prins so]ul strâns de mân` [i a plecat c`tre
]ara \n care via]a ei ar fi putut fi salvat`. Nu [tia
dac` va reveni acas`. {i-a s`rutat fiica pe cre[tet
[i i-a promis c` va fi bine. „Am ajuns \n Israel.
Acolo beneficiam de transplantul de celule stem,
decontat de Casa Na]ional` de Asigur`ri de
S`n`tate din România. Am stat acolo 5 luni de
zile. Am cheltuit mii de dolari pe cazare [i mas`.
Am \nceput preg`tirile necesare pentru transplant
[i am a[teptat ziua \n care voi beneficia de aceast`
interven]ie”, mai spune Elena Grierosu.

Elena a fost cazat` \n Israel, cu
10 români cu leucemie: „Din
10 au r`mas doar 3. Au murit
cu to]ii dup` ce [i-au f`cut
transplantul de celule stem”

col]ul salonului. Pe acel pat mureau cei mai mul]i
bolnavi cu leucemie”. Cea mai mare fric` a ei
era s` nu ajung` pe acel pat. Se sim]ea din ce
\n ce mai r`u, din ce \n ce mai sl`bit` [i se
ruga la Dumnezeu s` nu fie ea urm`toarea. „|mi
amintesc c` erau mul]i români cu leucemie veni]i
\n Israel pentru transplant de celule stem. Din
10 persoane, majoritatea tinere, cât am stat eu
acolo, au r`mas doar 3. Au murit cu to]ii dup`
ce [i-au f`cut transplantul de celule stem. Organismul
lor nu accepta acest transplant. S-au zb`tut cât
s-au zb`tut pân` n-au mai fost. Era chiar un b`iat
care a murit imediat dup` ce [i-a celebrat ziua
de na[tere. Azi l-am v`zut, mâine nu mai era”,
adaug` Elena Grierosu.

Cuvintele Elenei pe patul de
spital: „Doamne, ajut` s` se
distrug` tot ceea ce e r`u din
mine [i s` r`mân` doar ce e
bun”
A venit mult a[teptata zi: opera]ia de transplant
de celule stem. Elena poveste[te c` se uita la
punga cu sânge [i-[i ruga fiecare celul` din corp
s` primeasc` cu bine transplantul. „Aveam o
voin]` de fier. Nu am vrut s` accept ideea c` a[
putea muri. M` uitam la punga cu sânge [i-mi
spuneam: Doamne, ajut` s` se distrug` tot ceea
ce e r`u din mine [i s` r`mân` doar ce e bun.
|mi spuneam mereu hai c` po]i. Am stat con[tient`
pe toat` perioada transplantului [i m-am rugat.
|n acela[i timp, \n România, familia mea se ruga
pentru mine. La scurt timp dup`, am fost externat`
[i declarat` vindecat`”, spune Elena Grierosu.

Un necunoscut din Germania ia salvat via]a: „F`r` el, acum
poate nu a[ mai fi fost al`turi
de familia mea”

Dup` 8 ani de zile de când a fost salvat` de
Elena \[i aminte[te cu groaz` de momentele un necunoscut din Germania, un donator de celule
petrecute \n clinica din Israel: „Era un pat \n stem, Elena se roag` \n fiecare zi pentru lini[tea
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

[i s`n`tatea lui. Plânge de fiecare dat` când \[i
aminte[te c` a primit o nou` [ans` la via]` din
partea unui om pe care nici nu-l cuno[tea. „M`
rog \n fiecare zi ca Dumnezeu s` \l apere pe
donatorul din Germania. F`r` el, acum poate nu
a[ mai fi fost al`turi de familia mea. De aceea,
\i rog pe to]i, tinerii mai ales, s` mearg` s`
doneze celule stem pentru oamenii care sufer`
de leucemie. La Ia[i am cunoscut vreo 20 de
persoane care au nevoie disperat` de transplant,
dar nu au donatori compatibili. Prezenta]i-v` la
donat. Oricine, chiar [i tu, po]i fi \n situa]ia
aceasta, ori o persoan` drag`. Nimeni nu \n]elege
asta pân` ce nu trece prin aceast` situa]ie.
Leucemia afecteaz` [i copiii. Vedeam \n Israel
copii de un an, doi, care mureau din cauza bolii.
Ajuta]i-v` aproapele”, \ncheie Elena Grierosu.

|ntr-un an de zile, la Ia[i au
fost \nregistra]i doar 4 donatori
de celule stem!
La Institutul Regional de Oncologie Ia[i s-au
prezentat de la \nceputul anului 2020 doar 4
donatori de celule stem. Un num`r extrem de
mic, comparativ cu anul trecut când 70 de ie[eni
au ales s` salveze printr-un simplu gest via]a
unui pacient cu leucemie. Dac` ai între 18 [i 45
de ani, o stare de s`n`tate general` bun` [i vrei
s` aju]i la salvarea unei vie]i, te po]i înscrie în
Registrul Na]ional al Donatorilor Voluntari de
Celule Stem Hematopoietice pentru a deveni
donator voluntar de celule stem hematopoietice.
Ie[enii interesa]i pot ob]ine mai multe informa]ii
de la Institutul Regional de Oncologie din Ia[i.
Prin donarea de celule stem pute]i salva via]a
pacien]ilor cu leucemie. Leucemia este un cancer
al m`duvei osoase [i al sângelui care provoac`
o cre[tere a num`rului anumitor tipuri de globule
albe din sânge. Cauza exact` a apari]iei leucemiei
este \nc` necunoscut`, \ns` se pare c` aceast`
afec]iune apare \n urma combin`rii unor factori
genetici cu factorii de mediu.
Bianca CIUBOTARIU
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Viorel Cozma, patronul Conest SA, vrea
s\ scape dup\ moartea angajatului! Au
cump\rat t\cerea cu banii de `nmormântare.
Mama b\rbatului crede c\ a fost ucis
Viorel Cozma, patronul Conest SA, vrea s`
scape dup` moartea angajatului. Pe data de
12.08.2019, Ioan Andriescu, \n vârst` de 44 ani,
a suferit un accident grav dup` ce a c`zut de
pe schelele firmei de construc]ii montate \n
interiorul m`n`stirii Frumoasa. |n raport s-a ar`tat
c` era sub influen]a b`uturilor alcoolice. La câteva
zile a murit \n spital, având un diagnostic grav:
fractur` de coloan` cervical`. Accidentul a fost
mu[amalizat mai bine de un an. Atunci, inspectorii
de la Inspectoratul Teritorial de Munc` au amendat
societatea, prin administrator Irinel George Tofan.
A fost aplicat` o amend` de 15.000 de lei, pentru
nerespectarea normelor de securitate \n munc`.
S-a constatat c` schela nu avea toate elementele
de protec]ie, fiind [i unul din motivele pentru
care s-a petrecut tragedia. Culmea, Viorel Cozma
\ntinde coarda [i vrea s` arate c` nu are vreo
leg`tur` cu incidentul. Recent, juri[tii Conest SA
au cerut magistra]ilor de la Judec`toria Ia[i s`
anuleze procesul-verbal de contraven]ie \ntocmit
de ITM. Urm`torul termen de judecat` este
programat pe data de 29.10.2020.
La ora 11:45 din ziua fatidic` a sosit un
echipaj de urgen]` care i-a acordat primul ajutor.
Imediat dup`, coordonatorul SSM (S`n`tate [i
Securitate \n Munc`) a verificat to]i muncitorii
afla]i pe [antier cu privire la consumul de alcool.
Dintr-un num`r de 23 de muncitori, 7 se aflau
sub influen]a b`uturilor alcoolice. |n consecin]`,
au fost trimi[i acas` \n ziua de 12 august.
„Angajatorul nu a controlat cunoa[terea [i aplicarea
de c`tre to]i lucr`torii a prevederilor legale \n
domeniul securit`]ii [i s`n`t`]i \n munc`, fapt
concretizat prin prezen]a la munc` a victimei
Andriescu Ioan \ntr-o stare psiho-fiziologic`
necorespunz`toare (sub influen]a alcoolului)”, se
arat` \n raportul ITM ata[at ac]iunii Conest SA.
Obliga]ia angajatorului era de a nu permite prezen]a
la lucru a salaria]ilor afla]i \n stare de ebrietate.

Dosarul a fost transmis mai departe c`tre Poli]ie
[i Parchetul de pe lâng` Judec`toria Ia[i.

S-a f`cut dosar penal pentru
ucidere \n culp`, urmând
s` fie trimis procurorilor
Reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i au precizat c` dosarul se afl` \n curs
de finalizare, urmând s` fie preluat de procurori.
„În cadrul dosarului penal întocmit în luna
septembrie 2019 sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor
de nerespectare a m`surilor legale de securitate
[i s`n`tate în munc` [i ucidere din culp` se
continu` cercet`rile sub coordonarea procurorului,
urmând ca la finalizarea acestora, dosarul s` fie
\naintat, cu propuneri legale, Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Ia[i”, au precizat reprezentan]ii
IPJ Ia[i. Reprezentan]ii Conest SA au refuzat s`
comenteze situa]ia [i nici nu au r`spuns la
\ntreb`rile adresate \n scris de c`tre reporterii
BZI. Pentru lucr`rile de la m`n`stirea Frumoasa,
firma lui Viorel Cozma va \ncasa 21 milioane de
lei. Finan]area a fost accesat` de Prim`ria Ia[i
de la Comisia European`. Conest SA este firma
de cas` a municipalit`]ii dup` ce a primit cele
mai b`noase contracte din ultimii ani.

Colegii de [antier l-au v`zut
c` se cl`tina cu o g`leat` de
ap` \n mân` \n timp
ce urca pe schel`
Ioan Andriescu era angajat la Conest SA de
5 ani [i dou` luni. |n ziua amintit`, Ioan Andriescu
se comporta ciudat, conform martorilor. Având
calificarea de zidar-tencuitor, Ioan Andriescu s-a
urcat pe schele pentru a tencui o por]iune din
zid`rie. S-a urcat pân` la nivelul etajului 5. Colegii
de echip` l-au observat c` se cl`tina pe schele.

Atunci l-au \ntrebat ce face cu o g`leat` de ap`,
dar b`rbatul nu a r`spuns. La un moment dat,
nici nu a mai fost v`zut pe schele. |n final,
muncitorul a fost g`sit c`zut la baza schelei.
Martorii sus]in c` avea puls [i c` emana halen`
alcoolic`. Imediat, a fost chemat un echipaj de
la Ambulan]`, care l-a transportat la UPU Spiridon.
Dup` o serie de investiga]ii a fost transferat la
Spitalul de Neurochirurgie.

Mama lui Ioan Andriescu crede
c` a fost ucis pentru c` a fost
angajat pe pile la firma lui
Viorel Cozma
Reporterii BZI au luat leg`tura cu mama lui
Ioan Andriescu, Ruxandra, \n vârst` de 73 de ani.
Femeia nu crede c` fiul ei a c`zut de pe schele,
ci c` a fost omorât. Aceast` variant` nu poate fi
probat`, deocamdat`. Femeia a povestiti c` Ioan
a fost angajat de Ciprian Stoleru, inginer la Conest

SA, ginerele acesteia. Astfel, ceilal]i muncitori ar
fi fost invidio[i pe statutul victimei \n firm`. „Eu
nu a[ crede... Cred c` a fost aruncat. M-am dus
eu s` v`d care e treaba (la sediul firmei, dup`
decesul fiului -n.r.). Actul de deces l-a luat ginerele
meu. Ginerele meu a primit, ce a primit, eu nu
[tiu. Eu cred c` a primit, mie nu mi-a spus nimic.
Ni[te vecini de-ai mei s-au \ntâlnit la \nmormântare
cu fo[ti colegi de-ai b`iatului. Au spus c` i-au dat
100 milioane de lei \n plic ginerelui meu. Eu am
v`zut c` i-au dat un plic, dar nu mi-a spus. Cred
c` i-a pus pentru \nmormântare, eu n-am pus, de
ce s` mint? Eh, nu beau... Se bea peste tot \n
construc]ii, mai pe furi[... Eu simt c` a fost \mpins.
El mai st`tea \n concedii medicale, ce ziceau
ceilal]i?”, a spus Ruxandra Andriescu, retras` acum
la casa din satul Ciurbe[ti, comuna Miroslava.
Contactat telefonic, inginerul Ciprian Stoleru a
precizat c` refuz` s` ofere vreun comentariu legat
de moartea cumnatului.
Ciprian BOARU

Crim` sângeroas` la Ia[i! {i-a omorât vecinul cu un par dup`
ce s-a trezit cu el \n curte. |ntre cei doi a existat o lupt`
Crim` sângeroas` la Ia[i. Un
individ [i-a omorât vecinul cu un
par dup` ce s-a trezit cu acesta \n
curte. Dup` un schimb de replici,
\ntre cei doi a existat o lupt`.
Criminalul l-a lovit de mai multe
ori, iar dup` ce a c`zut la p`mânt
incon[tient, a sunat la 112 [i a
cerut ajutor
|nc` o crim` sângeroas` la Ia[i. Un b`rbat
\n vârst` de 59 de ani a fost arestat preventiv
dup` ce a ucis un vecin \n vârst` de 54 de ani.
Groz`via s-a petrecut pe data de 11 august, \n
comuna ie[ean` Mogo[e[ti. Victima a intrat \n
curtea agresorului, f`r` s` aib` permisiunea. Enervat
la culme de cele \ntâmplate, D`nu] Gabur` a mers
spre victima sa cu un par \n mân`. Dup` un
schimb de replici, victima l-ar fi lovit cu o piatr`.
Ulterior, Gabur` l-a b`tut cu un par pân` nu s-a
mai ridicat de jos. Ulterior a sunal la num`rul
unic de urgen]e 112 [i a povestit cele \ntâmplate.

A fost arestat preventiv pentru
30 de zile pentru omor
Un echipaj medical a ajuns la fa]a locului [i
a \nceput manevrele de resuscitare. Din p`cate,

b`rbatul nu a r`spuns la manevrele de resuscitare,
iar medicii au fost nevoi]i s` declare decesul.
Poli]i[tii I-au ridicat pe agresor, iar dup` audieri
l-au re]inut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a
fost prezentat \n fa]a judec`torilor, fiind arestat
preventiv pentru 30 de zile. La sfâr[itul lunii
trecute, o crim` similar` avea s` se petreac` tot
la Ia[i. Povestea \ncepe \n comuna Holboca. Eugen
Dumitrache, Milu]` Dumitrache [i Vasile Cotea
erau vecini. To]i s-ar fi \ntâlnit [i ar fi consumat
alcool la un bar din localitate. Ulterior, Vasile
Cotea ar fi plecat spre cas`. Din acel moment,
lucrurile nu mai sunt atât de clare. Cert este c`
la scurt timp dup` ce Vasile Cotea a ajuns acas`,
avea s` se produc` crima.

familia persoanei decedate. Membrii familiei sus]in
c` dup` ce Vasile Cotea a fost ucis de vecini,
cei din urm` au petrecut, având \n vedere c`
ambii sunt \n libertate. Cert este c` \n acest caz
a fost deschis un dosar penal ini]ial pentru tentativ`
la omor. Ulterior, dup` decesul b`rbatului,
anchetatorii au schimbat \ncadrarea.

Zeci de persoane au fost audiate
de anchetatori \n acest caz

Surse din cadrul anchetei au precizat c` \n
acest caz au fost audiate mai multe persoane.
A[a au ajuns oamenii legii la cei doi indivizi care
l-ar fi ucis. Pân` \n acest moment nu se [tie \ns`
exact cum s-a \ntâmplat [i mai ales dac` [i tat`l,
A fost lovit, iar mai
[i fiul l-ar fi lovit pe Vasile Cotea. |n timp ce
apoi abandonat \ntr-o
familia b`rbatului decedat spune c` ambii ar fi
balt` de sânge
vinova]i de crim`, surse din cadrul anchetei au
Familia lui Vasilea Cotea sus]ine c` b`rbatul precizat c`, de fapt, doar unul dintre b`rba]i sa fost lovit de cei doi vecini [i abandonat \ntr-o ar face vinovat, [i anume Eugen Dumitrache.
balt` de sânge. „A fost lovit, s-a g`sit o bucat` |ntre cei trei b`rba]i ar fi izbucnit un conflict
de lemn plin` de sânge. I-au dat \n cap cei doi, spontan, iar Eugen Dumitrache i-ar fi aplicat o
tat`l [i fiul. Nu \n]elegem cum anchetatorii i-au lovitur` \n zona fe]ei, iar Vasile Cotea s-ar fi lovit
l`sat pe cei doi criminali \n libertate”, a transmis puternic la cap [i a intrat \n com`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

|n urma loviturii,
b`rbatul a intrat \n com`
[i a ajuns la spital
Un echipaj medical a ajuns dup` aproape o
or` la locul tragediei, pentru c`, \n tot acest timp,
nimeni nu a sunat la 112. „Dup` ce l-au lovit, lau l`sat \n drum [i au plecat. A fost observat de
un trec`tor dup` vreo 40 de minute, dar deja era
\n com`. A fost dus la spital [i operat, dar a murit
la câteva ore dup` interven]ie”, au mai precizat
rudele b`rbatului. „Ancheta este \n curs de
desf`[urare, se analizeaz` imaginile ridicate de la
camerele de supraveghere de la fa]a locului. Aceste
imagini urmeaz` s` fie coroborate cu celelalte
mijloace de prob`. Pân` \n acest moment nu avem
o concluzie cert` privind suspectul sau suspec]ii.
|n cauz` sunt efectuate cercet`ri sub aspectul
comiterii infrac]iunii de lovituri cauzatoare de
moarte”, a declarat Ionela G\mbu]`, procuror-[ef
adjunct al Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Familia b`rbatului a ridicat trupul ne\nsufle]it de
la Institutul de Medicin` Legal` (IML) Ia[i [i se
preg`te[te acum de \nmormântare. Zilele urm`toare
se va vedea dac` autorit`]ile iau vreo m`sur`.
Drago[ SAVIN
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar 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.
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.

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
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.

suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII
King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
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 - 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
VÅND CASå P < 1, integral
cât [i congelate. Mut`ri
Persoan` juridic`, caut spre
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
Apartamente, Garsoniere, sedii
certificat energetic, liber` de
\nchiriere spa]iu comercial cu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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 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 JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
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|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, 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 CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e
gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
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.
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 Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
PAL/ MDF. Experien]` de
produc]ie sau montaj mobilier
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie
un avantaj. (salariu negociabil).
Oferim carte de munc`. Program
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
monteaz` mobilierul în atelier;
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei3000 lei. Permisul de conducere
[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-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.

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;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour MECANIC DESERVENT
Felicia), angajeaz` persoane cu
REPARTIZATOR ASFALT;
experien]` [i pensionari la limita
MECANIC DESERVENT
de vârsta \n meseriile /
BULDOEXCAVATOR;
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
REGLORI A{TERNERE
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
ASFALT; ASFALATATORI.
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

DORITORII POT TRIMITE CVuri 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.
Agent cur`]enie, liceu sau [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, MASTER CLEANING
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0744.197425; 0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Agent de securitate, studii medii,
de preferat atestat, grupuri
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

vulnerabile, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0756052673;
bogdan.dumitrescu@testergrup.r
o.
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, f`r` studii [i
experien]` precizate, SCUTUM
TEAM GUARD SRL. Rela]ii la:
0771.338508;
scutumteamguard.office@yahoo.
com.
Agent de turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de turism back office,
studii superioare,experien]` 1-3
ani, WISE.TRAVEL SRL. Rela]ii
la:0232/275568;
angela.achitei@wise.travel.
Agent de vânz`ri, studii
superioare, experien]` min.1 an,
specialitatea agronomie sau
chimie constitue avantaj,
GOLDEN STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Ajutor la prepararea produselor
de tip fast-food, f`r` studii [i
experien]` precizat`,
CAFENEAUA NOASTRA SRL.
Rela]ii la: 0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Alimentator \ncalzitor materiale,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Analist, studii superioare,
experien]` 1 an, limba german`,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist resurse umane, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba germana, italian`, englez`
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
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limba germana, italina, engleza
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Animator socio-educa]ional,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.
Arhivar, f`r` studii [i experien]`
precizate, DIGIDOC SRL. Rela]ii
la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Asistent comercial, studii
superioare, cuno[tin]e achizi]ii
publice, operare PC, ESTIMA
MEDICAL GROUP SRL. Rela]ii
la: 0722333117;
office@estimamedical.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asistent manager, studii
superioare,tân`r neet,abs.2019,
OFFICE SPEED BUSINESS SRL.
Rela]ii la:0745902390;
condrea_mihaelaimsd@yahoo.co
m
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`,CAFENEAUA
NOASTRA SRL. Rela]ii la:
0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Barman, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ART CLUB
90 SRL. Rela]ii la:0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, postul este pentru
Belcesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@yahoo.com.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare \n domeniu,
f`r` experien]` precizat`,
BELLISSIMA TOP SALON
BEAUTY BY ELENA. Rela]ii la:
0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.

Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 07421.22522;
golden_star_99@yahoo.com.
Consilier juridic, studii
superioare,limba englez` nivel
avansat, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba
englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
S.A. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Controlor calitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor, studii medii, cu
experien]`, AG CREATIVE
OUTFITS SRL. Rela]ii la:
0770256131;
agcreativeoutfits@gmail.com.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MADE TO
FIT SRL. Rela]ii la: 0722815279
madetofitsrl@gmail.com.
Croitor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, STEFANA
SRL. Rela]ii la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Croitor-confec]ioner
\mbr`c`minte dup` acomanda,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Curier, studii profesionale, f`r`
experien]` precizat`,
DENTOMEDICAL&EST SRL.
Rela]ii la: 0740270767.
Curier/ portar bagajist, studii
medi; cu/f`r` experien]`,
COMPLEX HOTELIER UNIREA
S.A. Rela]ii la: 0232205005,
0736657561
resurseumane@hotelunirea.ro.

RUSPINHOME SRL. Rela]ii la:
0755600433; 0752600422;
info@ruspinhome.ro.
Designer grafic`, studii
superioare, cuno[tin]e
Photoshop, Illustrator, Corel
Draw, Joomia, Publisher,
Outlook, Indesign, Concep]ie
Layout, DTP, Prepress si
Afterwork, cu experien]` pe
fonduri europene, FLAROM
ADVERTISING SRL. Rela]ii la:
0332/803875;
contact@flarom.ro.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

SERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Electrician calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Electrician, studii medii,f`ra
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Electrician, scoala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Dulgher,calificare, experien]` 5
ani ELMAR SRL. Rela]ii
la:0232/211730; office@elmar.ro.

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

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
Onesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.

Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Dulgher, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/\ncep`tor/ 3-5 ani/510 ani, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania,RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Dulgher, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, VIA PONT
INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

Electrician \n construc]ii,f`r`
studii [i experien]` precizate,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Electrician \n construc]ii, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Fierar betonist, studii medii,
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.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Fierar betonist, studii de
specialitate, experien]` 3 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ALEMON TEAM SRL.
Rela]ii la: 0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

Electrician montare [i repara]ii
cabluri, f`r` studii [i experien]`
precizate, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.

Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.

Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;cu/f`
r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

Electrician montare aparataj
electric, studii de specialitate,
experien]` 1-2 ani, SMART
ELECTICAL EQUIPMENT SRL.
Rela]ii la:0232/242141;office@esee.ro.

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

Electrician montare linii [i
repara]ii linii electrice aeriene,
f`r` studii [i experien]` precizate,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.

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

Economist, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.

Facturist, studii medii, calificare,
f`r` experien]` precizat`, LIFEIND SRL. Rela]ii: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.

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

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.

Faiantar, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, STA}IUNE
DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA. Rela]ii
la:0753010594;
contabilitate@pomicolaiasi.ro.

Femeie de serviciu f`r` studii [i
experien]` precizate, AKT SES
SRL. Rela]ii la: 0725915723;
aktses@yahoo.ro.

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

Decotaror interioare, studii
superioare, cuno[tin]e 3DS Max
Economist, studii superioare, f`r`
Autocad, limba rusa avansat,
experien]` precizat`, TERMOwww.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Femeie de serviciu, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, DENTOMEDICAL&EST
SRL. Rela]ii la: 0740270767.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, absolvent sau
persoan` peste 45 ani, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
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BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Ingrijitor animale, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

Inginer constructor, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

Inginer constructor, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.

Inginer constructor instala]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer electrotehnist, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.
Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
constructii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, permis
categ.cat.B, MAT MEDICAL
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0748607520;
plesu.tiberiu@gmail.com.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, abs.scoala
profesionala/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat`, SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii
la:0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instructor Fitness, liceu, SMART
NATUR PROJECT SRL. Rela]ii la:
0728324000
macovei.lucian@yahoo.com.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, [coal`
profesional`, experien]` 1 an,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280;
stanmarius.mcs@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, peroane cu
dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
crenguta.andronachi@testergrup.
ro.
Leg`tor manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, ART
CLUB 90 SRL. Rela]ii la:
0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.
Lucr`tor comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Macaragiu, f`r`
studii/profesional/liceal,f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`soar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Manager comercial, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba italian` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.

L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Manipulator marfuri,
Rela]ii la: 0232/230637;
sc.gimnazial`/ profesional`, f`r`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic agricol, studii medii,
cuno[tin]e repara]ii tractoare [i
ma[ini agricole, STA}IUNEA DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA. Rela]ii
la: 0753010594;
contabilitate@pomicolaiasi.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, postul este
pentru One[ti, INDUSTRIAL EST
SA. Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 5 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Medic stomatolog, studii
superioare/postliceale, f`r`
experien]` precizat`,
DENTOMEDICAL&EST SRL.
Rela]ii la: 0740270767.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
la: 0747168057;
contact@automatic.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ELECTRIC
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizate, GREEN
COLLECTION SRL. Rela]ii la:
0754594641.
Muncitor necalificat, studii medii;
cu experien]` min, 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
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Muncitor necalificat, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.
Muncitor necalificat,studii
generale/medii/profesionale;cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Muncitor necalificat \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Muncitor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat servicii
cur`]enie, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0744.197425;
0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Operator CNC, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.
Operator confec]ii. studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.

Psiholog, studii superioare,
cunoa[terea unei limbi de
circula]ie interna]ional`, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii
la:0746295779; 0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Referent resurse umane, studii
medii/superioare experien]` \n
utilizarea caselor de marcat
electronice, SPIN GROUP&HR
SRL. Rela]ii la:0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare bioinginerie,
experien]` 1 an, cuno[tin]e PC,
permis auto, ESTIMA MEDICAL
GROUP SRL. Rela]ii la:
0722333117;
office@estimamedical.ro.

experien]` precizat`, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Stivuitorist, scoala profesioanal`,
experien]` 1 an, atestat ISCIR,
SXN IUSCONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0752088045;
office.sxn@gmail.com.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.

Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.

Strungar la ma[ini de alezat,
studii medii, experien]` 5 ani,
CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.

Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.

Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.

Secretar`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTION SRL.
Rela]ii la: 0744197425;
0724197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.

Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Sudor, calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

Operator facturare, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.

Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

Operator vânzari prin telefon,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, AGENDA MED SOFT
SRL. Rela]ii la: 0757656676;
papucmariana@gmail.com.

Spalator vehicule, absolvent sau
persoan` peste 45 ani, CARPE
DIEM EXPERT SRL. Rela]ii la:
0729892490,
carpediemexpert@gmail.com.

Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.

Specialist \n rela]ii publice, studii
superioare, experien]` min.1 an,
FUNDA}IA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

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

Specialist organizare, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba germana, italian`, francez`,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.

Tâmplar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, DIANA
MINI SRL. Rela]ii la:
0751101272.

Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Preparator \nghe]at`, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
D.O.C. FACTORY SRL. Rela]ii la:
0747838460;
happyrolls.ro@gmail.co.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Sudor, studii medii, experien]` 05 ani, S&B METAL MARKET
SRL. Rela]ii la: 0723172124;
office.metalmarket@yahoo.com.
Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Sudor arc electric, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.

Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, FEROM SRL.
Rela]ii la: 0744517536;
Stivuitorist, scoala general`, f`r`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

office@mobilaferom.ro.
Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician agronom-exploatare,
studii medii de
specialitate/experien]` 2 ani, II
HOGAS MIHAI MARIAN. Rela]ii
la: 0744640242.

Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EIN FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Vânz`tor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ELEN
COMEX STAR SRL. Rela]ii la:
0743028700;
elen_comex@yahoo.com.
Vânz`tor, f`r` studii [i experien]`
precizate, NEOHEALTH MED
SRL. Rela]ii la: 0259/476818;
0728240480;
info@neohealthmed.ro.

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

Vopsitor auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

Tehnician trigotehnict, studii
medii, permis categ.B,
INSTALFROID SRL. Rela]ii la:
0754077333;
instalfroid@yahoo.com.

Vopsitor auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, ALEMON TEAM SRL.
Rela]ii la: 0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

Tinichigiu carosier, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tinichigiu de [antier, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Turnator Formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, experien]`
1 an, BAC STORE SRL. Rela]ii
la: 0745437847;
bacstore2017@gmail.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`,
BANDIANDY SRL. Rela]ii la:
0746866089;
pascariu.oana@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,persoan`
peste 45 ani, f`r` experien]`
precizat`, CANISA RO SRL.
Rela]ii la: 0733121226;
laposete@gmail.com.
Vânz`tor, studii liceale,f`r`
experien]` precizat`, DASIBO
COMPANY SRL. Rela]ii la:
0743238953.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Zidar, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, ART DIZAIN
FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Zidar, studii medii, cu experien]`,
DAF TRADING IMPEX SRL.
Rela]ii la: 0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Zidar, calificare, experien]` 5 ani,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.

MEDIU
SERVICIUL LOCAL DE
SALUBRIZARE PODU ILOAIEI,
Strada Na]ionala, Primaria
Veche, jude]ul Ia[i, anun]`
depunerea cererii pentru
emiterea Autoriza]iei de mediu,
având ca obiect de activitate:
„prestarea serviciului de
salubrizare stradal`, deratizare,
dezinsec]ie [i dezinfec]ie pe raza
ora[ului Podu Iloaiei”.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul din Podu
Iloaiei, PRIMARIA VECHE, strada
Nationala, tel/fax 0232740646
sau la sediul Agen]iei pentru
Protec]ia Mediului Ia[i, Calea
Chi[in`ului nr. 43. Eventualele
observa]ii ale publicului
referitoare la activitatea [i
amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i,
Calea Chi[in`ului nr. 43.
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Lovitur\ de propor]ii: Juventus vrea s\ scape
de Cristiano Ronaldo! CR7, oferit Barcelonei
Cristiano Ronaldo (35 de ani) a
câ[tigat al doilea titlu în Serie
A în doi ani cu Juventus, dar
viitorul s`u la campioana Italiei
este incert
Cristiano Ronaldo a câ[tigat al doilea titlu
în Serie A în doi ani cu Juventus, dar viitorul
s`u la campioana Italiei este incert. „B`trâna
Doamn`” trebuie s` fac` o reducere consistent`
a bugetului de salarii [i încearc` s` scape de
starul portughez.

Starul portughez î[i punea toate speran]ele
în câ[tigarea marelui trofeu cu Juve, care l-a
ridicat ultima dat` deasupra capului în sezonul
1995-1996. De atunci, „B`trâna Doamn`” a mai
jucat dou` finale, una în 2015 (cu Barcelona) [i
alta în 2017 (cu Real Madrid).
Juventus [i-a pus ca obiectiv câ[tigarea
Champions League în ultimii ani, de la aducerea
lui Ronaldo. Îns` socoteala de acas` nu s-a potrivit
cu cea de pe teren. Anul trecut, „B`trâna Doamn`”
a fost eliminat` în sferturi de Ajax, iar anul
acesta, de Lyon, în optimi.

Cristiano Ronaldo [i-a pus
agentul s`-i g`seasc` echip`

Guillem Balague:
„Cristiano Ronaldo a fost
propus la Barcelona”
Reputatul jurnalist spaniol Guillem Balague
a dezv`luit c` Ronaldo a fost propus la mai multe
echipe, inclusiv la Barcelona.”Motivul pentru care
Cristiano Ronaldo a fost asociat cu PSG nu se
datoreaz` atât de mult faptului c` PSG îl vrea,
ci pentru c` Jorge Mendes a primit instruc]iuni
s`-i g`seasc` o alt` echip` lui Ronaldo.
Am putut observa asta în ultimele 6 luni. Sa vorbit de Real Madrid, cei de acolo au spus
c` nu exist` nicio [ans` ca el s` revin`. Au fost
discu]ii [i despre MLS etc. Toate astea, pentru
c` Juventus vrea s` scape de salariul lui. Cam
atât de drastic` e situa]ia! Ronaldo a fost oferit
peste tot, inclusiv la Barcelona. Dar nu sunt a[a
sigur c` Juventus poate s` scape a[a u[or de
el. De fapt, la ce salariu are... Ronaldo câ[tig`
23 de milioane de euro pe an, net. Atât câ[tiga
[i la Real Madrid [i cred c` a egalat aceast`
sum` când a semnat cu Juventus. Cine s` ofere
atâ]ia bani?”, a spus Ballague.

Astfel, potrivit publica]iei Footmercato, agentul
lui Ronaldo, Jorge Mendes, a discutat deja cu
Leonardo, directorul sportiv de la PSG, cu care
a [i stabilit o întâlnire la Lisabona, locul unde
se disput` sferturile de final` ale Champions
League. De altfel, Mendes are rela]ii bune cu
parizienii dup` ce tot pe filiera sa s-a realizat
transferul lui Keylor Navas.
Sursa citat` sus]ine c` PSG nu a confirmat
înc` aceast` informa]ie, cu toate c` cel care a
cerut întâlnirea a fost chiar Ronaldo. În plus,
PSG este una dintre pu]inele echipe capabile s`
sus]in` salariul de 30 de milioane de euro pe
an pe care Ronaldo îl are la Juve.
117 milioane de euro i-a pl`tit Juventus lui
Real Madrid în vara anului 2018 pentru Cristiano
Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, dou`
titluri la rând cu Juventus
Cristiano Ronaldo (35 de ani) mai are contract
cu Juventus pân` în iunie 2022. În cei doi ani

de când joac` la Juve, Ronaldo a câ[tigat o
Supercup` a Italiei [i dou` titluri în Serie A.
În returul cu Lyon, Cristiano Ronaldo a fost
cel mai bun juc`tor de pe teren, dup` ce a dat
dou` goluri [i a mai avut ocazii, îns` victoria cu
2-1 nu a fost suficient`, pentru c` Lyon s-a
calificat datorit` golului din deplasare, dup` ce
a câ[tigat în tur cu 1-0.
Dubla sa pentru Juve i-a „betonat” [i mai
mult pozi]ia de cel mai bun marcator din istoria
Champions League, cu 130 de goluri în 170 de
partide, îns` Ronaldo nu se consoleaz` „doar”
cu asta, iar la finalul meciului nu [i-a ascuns
nervii. În plus, nici cele 31 de goluri din sezonul
recent încheiat din Serie A nu i-au ajutat prea
mult, pentru c` Immobile a terminat cu 36 de
reu[ite [i e cel mai bun marcator din campionatele
europene.
Cristiano Ronaldo e cel mai bun marcator
din istoria Champions League, cu 130 de goluri

Transfer URIA{ la CFR Cluj. Dan Petrescu
[i-a luat atacant de Liga Campionilor. Mutarea de
ultim\ or\ f\cut\ de campioana României
La cap`tul unui sezon extrem de dificil,
în care campioana României a fost lovit`
de nenum`rate probleme, CFR Cluj, echipa
lui Dan Petrescu, a câ[tigat un nou titlu
în Liga I. Tot în stagiunea care tocmai sa încheiat, Dan Petrescu s-a desp`r]it [i
de trei juc`tori care au contribuit decisiv
la ultimele trofee cucerite de ardeleni.
}ucudean, Arlauskis [i Traore au plecat
deja de la CFR Cluj, iar antrenorul campioanei
României a g`sit deja omul potrivit pentru
ofensiva echipei. Campioana României va
evolua în preliminariile Ligii Campionilor,
unde în turul al doilea ar trebui s` dea
peste Dinamo Zagreb, astfel c` Dan Petrescu
are nevoie în continuare de juc`tori cu
mare experien]`.
CFR Cluj îl ia pe Dumitru Cardoso.
Negocieri avansate cu oficialii lui Gaz Metan
Atacantul dorit insistent de antrenorul
CFR-ului este chiar din Liga I. Conform
Monitorul de Cluj, oficialii clujenilor sunt
foarte aproape de a-l aduce la echip` pe
Dumitru Cardoso. Venit liber de contract,
în vara anului trecut, atacantul a impresionat
la Gaz Metan Media[, echip` de care
urmeaz` s` se despart`.
Legitimat la Napoli, din 2010 pân` în
2017, atacantul de 28 de ani a marcat cinci
goluri [i a oferit cinci pase decisive în cele
30 de meciuri jucate pentru Gaz Metan în
actualul sezon.
Emmanuel Culio a semnat! Anun] oficial:
Dan Petrescu nu se a[tepta la asta dup`
ce i-a pierdut pe }ucudean, Arlauskis [i

Traore! Juan Emmanuel Culio (36 de ani)
nu mai vine la CFR Cluj. Mijloca[ul argentinian
care a scris istorie în tricoul echipei din
Gruia era a[teptat înapoi în România de
[efii de la Cluj, îns` se pare c` acesta [ia schimbat planurile de viitor. Culio [i-a
prelungit contractul cu Quilmes, echipa
pentru care a plecat de la CFR la începutul
lui 2020, pentru înc` un an [i jum`tate.

Juan Emmanuel Culio a
semnat cu alt` echip`,
spre surprinderea lui Dan
Petrescu
În ianuarie 2020, Culio alegea s` plece
de la CFR Cluj pentru a reveni în Argentina,
de[i f`cuse o performan]` incredibil` al`turi
de trupa din Gruia, care se calificase în
16-imile Europa League. Atunci, argentinianul
alegea s` mearg` la Quilmes, în ]ara natal`,
pentru a fi al`turi de familie mai mult.
Fotbalistul a fost extrem de regretat în
Gruia, de Dan Petrescu, de colegi [i de
[efi. Îns` la un moment dat, în urm` cu
câteva luni, ap`ruse oportunitatea ca Juan
Emmanuel Culio s` revin` la CFR.
Se pare, îns`, c` fotbalistul nu se va
mai întoarce în Gruia. Culio [i-a prelungit
contractul cu Quilmes. Clubul din Argentina
a anun]at, pe contul oficial de Instagram,
c` mai mul]i juc`tori, printre care [i Juan
Culio, [i-au prelungit contractul. Mijloca[ul
[i-a pus semn`tura pe un contract valabil

un an [i jum`tate de acum încolo cu Quilmes
Atletico Club, forma]ia din liga a doua din
Argentina.
La câteva luni distan]` de la plecarea
de la CFR Cluj, s-a ivit oportunitatea ca
Emmanuel Culio s` revin` în Gruia. {efii
[i fo[tii s`i colegi îl a[teptau cu bra]ele
deschise. Conducerea CFR-ului [i Dan
Petrescu chiar au vorbit despre posibilitatea
de a-l avea din nou în echip` pe fotbalistul
argentinian. Se pare, îns`, c` vor trebui s`[i pun` pofta în cui.
„Culio e un juc`tor pe care [i Dan, [i
noi to]i îl dorim s` vin`, înc` se discut`,
am discutat cu el [i i-am spus c` îl dorim
înapoi [i poate din var`, dac` va reu[i s`
vin` s` joace pentru noi, s` î[i încheie
cariera”, a spus Bogdan Mara, pentru
Telekom Sport.
Vestea c` Emmanuel Culio [i-a prelungit
contractul cu Quilmes nu e una deloc bun`
pentru Dan Petrescu. „Bursucul” îl a[tepta
cu bra]ele deschise înapoi pe argentinian,
mai ales în lumina ultimelor plec`ri de la
CFR Cluj. Campioana României pentru a
treia oar` la rând, CFR a r`mas f`r` George
}ucudean, Giedrius Arlaukis, Lacian Traore
sau Cristian Manea, care [i-au terminat
contractele cu forma]ia din Gruia, iar Petrescu
e obligat s` caute înlocuitori.
Juan Culio a câ[tigat nou` trofee cu
CFR Cluj, cinci titluri, dou` Cupe ale
României [i dou` Supercupe ale României.
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în 170 de meciuri. Pe locul 2 e Messi, cu 115
goluri în 142 de meciuri.

Cristiano Ronaldo
mai are contract cu
Juventus pân` în 2022
În vârst` de 35 de ani, Cristiano Ronaldo a
ajuns la Juventus, de la Real Madrid, în urm`
cu doi ani, pentru 117 milioane de euro.
Starul portughez mai are contract cu bianconerii
pân` în vara lui 2022. Conform presei interna]ionale,
CR7 câ[tig` de 23 de milioane de euro net pe
sezon, iar Juventus vrea s` reduc` drastic bugetul
de salarii.
Cotat la 60 de milioane de euro de transfermarkt,
Cristiano Ronaldo s-ar putea desp`r]i de campioana
Italiei în aceast` var`. R`mâne de v`zut ce
forma]ie se va încumeta s`-i pl`teasc` un astfel
de salariu.
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VXSUDIHĩH
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SUHIHUDELOFXFDSDF

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]LGXSČ
FHDLDUXQFDWPDVFD

Combina]ie eronat` la pesedeu.
Cuplul de aur din PSD Ia[i a dus la
r`zmeri]` \n filial`. Nominalizare
f`cut` palmat pentru Consiliul Local
Babetele bârfitoare \ncep rubricu]a de ast`zi cu o serie de
enforma]ii din lumea politic` a târgului, mai precis din ograda
partidoiului, unde domne[te o panamar` de nu s-a mai v`zut de
mult` vreme. Madama Gamelu]a a lui Gavril, c`ruia i se mai spune
Miss Piggy \n mediul local, [i-a f`cut planurile cu Ar`g`zel Pompa,
de promovare a oamenilor care le sunt fideli pân` \n fundul
p`mântului. A[a se face c` madama Gamelu]a a tras ca alt`
madam`, Vira Rotunda, dereftorul de la colegiul negru]ist, s`-i
[ad` la dreapta [i-n politic`. Madama de la colegiul negru]ist nu
are nicio o treab` cu pesedeul sau are treab` cu partidul cât are
Gamelu]a cu fotbalul. Dar combina]ia asta pentru Conciliul Local
cam o s` coste cuplul Ar`g`zel Pompa- Gamelu]a a lui Gavril, c`
lumea prin partid deja d` din coate de nemul]umire. Babetele le
propun la `[tia doi ca dup` alegeri s` se ia de o mân` [i s` fac`
spectacolele alea cu broscoiul Kermit [i Miss Piggy prin ]ar`, c`
le e mai bine pe scena de comedie, decât \n politic`. Serios acuma.

Oare e disperat sau care o fi treaba?
Sunt multe zvonuri, iar ieri
a parcat \n fug` la notariat
Babele bârfitoare continu` rubricu]a de azi [i v` povestesc
câte ceva despre nea Venerel L`bu]. Bre, cic` \n ultima vreme
lucrurile pentru el nu sunt chiar roz [i se zvone[te c` se gânde[te
la ni[te tranzac]ii s` primeasc` ceva bani. Chiar ieri l-au v`zut
babele cum a parcat bentleiu aiurea \n [entrul târgului [i a fugit
repede la un notariat de `la unde e combenator Moghio[. Acum
babele nu v` pot spune ce ]ig`nisme mai f`cea pe acolo, dar
lucrurile se ]es cumva pe o direc]ie. Zvonuri sunt multe, dar acum
babele nu o s` v` spun` mai mult. Ne-am gândit totu[i ca pe
viitor s` ne uit`m pe ni[te contracte a[a, de la distan]`, poate
iese ceva. Dac` tot vorbeam de documente, poate \[i mai pun [i
al]ii niscaiva semne de \ntrebare [i fac verific`ri. Dar nah, nu [tim
ce s` zicem...Mai ]ine]i minte când v` spuneam c` L`bu] se laud`
c` d` bani peste tot [i nimeni nu-i face nimic? Poate o fi a[a...
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S-a folosit de func]iune
s` dea b`tai de cap concuren]ei
|n continuarea rubricu]ei de azi babele v` mai zic unele
chestiu]e despre Bogonel Cruce. {`ful de la c`su]a cu studen]i sa folosit cât a putut de mult de func]ia de consâlier pesedist.
Umbl` ni[te vorbe prin Târg cum c` Cruce [i-a \ntins antenele
[i a reu[it s` trimit` controale cu dedica]ie prin Târg. Ce a f`cut?
P`i e simpu. El are o vulcanizare prin Târg, dar s-a sim]it deranjat
de concuren]`. A pus func]ia \n fa]` [i a solicitat ca toate vulcaniz`rile
s` fie controlate, mai pu]in a lui, bine\n]eles. Umbl` o vorb` prin
Târg c` la vulcanizarea lui nu are nimeni acces când vine vorba
despre controale. Se [tie c` e Cruce acolo [i nimeni nu se atinge
de nimic...

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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