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Un ieșean a murit cu zile, după
o operație banală făcută la
Spitalul Arcadia, deținut de
omul de afaceri Dan Fiterman!
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actualitate 8
Dosar
Unul dintre
confidențial din cea criminalii care au
mai importantă
îngrozit Iașul a
ședință a USR Iași
ajuns după gratii

Tragedie fară margini la Iași! Un
tânăr de 18 ani a murit înecat după ce a
căzut de pe o saltea gonflabilă în Siret

Un document intern din ședința Biroului
Politic Județean al filialei USR Iași scoate
la iveală matrapazlâcurile prin care
deputatul Cosette Chichirău i-a adus în
partid pe traseistul Marius Bodea și pe
cei doi scandalagii din Consiliul Local,
Răzvan Timofciuc și Etienne Ignat

Tragedie la Iași. Un tânăr în vârstă de
18 ani a murit înecat în râul Siret
chiar sub ochii mamei sale. Acesta
se afla pe o saltea gonflabilă, însă la
un moment dat a căzut în apele
adânci. Nu știa să înoate, iar odată
căzut nu a mai ieșit la suprafață.
Curenții puternici l-au ținut la fund...

eveniment
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Unul dintre cei mai căutați criminali din
Iași a ajuns după gratii. Vasilică Baciu a
fost condamnat la închisoare după ce
și-a omorât un prieten care era
campion național și european.
După o petrecere într-un club din Iași,
cei doi s-au luat la ceartă
eveniment 3
Limbaj obscen la adresa
președintelui Klaus Iohannis în
Primăria Valea Lupului.
Un funcționar, plătit din bani
publici, îl înjură pe șeful statului
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Controversatul afacerist
Sorin Ionescu vrea să demoleze un bloc
turn din Păcurari
Controversatul afacerist Sorin
Ionescu se zbate să demoleze un bloc
turn din zona Păcurari, a cărui
construcție este aproape finalizată.
Patronul SC Instalații Grup SA a
încercat fără succes să vândă o rețea
de apă-canalizare realizată în urmă cu
mai mulți ani în Valea Lupului, iar
acum se plânge că se construiesc
clădiri peste această rețea
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Miercuri, 5 august

Judec\torii ie[eni au
men]inut arestarea
preventiv\ `n cazul
omului de afaceri
Cristin Z\mo[teanu
Judec`torii din cadrul Cur]ii de Apel Ia[i au respins ieri
contesta]ia la arestarea preventiv` formulat` de omul de afaceri
Cristin Z`mo[teanu, de Ovidiu Cre]u [i de Aura Florentina
Pârvu.
„Instan]a respinge ca nefondate contesta]iile formulate de
Ovidiu Cre]u, Aura Florentina Pârvu [i Cristin Z`mo[teanu
\mpotriva \ncheierii din 29 iulie 2020, pronun]at` de Tribunalul
Ia[i, \ncheiere pe care o men]ine”, au men]ionat magistra]ii.
Decizia luat` ieri de Curtea de Apel Ia[i este definitiv`.

Magistra]ii ie[eni au
men]inut arestarea preventiv`
\n cazul omului de afaceri
Decizia \n cazul investitorului \n domeniul imobiliarelor
Cristin Z`mo[teanu ar fi trebuit dat` \n urm` cu dou` zile,
dar instan]a a amânat luarea vreunei hot`râri pentru 24 de
ore. Ini]ial, Tribunalul Ia[i a admis propunerea formulat` de
procurori \n cazul omului de afaceri Cristin Z`mo[teanu, al
lui Ovidiu Cre]u [i al Aurei Florentina Pârvu. Magistra]ii au
dispus recent arestarea preventiv` a celor 3, pentru 30 de
zile. Ace[tia au contestat decizia, sus]inându-[i nevinov`]ia.
Conform anchetatorilor, unul dintre cei mai importan]i
investitori din Ia[i \n domeniul imobiliarelor, Cristin Z`mo[teanu,
este cercetat pentru c` ar fi comis infrac]iuni economice legate
de modul \n care omul de afaceri [i-ar fi vândut apartamentele.
|n principal, ancheta vizeaz` faptul c` nu ar fi fost achitate
unele taxe la stat.

Perchezi]ii efectuate
de anchetatori \n 40 de locuri
Pe 28 iulie 2020, anchetatorii au efectuat 40 de perchezi]ii
domiciliare, au dus la audieri 17 persoane, dintre care au
re]inut 3. Audierile \n acest caz au durat pân` târziu \n noapte.
A doua zi, anchetatorii au formulat o propunere de arestare
preventiv` \n cazul celor 3 persoane re]inute: Cristin Z`mo[teanu,
Ovidiu Cre]u [i Aura Florentina Pârvu.
Argumentul adus de anchetatori pentru arestarea preventiv`
este acela al „bunei desf`[ur`ri a procesului penal, \n condi]iile
\n care trebuie finalizat` urm`rirea penal` cu privire la faptele
pentru care s-a pus \n mi[care ac]iunea penal` fa]` de inculpa]i,
precum [i finalizarea analizei materialului probatoriu”.
Din p`cate, legisla]ia din România permite sau las` loc
unor astfel de situa]ii, \n care persoane suspectate s` fie
arestate preventiv, chiar dac` nu exist` certitudini cu privire
la comiterea vreunei infrac]iuni. Legisla]ia din România nu
este armonizat` cu cea din Uniunea European` M`sura unor
arest`ri preventive poate duce la falimentarea unor afaceri de
succes, iar sute de salaria]i vor r`mâne astfel f`r` locurile
de munc` pe care le au [i din care \[i \ntre]in familiile.
Sorin PAVELESCU
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Dosar confiden]ial din cea mai important\ [edin]\ a USR Ia[i

S-a `nc\lcat statutul pentru
primirea traseistului Marius
Bodea [i a celor doi
scandalagii din Consiliul Local
Conducerea filialei USR Ia[i a trecut peste statutul de integritate
al partidului pentru a-i face loc \n partid traseistului Marius Bodea.
Al`turi de Bodea, au ajuns \n USR Ia[i, prin acelea[i mijloace,
[i cei doi scandalagii din Consiliul Local, fo[tii liberali R`zvan
Timofciuc [i Etienne Ignat. |ntr-o [edin]` a Biroului Politic Jude]ean
(BPJ) al USR Ia[i din data de 27 iulie 2020, cei 7 ({APTE)
membri ai BPJ USR Ia[i au aprobat cu 6 voturi pentru [i unul
\mpotriv` ca trasei[tii de la PNL s` fie primi]i cu bra]ele deschise
\n filiala municipal` a organiza]iei USR Ia[i. S-a discutat despre
derogarea de la principiile [i statutul USR pentru a-i primi pe cei
trei scandalagii cu bra]ele deschise.

Document secret, ie[it la iveal` din [edin]a
USR Ia[i. Traseistul Marius Bodea,
primit cu bra]ele deschise
|n [edin]a respectiv` a USR Ia[i s-a aprobat cu majoritate de
voturi ca cei trei trasei[ti s` fie primi]i cu bra]ele deschise, \n
ciuda criteriilor de integritate. Chiar dac` USR sus]ine c` nu
prime[te persoane din alte partide, la Ia[i situa]ia a fost alta.
Filiala municipal` a decis s`-l primeasc` pe traseistul Marius
Bodea [i pe cei doi din Consiliul Local. „Discutarea cererilor de
derogare [i admitere în USR a lui Bodea Marius, Ignat Etienne
[i Timofciuc Razvan. S-a discutat cererea primit` de la BL Ia[i
pentru admiterea ca membri USR a lui Bodea Marius, Ignat
Etienne, Timofciuc R`zvan. Pentru înscriere în filiala municipal`
USR Ia[i, s-a solicitat derogare privind excep]iile de la pct. D,
E, F pentru Bodea Marius [i Timofciuc R`zvan, iar pentru Etienne
Ignat de la pct. D, E, F, H din criteriile de admitere. S-a supus
la vot aprobarea derog`rilor pentru Bodea Marius, Ignat Etienne,
Timofciuc R`zvan [i admiterea lor ca membri în filiala municipal`
USR Ia[i”, se arat` \n nota emis` de BPJ al USR Ia[i.

Deputatul Cosette Chichir`u a c`lcat \n
picioare toate principiile USR
pentru a-i face loc lui Marius Bodea
USR Ia[i a stabilit o serie de criterii de integritate pe care
deputatul Cosette Chichir`u, cu ajutorul junelui Filip H`vârneanu,
pre[edintele organiza]iei municipale, le-a c`lcat \n picioare. Cei
trei trasei[ti au fost astfel primi]i cu bra]ele deschise. „Cei care
vin al`turi de USR sunt oameni one[ti [i profesioni[ti în domeniile
lor. USR îi evalueaz` potrivit unei grile profesionale [i de integritate
[i fiecare membru semneaz` pe proprie r`spundere pentru
informa]iile despre el privind experien]a profesional`, competen]ele,
desf`[urarea de activit`]i civice, traseism, plagiat, conflicte de
interese sau participare la ob]inerea de foloase patrimoniale etc.
Conform statutului, organiza]iile au autonomie în reprezentarea
intereselor cet`]enilor din comunit`]ile locale [i doar ele au dreptul

s` desemneze candida]ii pentru alegerile parlamentare. USR nu
para[uteaz` candida]i de la centru pentru c` forurile de conducere
au dreptul doar s` cenzureze anumi]i oameni, dar nu s` propun`
al]ii în loc”, se arat` \n statutul USR.

Lista celor care s-au [ters pe picioare
cu principiile USR. Derogare
de la criteriul esen]ial al partidului
Din BPJ a USR Ia[i fac parte deputatul Cosette Chichir`u, dar
[i Ilie Bodale, Iulian Mititelu, Adrian Go]a, Oscar Ray Teodorescu,
Mihai Lupu [i {tefan T`nase. Ace[tia au aprobat cu un singur vot
\mpotriv` ca Marius Bodea [i cei doi fo[ti ale[i din Consiliul Local,
R`zvan Timofciuc [i Etienne Ignat, s` intre \n USR pentru a putea
candida la alegerile locale 2020. Ca spectacolul s` fie complet,
USR Ia[i se ceart` ca la u[a cortului [i pe \nfiin]area unor birouri
locale. Unul dintre cei care fac parte din BPJ al USR Ia[i nu a
fost \n stare s` fac` un birou politic local \ntr-o localitate din zona
metropolitan`. {tefan Timofte, un pu[ti de 30 ani, pus primul pe
lista USR la Consiliul Jude]ean, a ajuns s` fie anchetat de Biroul
Na]ional al partidului pentru c` a blocat \nfiin]area organiza]iei de
la Tome[ti. Documentul discutat \n [edin]a BPJ confirm` aceste
sesiz`ri. „Discutarea cererii de înfiin]are a Filialei Locale USR
Tome[ti. {tefan T`nas` a prezentat cererea de înfiin]are a FL
Tome[ti. Acesta a precizat c` în luna ianuarie 2020 a fost informat
de c`tre BN c` exist` o sesizare pe numele s`u pentru c` a blocat
înfiin]area FL Tome[ti. În urma raportului întocmit, exist` suspiciunea
c` sesizarea trimis` la BN con]ine semn`turi false, deoarece
semnatarii sesiz`rii au declarat c` nu au depus [i nu au semnat
nicio sesizare”, se arat` \n nota BPJ.
Vlad ROTARU

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

3

EVENIMENT

Miercuri, 5 august

Limbaj obscen la adresa pre[edintelui
Klaus Iohannis `n Prim\ria Valea Lupului.
Un func]ionar, pl\tit din bani publici,
`l `njur\ pe [eful statului. Mesaj incredibil
scris pe masca de protec]ie
Scandal incredibil \n Prim`ria Valea
Lupului. Casierul institu]iei aflate la
marginea municipiului Ia[i a avut o ie[ire
necontrolat` \n spa]iul public la adresa
pre[edintelui Klaus Iohannis. C`t`lin
N`d`baic`, casier \n Prim`ria condus` de
Dumitru Mih`iluc, l-a \njurat ca la u[a
cortului pe pre[edintele României. Casierul
institu]iei [i-a scris pe masca de protec]ie
un mesaj cu injurii la adresa [efului statului
Limbaj suburban la adresa pre[edintelui Klaus Iohannis \n
Prim`ria Valea Lupului. C`t`lin N`d`baic`, casierul prim`riei de
la marginea municipiului Ia[i, l-a \njurat deschis pe [eful statului
printr-un mesaj scris pe masca de protec]ie. Aparent, casierul
prim`riei s-a ar`tat nemul]umi] de faptul c` este nevoit s` poarte
masc` de protec]ie \n spa]ii publice deschise [i astfel nu s-a putut
ab]ine s` nu \njure PNL [i pe pre[edintele României. |n tot acest
timp, primarul Dumitru Mih`iluc doarme \n prim`rie [i se face
c` nu vede ceea ce posteaz` pe re]elele sociale angaja]ii din
institu]ia pe care o conduce.

Limbaj obscen la adresa pre[edintelui
Klaus Iohannis \n Prim`ria
Valea Lupului. Casierul prim`riei,
mesaj pe masca de protec]ie
Casier la Prim`ria Valea Lupului, C`t`lin N`d`baic` nu a avut
nicio problem` \n a-[i expune opiniile \n public cu un limbaj

Dosar nr. 1092/I/2019
Data 30.07.2020.
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar
nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 01.09.2020, ora
14:00, va avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos, din Iasi, Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea
la licitatie publica a cotei de ½ din imobilul situat in Sat Pietraria
- 707038, Comuna Barnova, Judetul Iasi, constand in teren si
constructie, compus din teren intravilan, avand categoria de
folosinta arabil, in suprafata de 967,09 m.p impreuna cu
constructia in suprafata construita de 66,74 m.p. si suprafata
utila de 54,20 m.p., avand destinatia - constructii de locuinte,
formata din 3 (trei) camere, hol si bucatarie conform releveu
iar conform actului de proprietate, constructia este formata din
2 (doua) camere, avand numar cadastral 393/2, inscris in CF nr.
61721 a localitatii Barnova.
Conform inspectiei efectuate, constructia are o latime de
8,04 ml si o lungime de 78,95 ml, fiind construita in anul 2003.
Cota de ½ din imobilul descris mai sus este proprietatea lui
debitoarei CROITORU Martha Andreea cu domiciliul in Sat Pietraria
- 707038, Str. Grigore Ghica Voda Al Ii-Lea nr. 21, Judetul Iasi,
care datoreaza creditoarei TBI Bank EAD,, cu sediul in Republica
Bulgaria, Sofia, 1421, str. Dimitar Hadzhikotzev 52-54, avand cod
unic de inregistrare 131134023, prin TBI CREDIT IFN S.A. cu sediul
in Bucuresti, str.Putul lui Zamfir nr.8-12, P+etaj1, sector 1, CUI

grobian la adresa pre[edintelui Klaus Iohannis. Ba mai mult,
acesta a [i povestit de ce [i-a scris pe masca de protec]ie mesajul
cu tent` obscen`. „Dup` vreo trei zile de purtat botni]`, de fiecare
dat` când trebuie s` intru \ntr-un magazin, ba s` m` \ntorc la
ma[in` c` am uitat-o, ba c`-mi suflu aerul pe sub ochi, orice e
super enervant. A[a c`, \n semn de protest la toat` politica PNLului, m` apucai s` scriu pe masc`: S`-mi sugi p... Iohannis!! Pun
capacul la marker, \mi ag`] elasticul dup` urechi [i intru \n
supermarket. Nu spun care, [i dup` zece pa[i m` vede paznicul,
când \[i d` seama ce scrie, zâmbe[te \ntr-un fel aprobator. Mai
merg câ]iva pa[i [i pe holul mare, o domni]` se str`duia de zor
s` nu piard` din câmpul vizual doi copii, b`iat [i fat`. M` ]inte[te
fix 2 secunde dup` care \ncepe: -Domnule, ce a]i scris acolo,
sunt copii pe aici...”, a scris C`t`lin N`d`baic` f`r` nicio remu[care.

Casierul din Prim`ria
Valea Lupului se laud` cu mesajul
de pe masca de protec]ie.
Limbaj suburban al func]ionarului
Angajat \n Prim`ria Valea Lupului, casierul continu` s` se
arate mândru de mesajul adresat pre[edintelui Klaus Iohannis.
„Eu m` uit la ea, \mi dau masca pe b`rbie [i-i r`spund: - Doamn`,
de trei ani tot am citit pe oriunde, M... PSD [i a mers. Nimeni
nu s-a sim]it jenat, \n]elege]i? De ce n-ar merge [i : S`-mi sugi
p...? Românul e hazliu de fel, din aceast` cauz` v` rog s` nu fi]i
nici dumneavoastr` jenat` de s`-mi sugi p..., ce vi se pare atât
de epatant? Pai v` garantez c` nu e otr`vitor deloc; dac` ar fi
fost otr`vitor, ar fi r`mas ]ara f`r` femei, da, [i f`r` useri[ti, [ti]i
ei sunt pe invers, \[i fac asta mereu unul altuia, da chiar [i f`r`

RO15901855, in calitate de Administrator cu drepturi depline
pentru si in numele TBI Bank EAD cu in Republica Bulgaria, Sofia
suma de 13.307,55 Lei, din care 2.480,93 lei cheltuieli de
executare silita.
Preţul la care a fost evaluat intreg imobilul este de 106.524,00
Lei iar pretul la care este evaluata cota de ½ este de 53.270,00
Lei şi a fost stabilit de expert Popescu Andra Elena, nr legitimatie
19154, cu sediul in Iasi, Str. Valter Maracineanu, nr. 1D, judet Iasi.
Preţul de pornire a licitaţiei pentru cota de ½ din imobil
este de 53.270,00 Lei.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Contract de credit nr. 20181023692 din data de
05.08.2018 incheiat cu TBI Credit IFN S.A..
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 30.07.2020,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand
asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu Dragos,
avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari deschis la LIBRA
INTERNET BANK S.A., SUC. IASI, RO42BREL0002000722050102ron,
RO31BREL0002000722050300-usd,
RO63BREL0002000722050500-CHF.
Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de una
pagini.
Executor judecatoresc,
Iovu Dragos

pesedi[ti, la cât` m... a \mp`r]it PNL-eul de trei ani doamn`, \i
zic”, a mai sus]inut casierul de la Prim`ria Valea Lupului.

C`t`lin N`d`baic`: „Suptul p.... e
din dragoste!”. Angajatul prim`riei
\l atac` pe [eful statului
Casierul C`t`lin N`d`baic` de la Prim`ria Valea Lupului a
continuat cu triada la adresa pre[edintelui Klaus Iohannis printrun limbaj suburban. „Ea r`m`sese \ntre timp f`r` aer, ochii i se
bulbucau \n cap, \ncerca s` spun` ceva, dar erau ni[te spasme
necontrolate. Profit de ocazie [i continui: «Doamn`, \n ziua de
azi suptul p.... e din dragoste, \ntreba]i to]i tinerii dac` au pierdut
vreun preludiu f`r` suptul p...., [i v` zic, sunt c`s`tori]i [i e
dragoste pur` la mijloc. |mi iubesc pre[edintele cu atâta dragoste,
chiar mai mult decât tinerii `[tia \ntre ei, chiar nu pot s`-l las
s` sufere. O s`-i iau ASLO din gât, poate are covid. Am l`sat-o
meditând la cum o suge ast`zi vrând-nevrând cu guvernarea p....,
care \mpr`[tia m... ori de câte ori are ocazia. A[a c`, s` nu v`
lua]i de masca mea, e personalizat`, si exprim` voin]a poporului.
(#Sugip...PNL)”, a mai povestit casierul prim`riei din Valea Lupului.
Primarul Dumitru Mih`iluc pare [i el c`zut din lun` [i nu
vrea s` vad` ce a postat angajatul din institu]ia pe care o conduce.
„O s` verific disear` (ieri, 4 august 2020) când ajung acas`. Nu
[tiu ce a scris domnul respectiv, nu stau s` verific ce fac ei. Voi
vedea ce a scris”, a men]ionat Dumitru Mih`iluc, primarul comunei
Valea Lupului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

ANUNȚ
“EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., în calitate de administrator
judiciar al TRADING ITALIA A.P.P. S.R.L., desemnat de Tribunalul
Iaşi în dosarul nr. 2486/99/2020 (83/2020), prin prezenta notifică
faptul că prin Sentința Civilă nr. 42/02.07.2020, împotriva
debitoarei TRADING ITALIA A.P.P. S.R.L., cu sediul social în Mun.
Iaşi, B-dul Alexandru cel Bun, nr. 64, bl. D4, sc. A, et. 10, ap. 44,
Jud. Iaşi, societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
Iaşi sub nr. J22/171/2014, Cod de Identificare Fiscală 32734714,
s-a deschis procedura generală a insolvenţei reglementată de
Legea nr. 85/2014.Termenul de înregistrare a creanţelor este
17.08.2020. Termenul de întocmire a tabelului preliminar este
07.09.2020. Depunerea eventualelor contestaţii împotriva
tabelului preliminar al creanţelor se va face în 7 zile de la
publicarea Tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii
şi definitivarea tabelului de creanţe este la 09.10.2020. Prima
şedinţă a Adunării Creditorilor este convocată la data de
11.09.2020, ora 14,00, la sediul administratorului judiciar din
Iaşi, Str. Zorilor nr.11, Jud. Iaşi. Creditorii interesaţi pot depune
declaraţii de creanţă, în dublu exemplar, la dosarul de insolvenţă
nr. 2486/99/2020 (83/2020).
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S-a b\tut recordul de prezent\ri `n UPU ale
pacien]ilor care pretind c\ au coronavirus!
~n numai 24 de ore, 70 de ie[eni au cerut s\
fie testa]i la Spitalul ıSf. Spiridon‰, din Ia[i!
S-a b`tut recordul de prezent`ri \n UPU
ale pacien]ilor care pretind c` au
coronavirus! |n numai 24 de ore, la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i s-au
prezentat 70 de ie[eni care au cerut s` fie
testa]i. Dintre ace[tia, a[a cum spune dr.
Ovidiu Popa, doar 30 aveau simptome
specifice infec]iei cu coronavirus sau erau
contac]i direc]i ai pacien]ilor deja
diagnostica]i. Restul, erau „bolnavi
\nchipui]i”
Zeci de ie[eni au cerut s` fie testa]i la Unitatea de Primiri
Urgen]e de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i, pretinzând c` sunt
suspec]i de coronavirus. Cu sau f`r` simptome, contac]i direc]i
ai altor persoane deja diagnosticate cu COVID-19, \n ziua de luni,
medicii de la UPU s-au confruntat cu o situa]ie f`r` precendent.
Medicii trag un semnal de alarm` [i recomand` ie[enilor care
au simptome de COVID-19 sau celor care au intrat \n contact
direct cu un pacient pozitiv la infec]ia cu coronavirus s` contacteze
mai \ntâi medicul de familie sau DSP-ul. Din cei 70 de pacien]i
care s-au prezentat la UPU \n 24 de ore, doar 30 aveau motive
medicale. Restul, au fost trimi[i acas`. Dr. Ovidiu Popa spune c`
prezentarea \n UPU f`r` motive \ntemeiate poate reprezenta un
risc major de infectare cu coronavirus.

Doar 30 din 70 de ie[eni aveau simptome
specifice COVID-19 sau erau contac]i direc]i
ai pacien]ilor depista]i cu coronavirus
|n prima zi a s`pt`mânii, la Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU)
de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i s-au prezentat 70 de ie[eni
care pretindeau c` sunt suspec]i de COVID-19. Luni, a[a cum
spun medicii de la UPU, s-a b`tut recordul ca num`r de prezent`ri
ale pacien]ilor cu simptome de coronavirus [i pacien]i contac]i
direc]i ai celor deja confirma]i. „|n ziua de luni s-au prezentat la
Unitatea de Primiri Urgen]e a Spitalului «Sf. Spiridon» din Ia[i
aproximativ 70 de pacien]i care au declarat c` sunt suspec]i de
coronavirus sau contac]i ai pacien]ilor deja diagnostica]i pozitiv
la infec]ia cu noul tip de virus. O parte dintre ace[tia au venit
prin mijloace proprii, iar al]ii au ales s` sune la 112 dup` ce au
\nceput s` aib` simptome specifice infec]iei cu coronavirus: tuse,
febr`, dificult`]i de respira]ie. Din num`rul total de prezent`ri,
doar 30 ar fi avut motive reale de a se prezenta la UPU”, spune
dr. Ovidiu Popa, de la UPU SMURD Ia[i.

adresabilitatea pacien]ilor cu simptome specifice infec]iei cu coronavirus.
Când ajung \n UPU, medicii le fac examenul CT [i testul PCR.
Totodat`, trebuie men]ionat faptul c` au fost mul]i care s-au prezentat
cu simptome de COVID-19, iar \n urma investiga]iilor medicale
specifice a reie[it c` aveau grip` sau viroz` respiratorie. Pacien]ii
care primesc rezultatul testului PCR pozitiv sunt direc]iona]i c`tre
Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i, iar celor cu testul negativ,
diagnostica]i cu alte afec]iuni, li se prescrie un tratament [i se pot
\ntoarce la domiciliu”, adaug` dr. Ovidiu Popa.

Pacien]ii suspec]i de COVID-19 care sunt
testa]i PCR \n UPU de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i a[teapt` rezultatele
testelor \n corturile special amenajate
Pacien]ii suspec]i de infec]ia cu coronavirus sau cei care sunt
contac]i direc]i ai persoanelor depisatate pozitiv sunt testa]i \n
UPU. |n a[teptarea rezultatelor, ace[tia stau \n corturile special
amplasate \n incinta spitalului. Cei mai \n vârst` pot pleca acas`
[i sunt contacta]i ulterior de c`tre medic. „Pacien]ii suspec]i [i
cei considera]i contac]i a[teapt` rezultatele testelor \n corturile
special amenajate \n acest scop, \n incinta spitalului. |n afar` de
cei aproximativ 70 de pacien]i suspec]i de COVID-19 [i contac]i
direc]i s-au prezentat la UPU alte aproape 200 de cazuri noncovid. Este vorba despre pacien]i cu pl`gi, victime ale unor

agresiuni fizice, pacien]i cu boli cardiovasculare, cu tahicardie [i
pacien]i c`rora li s-a agravat starea de s`n`tate din cauza afec]iunilor
cu care au fost diagnostica]i”, spune dr. Ovidiu Popa.

Dr. Ovidiu Popa: „Recomand`m
ie[enilor s` se prezinte la spital
doar dup` ce au discutat \n prealabil
cu medicul de familie sau DSP-ul”
Medicii de la Unitatea de Primiri Urgen]e de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i trag un semnal de alarm` [i recomand` ie[enilor
ca, \nainte de a suna la 112 sau a se prezenta la UPU cu simptome
specifice COVID-19, s` contacteze medicul de familie. Medicul
de familie [i reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public` din Ia[i
sunt cei mai \n m`sur` s` sf`tuiasc` pacientul dac` este sau nu
cazul de a se prezenta la spital. „Reamintesc c` din cei 70 de
pacien]i care s-au prezentat la UPU cu simptome de COVID-19,
suspec]i sau contac]i, doar 30 aveau motive medicale solide de
a se prezenta la spital. Ceilal]i ar fi putut contacta medicul de
familie sau DSP-ul pentru a primi recomand`ri. Venirea \n UPU
f`r` simptome specifice poate reprezenta un risc mare de infectare
cu COVID-19. De aceea, recomand`m ie[enilor s` se prezinte la
spital doar dup` ce au discutat \n prealabil cu medicul de familie
sau DSP-ul”, mai spune dr. Ovidiu Popa.
Bianca CIUBOTARIU

Mul]i ie[eni au solicitat ambulan]a
spunând medicilor c` au simptome
de COVID-19 [i au fost
depista]i cu grip` [i viroz` respiratorie
Medicii de la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i spun
c` a crescut adresabilitatea pacien]ilor suspec]i de COVID-19 c`tre
unitatea medical`. Dac` \n urm` cu aproximativ dou` s`pt`mâni
cadrele medicale erau solicitate \n 24 de ore de c`tre aproximativ
10 pacien]i suspec]i, iat` c` acum se vorbe[te de zeci de ie[eni
\ngrijora]i c` ar putea fi infecta]i cu coronavirus. „A crescut
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Rezultatele de la examenul de Titularizare
2020, la Ia[i, `nainte de contesta]ii!
57,64 la sut\ a fost rata de promovare
[i 23 de candida]i au ob]inut nota 10
Rezultatele la examenul de Titularizare
2020, la Ia[i au fost publicate ieri,
4 august, la sediul ISJ
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii a publicat pe site-ul
titularizare.edu.ro rezultatele ob]inute de cadrele didactice care
au sus]inut proba scris` din cadrul concursului pentru ocuparea
posturilor didactice din înv`]`mântul preuniversitar - sesiunea 2020
(înainte de înregistrarea contesta]iilor). Procentul notelor peste 7
([apte) ob]inute de candida]ii care au sus]inut proba scris`, la
nivelul jude]ului Ia[i, este de 57,64 la sut`, superior în raport cu
procentul consemnat în 2019 de 44,87 la sut`. 23 de candida]i
au ob]inut nota 10, iar 799 de candida]i au ob]inut note între 7
[i 9,99. La proba scris` din cadrul concursului na]ional pentru
ocuparea posturilor didactice din înv`]`mântul preuniversitar s-au
prezentat 1.466 de candida]i din totalul de 1.594 de candida]i
înscri[i. |n centrele de evaluare au fost notate 1.386 de lucr`ri,
întrucât: 73 de candida]i s-au retras din concurs din motive
personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei,
niciun candidat nu a fost eliminat, iar lucr`rile a 7 candida]i au
fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Din
promo]ia curent`, 60,81 la sut` dintre candida]i au ob]inut note
peste 7 ([apte).

Rezultate la examenul de
Titularizare 2020, la Ia[i! 23 de candida]i
au ob]inut nota 10, iar 799 de
candida]i au ob]inut note între 7 [i 9,99
La proba scris`, în cele trei centre de examen organizate la
nivelul jude]ului Ia[i, s-au prezentat 1.393 de candida]i, anume

87,39 la sut` din cele 1.594 de cadre didactice înscrise. Din
promo]ia de absolven]i ai anului 2020, au fost înscri[i 160 de
candida]i. 72 dintre ace[tia s-au retras din motive personale sau
medicale, iar în centrele organizate la Ia[i, niciun candidat nu a
fost eliminat din examen. Contesta]iile pot fi depuse în zilele de
4 august (ieri), dup` afi[area rezultatelor, pân` la ora 21:00,
respectiv ast`zi, 5 august, pâna la ora 12:00. Rezultatele finale se
afi[eaz` tot la sediul Inspectoratului {colar Jude]ean [i pe siteul men]ionat anterior, în data de 11 august.
Pentru angajarea pe perioada nedeterminat` (titularizare),
candida]ii trebuie s` ob]in` la proba scris` minimum nota 7
([apte), iar pentru angajarea pe perioada determinat` (suplinire),
minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candida]ilor pe posturile
didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioad`
nedeterminat`, în ordinea descresc`toare a notelor ob]inute la
proba scris`, se realizeaz` în [edin]e publice sau on-line, organizate
de c`tre Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i în intervalul 12 - 14
august.

Care a fost concuren]a, pe posturile
scoase la concurs, la Titularizare 2020 Ia[i.
Cele mai c`utate posturi sunt la: educator,
\nv`]`tor, al`turi de Limba [i literatura
român`
|n jude]ul Ia[i, la Titularizare 2020 sunt \n total 1.776 posturi,
dintre care 144 posturi titularizabile (78 urban [i 66 rural). Mai
departe, de precizat c` 1.624 posturi sunt netitularizabile (423
urban [i 571 rural) [i 8 posturi de angajare doar pe durata de
viabilitate a postului. |n detaliu, posturi titularizabile \n urban
sunt: 1 aeromodele, 1 arhitectur`, 1 art` vocal`, 3 corepeti]ie, 2

dans clasic, 2 dans popular, 1 Educa]ie fizic` [i sport, 1 Educa]ie
tehnologic`, 1 educatori pentru \nv`]`mant special, 30 educatoare,
1 estetic` [i igiena corpului omenesc, 1 fanfar`, 2 Fizic`. Urmeaz`
1 la Geografie, 1 Informatic` [i TIC, 8 \nv`]`tori, 2 Medicin`
general`, 7 muzic` instrumental`, 1 orchestr` popular`, 4 alimenta]ie
public` ca mai[tri instructori, 2 asisten]` medical` ca mai[tri
instructori, 2 estetic` [i igiena corpului omenesc - mai[tri instructori,
1 transporturi ca mai[tri instructori [i 1 la [ah. La posturi
titularizabile rural sunt 7 pe Educa]ie fizic` [i sport, 1 educatoare
(rommani), 11 educatoare, 2 electronic` [i automatiz`ri [i 1 la
Fizic`. De asemenea, la Ia[i ca posturi complete (cu 18 ore [i
mai mult) sunt 782 dintre care: 352 urban [i 430 rural. Pe de
alt` parte, posturi incomplete (cu mai pu]in de 18 ore) sunt 994
dintre care: 423 urban [i 571 rural.
Valentin HU}ANU

A fost semnat documentul de proiectare
legat de reabilitare la Filarmonica de Stat
Moldova Ia[i. Refacerea construc]iei
monumentului istoric se va finaliza `n anul 2022
Veste de ultim` or`! Contractul de
proiectare legat de reabilitare la Filarmonica
de Stat Moldova Ia[i s-a finalizat. Arhitec]ii
Bogdan Mihul [i Daniel Vi[an vor face
proiectare pentru lucrarea de reabilitare a
monumentului istoric, \n termen de 4 luni.
Dup` acest moment, la finalul lui 2020 va
demara licita]ia pentru desemnarea firmei
care va derula lucr`rile. |n acest context,
cel târziu pân` la finalul anului 2022 cl`direa
de la Filarmonica de Stat Moldova Ia[i va
fi complet ref`cut`.

Moment important pentru
etapa de reabilitare la
Filarmonica de Stat
Moldova Ia[i
Astfel, luna aceasta demareaz` realizarea
proiectului ce vizeaz` acest obiectiv. Anterior
a fost finalizat` toat` documenta]ia de avizare
a lucr`rilor de interven]ie. De reamintit
c`, deja, contractului de achizi]ie public`
de servicii de proiectare, pentru obiectivul
de investi]ii Reabilitarea [i modernizarea
imobilelor cu numerele cadastrale 161496
[i 161497 situate în Ia[i, str. Cuza Voda,
nr. 29, unde are loc activitatea artistic` a
Filarmonicii de Stat Moldova a fost semnat
cu firma SC. Mihul SRL. Conform contractului,
prestatorul a realizat expertiza tehnic`,
studiul topografic, studiul geotehnic studiul

prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, managerul
Filarmonicii de Stat Moldova Ia[i.
Întregul Ansamblu din care fac parte
Casa Alecu Bal[ [i Notre Dame de Sion,
unde se afl` Filarmonica [i Universitatea
Na]ional` de Arte George Enescu [I care
are proiect de reabilitare este înscris în
Lista Monumentelor Istorice (LMI) din
2015, cu denumirea Filarmonica Moldova
Celebra institu]ie ar putea
[i a fost preluat (prin eforturile [i campania
avea [i unul dintre cele
dus` de managerul Bujor Prelipcean - n.r.)
mai frumoase instrumente
de la Episcopia Romano-Catolic`, în
muzicale din lume
administrarea jude]ului Ia[i, pentru o perioad`
Pe de alt` parte, prof. univ. dr. Bujor de 22 de ani, în vederea reabilit`rii, sub
Prelipcean, managerul Filarmonicii de Stat rezerva începerii lucr`rilor în maxim doi
Moldova Ia[i a \nceput un proces de ani. Datele istorice arat` c` aceast` cl`dire
achizi]ionare a unui instrument muzical a actualei Filarmonici a fost construit` \n
spectaculos. Este vorba de o org` electric`, anul 1815. Ea este realizat` \n stil neoclasic
special destinat` concertelor. „Da, dup` ce [i a apar]inut vistiernicului Alecu Bal[. Aici,
am achizi]ionat un pian profesional [i extrem la 11 ianuarie 1847 a concertat celebrul
de util Filarmonicii ne gândim s` achizi]ion`m compozitor Franz Liszt. |n 1861, imobilul
[i o org` electric`. Cele mai bune, spre a fost cump`rat de c`lugarite]e din ordinul
exemplu din catalogul Yamaha, au pre]uri Notre Dame de Sion [i a fost transformat
ce trec de 800 mii lei. |mi doresc, având \n Colegiul de Fete. |ntre anii 1900 [i 1910
\n vedere c` avem una dintre cele mai a fost construit` o capel` pentru acest
bune echipe de arti[ti din România, s` Institut, care a fost desfiin]at \n anul 1947,
avem [i o infrastructur` demn` de istoria aici mutându-se fostul Conservator George
[i valoarea Filarmonicii ie[ene. De reamintit Enescu. Din anul 1957 s-a inaugurat, \n
c`, \n trecut, actuala Sal` de Concerte era fosta capel`, Sala de Concerte a Filarmonicii
parte integrant` a Bisericii Congrega]iei de Stat Moldova Ia[i.
Valentin HUTANU
Notre-Dame de Sion [i era doat` cu o org`.
valentin.hutanu@bzi.ro
Aceasta a fost dezafectat`”, a men]ionat
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
componentelor artistice, studiul istoric al
cl`dirii, studiul de acustic`. Terminarea
proiectului care prevede reabilitarea celor
dou` imobile este finalul anului 2022. Pe
de alt` parte, costurile totale cu reabilitarea
[i modernizare a Filarmonicii ie[ene trec
de [ase milioane euro.
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Doi oameni de afaceri din Ia[i, so] [i so]ie,
au ob]inut 500.000 de lei \n programul IMM
Invest. Afacerile lor, afectate de pandemia
de COVID-19. Din Ia[i au fost
aprobate 296 de credite
Cei doi oameni de afaceri din Ia[i au avut nevoie de 500.000
de lei pentru a pl`ti cheltuielile cu administrarea restaurantului,
a [colii de [oferi [i a magazinului alimentar. Liliana [i Vasile
Bl`naru au primit banii de la banc` rapid. „Noi am ob]inut un
credit de 300.000 de lei pe firm` [i al]i 200.000 de lei, pe alt`
firm`. Am avut nevoie de bani pentru toate cele 3 activit`]i afectate
de pandemia de coronavirus, respectiv restaurant, [coal` de [oferi
[i magazin. Creditul a fost aprobat repede, iar banii i-am utilizat
pentru plata cheltuielilor curente. Noi achitasem toate datoriile
\nainte de a accesa creditul prin program”, sus]ine Liliana Bl`naru.

|n prezent, 1.780 de firme din Ia[i
a[teapt` r`spunsurile de la b`nci
dup` ce au trecut de primele
etape ale programului IMM Invest
|n cele aproape 3 luni de la demararea programului IMM
Invest au fost depuse 2.076 de solicit`ri de credite garantate
pentru suma de 2.102.265.624 de lei din partea firmelor care au

\n Ia[i 24.981 de locuri de munc`. Dintre acestea au fost aprobate
de c`tre b`nci 296 de solicit`ri de credite, iar valoarea total` a
acestora se ridic` la 393.802.243 de lei. Alte 1.780 de firme din
Ia[i a[teapt` r`spunsurile de la b`nci. Num`rul dosarelor de credit
aprobate la nivel na]ional este de 12.009, volumul finan]`rii garantate
fiind de peste 10 miliarde de lei.

Speciali[tii din cadrul FNGCIMM lucreaz`
\n weekend pentru ca dosarele
depuse s` fie solu]ionate cât mai repede
Cele mai multe cereri sunt din sectorul lucr`rilor de construc]ii
a cl`dirilor reziden]iale [i nereziden]iale (149), restaurante (89)
[i a transporturilor rutiere (87). Al]i 1.780 de oameni de afaceri
din Ia[i a[teapt` r`spunsurile b`ncilor. Daniel Isachi, director
FNGCIMM Ia[i, spune c` situa]ia se schimb` zilnic. „Num`rul
dosarelor aprobate se poate schimba de la o zi la alta pentru c`
depinde aceast` situa]ie de aprobarea creditelor de c`tre b`nci.
Noi suntem la birou [i \n weekend pentru ca lucrurile s` se
desf`[oare cât mai repede, iar banii s` ajung` la beneficiari”, a
declarat Daniel Isachi, director \n cadrul Fondului Na]ional de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri Ia[i.

Cele mai multe cereri depuse din Ia[i
provin de la patronii care
administreaz` mici afaceri
\n diverse domenii de activitate
Din num`rul total de solicit`ri din Ia[i, 2.076 la num`r, pentru
ob]inerea creditelor \n cadrul programului IMM Invest, 1.495
provin de la micro\ntreprinderi care au solicitat credite pentru
capital de lucru \n valoare de 260.845.666 de lei [i credite pentru
investi]ii \n valoare de 1.139.761.498. De asemenea, 477 de ie[eni
care au \ntreprinderi mici au cerut prin programul IMM Invest
credite de 934.763.793 lei. Alte 104 \ntreprinderi mijlocii au aplicat
\n cadrul programului pentru acordarea unor credite \n valoare
de 2.851.449.847 de lei.

Companiile din Ia[i a[teapt`
r`spunsul de la b`ncile partenere
\n cadrul programului IMM Invest
Cele mai multe companii din Ia[i care s-au \nscris \n programul
IMM Invest [i a[teapt` r`spunsurile de la b`nci au trimis
documentele la Banca Transilvania, ING Bank, BRD, Raiffeisen
Bank [i BCR. Alte b`nci \nscrise \n program care pot acorda
credite poten]ialilor beneficiari din Ia[i sunt Banca Unicredit Bank
[i CEC Bank. De asemenea, Alpha Bank analizeaz` dosarele din
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Ia[i, OTP Bank, Libra Bank, Patria Bank. Celelalte b`nci partenere
\n cadrul programului IMM Invest sunt Banca Româneasc` [i
First Bank. Garanti BankExim Bank, Intesa Sao Paolo Bank,
Credit Agricole [i Pro Credit Bank pot acorda credite \n cadrul
programului IMM Invest.

Companiile din Ia[i afectate de pandemia
de COVID-19 se mai pot înscrie în
programul IMM Invest pân`
la sfâr[itul anului 2020
Potrivit Fondului Na]ional de Garantare a Creditelor pentru
IMM-uri, num`rul dosarelor de credit aprobate la nivel na]ional
este de 12.009, volumul finan]`rii garantate fiind de peste 10
miliarde de lei. „Prin finan]area acestor IMM-uri vor fi men]inute
peste 800.000 locuri de munc` [i sper`m c` va contribui la crearea
de alte noi locuri de munc`”, mai spun reprezentan]ii Fondului
Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Aplica]ia
programului IMM Invest va r`mâne deschis` pân` la data de 31
decembrie 2020, având un plafon alocat de 15 miliarde de lei.

Din cele peste 100.000 de cereri depuse la
nivel na]ional \n programul IMM Invest, au
fost aprobate 12.009 dosare de finan]are
Poten]ialii beneficiari din programul IMM Invest ce \[i propune
s` ajute afacerile care au \nregistrat pierderi \n pandemia de
COVID-19 pot consulta Ghidul de completare a cererii online [i
pot vizualiza modelele de completare a diferitelor tipuri de declara]ii
IMM, înainte s` demareze procedura de înscriere. Acestea sunt
postate al`turat listei de întreb`ri frecvente, publicate pe site-ul
www.fngcimm.ro [i pe pagina de Facebook a Fondului Na]ional
de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. De asemenea, pentru
întreb`ri sau semnalarea eventualelor dificult`]i întâmpinate în
procesul de înscriere în aplica]ie, ie[enii pot scrie pe adresa de
e-mail: imminvest@fngcimm.ro.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Controversatul afacerist Sorin Ionescu vrea
s\ demoleze un bloc turn din P\curari.
Patronul Instala]ii Grup SA blocheaz\
dezvoltarea proiectelor imobiliare din Zona
Metropolitan\ Ia[i

Controversatul afacerist Sorin Ionescu se opune dezvolt`rii
proiectelor imobiliare din Zona Metropolitan` Ia[i. Prin intermediul
Instala]ii Grup SA, acesta \ncearc` s` demoleze un bloc turn din
zona P`curari [i s` anuleze autoriza]ia de construc]ie eliberat`
de Prim`ria Ia[i pentru ridicarea cl`dirii. |n urm` cu mai mul]i
ani, când \nc` nu se construia pe toate dealurile, Instala]ii Grup
SA a realizat o re]ea de ap`-canalizare \n Valea Lupului. Odat`
cu trecerea timpului, \ntreaga zon` a fost acoperit` de cl`diri, iar
firma lui Sorin Ionescu a \ncercat s` vând` instala]ia respectiv`,
\ns` f`r` succes. Acum s-a ajuns la punctul \n care Instala]ii Grup
SA a cerut demolarea unui bloc turn pe motiv c` ar fi fost
construit peste re]eaua respectiv` [i c` aceasta ar putea refula
din cauza suprasolicit`rii. Este vorba despre o cl`dire ridicat` de
Investcapitalconstruct SRL \n cartierul Colina |nsorit` din zona
P`curari, care este aproape de finalizare.

Controversatul afacerist Sorin Ionescu
vrea s` demoleze blocul turn al
Investcapitalconstruct SRL
Concret, cei de la Instala]ii Grup SA au cerut \n instan]`
anularea autoriza]iei de construire nr.731/20.07.2018 care prevede
construirea unui bloc de locuin]e colective P+6E+M a c`rui
beneficiar este Investcapitalconstruct SRL. Firma lui Ionescu a
cerut demolarea cl`dirii pe motiv c` ApaVital a oferit doar o
aprobare ipotetic` de a se „în]epa” la canalizarea construit` de
Instala]ii Grup, iar constructorul nu ar fi respectat amplasamentul
blocului, în sensul c` nu ar fi respectat retragerea fa]` de axul
drumului. „Acest aspect este v`dit nereal, dat fiind faptul c`
Instala]ii Grup a sesizat Inspectoratul de Stat în Construc]ii care
a venit la fa]a locului, au f`cut verific`ri cu privire la amplasamentul
blocului, constatând c` nu exist` niciun fel de nereguli în privin]a
respect`rii obliga]iilor impuse prin autoriza]ia de construire”, au
precizat avoca]ii Investcapitalconstruct SRL.

Blocul turn din cartierul
Colina |nsorit` nu a fost racordat la
re]eaua Instala]ii Grup SA
Pentru proiectul imobiliar respectiv nu s-a emis un aviz de
bran[ament, ci un aviz de amplasament. Avizul de amplasament
este partea documenta]iei ce st` la baza eliber`rii autoriza]iei de
construire pentru imobil prin care s` se ateste c` amplasamentul
imobilului nu se suprapune peste re]eaua de canalizare din zon`.
Totodat`, acesta men]ioneaz` dac` exist` re]ele de canalizare în
zona respectiv` la care se va face ulterior bran[amentul.

„În autoriza]ia de construire Investcapitalconstruct SRL beneficiaz`
doar de un plan, o aprobare ipotetic` de a se «în]epa» la canalizarea
construit` de reclamant`. Instala]ii Grup SA nu poate fi de acord
[i a facut demersuri pentru a vinde aceast` instala]ie de canalizare
care are date tehnice limitate. Când plou` ceva mai mult, aceast`
instala]ie deverseaz`. Este ilogic ca Investcapitalconstruct SRL s`
beneficieze de o autoriza]ie de construire f`r` a fi clarificat`
problema canaliz`rii”, au motivat reprezentan]ii Instala]ii Grup SA
cererea de demolare [i de anulare a autoriza]iei de construire.

ApaVital sus]ine c` este re]ea
public` de canalizare, iar Instala]ii
Grup nu este proprietar
Prima instan]` a apreciat c` re]eaua de canalizare construit`
de Instala]ii Grup SA este proprietate public`, lucru care l-a
deranjat extrem de mult pe Sorin Ionescu, care a insistat cu
deschiderea altor procese. ApaVital ar avea în administrare un
colector de canalizare \n apropiere, iar firma lui Sorin Ionescu a
for]at aceste cereri de desfiin]are a cl`dirilor pe motiv c` ApaVital
nu preconizeaz` în planul de investi]ii imediat, pe urm`toarele 24
de luni, realizarea unui nou colector în zon`.
De cealalt` parte, cei de la ApaVital au men]ionat doar c` în
zona amplasamentului ar avea în administrare [i exploatare re]ele
publice de distribuire a apei, re]ele publice de canalizare, f`r` a
fi vorba despre colectorul men]ionat de Instala]ii Grup. „A[adar,
nu poate fi sus]inut` existen]a unei v`t`m`ri a recurentei prin
emiterea autoriza]iei [i a avizului ApaVital SA atât timp cât acesta
nu permite expres [i conectarea la colectorul în cauz`. Avizul nu
prevede o racordare a Investcapitalconstruct SRL la colectorul de
canalizare asupra c`ruia firma lui Sorin Ionescu pretinde c` ar
avea un drept de proprietate. „Urgen]a ar deriva doar din chestiunile
legate de stabilitatea versantului – aspecte care, îns`, ar viza doar
nerespectarea autoriza]iei [i din existen]a unei re]ele de canalizare
care e proiectat` s` deserveasc` un num`r mult mai mic de
utilizatori. Atât timp cât nu exist` aviz de racordare la re]eaua
în cauz`, nu se poate vorbi despre existen]a unui prejudiciu”, se
arat` \n dosar.

aflându-se \n procedura insolven]ei de vreme \ndelungat`. „Acolo
este un abuz de mai mult` vreme legat de colectorul f`cut de
noi pentru cartierul Amfiteatru, a fost dimensionat pentru consumatorii
respectivi [i nu permite racordarea altor blocuri. Vin ace[ti b`ie]i
de la Chi[in`u, se duc la ApaVital [i ob]in racorduri pe sprâncean`
[i \n mod abuziv se bran[eaz` la canalizarea noastr`. La blocurile
\nalte nu sunt probleme, dar la locatarii din Amfiteatru refuleaz`
canalizarea. Aceast` re]ea nu a fost niciodat` public`, este \n
proprietatea locatarilor care se afl` \n condominiu, iar pân` la
colectorul public este proprietatea locatarilor. Vin tot felul de
str`ini [i abuzeaz` de investi]iile f`cute deja. ApaVital se laud`
c` a luat fonduri de 500 milioane euro, dar ar face bine s`
finalizeze canaliz`rile din zona ora[ului, decât s` mearg` la Coarnele
Caprei s` extind` re]eaua, mai bine ar face din P`curari pân` la
viile din Copou, unde nu exist` canalizare deloc”, a spus Sorin
Ionescu, patron SC Instala]ii Grup SRL Ia[i.

Sorin Ionescu renun]` la cereri [i acuza]ii
Spre sear` omul de afaceri Sorin Ionescu a revenit cu un
telefon [i ei spus faptul c` dup` ce s-a consultat cu avocatul de
dosar a decis s` renun]e la cereri [i acuza]ii dac` investitorii din
Republica Moldova \[i vor construi o re]ea proprie de canalizare.
„M-am consultat cu avocatul [i am decis ca la urm`torul
termen din dosar s` ne retragem solicit`rile dac` moldovenii \[i
vor construi o re]ea proprie. Nu avem nimic cu ei dac` vor folosi
canalizarea lor [i a noastr` nu va fi suprasolicitat`”, a spus omul
de afaceri Sorin Ionescu.
Vlad ALEXA

Sorin Ionescu: „Decât s` fac` canalizare la
Coarnele Caprei, ApaVital mai bine ar face
canalizare \n zona P`curari - viile Copou”
Sorin Ionescu s-a opus \n cazul mai multor proiecte imobiliare
din zona Cimitirului Evreiesc [i a cartierului Colina |nsorit`.
Instala]ii Grup SA se confrunt` cu mari probleme financiare,
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Tragedie far\ margini la Ia[i! Un tân\r
de 18 ani a murit `necat dup\ ce a
c\zut de pe o saltea gonflabil\ `n râul
Siret. S-a stins sub ochii mamei sale
Medicii au \ncercat s`-l
resusciteze pe tân`rul
\necat, \ns` au fost
nevoi]i s` declare decesul

Tragedie la Ia[i. Un tân`r \n
vârst` de 18 ani a murit \necat
\n râul Siret chiar sub ochii
mamei sale. Acesta se afla pe
o saltea gonflabil`, \ns` la un
moment dat a c`zut \n apele
adânci. Nu [tia s` \noate, iar
odat` c`zut nu a mai ie[it la
suprafa]`. Curen]ii puternici lau ]inut la fund, iar când a fost
scos de salvatori din ap` a fost
prea târziu.
Un tân`r \n vârst` de 18 ani a murit \necat
\n Siret zilele trecute. Eduard Dobo[ este de loc
din comuna ie[ean` R`chiteni. Duminic` a mers
la Siret \mpreun` cu mama sa [i cu tat`l s`u
vitreg pentru a se sc`lda. Tân`rul nu [tia s`
\noate, \ns` a acceptat s` se urce pe o saltea
gonflabil` \mpreun` cu tat`l s`u viteg. Ambii sau urcat de la mal, \ns` curen]ii i-au tras spre
mijlocul râului. La un moment dat, cei doi au
vrut s` \ntoarc` salteaua, \ns` tân`rul s-a dezechilibrat
[i a c`zut \n apele Siretului.

A c`zut de pe saltea, iar din
cauza faptului c` nu [tia s`
\noate s-a \necat
Odat` ajuns \n ap`, tân`rul a fost tras la fund
de curen]ii puternici. Nu [tia s` \noate [i nu a
mai ie[it la suprafa]`. Mama b`iatului care se
afla pe mal a sunat disperat` la num`rul unic de
urgen]e 112 [i a cerut ajutor. La scurt timp, \n
zon` au ajuns mai multe echipaje medicale,
pompierii [i poli]i[tii. A \nceput o lupt` contracronometru
pentru ca via]a tân`rului s` fie salvat`. Dup`

Dup` ce a fost scos din ap`, medicii ajun[i
la fa]a locului au \ncercat s`-l resusciteze, \ns`
eforturile lor au fost \n zadar. Au fost nevoi]i s`
declare decesul. Poli]i[tii ie[eni au deschis \n acest
caz un dosar penal. „Poli]i[tii au fost sesiza]i
printr-un apel la num`rul unic de urgen]e 112
despre faptul c` un tân`r s-a \necat \n zona CUG.
|n cauz` a fost deschis un dosar penal sub aspectul
comiterii infrac]iunii de ucidere din clup`, iar
cercet`rile continu` pentru stabilirea \ntregii situa]ii
de fapt. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru
stabilirea cauzei decesului”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Ce a putut aduce moartea
tân`rului g`sit \necat
aproape dou` ore de c`ut`ri, trupul tân`rului a
fost g`sit. Medicii au \nceput manevrele de
resuscitare, \ns`, din p`cate, totul a fost \n zadar.
Au fost nevoi]i s` constate decesul.

Poli]i[tii din Ia[i au deschis un
dosar penal \n acest caz
Trupul ne\nsufle]it al tân`rului a fost transportat
la Institutul de Medicin` Legal` (IML) Ia[i pentru
necropsie, \n timp ce poli]i[tii ie[eni au deschis
o anchet`. „Poli]i[tii au fost sesiza]i printr-un apel
la num`rul unic de urgen]e 112 despre faptul c`
un tân`r s-a \necat \n râul Siret. |n cauz` a fost
\ntocmit un dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de ucidere din culp`. S-a dispus
efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei
decesului”, au transmis reprezentan]ii Inspectoratului

de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Dup` efectuarea
necropsiei se vor stabili cauzele decesului, cu
toate c` lucrurile sunt destul de clare.

Un alt tân`r s-a \necat la
\nceputul lunii trecute
La \nceputul lunii trecute, un alt tân`r, \n
vârst` de 19 ani, a murit \necat \ntr-un iaz din
cap`t CUG. Moartea sa a r`mas un mister pentru
c` [tia foarte bine s` \noate. Vineri, \n jurul orei
10:00, un apel la num`rul unic de urgen]e 112
avea s` anun]e c` un tân`r a s`rit \ntr-un iaz din
zona CUG [i nu a mai ie[it la suprafa]`. Imediat,
un echipaj de pompieri a ajuns \n zon`. Ore
\ntregi, cu ajutorul unei b`rci pneumatice, l-au
c`utat \n iaz pe tân`r. Dup` aproximativ cinci
ore de c`ut`ri, pompierii au g`sit trupul tân`rului.

Apropia]ii tân`rului au precizat c` acesta [tia
s` \noate foarte bine. Nimeni nu \n]elege cum sa produs tragedia. Medicii ie[eni spun c` o
practic` a tinerilor poate fi fatal`. Plonjonul. „Un
plonjon \n ap` de mic` adâncime poate fi fatal
pentru persoana respectiv`. |n condi]iile \n care
cineva este al`turi, \l poate salva, dar exist` riscul
s` moar` dup` câteva zile sau s` râmân` paralizat
de la gât \n jos. |n momentul \n care se face
plonjonul, te love[ti cu fruntea de fundul apei
sau de alt obstacol, se frânge coloana cervical`
[i se rupe m`duva. Centrul respirator nu mai
func]ioneaz` [i survine \necul”, a declarat dr.
Florin Gr`mad`, purt`torul de cuvânt al Spitalului
de Neurochirurgie din Ia[i. De asemenea, exist`
posibilitatea ca la contactul cu apa diferen]a
termic` s` conduc` spre un stop cardiac.
Drago[ SAVIN

Unul dintre criminalii care au `ngrozit Ia[ul a ajuns dup\ gratii.
A omorât un campion european [i a fost aproape 7 ani fugar.
Imaginile cu momentul crimei sunt `nfior\toare!
Unul dintre cei mai c`uta]i
criminali din Ia[i a ajuns dup`
gratii. Vasilic` Baciu a fost
condamnat la \nchisoare dup`
ce [i-a omorât un prieten care
era campion na]ional [i
european. Dup` o petrecere
\ntr-un club din Ia[i, cei doi
s-au luat la ceart`. Baciu i-a dat
un pumn, campionul a c`zut
secerat, iar \n scurt timp avea
s` moar` pe un pat de spital
Unul dintre cei mai c`uta]i criminali din Ia[i
a fost prins de poli]i[ti \n Marea Britanie. Vasilic`
Baciu era c`utat de poli]i[ti dup` ce a stat departe
de ]ar` aproape 7 ani. „În urma schimbului de
informa]ii dintre poli]i[tii din cadrul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Ia[i [i autorit`]ile din Marea
Britanie, realizat prin intermediul Biroului Sirene,
din cadrul I.G.P.R., a fost depistat, pe teritoriul

Marii Britanii, un b`rbat de 35 de ani, din
municipiul Ia[i, urm`rit na]ional [i interna]ional.
Acesta se sustr`gea execut`rii pedepsei de 4 ani
închisoare, fiind condamnat pentru s`vâr[irea
infrac]iunii de loviri sau v`t`m`ri cauzatoare de
moarte. În baza mandatului de executare a pedepsei
închisorii, emis de Tribunalul Ia[i, acesta a fost
predat din Marea Britanie [i depus în Penitenciarul
Aiud, la data de 31 iulie 2020”, au precizat
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean
(IPJ) Ia[i.

Dup` o petrecere \n club,
s-a produs tragedia

a ie[it din bar, fiind urmat` de inculpatul Vasilic`
Baciu, moment în care inculpatul a aplicat par]ii
v`t`mate o lovitur` cu piciorul. În exteriorul
barului, în momentul în care inculpatul a aplicat
victimei o lovitur` cu piciorul, partea v`t`mat` a
ridicat mâinile pentru a se ap`ra, context în care
inculpatul i-a aplicat o lovitur` cu pumnul în urma
c`reia atât inculpatul, cât [i partea v`t`mat` au
c`zut”, au precizat procurorii.

Dintr-un singur pumn,
tân`rul a ajuns s` moar`

Lovitura aplicat` a fost extrem de puternic`.
„Din cercet`ri a rezultat c` partea v`t`mat`, ca
|n noaptea de 21 spre 22 septembrie 2013, urmare a loviturii aplicate de inculpat, a c`zut
i-a dat o lovitur` de pumn stra[nic` prietenului pe spate lovindu-se cu capul de pavaj, fiindu-i
s`u, {tefan Pavel, campion na]ional [i european cauzate urm`toarele leziuni: traumatism craniola atletism. „Din cercet`rile efectuate s-a stabilit cerebral cu com` gradul III, fractur` bolt` [i baz`
c` în noaptea de 21-22.09.2013, \n jurul orei 04:00, craniu, dilacer`ri cerebrale frontal bazal bilateral,
aflându-se în barul Artemis, între inculpat [i partea frontal polar, fronto-parietal stânga, dilacer`ri
v`t`mat` au ap`rut discu]ii contradictorii în urma axonale bifrontale paramedian, la nivelul nucleilor
c`rora ace[tia s-au îmbrâncit reciproc, fiind desp`r]i]i bazali [i temporo-frontal stânga, leziuni ce au
de c`tre martorul N. R. C. Ulterior, partea v`t`mat` necesitat craniectomie decompresiv`, leziuni care
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

s-au putut produce prin c`dere [i au pus \n
primejdie via]a p`r]ii v`t`mate”, au completat
anchetatorii la scurt timp dup` ce victima a intrat
\n com`. La câteva zile, a decedat pe patul de
spital.

Nu a fost arestat [i a reu[it s`
se sustrag` aproape 7 ani
Judec`torii de la Tribunalul Ia[i au stabilit
pedeapsa aplicat` lui Vasilic` Baciu, de 30 de
ani, tân`rul care a ucis cu o singur` lovitur` de
pumn un fost campion la atletism. Pentru infrac]iunea
de lovituri cauzatoare de moarte, judec`torii au
considerat c` Vasilic` Baciu nu trebuie s` mearg`
\n spatele gratiilor. Astfel, a fost condamnat la
patru ani de \nchisoare. Vasilic` Baciu a fost ]inut
\n arest o noapte, dup` care a fost cercetat [i
judecat \n libertate. La vremea respectiv`, judec`torii
au respins propunerea de arestare preventiv`.
Ulterior, tân`rul a fugit [i a stat departe de ]ar`
pân` zilele trecute, când a fost prins.
Drago[ SAVIN
dragos.savin@bzi.ro
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Un ie[ean a murit cu zile, dup\ o opera]ie
banal\ f\cut\ la Spitalul Arcadia, de]inut
de omul de afaceri Dan Fiterman! So]ia
b\rbatului face dezv\luiri uluitoare
Un ie[ean a murit cu zile, la o lun` dup` ce
a fost operat la Spitalul Arcadia, de]inut de omul
de afaceri Dan Fiterman. Constantin Sofian avea
57 de ani [i a murit dup` ce a suferit o interven]ie
chirurgical` pentru hemoroizi, la Arcadia. Medicul
care a preluat cazul este dr. Drago[ Chichir`u,
medic specialist chirurgie general`. Mariana Sofian,
so]ia lui Constantin, poveste[te c` suferin]a
b`rbatului a \nceput dup` ce a fost operat la
Arcadia. Aceasta spune c` a contactat de nenum`rate
ori medicul s`-i spun` c` so]ul se simte din ce
\n ce mai r`u, iar acesta i-a recomandat s`-i fac`
perfuzii acas` [i s` nu-l duc` la spital pentru a
nu se infecta cu COVID-19.
Constantin Sofian era diagnosticat cu rectocolit`
din anul 2017. Urma un tratament specific. La
sfâr[itul lunii februarie, a[a cum poveste[te so]ia
acestuia, b`rbatul a \nceput s` aib` dureri groaznice
la defeca]ie. Totodat`, f`cea scaune neregulate,
motiv pentru care s-a adresat Spitalului Arcadia.
„So]ul meu, diagnosticat cu rectocolit` [i fisuri
anale, \ncepuse s` aib` dureri la defeca]ie. Pe
data de 16 mai, l-am dus la consult la Arcadia,
unde a fost preluat de dr. Drago[ Chichir`u.
Acesta i-a recomandat s` fac` o interven]ie
chirurgical`. Dup` ce toate analizele i-au ie[it bine
[i a f`cut testul COVID-19, pe data de 19 mai a
fost b`gat \n sala de opera]ii. Seara, m-a sunat [i
mi-a spus c` se simte bine, dar are scaune cu
diaree. Din acest motiv, a fost ]inut \n spital pân`
pe 21 mai. Am primit recomandarea de la medic
s` ]in` un regim alimentar, s` fac` mi[care [i s`
bea multe lichide”, poveste[te Mariana.

Dup` externarea din
Spitalul Arcadia, starea de
s`n`tate a lui Constantin
s-a agravat vizibil
Dup` ce a fost externat, starea lui Constantin
Sofian a \nceput s` se agraveze. A[a cum poveste[te
Mariana, so]ia acestuia, b`rbatul a \nceput s` aib`
din nou scaune neregulate, de aceast` dat` din
ce \n ce mai dureroase. „Dup` externare, f`cea
scaune dese cu diaree [i nu mai putea mânca.
L-am sunat pe dr. Drago[ Chichir`u de la Spitalul
Arcadia [i i-am spus c` starea lui se \nr`ut`]e[te.
Mi-a spus s` nu cumva s`-l duc la spital, c` se
poate \mboln`vi de COVID-19. I-am spus c` vreau
s` sun la 112 s`-l duc la UPU [i a zis s` nu fac
asta, c` e plin de coronavirus. L-am ascultat [i
l-am ]inut \n continuare acas`. Am chemat o
asistent` acas` s`-i fac` perfuzie timp de 3 zile.
So]ul meu, care se sim]ea din ce \n ce mai r`u,
\mi spunea c` simte c` acesta \i este sfâr[itul.
De la 82 de kilograme pe care le avea \nainte
de opera]ie, \ntr-o lun` a sl`bit la 60”, mai spune
Mariana.

Familia lui Constantin
s-a chinuit s`-l ]in`
\n via]` timp de o lun`
Timp de o lun` de zile, Constantin Sofian se
stingea sub ochii neputincio[i ai so]iei [i ai celor
5 copii ai s`i. Cu to]ii sperau c` starea lui de
r`u se va termina. Din p`cate \ns`, pe data de
19 iunie seara, stâlpul casei, Sofian, s-a pr`bu[it
\n genunchi, la p`mânt. „Pe 19 iunie, la o lun`
de la opera]ia de hemoroizi f`cut` la Arcadia,
so]ul meu mi-a cerut s`-l duc la toalet`. Nu-[i
mai putea mi[ca picioarele. L-am ridicat [i a c`zut
pe podea. Am crezut c` mi se taie respira]ia când
am v`zut c` b`rbatul care era puternic, stâlpul

casei noastre, nu se mai putea ]ine pe picioare.
|[i d`dea ochii peste cap. Am \nceput din nou
s`-i dau orez [i ceaiuri [i l-am sunat pe dr. Drago[
Chichir`u, care mi-a spus c` nu trebuie s` m`
\ngrijorez”, adaug` Mariana.

Mariana Sofian: „Medicii mi-au
spus c` numai Dumnezeu \i
poate da o [ans`”
A[a cum poveste[te Mariana, so]ul ei devenea
din ce \n ce mai deshidratat. Mânca din ce \n
ce mai pu]in [i \ncepuse s` vomite absolut fiecare
aliment pe care \l b`ga \n gur`. Pe data de 20
iunie, starea lui Constantin s-a agravat, iar so]ia
a sunat la 112, chiar dac` medicul curant \i
recomandase s` nu o fac`, pentru c` se va infecta
cu COVID-19 „A c`zut din picioare [i [i-a dat
ochii peste cap. Am sunat salvarea. Când au ajuns
medicii, le-am explicat ce s-a \ntâmplat [i mi-au
spus c` este foarte deshidratat, dar c` nu se
moare din rectocolit`. L-au dus la Spitalul «Sf.
Spiridon» din Ia[i. Acolo, medicii mi-au spus c`
este \n stare extrem de grav` [i c` [ansele lui
de supravie]uire sunt minime. Numai Dumnezeu
\i poate da o [ans`, mi s-a spus”, mai spune
Mariana.

Pe data de 21 iunie, la o lun`
dup` ce a fost operat la
Arcadia, Constantin a murit la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i

S`pt`mâna viitoare am convocat o \ntrevedere cu
managerul Spitalului ca s` discut`m situa]ia”,
\ncheie Mariana.

Dr. Drago[ Chichir`u: „Nu avea
cum s` moar` din cauza unei
opera]ii de hemoroizi”
Contactat de redactorii BZI pentru a cere un
punct de vedere medicului Drago[ Chirchir`u,
angajat Arcadia, spital de]inut de omul de afaceri
Dan Fiterman, acesta sus]ine c` decesul lui
Constantin nu este cauzat de interven]ia chirugical`

Pe data de 21 iunie, dup` ce a fost internat
\n spital, Constantin Sofian s-a stins din via]` \n
sec]ia de terapie intensiv` de la Spitalul „Sf.
Spiridon” din Ia[i. Mariana a primit un telefon
prin care a fost \n[tiin]at` c` nu s-a mai putut
face nimic pentru cel care i-a fost confident, so]
[i tat` al copiilor. „Pe data de 21 iunie am aflat
c` a murit. Nu-mi vine s` cred c` dup` o lun`
de la interven]ia chirurgical` f`cut` la Arcadia [i
dup` ce medicul Drago[ Chichir`u m-a asigurat
c` nu am de ce s`-mi fac griji, so]ul meu s-a
stins, f`r` nicio speran]`. Dup` ce so]ul meu a
murit, l-am sunat pe medic [i i-am spus c` a
decedat. Mi-a spus condolean]e [i c` oricum eu
i-am prelungit via]a pentru c` m-am ocupat de
el, c` oricum ar fi murit. Cum s` fie posibil s`
[tii ca medic c` un pacient va muri, s` nu spui
familiei [i s` accep]i s`-i faci o interven]ie
chirurgical`? De ce nu mi-a spus”, adaug` Mariana.

Constantin Sofian a fost
diagnosticat dup` opera]ia la
Arcadia, cu boli despre care
nimeni nu [tia c` le are
Mariana Sofian, mama v`duv` cu 5 copii,
caut` acum explica]ii pentru motivul decesului
so]ului s`u. Pe certificatul de deces emis de c`tre
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i sunt enumerate
mai multe afec]iuni despre care nici femeia [i
nici so]ul ei nu [tiau nimic. „Pe certificatul
constatator de deces scrie c` so]ul meu avea
insuficien]` respiratorie acut`, insuficien]` multipl`
de organ, pancreatit` acut`, hipertensiune arterial`
[i multe alte afec]iuni pe care so]ul meu nu le
avea \nainte de interven]ia chirurgical` la Arcadia.
Noi, familia, credem c` din cauza complica]iilor
ap`rute dup` opera]ie, faptul c` nu s-a mai putut
alimenta, Constantin a murit. Nici pân` ast`zi nu
[tim dac` am gre[it sau nu c` am ascultat de
medicul Drago[ Chichir`u s` nu-l ducem la spital.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

pentru hemoroizi. Recunoa[te c` a recomandat
familiei s` nu-l duc` la spital pentru a nu se
infecta cu COVID-19. „Nu avea cum s` moar`
din cauza unei opera]ii de hemoroizi. El avea [i
alte afec]iuni. Avea rectocolit`. I-am recomandat
ce s` fac` la domiciliu, nu [tiu dac` a respectat.
Am ]inut leg`tura cu familia, dar nu s-au prezentat
la control dup` 2 s`pt`mâni, a[a cum am spus.
El s-a prezentat la Arcadia pentru dureri la
defeca]ie. Eu nu puteam s`-i recomand s` mearg`
la UPU. Eu nu lucrez la UPU”, a specificat dr.
Drago[ Chichir`u.
Bianca CIUBOTARIU
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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.
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.
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Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL. Rela]ii la:
0746295847; 0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.
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.
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.
Contabil senior, studii
medii/superioare, experien]` 5
ani, 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.

Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
Onesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
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.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Dulgher (exclusiv restaurator),
studii
generale/medii/profesionale;cu/f`
r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
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.
Electrician montare [i repara]ii
cabluri, f`r` studii [i experien]`
precizate, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Electrician montare aparataj
electric, studii de specialitate,
experien]` 1-2 ani, SMART
ELECTICAL EQUIPMENT SRL.
Rela]ii la:0232/242141;office@esee.ro.

Economist, studii superioare,
experien]` min.2 an,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746295847;
0332/818587;
office@fiscontexpert.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.

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.

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.

Decotaror interioare, studii
superioare, cuno[tin]e 3DS Max
Autocad, limba rusa avansat,
RUSPINHOME SRL. Rela]ii la:
0755600433; 0752600422;
info@ruspinhome.ro.

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.

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.

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

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/ portar bagajist, studii
medi; cu/f`r` experien]`,
COMPLEX HOTELIER UNIREA
S.A. Rela]ii la: 0232205005,
0736657561
resurseumane@hotelunirea.ro.

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

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]`
Dulgher,calificare, experien]` 5
precizat`, DAS SERVICE SRL.
ani ELMAR SRL. Rela]ii
la:0232/211730; office@elmar.ro. Rela]ii la: 0232/230637;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist clasa A, studii medii,
experien]` 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
office@greenfiber.ro
Frezor,f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
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
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.
Inginer constructor, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer constructor, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
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.
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Instalator, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
crenguta.andronachi@testergrup.
ro.

Inginer electrotehnist, studii de
specialitate, experien]` 1-2 ani,
SMART ELECTICAL EQUIPMENT
SRL. Rela]ii la:
0232/242141;office@e-see.ro.

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

Leg`tor manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

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

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

Instalator apa canal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
calificare, CROSS WORK SRL.
Rela]ii la: 0232/242811;
office@edurom.ro.

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 instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.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.

Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

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

Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.

Instructor Fitness, liceu, SMART
NATUR PROJECT SRL. Rela]ii la:
0728324000
macovei.lucian@yahoo.com.

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]`
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.
Ingrijitor cl`diri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
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.

L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 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.

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 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.
Manipulator marfuri,
Sc.gimnazial`/ profesional`, f`r`
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`, M&D
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742398450 anamaria.breaur@mobexpert.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;
Leg`tor manual, studii medii, f`r` 0722204429;
industrialest@yahoo.com.
experien]` precizat`, peroane cu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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

Muncitor necalificat, 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.

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.

Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
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.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
la: 0747168057;
contact@automatic.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.
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, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

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, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@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, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.

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

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, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Operator facturare, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
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Operator vânzari prin telefon,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, AGENDA MED SOFT
SRL. Rela]ii la: 0757656676;
papucmariana@gmail.com.

precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

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

Vânz`tor, studii medii,persoan`
peste 45 ani, f`r` experien]`
precizat`, CANISA RO SRL.
Rela]ii la: 0733121226;
laposete@gmail.com.

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

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

Vânz`tor, studii liceale,f`r`
experien]` precizat`, DASIBO
COMPANY SRL. Rela]ii la:
0743238953.

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

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

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.
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.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Secretar`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTION SRL.
Rela]ii la: 0744197425;
0724197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer,f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`

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.
Stivuitorist, scoala general`, f`r`
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.
Strungar la ma[ini de alezat,
studii medii, experien]` 5 ani,
CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.

Tâmplar universal, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, DIANA
MINI SRL. Rela]ii la:
0751101272.
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.
Tehnician energetician, f`r` studii
[i experien]` precizat`, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician trigotehnict, studii
medii, permis categ.B,
INSTALFROID SRL. Rela]ii la:
0754077333;
instalfroid@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.
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.

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.
Vopsitor auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Vânz`tor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ELEN COMEX STAR
SRL. Rela]ii la: 0743028700;
elen_comex@yahoo.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, ALEMON TEAM SRL.
Rela]ii la: 0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
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.

MEDIU

SC. M-CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
Tinichigiu industrial, studii medii,
Construire parcare subteran` [i
calificare, f`r` experien]`
suprateran`, imobil locuin]e
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
colective, spa]ii comerciale [i
0232.230637; 0232.262800;
birouri pe teren proprietate [i
office@das-instalatii.ro.
teren concesionat” propus a fi
Sudor, studii medii, curs
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
implementat în mun. Ia[i, strada
calificare, f`r` experien]`
[i \nvelitori, studii
Elena Doamna nr. 21/25, Strada
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
genrale/medii/profesionale; cu/
P`durii, nr. 7, numere cadastrale
0232.230637; 0232.262800;
f`r` experien]`
158837, 155432, 157989,
office@das-instalatii.ro.
WOODEN&ROOFING SRL.
anun]` publicul interesat asupra
Rela]ii la: 0742129778;
lu`rii de c`tre APM Ia[i a deciziei
Sudor, calificare, experien]` 5
0721409622; 0772169364;
etapei de încadrare, [i anume:
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
irina.atudorei@gmail.com.
planul este supus procedurii de
0232/211730; office@elmar.ro.
adoptare cu aviz de mediu,
Sudor, studii medii, experien]` 0- Turnator Formator, f`r` studii [i
întrucât poate avea efecte
experien]`
precizate,
RANCON
5 ani, S&B METAL MARKET
semnificative asupra mediului,
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
SRL. Rela]ii la: 0723172124;
necesitând evaluare de mediu.
rancon93@yahoo.com.
office.metalmarket@yahoo.com.
Decizia etapei de încadrare poate
Vânz`tor, studii medii, experien]` fi consultat` la adresa:
Sudor, studii medii, f`r`
http://apmis.anpm.ro.
1
an,
BAC
STORE
SRL.
Rela]ii
experien]` precizat`, TERMOObserva]iile publicului cu privire
la: 0745437847;
SERVICE SA IASI. Rela]ii la:
la decizia etapei de încadrare se
bacstore2017@gmail.com.
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
primesc la sediul APM la[i din
Vânz`tor, studii medii,f`r`
la[i, Calea Chi[in`ului nr. 43, în
Sudor arc electric, studii medii,
experien]` precizat`,
zilele de luni-joi, intre orele 8:00 –
f`r` experien]` precizat`,
BANDIANDY SRL. Rela]ii la:
16:30 si vineri, \ntre orele 8:00 –
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0746866089;
14:00, în termen de 10 zile
0728088881; lavifanpascariu.oana@yahoo.com.
calendaristice.
iasi@yahoo.com.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

NOTIFICåRI
MARKA’S IPURL, administrator
judiciar al SC GRAFIC CAD SRL,
CUI 18352654, J22/258 /2006,
cu sediul social în Lunca Cet`]uii,
str. Ghioceilor, nr. 199, jud. Ia[i,
conform Sentin]ei civile
527/30.07.2020 a Tribunalului
Ia[i în dosarul nr. 2479/99/2020,
v` notific` privind deschiderea
procedurii generale a insolven]ei
împotriva SC GRAFIC CAD SRL.
Creditorii trebuie s` procedeze la
înscrierea la masa credal` ]inând
cont de termenele limit`:
Termenul pentru depunerea
cererilor de crean]e 14.09.2020.
Nedepunerea cererii de admitere
a crean]elor pân` la termenul
men]ionat atrage dec`derea din
drepturi privind crean]ele pe care
le de]in împotriva debitorului.
Termenul pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i
publicarea tabelului preliminar la
05.10.2020. Termenul pentru
definitivarea tabelului
23.10.2020. Data primei adun`ri
a creditorilor 09.10.2020, ora
12.00, la sediul administratorului
judiciar din Ia[i, cu urm`toarea
ordine de zi- Prezentarea
stadiului procedurii, Alegerea
comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
acestuia, Confirmarea
administratorului judiciar [i
stabilirea remunera]iei acestuia.
Termenul pentru continuarea
procedurii 23.10.2020. Adunarea
general` a asocia]ilor debitoarei
a fost fixat` la data de
18.08.2020, respectiv
19.08.2020 ora 12.00 având ca
ordine de zi-Desemnarea
administratorului special al
debitoarei.
MOLDROM INSOLVENCY
IPURL, în calitate de lichidator
judiciar, numit prin sentin]a civil`
nr. 512/29.07.2020 pronun]at`
de Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil`
- Faliment, în dosarul nr.
9436/99/2012*, notificã
deschiderea procedurii generale
a falimentului împotriva
debitorului S.C. SECURITY
GUARD SYSTEM S.R.L,
J22/1280/2006; C.U.I :
18703550, cu sediul social: Sat
Valea Lupului, Com. Valea
Lupului jude]ul Ia[i. Termenul
limit` pentru depunerea cererilor
de admitere a crean]elor n`scute
în cursul procedurii este la data
de 14.09.2020. Termenul limit`
pentru verificarea crean]elor
n`scute în cursul procedurii,
întocmirea [i publicarea tabelului
suplimentar al crean]elor este de
14.10.2020. Termenul limit`
pentru depunerea contesta]iilor la
crean]ele nãscute în cursul
procedurii este de 13.11.2020,
iar pentru solu]ionarea
contesta]iilor, întocmirea [i
afi[area tabelului definitiv
consolidat al crean]elor este de
25.11.2020. Creditorii interesa]i
vor depune declara]iile de
crean]`, în dublu exemplar la
dosarul 9436/99/2012* al
Tribunalului Ia[i, Sec]ia a II-a
civila - Faliment.
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Surpriz\ în Liga Campionilor la fotbal. Locul
ales pentru a se relua meciurile. Formatul
va fi inedit, un Final 8
Dup` întreruperea cauzat` de pandemia de coronavirus, Liga
Campionilor se va relua în august, iar UEFA a f`cut deja planurile
pentru felul \n care se vor desf`[ura meciurile.
Meciurile din sferturile de final` ar urma s` se dispute întro singur` man[` [i în acela[i ora[. Lisabona este gazda aleas`
de mai-marii forului european, iar anun]ul urmeaz` s` fie f`cut
pe 17 iunie, în mod oficial. Informa]ia a fost dezv`luit` de reputata
publica]ie german` Bild.

Sezonul actual din Liga Campionilor
se reia într-un format special
Meciurile din Liga Campionilor au fost suspendate pe 12
martie, din cauza pandemiei de coronavirus, iar în august se vor
relua, îns` într-un nou format, un fel de Final 8.
În planul ini]ial gândit de UEFA, finala Champions League
ar fi trebuit s` se dispute pe 29 august, la Instanbul, dar varianta
a picat, iar op]iunea Lisabona este practic „acontat`”. Partidele
din sferturile de final`, semifinale [i final` ar urma s` se dispute
într-o singur` man[` în decurs de 7-10 zile. Astfel, s-ar renun]a
la meciurile tur-retur, care ar fi presupus multiple c`l`torii cu
avionul ale echipelor.

Liga Campionilor se reia. Echipele calificate
în sferturi [i meciurile r`mase de jucat
Au mai r`mas patru meciuri din optimile de final`, plus
sferturile, semifinalele [i finala. Ar mai fi de disputat îns` [i
meciurile retur din optimi: Manchester City - Real Madrid, Bayern
- Chelsea, Juventus - Lyon [i Barcelona - Napoli.
În sferturile de final` sunt calificate deja Atalanta, Leipzig,
PSG [i Atletico Madrid.
Totodat`, având în vedere reducerea num`rului de meciuri [i
startul noului sezon, finala Ligii Campionilor ar putea fi programat`
cu o s`pt`mân` mai devreme, sâmb`t`, 22 august.
Protocolul gândit de UEFA pentru restul meciurilor din
Champions League [i Europa League este extrem de strict.
Conform Marca, fiecare club va efectua o serie de teste pentru
coronavirus cu 48 de ore înainte de decolare. Meciurile r`mase
din Champions League se vor disputa în Portugalia, iar cele din
Europa League vor avea lor în Germania.

UEFA a preg`tit un protocol extrem de
strict pentru Liga Campionilor
[i Europa League
„Bunc`rul anti-coronavirus propus de UEFA pentru finalul
sezonului european”, scriu jurnali[tii de la Marca despre m`surile
UEFA. Fiecare club va avea câte un medic repartizat care va fi

responsabil de rezultatele testelor efectuate de juc`tori. Un alt
medic va fi responsabil pentru igiena din zonele frecventate de
juc`tori [i staff. Spre exemplu, înainte ca o echip` s` ajung` la
stadion, medicul respectiv va trebui s` cerceteze zona [i s` fie
sigur c` juc`torii [i stafful tehnic pot p`trunde în siguran]` în
aren`. Ace[ti medici angaja]i de UEFA vor fi mereu în contact
cu medicii deja angaja]i de fiecare club în parte. Temperatura
juc`torilor va fi m`surat` dup` fiecare deplasare. Echipele trebuie
s` ajung` la stadion la un interval de zece minute. Mai mult
decât atât, juc`torii vor fi testa]i înaintea fiec`rui meci.
În fiecare stadion vor fi instaurate patru zone de protec]ie.
În Zona 1 pot intra cel mult 120 de persoane, dintre care 90 din
partea cluburilor. 45 de fiecare parte. Aici intr` la socoteal` [i
fotbali[tii, antrenorii, medicii.
În Zona 2 se afl` numai oamenii responsabili de transmisiunea
meciului, iar aici nu pot intra mai mult de 100 de oameni. Zona
3 este zona dedicat` jurnali[tilor, iar UEFA va decide ulterior
câte acredit`ri va acorda, \n timp ce Zona 4 este în afara arenei.
Programul meciurilor din Champions League [i Europa League
Sferturile de final`, semifinalele [i finala vor fi jucate într-un
turneu care va avea loc la Lisabona, în august. Toate înfrunt`rile
se vor disputa într-o singur` man[`, pe stadioanele celor de la
Benfica [i Sporting.
Real Madrid (ESP) / Manchester City (ENG) - Lyon (FRA)
/ Juventus (ITA)
Leipzig (GER) - Atletico (ESP)
Napoli (ITA) / Barcelona (ESP) - Chelsea (ENG) / Bayern
Munchen (GER)
Atalanta (ITA) - Paris Saint-Germain (FRA)
Semifinalele din UEFA Champions League
Sfertul 1 (Real Madrid (ESP) / Manchester City (ENG) Lyon (FRA) / Juventus (ITA)) - Sfertul 3 (Napoli (ITA) / Barcelona
(ESP) - Chelsea (ENG) / Bayern Munchen (GER))
Sfertul 2 (Leipzig (GER) - Atletico (ESP)) - Sfertul 4 (Atalanta
(ITA) - Paris Saint-Germain (FRA))
Datele de disputare ale partidelor din UEFA Champions League,
LIVE la Digi Sport:
7–8 august: optimi de final`, retur
12–15 august: sferturi de final` (Lisabona)
18–19 august: semifinale (Lisabona)
23 august: finala (Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisabona)
Sferturile de final`, semifinalele [i finala vor fi jucate într-un
turneu care va avea în Germania, în august.

10–11 august: sferturi de final`
16–17 august: semifinale
21 august: finala (Stadion Koln)
Wolfsburg / {ahtior Done]k (1-2 în tur) vs Eintracht Frankfurt
/ Basel (0-3 în tur)
LASK / Manchester United (0-5 în tur) vs Istanbul Ba[ak[ehir
/ FC Copenhaga (0-1 în tur)
Internazionale Milano / Getafe (meciul tur nu s-a jucat) vs
Rangers / Leverkusen (1-3 în tur)
Olympiacos / Wolves (1-1 în tur) vs Sevilla / Roma (meciul
tur nu s-a jucat)
Semifinalele din UEFA Europa League:
(Olympiacos / Wolves - Sevilla / Roma) vs (LASK / Manchester
United - Istanbul Ba[ak[ehir / FC Copenhaga)
(Internazionale Milano / Getafe - Rangers / Leverkusen) vs
(Wolfsburg / {ahtior Done]k - Eintracht Frankfurt / Basel)

Datele de disputare ale partidelor din UEFA Europa League:
5–6 august: optimi de final`, retur

Particip\ Simona Halep la turneul de la US Open?!
Decizia luat\ de sportiv\ în ultima zi de înscrieri
Duminic` a fost ultima zi de înscrieri
pentru US Open, primul Grand Slam disputat
dup` pauza for]at`, iar Simona Halep a
decis s` î[i confirme locul pe tabloul
principal. Simona Halep nu fost nevoit` s`
confirme prezen]a la US Open, având
prezen]a pe tabloul principal asigurat` de
pozi]ia în clasament, dar un indiciu c` va
evolua la Flushing Meadows este dat de
faptul c` a ales, cel pu]in deocamdat`, s`
nu se retrag`, cum au f`cut-o duminic`
Bianca Andreescu sau Elina Svitolina.

Simona Halep nu
s-a retras de la US Open
Decizia nu înseamn`, totu[i, c` Simona
Halep va evolua în mod cert la turneul de
la US Ope, a doua sportiv` a lumii având
posibilitatea s` se retrag` în s`pt`mâna
premerg`toare turneului, programat în
perioada 31 august - 12 septembrie.
Pân` la o decizie final` în privin]a
particip`rii la US Open, Simona Halep va

juca, dac` nu va alege s` se retrag`, la
Praga, competi]ie ce se va derula între 10
[i 16 august [i va fi transmis` în direct
de Digi Sport. Simona Halep a jucat ultimul
meci oficial pe 22 februarie, când o învingea,
scor 3-6, 6-3, 7-6 (5), pe Elena Rybakina
în finala turneului de la Dubai.
Simona Halep a luat decizia de a se
retrage de la turneul WTA de la Palermo,
primul disputat dup` pauza for]at` de
pandemie. A doua juc`toare a lumii [i-a
motivat decizia prin temerile pe care le are
s` c`l`toreasc` în aceast` perioad`, cauzate
de num`rul mare de cazuri de COVID-19
înregistrate în România în ultima perioad`.
„Dat` fiind cre[terea num`rului de cazuri
de COVID-19 din România [i fricile mele
de a c`l`tori în str`in`tate, am luat, cu
greu, decizia de a m` retrage de la Palermo.
A[ vrea s` mul]umesc organizatorilor
turneului [i ministrului S`n`t`]ii din Italia
pentru eforturile pe care le-au f`cut pentru
mine (n.r.- derogarea de la intrarea pentru

14 zile în carantin`), a anun]at Simona
Halep, printr-un mesaj postat pe contul de
Twitter.
Dup` WTA Palermo, Simona Halep
urma s` joace la Praga, turneu ce se va
desf`[ura între 10 [i 16 august, dar acum,
dup` ultimul anun] al sportivei, sunt [anse
de a se retrage [i de la turneul din Capitala
Cehiei. WTA a anun]at c` o sportiv` ce
urma s` joace la turneul de la Palermo,
primul disputat dup` pauza for]at`, a fost
depistat` cu COVID-19.
Sportiva este asimptomatic` [i a fost
for]at` s` se retrag` din turneu, urmând
a fi înlocuit`, cel mai probabil, de prima
juc`toare din lista rezervelor.
Anun]`m c` o juc`toare înscris` la
turneul WTA Palermo a fost depistat` cu
COVID-19. Juc`toarea nu prezint` simptome.
Ea a fost testat` la venirea în ora[ [i a
fost transferat` la o clinic` folosit` pentru
persoanele asimptomatice”, se arat` într-un
comunicat emis de WTA.
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3RDUWČPDVFDSHQWUXFČ
vĩLSRDWHVDOYDY LDĩD
vĩ
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ÍĩLVSHOLGH]LQIHFWH]L
PkLQLOHvQDLQWH
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9HULILFLFDPDVFD
9H
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VDXJČXULWČ

3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRUU

,GHQWLILFLODWXUDFXILU
PHWDOLFDPČɁWLLɁLVČR
SOLH]LSHIRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFDFXDMXWRUXO
ILUHORUHODVWLFHWUHFXWH
SULQVSDWHOHXUHFKLORUU

3R]LĩLRQH]LPDVFDDVWIHO
vQFkWVČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQGGH
HODVWLFXOGLQVSDWHOH
XUHFKLORUU

ĨLLPDVFDIRORVLWČOD
GLVWDQĩČGHWLQHɁLGH
VXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQDPDVFD
ODXQFRɁGHJXQRL
SUHIHUDELOFXFDSDF

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]LGXSČ
FHDLDUXQFDWPDVFD

Ia citi]i [i v` cruci]i! Ar`g`zel,
tirul [i poligonul, fabula cea mai
tare dinainte de campanie
Babetele bârfitoare \ncep edi]ia de ast`zi \n for]`, cu una nou`
despre cel mai renumit (la el \n cas`!) agramat al giude]ului, pe
numele s`u de scen` Ar`g`zel Pompa. T`t` lumea [tie c` Ar`g`zel
a f`cut demult o pasiune pentru tir, c` unul dintre piticii lui \i
[optesc mereu \n urechiu[`: „Tir! Tir! Tir”. La fel cum t`t` lumea
[tie c` Pompa a avut tir [i pe f`bricu]a lui de aragaze [i tranzistori.
Ce nu [tie t`t` lumea e ce spun gurile rele \n ultima perioad`,
[i anume c` musiu Ar`g`zel a profitat de pasiunea aiasta a lui,
generat` de piticul sus-numit, cu tirul, pentru a ob]ine [i unele
beneficii. Zice-se c` nenea Pompa a decis s`-[i l`rgeasc` domeniul
din deal, de pe strada Co[buci, de pe lâng` stadeon, mutându-[i
gardul, culmea!, pe terenul poligonului de... tir! Acu’, nimeni nu
[tie cât de legal` e treb[oara asta, dar, dac` nimeni nu spune
nica, probabil c` Ar`g`zel crede c` scap` basma curat` din orice.
|n orice caz, babetele bârfitoare \l anun]` pe Ar`g`zel c` preg`tesc
un material mai amplu pe aceast` chestiune, pentru edi]iile viitoare!
Musiu Ar`g`zel Pompa, s` te ]ii de br`cinari, c` vine!
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Fiic` de [mecher, se plânge de
m`rime. M`car dou` numere \n
plus de ar primi
Continu` babele b`rfele de azi [i v` anun]` c` o don[oar` de
prin Târg cu t`ticu \n spate vrea s` se transforme \ntr-o bombi]`
sexoas`. Lori Lungu]a, fiica lu nea’ Lungu]u, `la care are terenuri
[i culturi, a spus c` e nemul]umit` de m`rime. A fost la un
moment dat o discu]ie printre fete la care au tras [i babele cu
urechea. Lori a spus c` vrea mai mare, la dimensiunea ]â]elor ne
referim. Are ceva silicoane, dar m`rimea nu-i chiar a[a satisf`c`toare.
Vrea, cic`, vreo dou` numere \n plus... Nah, pân la urm`, pentru
t`ticu nu e problem`... Poate d` acolo câteva mii pentru fericirea
fetei...

Oare pe cine mai trage \n groap`
dup` el? Când \l bubuie, \l bubuie
din toate p`r]ile
La final de rubricu]`, babetele v` mai povestesc câte ceva
despre Petri[or Dobor[, actualu’ bremar de la R`pi]eni. De[i e
condamnat penal, el candideaz` [i anun]` cu surle [i trâmbe]e c`
va t`ia [i va spânzura orice contracandidat. Deja a \nceput s`
\mpart` [pag` electoral`, s` dea de b`ut prin cârciumi [i s`
vorbeasc` pe la col]uri despre cât e el de [emecher [i cât`
sus]inere are. Bre, acum nu [tim ce s` zicem, dar treburile nus atât de bune dac` ne gândim c` undeva se cam face o ilegalitate...
Mai vorbim noi despre asta curând.

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