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Vila de lux în care locuiește deputatul
PSD Camelia Gavrilă. Casa candidatului
la Primăria Iași din cartierul
Bucium costă peste 200.000 euro
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O ieșeancă a
stat acasă 3 luni cu
hemoragie și dureri
de burtă de frică
să nu se infecteze
cu Covid-19!
social

4

Un traficant
de droguri care a
plasat valută falsă
pe piața din Iași,
prins în Portugalia
actualitate 9

O ieșeancă a stat acasă 3 luni cu
hemoragie și dureri de burtă de frică să
nu se infecteze cu Covid-19. Când a ajuns
la spital, medicii au depistat că are
cancer de col uterin în stadiu terminal
Victorie pentru polițiști, după 11 ani de
căutări. Un individ care s-a ocupat de
traficul de droguri și de plasarea de
monedă falsă pe piață a ajuns în
penitenciar, asta după o lungă perioadă
în care a stat departe de țară
eveniment 3
Firmele din Iași, amendate
cu aproape 80.000 de lei de
Garda de Mediu Iași într-o singură
lună. Incendiile de vegetație
s-au înmulțit în anul 2020

actualitate 8

Alex Costea, patronul de la
Cafeneaua Piața Unirii din Iași
a salvat aseară două fetițe de la înec
Scene cumplite au avut loc aseară
în zona Ciric din Iași. Două copile
care au intrat în lacul Veneția au
fost la un pas de moarte. Ieri după
amiază, un grup de adolescenți se
afla pe malul lacului Veneția. O
parte dintre ei au vrut să se
răcorească și au intrat în apă
actualitate 8

Gheorghe Nichita a ajuns aseară
în spatele gratiilor! Judecătorii l-au
condamnat la 5 ani de închisoare!
Fostul primar al Iașului, Gheorghe
Nichita, a fost condamnat ieri de
judecătorii de la Curtea de Apel
București la 5 ani de închisoare
cu executare! Sentința este
definitivă. "Am pledat tot timpul
nevinovat!", a exclamat Gheorghe
Nichita, când a fost scos cu
cătușele la mâini din casa sa, din
Copou, de către 3 polițiști
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Schimbarea la Fa]\ a
Mântuitorului Iisus
Hristos. S\rb\toare mare
`n Biserica Ortodox\
[i Biserica Catolic\
Cre[tinii ortodoc[i [i cei catolici s`rb`toresc ast`zi, 6 august
2020, Schimbarea la Fa]` a Mântuitorului Iisus Hristos. S`rb`toarea
este cinstit` de Biserica Ortodox` [i de Biserica Catolic` [i
este trecut` cu cruce ro[ie \n calendar. Schimbarea la Fa]` a
Mântuitorului a avut loc \nainte de intrarea lui Iisus \n Ierusalim
[i de r`stignire. Este considerat` a fi s`rb`toarea premerg`toare
Adormirii Maicii Domnului, cea mai important` din aceast`
perioad` a anului. S`rb`toarea este cuprins` \n Postul Adormirii
Maicii Domnului, \ns` ast`zi este dezlegarea la pe[te.
S`rb`toarea de ast`zi este cinstit` atât de Biserica Ortodox`,
cât [i de Biserica Catolic`. Schimbarea la Fa]` a lui Iisus
Hristos are ca semnifica]ie momentul în care apostolii Mântuitorului,
afla]i pe Muntele Tabor, s-au convins c` acesta nu este doar
un prooroc al lui Dumnezeu, ci Fiul S`u. |n Evanghelie se
arat` cum \n acele momente o [uvi]` de lumin` a pogorât din
cer [i a f`cut ca fa]a lui Iisus s` str`luceasc` precum soarele,
iar mantia i-a devenit alb` ca z`pada. În documentele din
secolul al V-lea apar men]iuni atât \n R`s`rit, cât [i în Apus
referitoare la s`rb`torirea Schimb`rii la Fa]`. S`rb`toarea mai
este numit` [i Obrejenia, denumire ce vine din slavon` [i
înseamn` transformare, schimbare. Denumirea în limba greac`
a s`rb`torii este Metamorphosis (transfigurarea). Sfântul Antim
Ivireanul o nume[te sugestiv Dumnezeiasca Înfrumuse]are a
lui Hristos. Se spune c` atunci când sfin]ii Cosma [i Damian
au compus imnuri pentru slujba s`rb`torii în secolul [apte,
cultul ei era deja generalizat în Biserica de R`s`rit. În Apus,
Schimbarea la Fa]` era s`rb`torit` înc` sporadic în secolul al
[apte, cultul ei generalizându-se mai târziu.

Tradi]ii \n \ntreaga ]ar` de S`rb`toarea
Schimbarea la Fa]` a Mântuitorului
Ziua de ast`zi este una plin` de tradi]ii [i obiceiuri. |n
calendarul cre[tin, Schimbarea la Fa]` a Mântuitorului este
singura zi când se poate mânca pe[te, \n postul Sfintei M`rii,
care a \nceput la 31 iulie, [i care se termin` la 15 august. De
acest moment sunt legate [i o serie de credin]e [i obiceiuri
populare. Se crede c` din acest moment \ntreaga natur` cap`t`
amprenta toamnei. Agricultorii cred c`, dup` 6 august, este
posibil` oricând c`derea brumei. Tot din 6 august sunt estimate
roadele livezilor, din convingerea c` de atunci \nainte fructele
nu se mai aleg. Femeile p`streaz`, mai ales \n mediul rural,
diferite credin]e [i obiceiuri. Nu mai las` noaptea ferestrele
deschise, nu atât de teama frigului, ci din credin]a c`, \n miez
de noapte, duhurile rele se trag de frig \n case [i c` membrii
familiei atin[i de ele r`mân o vreme cu membrele \n]epenite
sau strâmbe. Aceea[i dat` este [i reperul unor prognoze meteo
populare pe termen scurt. Se crede c` dac` vremea se schimb`
brusc \n aceast` zi, aspectul s`u nou se va men]ine acela[i
pân` la 15 august, când se serbeaz` Adormirea Maicii Domnului,
numit` popular Sfânta M`rie Mare.
Vlad ROTARU
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Scandal `n PSD Ia[i. Mihai
Amarandei, consilierul
personal al lui Maricel Popa,
candideaz\ independent la
Prim\ria comunei Gol\ie[ti
intra \n cursa electoral`. „Dragi locuitori
ai comunei Gol`ie[ti, am decis s` intru în
competi]ie, pentru ocuparea func]iei de
primar al comunei. Voi candida indepedent,
a[a considerând c` pot reprezenta cu cinste
[i profesionalism pe to]i cet`]enii comunei.
Am s` discut cu fiecare în parte programul
pentru urm`torii patru ani pe care vreau
s`-l realizez, împreun` cu dumneavoastr`,
spre binele întregii comunit`]i”, sus]ine
Mihai Amarandei, consilierul personal al
pre[edintelui Consiliului Jude]ean Ia[i.

Mihai Amarandei,
consilierul personal al lui
Maricel Popa, liderul PSD
Ia[i, va candida la Prim`ria
comunei Gol`ie[ti.
Amarandei va candida \ns`
independent, pentru c` nu
a mai g`sit loc pe listele
PSD Ia[i. Comuna Gol`ie[ti
se afl` \n colegiul de care
r`spunde tocmai Maricel
Popa. Amarandei sus]ine
c` nu vrea s` plece din
cabinetul lui Popa de la
Consiliul Jude]ean Ia[i
Mihai Amarandei, consilierul personal
al lui Maricel Popa, liderul PSD Ia[i [i
pre[edintele Consiliului Jude]ean, va candida
la Prim`ria comunei Gol`ie[ti. Angajat la
cabinetul lui Maricel Popa [i pl`tit cu 1.000
euro pe lun`, Mihai Amarandei vrea s`
ajung` primar \n localitatea aflat` \n zona
râului Prut din jude]ul Ia[i. Amarandei va
candida ca independent pentru func]ia de
primar al comunei Gol`ie[ti, pentru c` nu

a g`sit loc pe lista PSD Ia[i. Maricel Popa,
liderul PSD Ia[i, a preferat s` pun` un alt
om \n PSD, apropiat de fostul primar Mihai
B\zd\g`, condamnat penal pentru fraud` cu
fonduri europene [i care [i-a pierdut recent
mandatul. Întrucât B\zd\g` nu mai poate
candida, \n PSD Ia[i s-a decis sus]inerea
contabilului prim`riei, [i nu a lui Amarandei.

Consilierul lui Maricel
Popa, [eful CJ Ia[i, vrea s`
fie primar. Va candida
independent
Mihai Amarandei, lucreaz` cu norm`
de 4 ore pe zi la cabinetul personal al lui
Maricel Popa, [eful CJ Ia[i. Pentru cele
patru ore pe zi, Mihai Amarandei este pl`tit
cu peste 4.600 lei pe lun`, respectiv aproape
1.000 euro lunar. Acum, acesta vrea s`
ajung` primar \n comuna Gol`ie[ti. Localitatea
se afl` \n colegiul politic controlat tocmai
de [eful s`u de la Consiliul Jude]ean Ia[i.
PSD Ia[i are deja desemnat candidat la
Prim`ria comunei Gol`ie[ti, \n persoana
unei femei. PSD Ia[i a decis s` o sprijine
pe Mihaela Tamaizicaru, contabila Prim`riei
comunei Gol`ie[ti. Cu toate acestea, mâna
dreapt` a lui Maricel Popa din CJ Ia[i va
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Mihai Amarandei nu vrea
s` plece de la Consiliul
Jude]ean. R`mâne [i cu
salariul uria[
Consilierul personal al lui Maricel Popa,
[eful CJ Ia[i, nu renun]` \ns` la func]ia
din cabinetul acestuia. Cum nu este func]ionar
public, Amarandei sus]ine c` nu are de ce
s` demisioneze. |n plus, chiar dac` va
candida \mpotriva unui om de la PSD Ia[i,
acesta a men]ionat c` nu vrea s` plece din
partid. „Vreau s` fiu primarul tuturor
cet`]enilor din comuna Gol`ie[ti. De la PSD
va candida altcineva, o persoan` apropiat`
de fostul primar al comunei. Eu r`mân
membru PSD, nu voi mai candida la Consiliul
Jude]ean. Nu inten]ionez s` plec din cabinetul
de la CJ, pentru c` nu sunt func]ionar
public. Sunt \n rela]ii bune cu Maricel Popa
\n continuare”, a men]ionat Mihai Amarandei.
Zilele trecute, \n timpul programului de
lucru, consilierul personal al lui Maricel
Popa a fost surprins la o teras` de pe
pietonalul {tefan cel Mare [i Sfânt. Nu este
singurul consilier de la cabinetul lui Maricel
Popa care nu respect` orarul de lucru [i
care \[i g`se[te de treab` \n timpul
programului. Pentru to]i ace[tia, CJ deconteaz`
circa 780 mii lei anual din bugetul jude]ului
Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

3

EVENIMENT

Joi, 6 august

Firmele din Ia[i, amendate cu aproape
80.000 de lei de Garda de Mediu Ia[i `ntr-o
singur\ lun\. Incendiile de vegeta]ie s-au
`nmul]it `n anul 2020
Firmele din Ia[i care au \nc`lcat legisla]ia
de mediu au fost amendate cu aproape
80.000 de lei \n luna iulie 2020. Neregulile
constatate de comisarii de la Garda de
Mediu Ia[i sunt lipsa actelor de
reglementare pentru proiecte sau
activit`]i, nerespectarea obliga]iilor
privind protec]ia atmosferei, neluarea
m`surilor de salubrizare, gestionarea
necorespunz`toare a de[eurilor, arderea
vegeta]iei uscate, a stufului sau
tuf`ri[urilor f`r` acceptul autorit`]ii
pentru protec]ia mediului.
Firmele din Ia[i care au \nc`lcat legisla]ia de mediu au fost
amendate cu aproape 80.000 de lei \n luna iulie 2020. |n luna
iulie 2020, comisarii de mediu din Ia[i au efectuat 94 de inspec]ii
planificate [i neplanificate, din care 65 de controale \n domeniul
controlului polu`rii industriale [i 29 de controale \n domeniul
biodiversit`]ii, biosecurit`]ii [i ariilor naturale protejate. Controalele
realizate au vizat cu prioritate solu]ionarea sesiz`rilor \nregistrate
la institu]ia de mediu, precum [i verificarea proiectelor depuse
spre finan]are sau finan]ate deja prin Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural`, Garda Na]ional` de Mediu contribuind astfel
la mecanismul de absorb]ie a fondurilor europene.

Firmele din Ia[i nu respect` m`surile de
salubrizare [i au fost reclamate la Garda
de Mediu Ia[i
Pentru neconformit`]ile constatate la firmele din Ia[i au fost
aplicate 19 sanc]iuni contraven]ionale \n valoare total` de 79.000
de lei. Potrivit comisarilor de mediu din Ia[i, cele mai grave
probleme au fost la arderile necontrolate a vegeta]iei uscate, dar
[i gestionarea necorespunz`toare a de[eurilor. „Cu ocazia acestor
controale, au fost stabilite neconformit`]i, constând \n lipsa actelor
de reglementare pentru proiecte sau activit`]i, nerespectarea
obliga]iilor privind protec]ia atmosferei, neluarea m`surilor de
salubrizare, gestionarea necorespunz`toare a de[eurilor, arderea
vegeta]iei uscate, a stufului sau tuf`ri[urilor f`r` acceptul autorit`]ii
pentru protec]ia mediului”, sus]in reprezentan]ii G`rzii de Mediu
Ia[i.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company
SRL, Iaşi, str Eternitate, nr 84, bl Z2-1, sc C, et 4, ap 4, jud Iaşi,
în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele
bunuri:
Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în
bloc:
1.Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp. situat în extravilanul
comunei Agapia, punct „Molizi”, jud. Neamţ, înscris în cartea
funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524;
2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp. situat în extravilanul
comunei Agapia, punct „Molizi”, jud. Neamţ, înscris în cartea
funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501;
Imobil situat în intravilanul satului Agapia, jud Neamţ compus
din:
-teren categorie folosinţă “curţi-construcţii” în S= 1.199 mp,
parcela 1CC
-construcţia cu destinaţia de pensiune turistică S+P+1E+M
cu Sconstruită =347,28 mp şi Suprafaţă construită desfăşurată
= 1.389,12 mp
-teren categoria de folosinţă “arabil” în suprafaţă de 1.482
mp, parcela 2A
Preţ – 377.912 euro.
Licitaţiilevoravea loc pe02.09.2020, 16.09.2020, 30.09.2020,
14.10.2020 orele 11.00, la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,

Cea mai mare amend` a fost aplicat` pentru poluarea aerului
cu fum rezultat din arderea de[eurilor. „|n aceast` perioad`, pe
teritoriul jude]ului Ia[i s-a \nregistrat un episod de poluare a
factorului de mediu generat de autoaprinderea de[eurilor din
depozitul de de[euri de la }u]ora. Pentru poluarea aerului atmosferic
cu fum rezultat din arderea cu flac`r` deschis` a de[eurilor,
operatorul depozitului a fost sanc]ionat contraven]ional cu amend`
de 15.000 de lei. Tot \n aceast` lun` au avut loc [i câteva episoade
de afectare a calit`]ii aerului, solului [i biodiversit`]ii generate
de arderea de[eurilor sau a vegeta]iei uscate”, potrivit G`rzii de
Mediu Ia[i.

Ie[enii care au solicitat fonduri europene
pentru investi]ii \n agricultur`, verifica]i de
Garda de Mediu Ia[i
Comisarii de mediu au desf`[urat \n aceast` perioad` [i alte
activit`]i conform cu atribu]iile legale: \ntocmirea de puncte de
vedere \n cadrul procedurii de reglementare a proiectelor, participarea
la [edin]ele de avizare tehnic` a planurilor [i proiectelor, participarea
la [edin]ele de avizare tehnic` a planurilor [i proiectelor, la [edin]e
de dezbateri publice, la \ntâlniri cu societatea civil`, cu mediul
universitar precum [i la \ntrunirile determinate de pandemia
COVID-19 ale Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]`
Ia[i.
|n primul semestru al anului 2020, comisarii de la Garda de
Mediu Ia[i au realizat 603 inspec]ii neplanificate [i planificate,
dintre acestea 429 de controale sunt \n domeniul controlului
polu`rii industriale [i 174 de controale \n domeniul biodiversit`]ii,
biosecurit`]ii [i ariilor naturale protejate. Controalele efectuate din
anul 2020 au vizat cu prioritate solu]ionarea sesiz`rilor \nregistrate
la Garda de Mediu Ia[i, precum [i verificarea proiectelor depuse
spre finan]are sau finan]ate deja prin Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural`.

Sanc]iunile pentru arderi de vegeta]ie
necontrolate, cuprinse \ntre 3.000 [i 6.000
lei, pentru persoane fizice, [i de la 25.000
lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice
Reprezentan]ii G`rzii de Mediu Ia[i sus]in c` efectele polu`rii
asupra mediului sunt grave, de aceea se aplic` amenzi drastice.
„Dincolo de aspectele legale descrise [i de efectele asupra mediului,
ambele fapte prezint` [i un pericol real [i imediat asupra s`n`t`]ii
umane, chiar dac` f`ptuitorii nu pun nici un pre] pe s`n`tatea

str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi, putând participa
orice persoană fizică sau juridică care va depune o ofertă ce va
conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada
achitării caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii
de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele de identificare
ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care
reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat de a licita
indiferent de sumă, ştampila.
Cauţiunea se va achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795
78XX deschis pe numele debitoarei SC KAT COMPANY SRL la
Banca Transilvania- sucursala Iaşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str
Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cu o zi înainte de
data desfăşurării licitaţiei, până la ora 16.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la
pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care
va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la
vânzare se va adresa lichidatorului judiciar.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL

mediului, diferen]a dintre cele dou` moduri de operare fiind raza
spa]ial` de ac]iune. Totodat`, trebuie subliniat c` fumul rezultat
din arderea de[eurilor diverse are propriet`]i extrem de toxice,
expunând riscului de afec]iuni pulmonare (inclusiv cancer) în primul
rând copiii [i b`trânii”, spun speciali[tii G`rzii de Mediu din Ia[i.
Raluca COSTIN

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
LD Expert Grup IPURL, lichidator judiciar al SC Varciun SRL,
sat Sipote, com Sipote, jud Iaşi, în temeiul Legii nr.85/2006
privind procedura insolvenţei, vinde prin licitaţie publică, în
bloc următoarele active imobile:
— Teren categorie folosinţă arabil S= 15.000 m²(nr cad
4180, CF 62323), extravilanul com Miroslava, jud Iaşi. Preţ
98.270 lei.
— Teren categorie folosinţă arabil S= 10.000 m² (nr cad
4179 CF 62324), extravilanul com Miroslava, jud Iaşi. Preţ
65.514 lei.
— Teren categorie folosinţă arabil S= 20.000 m² (nr cad
3672, CF 62325), extravilanul com Miroslava, jud Iaşi. Preţ
131.027 lei.
Licitaţiile va avea loc la data de 01.09.2020, 15.09.2020
si 29.09.2020, orele 14.00, la biroul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi putând
participa orice persoană fizică sau juridică care va depune o
ofertă ce va conţine:
- cerere de participare la licitaţie;
- dovada achitării taxei de participare de 2.000 lei;
- dovada achitării caietului de sarcini în valoare de 500
lei;
- dovada achitării cauţiunii de 30% din preţul de pornire
al licitaţiei, fără TVA;
- documentele care atestă identitatea şi calitatea participantului
la licitaţie, după cum urmează :actele de identificare ale
persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana
care reprezintă societatea cu menţiunea că are mandat
de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Cautiunea se va achita în contul nr. RO63 PIRB2400 7613
3800 1000, cont deschis pe numele debitoarei SC Varciun SRL
la Piraeus Bank Iaşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi cel mai târziu
cu o zi lucrătoare înainte de data și ora desfăşurării licitaţiei.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd
toate sumele avansate în vederea participării la licitaţie. Neplata
preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce
la pierderea sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului,
care va fi scos din nou la vânzare în sarcina cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare,
sub sancţiunea decăderii, se va adresa lichidatorului judiciar
şi va face dovada acestuia cu cel puțin 3 zile înainte de data
licitației.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508.
Lichidator judiciar
LD Expert Grup IPURL
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O ie[eanc\ a stat acas\ 3 luni cu hemoragie
[i dureri de burt\ de fric\ s\ nu se infecteze
cu Covid-19! Când a ajuns la spital,
a aflat c\ are cancer `n stadiu terminal
O ie[eanc` a stat acas` 3 luni cu
hemoragie [i dureri de burt` de fric` s`
nu se infecteze cu Covid-19. Când a ajuns
la spital, medicii au depistat c` are
cancer de col uterin \n stadiu terminal. Dr.
Irina Ca]ighera spune c` femeia nu \[i
f`cuse testul Papanicolau de 4 ani pentru
depistarea acestui tip de neoplasm: „Dac`
s-ar fi prezentat la timp la medic, ar fi
putut evita diagnosticul de cancer de col
uterin”
O ie[eanc` \n vârst` de 38 de ani a ajuns \n stare grav` la
Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i dup` ce timp de 3 luni de zile
a stat acas` cu hemoragie [i dureri aproape insuportabile de
burt`. Femeia a spus medicilor c` de fric` s` nu se infecteze cu
Covid-19 nu s-a prezentat la o unitate medical`. |n urma efectu`rii
testului Babe[-Papanicolau, medicii i-au pus diagnosticul de cancer
de col uterin \n stadiu terminal. Medicul Irina Ca]ighera spune
c`, lunar, \n urma testului Babe[-Papanicolau pentru depistarea
cancerului de col uterin din, 300 de femei, 5 sunt depistate cu
leziuni pre-canceroase. Medicii ie[eni trag un semnal de alarm`
[i sf`tuiesc ie[encele s` \[i fac` testul Papanicolau o dat` pe an.
Testul este gratuit la Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i.

O hemoragie sever` a determinat
femeia s` mearg` la spital.
Aceasta suferea [i de anemie sever`
Din luna aprilie, o ie[eanc` a \nceput s` aib` hemoragie [i
dureri de burt`. V`zând c` simptomele devin din ce \n ce mai
pregnante, la \nceputul lunii iulie s-a prezentat la Maternitatea
„Cuza Vod`” din Ia[i. |n urma efectu`rii testului Babe[-Papanicolau,
medicii au depistat c` are cancer de col uterin \n stadiu avansat.
„O pacient` \n vârst` de 38 de ani dintr-un sat din jude]ul Ia[i
s-a prezentat la Maternitatea Cuza Vod` din Ia[i cu hemoragie
[i dureri abdominale intense. |n urma investiga]iilor medicale, sa contatat c`, din cauza hemoragiei, suferea de anemie sever`.
Totodat`, \n urma testului Papanicolau efectuat, pacienta a fost
diagnosticat` cu cancer de col uterin \n stadiu avansat”, spune
dr. Irina Ca]ighera, medic la Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i.

perioad`. Dac` s-ar fi prezentat la timp la medic, ar fi putut evita
diagnosticul de cancer de col uterin”, mai spune dr. Irina Ca]ighera.

Dr. Irina Ca]ighera: „Din p`cate,
cancerul de col uterin nu are
simptome specifice la debut”
Starea femeii este acum stabil` [i a fost preluat` de c`tre
medicii de la Institutul Regional de Oncologie Ia[i. Nu se [tie
dac` va avea [anse mari de supravie]uire [i asta pentru c` nu
s-a prezentat la timp la medic. „Din p`cate, cancerul de col uterin
nu are simptome specifice la debut. De aceea recomand`m femeilor
s`-[i fac` testul Papanicolau anual, pentru preven]ie. Pacientele
afectate \ncep s` aib` simptome specifice abia dup` ce cancerul
s-a declan[at. |nc` nu [tim dac` pacienta de 38 de ani depistat`
cu cancer de col uterin la Maternitatea Cuza Vod` din Ia[i va
r`spunde sau nu la tratamentul specific. R`spunsul la tratamentul
pentru cancerul de col uterin depinde de fiecare organism \n
parte. Din fericire, se pare c` acum pacienta a \n]eles importan]a
efectu`rii testului Papanicolau [i [i-a trimis rudele la spital pentru
testare. Zilele acestea s-au testat 3 femei trimise de c`tre ea”,
adaug` dr. Irina Ca]ighera.

Cinci femei depistate lunar
cu leziuni precanceroase la
Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i
Zilnic, la Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i se prezint` \n
medie 15 femei care \[i fac testul de depistare a cancerului de
col uterin, Papanicolau. Pe lun`, medicii depisteaz` câte 5 femei
cu leziuni precanceroase. Totodat`, o dat` la 3 luni, \n urma
efectu`rii testului Papanicolau la Maternitatea „Cuza Vod`” din
Ia[i, o femeie este diagnosticat` cu cancer de col uterin. „Avem
surpriza de a vedea c` adresabilitatea femeilor atât din mediul
urban, cât [i din mediul rural a crescut pentru a efectua testul
Papanicolau. Din p`cate, anul acesta nu poate fi luat ca fiind
emblematic sau de referin]` ca num`r de paciente care ni s-au
adresat [i asta pentru c` femeile sunt \nc` reticente cu prezentarea
la spital, din frica de a nu se infecta cu Covid-19. Totodat`, s`
nu uit`m de starea de urgen]`, când \n spitale se primeau doar
urgen]ele”, mai spune medicul ie[ean.

La Maternitatea „Cuza Vod`”
din Ia[i, femeile pot face gratuit
testul Papanicolau pentru
depistarea cancerului de col uterin
La Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i, femeile beneficiaz`
gratuit, o dat` la 2 ani, de testul Papanicolau. De luni pân` vineri,
\n intervalul orar 7:30-14:30 ie[encele se pot adresa unit`]ii medicale
pentru a face testul de depistare a cancerului de col uterin.
„Scopurile programului na]ional de screening pentru cancerul de
col uterin sunt prevenirea [i combaterea cancerului de col uterin
[i \nt`rirea capacit`]ii sistemului de s`n`tate pentru controlul [i
combaterea cancerului de col uterin la nivel na]ional. Screeningul
pentru depistarea precoce activ` a cancerului de col uterin const`
\n testarea prin metod` frotiului cervical Babe[-Papanicolau a
popula]iei feminine. Obiectivul programului este da a depista
precoce cancerul de col uterin, \ndrumarea pacientelor cu leziuni
precursoare sau incipiente, c`tre servicii medicale specializate de
diagnostic [i tratament. Totodat`, se urm`re[te cre[terea gradului
de informare a popula]iei, pentru utilizarea serviciilor de screening
ca metod` de depistare precoce a cancerului de col uterin la
persoane asimptomatice”, \ncheie medicul ie[ean.
Bianca CIUBOTARIU

Pacienta depistat` cu cancer de col uterin
nu s-a prezentat la spital pentru c` nu avea
bani [i \i era fric` de infec]ia cu Covid-19
Pacienta de 38 de ani din Ia[i \[i f`cuse testul Babe[-Papanicolau
\n urm` cu 4 ani de zile, când a solicitat medicilor s`-i pun`
sterilet. Cu doi copii acas`, femeia a spus medicilor c` a suportat
durerea timp de 3 luni pentru c`-i era fric` de infec]ia cu Covid19 [i, totodat`, c` nu a avut bani de transport din satul din care
locuie[te c`tre Ia[i. „Pacienta cu cancer de col uterin \n evolu]ie
a povestit cadrelor medicale c` nu s-a prezentat la medic din
frica de a nu se infecta cu Covid-19 [i totodat`, pentru c` nu a
avut bani. Starea de r`u i s-a declan[at la \nceputul lunii aprilie,
\n starea de urgen]`. Aceasta a povestit c` nici mijloacele de
transport \n comun din satul \n care locuie[te nu circulau \n acea

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

5

SOCIAL

Joi, 6 august

Un fost inspector general-adjunct [i al]i
profesori, participan]i la concurs pentru
posturi de directori [i directori-adjunc]i,
`n colegii [i [coli din Ia[i
Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i a demarat concursuri
pentru posturi vacante de director [i director-adjunct \n [coli [i
colegii.
Sunt vizate 13 func]ii de director plin [i 8 de director-adjunct,
atât \n municipiul Ia[i, cât [i \n jude]ul Ia[i. Proba de interviu a
avut loc ieri, 5 august, la Inspectoratul {colar Jude]ean.

Lista cu [colile [i colegiile din Ia[i
unde Inspectoratul {colar Jude]ean
organizeaz` concursuri pentru
posturi de directori [i directori-adjunct
Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i a publicat lista complet` cu
unit`]ile de \nv`]`mânt preuniversitar, unde sunt organizate
concursuri pentru posturi vacante de director [i director-adjunct
\n [coli [i colegii.
Pentru func]ia de director plin este vorba de unit`]ile educa]ionale:
Liceul Teoretic „Miron Costin” Ia[i (Elena-Valerica Panaite),
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Ia[i (Carmen Botez [i SorinD`nu] Constantin), {coala Gimnazial` „Colonel Constantin Langa”
Miroslava (Aurora-Diana Deliu), {coala Gimnazial` „Comandor
Alexandru C`tuneanu” Lunca Cet`]uii - Ciurea (Nicoleta Enache),
{coala Gimnazial` „Ion Simionescu” Ia[i (Nicoleta Prepeli]`), {coala
Gimnazial` „Mihai Codreanu” Ia[i (Daniela Nechifor). Urmeaz`
{coala Gimnazial` „Ru[i” din Belce[ti (Marcel Nistor), {coala
Gimnazial` „{tefan cel Mare [i Sfânt” din Dobrov`] (Sorin-Lauren]iu
Sandu), {coala Gimnazial` Liteni, din Belce[ti (Constantin Tihulc`),
{coala Gimnazial` din Mironeasca, {coala Gimnazial` din Miroslove[ti
(Daniel-Gheorghi]` Pintilie), {coala Profesional` de Industrie
Alimentar` din }ibana [i {coala Gimnazial` din Valea Seac`
(Petronela Doroftei).

Candida]ii pentru posturi de directori [i
directori-adjunc]i au depus,
\n perioada 27 iulie - 4 august 2020,
dosarul de candidatur` la ISJ Ia[i
Candida]ii pentru posturi de directori [i directori-adjunc]i au
depus, \n perioada 27 iulie - 4 august 2020, dosarul de candidatur`
la ISJ Ia[i. „Cadrele didactice interesate de ocuparea unei func]ii
de conducere \n unit`]ile de \nv`]`mânt preuniversitar, unde sunt
posturi vacante au depus, \n intervalul 27 iulie - 4 august 2020,
dosarul de candidatur` la ISJ Ia[i, conform procedurii specifice
opera]ionale. Proba de interviu a avut loc \n data de 5 august,
conform graficului de desf`[urare al acestuia, care a fost afi[at
pe data de 4 august”, au precizat oficialii Inspectoratului {colar
Jude]ean Ia[i.
Mai departe, lista unit`]ilor de \nv`]`mânt preuniversitar, din
jude]ul Ia[i, unde sunt posturi de directori-adjunc]i: {coala Gimnazial`
„Gheorghe Ciobanu” din Andrie[eni, Liceul Tehnologic „Virgil
Mih`ilescu Craiu” din Belce[ti (Ciprian Mihai), {coala Gimnazial`
„Comandor Alexandru C`tuneanu” din Lunca Cet`]uii (Lumini]a
Lupu), Ciurea, {coala Gimnazial` „Iordache Cantacuzino” din
Pa[cani (Eugenia Nour [i Claudia B\rg`oanu), {coala Gimnazial`
din Valea Seac`, {coala Gimnazial` „Gheorghe Ciobanu” din
Andrie[eni, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Ia[i, {coala Gimnazial`
din Slobozia [i Colegiul Na]ional „Emil Racovi]`” Ia[i (Bogdan
Bârzoi). De precizat c` acesta a fost, pân` anul acesta, inspector
[colar general al Inspectoratului {colar Jude]ean. Bogdan Bârzoi
este profesor de Matematic`, la Racovi]`. De men]ionat c` \n
unit`]ile de \nv`]`mânt, anume [coli [i licee unde nu exist` \nscri[i
candida]i, procedurile de concurs se vor relua.

Mut`ri [i schimb`ri [i în echipa de
inspectori de specialitate de la
Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i
De asemenea, au fost schimb`ri [i în echipa de inspectori de
specialitate de la Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i. Printre
profesorii înlocui]i s-ar num`ra: Sabina Manea (Limbi str`ine), Alla
Apopei (Activit`]i educative extra[colare), Consuela Ro[u (Management
institu]ional), Maria Rados (Istorie [i {tiin]e socio-umane), Cezar
Zaharia (Limba [i literatura român`), Cecilia Foia (Chimie), Iuliana
Vulpoi-Naghel (Fizic`) [i Cristinel }îrca, de la Managementul
resurselor umane, care a fost mutat pe alt post.
Printre cei care au fost numi]i inspectori se num`r`: Vasile
Sorohan, la Chimie, [i Crina Ciobanu, de la Colegiul Economic
Administrativ, la Managementul resurselor umane, Irina Zamfirescu
la Fizica, iar Gabriela Condrea ca inspector pentru managementul
institu]ional.
Valentin HU}ANU

Teatrul Na]ional Ia[i, prezent la ıBestSummerArtFEst
- Constan]a 2020‰, cu spectacolul ıJocul dragostei
[i al întâmpl\rii‰ de Marivaux, regizor Ovidiu Laz\r
Teatrul Na]ional Ia[i este
prezent la
„BestSummerArtFEst Constan]a 2020” cu
spectacolul „Jocul dragostei
[i al întâmpl`rii” de Marivaux,
regizor Ovidiu Laz`r.
Reprezenta]ia va avea loc pe
8 august, de la 21:30, la
Teatrul de Var` „Soveja”.
Spectacolul Na]ionalului
ie[ean a avut premiera pe 27
iunie, fiind prima produc]ie
realizat` în aer liber [i jucat`
pe Scena 6, cel mai nou
spa]iu de joc creat în acest
scop
Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri” din
Ia[i ajunge la „BestSummerArtFEst - Constan]a
2020” cu spectacolul „Jocul dragostei [i al
întâmpl`rii” de Marivaux, în regia lui Ovidiu
Laz`r. Reprezenta]ia va avea loc pe 8 august,
de la 21:30, la Teatrul de Var` „Soveja”.
Spectacolul Na[ionalului ie[ean a avut
premiera pe 27 iunie, fiind prima produc]ie
realizat` în aer liber [i jucat` pe Scena 6,
cel mai nou spa]iu de joc creat în acest
scop. Scenografia spectacolului îi apar]ine
Alinei Dinc`-Pu[ca[u, iar din distribu]ie fac
parte actorii: Livia Iorga, M`lina Laz`r,
Daniel Busuioc, Horia Verive[, Dumitru
Georgescu, Radu Homiceanu, Ioan Ursulescu.
Regizorul Ovidiu Laz`r de la Teatrul
Na]ional Ia[i, prezent la „BestSummerArtFEst
- Constan]a 2020”, spune despre piesa „Jocul

dragostei [i al întâmpl`rii” de Marivaux:
„Un spectacol inteligent, cu multe coduri
[i semne benigne, care s` transforme surâsul
în râs [i gândurile în sentimente. Am
construit o comedie, nu un vodevil. M`
intereseaz` râsul transparent, organic,
terapeutic, [i nu hlizeala de show televizionist.
L-am scos pe Marivaux din interiorul de
salon în exteriorul unei miniaturale gr`dini
de la Versailles. Fluxul întâmpl`rilor cap`t`
astfel o dinamic` aproape muzical` [i devine
un balet mecanic încânt`tor. Iar dragostea,
în expansiunea ei n`b`d`ioasa de plein-air,
dezvolt` permanent fa]ete inedite, imprevizibile
[i insolite de evolu]ie. Ca un cristal rotit
în lumin`...”.

dragostei [i al întâmpl`rii” este programat
la începutul stagiunii viitoare, pe 11, 12,
13 septembrie.

„Sindromul Quijote”,
un alt proiect de succes \n
cadrul Lecturi la Cub.
Produc]ia a putut
fi vizionat` pe canalul
de YouTube al
Na]ionalului ie[ean [i pe
pagina sa de Facebook

De reamintit c` Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri” din Ia[i difuzat on-line premiera
spectacolului-lectur` „Sindromul Quijote”.
Produc]ia face parte tot din proiectul Lecturi
La „BestSummerArtFEst la Cub, demarat anul trecut, în noiembrie,
[i desf`[urat lunar la Teatru Cub, pân` la
Constan]a 2020” sunt
suspendarea spectacolelor cu public. Spectacolulprezente 23 de teatre din
lectur`, programat \n luna mai, a avut \n
]ar`, toate evenimentele
distribu]ie actorii: Dumitru Georgescu, Doina
desf`[urându-se exclusiv
Deleanu [i Adi Carauleanu.
în aer liber
Produc]ia a putut fi vizionat` pe
Pe afi[ul stagiunii estivale ini]iate de canalul de YouTube al Na]ionalului ie[ean
Teatrul de Stat Constan]a, Consiliul Jude]ean [i pe pagina sa de Facebook. Vorbim
Constan]a [i Prim`ria Constan]a sunt prezente despre aceast` premier` a spectacolului23 de teatre din ]ar`, toate evenimentele lectur`: „Sindromul Quijote” de Carmen
desf`[urându-se exclusiv în aer liber. Dominte [i în regia lui Radu Ghila[.
Reprezenta]iile oferite în cadrul stagiunii Montaj video: Vlad-Paul Ghila[, muzica
Teatrului de Stat Constan]a de la Elysium -”Dark Sewer”, Kamil Korpikiewicz,
„BestSummerArtFEst - Constan]a 2020” vor Drago[ Cohal.
Valentin HU}ANU
continua pân` la sfâr[itul verii. La Teatrul
valentin.hu]anu@bzi.ro
Na]ional Ia[i, pe Scena 6, spectacolul „Jocul
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Topul meseriilor din Ia[i c\utate `n plin\
pandemie de Covid-19. Ie[enii sunt
dispera]i s\ `[i g\seasc\ un loc de munc\
Topul meseriilor din Ia[i c`utate \n plin`
pandemie de COVID-19 sunt din domeniul
agricol sau juridic. Companiile din Ia[i au
nevoie de speciali[ti \n resurse umane, \n
agricultur`, juri[ti sau electricieni.
Speciali[tii AJOFM Ia[i sus]in c` [omerii
au \nceput cursurile de calificare \n luna
iunie 2020 pentru posturile solicitate de
angajatorii din Ia[i. De la debutul
pandemiei de COVID-19 [i-au pierdut
locurile de munc` 500 de angaja]i din Ia[i
din domeniile transporturi, HoReCa [i
industrie
Topul meseriilor din Ia[i c`utate \n plin` pandemie de COVID19 sunt din domeniul agricol sau juridic. Persoanele din Ia[i care
au vrut s`-[i schimbe domeniul de activitate sau au r`mas f`r`
un loc de munc` s-au \nscris la Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea
For]ei de Munc` (AJOFM ) Ia[i ca [omeri indemnizabili sau care
nu primesc ajutorul de [omaj, iar apoi au optat pentru cursuri
de formare profesional`. Potrivit Gabrielei Vasilache, director
AJOFM Ia[i, ie[enii care s-au \nscris la aceste cursuri teoretice

[i practice vor deveni speciali[ti \n agricultur`, resurse umane,
dar [i electricieni.

Ie[enii care vor s` urmeze cursuri de
formare profesional` se pot adresa
speciali[tilor din cadrul AJOFM Ia[i
Topul meseriilor din Ia[i pentru care angajatorii pl`tesc salarii
deloc de neglijat sunt cele pe care le pot face ie[enii la cursurile
de formare profesional`. „AJOFM Ia[i a reluat cursurile de formare
profesional` \nc` din luna iunie 2020. Noi realiz`m aceste cursuri
\n func]ie de cerin]ele de pe pia]a muncii. Acum avem clasele
deja formate pentru cursurile de electricieni, cu 20-30 cursan]i,
cursuri de speciali[ti \n agricultur` sau \n resurse umane. Am
v`zut c` pe perioada pandemiei de COVID-19 angajatorii din Ia[i
au nevoie de juri[ti, speciali[ti care \n trecut nu erau la mare
c`utare. Pia]a muncii este \n continu` schimbare, iar \n aceast`
perioad` se observ` acest lucru”, a declarat Gabriela Vasilache,
director AJOFM Ia[i.

|n anul 2019 au finalizat cursurile de
formare profesional` 150 de cursan]i,
dintre care 91 provin din mediul rural
{omerii care voiau s` se angajeze cu ajutorul diplomei ob]inute
\n urma finaliz`rii cursurilor de formare profesional` au fost nevoi]i
s` a[tepte câteva luni pentru a re\ncepe cursurile care le asigurau
un loc de munc`. Potrivit directorului institu]iei, rata succesului
acestor cursuri organizate la Centrul de Calificare Profesional` al
AJOFM Ia[i este de 60 la sut`. „Persoanele care urmeaz` aceste
cursuri de formare profesional` reu[esc s` se angajeze la scurt
timp dup` finalizarea lor. |n unele situa]ia rata succesului este
chiar [i de 90 la sut`. Sunt [omeri \nscri[i \n baza de date a
AJOFM Ia[i”, mai spune Gabriela Vasilache.

Cursurile de recalificare din anul 2020 sunt
pentru posturile de inspector resurse
umane, electrician, manager proiect
sau lucr`tor \n cultura plantelor
Directorul institu]iei care mediaz` rela]iile dintre angaja]i [i
angajatori sus]ine c` de[i companiile din Ia[i grav afectate de
pandemia de COVID-19 au anun]at \nc` din luna martie 2020
disponibiliz`ri colective a unui num`r de 1.200 de angaja]i, pân`
\n prezent au fost concedia]i 500 de ie[eni. Pia]a muncii din Ia[i
s-a schimbat astfel c` dac` \n anii preceden]i se f`ceau cursuri
de manichiurist`, coafez` sau hair-stylist, \n anul 2020 se caut`
speciali[ti din alte domenii. „Companiile din Ia[i au redus activitatea
[i au f`cut disponibiliz`ri, \ns` ne bucur`m c` au reu[it s` g`seasc`
solu]ii pentru a nu disponibiliza un num`r mare de angaja]i, a[a
cum pl`nuiser`. Num`rul [omerilor \n Ia[i nu este mai mare fa]`
de anul trecut, semn c` ie[enii care au pierdut un loc de munc`
pe timpul pandemiei au reu[it s` se angajeze rapid”, a mai spus
Gabriela Vasilache.
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Ie[enii au c`utat locuri de munc` pe
platformele cu oferte de job-uri,
Ia[ul fiind printre jude]ele
frunta[e ca num`r de aplic`ri
Imediat dup` ce starea de urgen]` a fost \nlocuit` cu starea
de alert` [i companiile din Ia[i au re\nceput angaj`rile, persoanele
din Ia[i au c`utat noi locuri de munc` pe platformele cu oferte
de joburi. Astfel, ie[enii au f`cut 160.000 de aplic`ri pe platforma
ejobs numai \n luna mai 2020, iar trendul s-a men]inut ridicat [i
\n lunile urm`toare. Domeniile c`utate de ie[enii care au vrut s`
se angajeze au fost retailul, prest`ri servicii, call center, b`nci,
IT, telecom sau servicii financiare. Cele mai multe aplic`ri au
fost din partea tinerilor care au vrut s`-[i g`seasc` un nou loc
de munc`.

|n perioada 5-12 august 2020 ie[enii cu
studii superioare au la dispozi]ie
un num`r dublu de oferte de
munc` fa]` de lunile precedente
Potrivit AJOFM Ia[i, \n perioada 5-12 august 2020, persoanele
interesate s` \[i g`seasc` un nou job au la dispozi]ie 760 de
locuri de munc` vacante. Num`rul posturilor vacante oferite
persoanelor cu studii superioare a crescut sim]itor fa]` de lunile
precedente, \n plin` pandemie de COVID-19. Astfel, ie[enii care
au diplom` de licen]` au la dispozi]ie 99 de locuri de munc`
vacante, iar cei cu studii medii, 661 de locuri de munc` oferite
de angajatorii din Ia[i. Domeniul construc]iilor r`mâne cel mai
ofertant \n aceast` perioad`, fiind 339 de posturi oferite celor
interesa]i. Alte 294 de locuri de munc` sunt \n domeniul serviciilor,
iar \n industrie se fac 56 de noi angaj`ri.
Raluca COSTIN
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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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B\taie de joc la Prim\ria Bârnova. Ie[enii
care vor s\-[i construiasc\ o cas\ nou\ `n
Zona Metropolitan\ Ia[i sunt purta]i pe
drumuri de autorit\]i. ıPentru un simplu
aviz a[tept de câteva luni‰
Ie[enii care vor s`-[i construiasc` o cas`
nou` \n Zona Metropolitan` Ia[i
semnaleaz` b`taia de joc din Prim`ria
Bârnova. Oamenii se plâng de faptul c`
autorit`]ile, \n loc s` fie \n slujba
cet`]enilor, \i poart` pe drumuri pentru
tot felul de detalii minore care \i
blocheaz` pur [i simplu din activitate
Tot mai mul]i ie[eni \[i construiesc case \n Zona Metropolitan`
Ia[i, \ns` de multe ori \ntâmpin` piedici peste piedici din partea
autorit`]ilor locale care, \n loc s` fie \n slujba cet`]enilor, mai
mult \i \mpiedic` pe ace[tia s` demareze [i s` finalizeze construc]iile.
|n aceast` perioad` a anului, numeroase persoane sunt plimbate
cu hârtiile \n mân` dintr-un birou \n altul \n institu]ia Prim`riei
Bârnova, iar unii dintre ace[tia se plâng de faptul c` a[teapt` de
vreme \ndelungat` eliberarea unor simple avize pentru a se putea
racorda la re]eaua de energie electric` sau pentru tot felul de
alte detalii minore care \i \mpiedic` pur [i simplu s` se mute \n
locuin]e finalizate complet.

„Pur [i simplu sim]i c` nu e[ti bine primit
\n prim`ria Bârnova”, spune un ie[ean
care vrea s`-[i construiasc`
o cas` \n Zona Metropolitan` Ia[i
Un ie[ean care [i-a achizi]ionat \n urm` cu mai bine de doi
ani un teren \n zona P`un din Bârnova se plânge de faptul c`,
\n tot acest timp, nu a reu[it s`-[i racordeze noua cas` la re]eaua
de energie electric` din cauza unui simplu aviz de principiu, care
ar trebui eliberat de Prim`ria Bârnova. „De când am cump`rat
acel teren \n P`un [i am fost prima dat` la cei din Prim`rie, am
sim]it c` parc` m-au primit ca pe un du[man, nu ca pe un
cet`]ean pe care s` \l sprijine. Am tot fost plimbat dintr-o parte
\n alta, ini]ial am crezut c` este vorba despre incompeten]`, dar
mi-am dat sema c` este vorba despre rea-voin]`. Acum, dup` ani
cât m-au trimis dintr-o parte \n alta s` \mi ridic o cas`, am f`cut
toate procedurile [i la E.ON s` m` racordez la re]eaua de curent,
mai precis la un stâlp care se afl` \n curtea vecinului. De câteva

luni a[tept avizul de la Prim`rie \n care trebuie s` spun` pur [i
simplu c` este stâlpul acolo. Domnul Gr`m`ticu, de la Urbanism,
mi-a respins iar dosarul [i a spus c` e incomplet, pentru c` nu
e trecut num`rul cadastral al vecinului. M-a trimis la Drumuri
Jude]ene s` iau num`rul cadastral. Ei deja au \n toate documentele
de acolo numerele cadastrale, trebuiau doar s` intre pe calculator.
I-am spus c` poate s` vin` un func]ionar din prim`rie s` vad`
c` stâlpul este \n curtea vecinului [i nu pe drumul jude]ean,
nimeni nu s-a deplasat pe teren din Prim`ria Bârnova. M-am
\ntors la domnul Gr`m`ticu de la Urbanism, mi-a spus s` m`
duc iar`[i de unde am venit [i tot a[a. Pur [i simplu se leag`
de orice detalii minore [i dau informa]ii doar pe jum`tate sau
eronate ca s` fii plimbat dintr-o parte \n alta”, poveste[te ie[eanul
Titi B`descu.

de ani de zile eliberarea unui simplu aviz. La serviciul Urbanism
din cadrul Prim`riei Bârnova, reporterii BZI au sunat de 10 ori
\n cursul zilei de 5 august 2020, \ns` nimeni nu a r`spuns. {i
primarul Mihai B`lan a fost apelat de 3 ori, \ns` nu a r`spuns
niciodat`, revenind cu un SMS spre sear`: „Bun` ziua, am dat
la verificat, \nc` nu am un r`spuns. Ne auzim mâine diminea]`
la ora 9 pentru r`spuns. Mul]umesc!”.
De aceste situa]ii cu amân`ri de pe o zi pe alta s-au obi[nuit
[i cet`]enii care au avut de-a face cu Prim`ria Bârnova \n ultimii
ani.
Vlad ALEXA

Primarul comunei Bârnova, Mihai B`lan:
„Ne auzim mâine diminea]`”
Contactat telefonic \n repetate rânduri, primarul comunei
Bârnova din jude]ul Ia[i, Mihai B`lan, a r`spuns apelurilor abia
dup` ce a fost informat c` este apelat de reporterii BZI. „Am
luat la cuno[tin]` situa]ia [i \n cel mai scurt timp voi lua leg`tura
cu cet`]eanul respectiv pentru a rezolva problema. Mâine diminea]`
am o [edin]`, fac poza de campanie electoral` [i dup` aia v` voi
oferi un r`spuns”, a spus Mihai B`lan, primarul comunei Bârnova.
A doua zi, primarul Mihai B`lan [i-a f`cut poza de campanie
electoral`, dar a uitat complet de problema cet`]enilor care a[teapt`

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Fostul primar al Ia[ului, Gheorghe Nichita, a
ajuns asear\ `n spatele gratiilor! Judec\torii
l-au condamnat la 5 ani de `nchisoare cu
executare! ıAm pledat tot timpul nevinovat!‰
Fostul primar al Ia[ului, Gheorghe Nichita,
a fost condamnat ieri de judec`torii de la Curtea
de Apel Bucure[ti la 5 ani de \nchisoare cu
executare! „Instan]a admite apelul declarat de
DNA. |l condamn` pe inculpatul Gheorghe Nichita
la 5 ani de \nchisoare, pentru luare de mit`.
Confisc` de la inculpatul Gabriel Iulius Mardarasevici
suma de 2.421.536 de lei [i de la inculpatul
Tiberiu Urd`reanu suma de 1.210.632 de lei,
reprezentând mit`. Respinge ca nefondat apelul
declarat de inculpatul Gheorghe Nichita”, au
precizat judec`torii Adina Adriana Radu [i Alin
Benone R`duinea, din cadrul Cur]ii de Apel
Bucure[ti. Sentin]a emis` ieri este definitiv`.
La prima instan]`, Gheorghe Nichita a fost
condamnat la 4 ani de \nchisoare cu executare,
pentru luare de mit`. Instan]a a decis [i confiscarea
sumei de 71.214 lei de la fostul edil al Ia[ului.
De asemenea, omul de afaceri Gabriel Iulius
Mardarasevici a primit o pedeaps` de 1 an de
închisoare, cu suspendare, pentru dare de mit`.
|n plus, afaceristul Tiberiu Urd`reanu a fost
condamnat de Tribunalul Bucure[ti la 8 luni de
\nchisoare, cu suspendare, pentru dare de mit`.

Gheorghe Nichita: „Am pledat
tot timpul nevinovat!”
Sentin]a a fost amânat` de câteva ori de
judec`torii bucure[teni. |n tot acest timp, fostul
primar al Ia[ului, Gheorghe Nichita, a stat mereu
cu un stres enorm.
Totu[i, ieri sear`, edilul a p`rut resemnat. |n
fapt, ieri sear`, \n jurul orei 18:45, o ma[in` alb`
a parcat \n apropierea casei lui Gheorghe Nichita,
din Copou. Din ma[in` au ie[it 3 poli]i[ti, care
purtau câteva hârtii \n mân`, cel mai probabil
comunicarea oficial` a sentin]ei definitive. Cei 3
au intrat \n curtea casei [i au b`tut puternic \n
u[`. „Deschide]i! Poli]ia!”, a r`sunat pe toat`
strada. U[a a fost deschis`, cei 3 agen]i au intrat
\n cas`.
Acolo, cei 3 au stat aproximativ 20 de minute.
La un moment dat, unul dintre agen]i a ie[it [i
a mers la ma[in`, pe care a tras-o \n fa]a por]ii.
La câteva secunde, Gheorghe Nichita a ie[it cu
c`tu[ele pe mâini, dar acestea erau acoperite de
un sacou de-al s`u. |n spatele s`u, ceilal]i 2 agen]i
\i ghidau fiecare mi[care. V`zând reporterii la
poart`, Gheorghe Nichita a \ncercat, pe cât a
putut, s` par` cumva relaxat. „Bun` seara!”, i-a
salutat fostul edil pe reprezentan]ii mass-media.

|ntrebat dac` are ceva de comentat cu privire la
situa]ia \n care se afl`, fostul primar al Ia[ului a
exclamat: „Am pledat mereu nevinovat!”. Acesta
a fost b`gat \n ma[in` [i transportat la Penitenciarul
de Maxim` Siguran]` Ia[i.

Avocatul fostului primar al
Ia[ului, Ionel Nechita: „Justi]ia
a avut dopuri \n urechi!”
La scurt timp dup` aflarea sentin]ei, dat` de
Curtea de Apel Bucure[ti, avocatul care \l reprezint`
pe Gheorghe Nichita s-a declarat profund mâhnit
de hot`rârea instan]ei din Capital`. „A fost admis
apelul DNA. Gheorghe Nichita a fost condamnat
la 5 ani de \nchisoare. Din punctul meu de vedere,
Justi]ia a avut dopuri \n urechi [i, \n plin`
pandemie, i-a c`zut benti]a de la ochi, la gur` poate se [i sufoc`!”, a fost prima reac]ie a
avocatului Ionel Nechita.
Acesta a mai declarat reporterilor cotidianului
BZI faptul c` nu \n]elege sentin]a dat` ieri, \n
contextul \n care au fost admise toate probele
solicitate. „Nu mai \n]eleg nimic! Ni s-au admis
toate probele cerute. Am demonstrat cu probe
faptul c` decizia primei instan]e este netemeinic`.
Gheorghe Nichita a fost condamnat cu executare
pentru o presupus` fapt` de pretindere a unei
mite, \n cursul verii anului 2013. Când - \n vara
anului 2013 - nu se [tie! Dumneavoastr` \n]elege]i?!”,
a ad`ugat avocatul Ionel Nechita.

Acuza]iile aduse de
procurorii anticorup]ie
\n cazul fostului edil
Pe 18 decembrie 2015, Direc]ia Na]ional`
Anticorup]ie (DNA) a dispus trimiterea \n judecat`
a lui Gheorghe Nichita, a lui Gabriel Iulius
Mardarasevici, director SC Information Business
Consulting SRL (IBC), a lui Tiberiu Urd`reanu,
pre[edinte al grupului de firme UTI, [i a lui
Mihail T`n`sescu, vicepre[edinte al grupului de
firme UTI. „În vara anului 2013, în contextul
implement`rii proiectului Sistem de Management
de Trafic în Municipiul Ia[i, care privea fluidizarea
traficului rutier [i pietonal, precum [i sc`derea
gradului de poluare, finan]at din fonduri europene,
inculpatul Gheorghe Nichita, în calitate de primar
al municipiului Ia[i, cu inten]ie, a pretins, în mod
direct, inculpatului Gabriel Iulius Mardarasevici,
[i, în mod indirect, inculpatului Tiberiu Urd`reanu

un procent de 10 la sut` din valoarea contractului,
pentru a agrea câ[tigarea licita]iei de c`tre asocierea
UTI – IBC [i semnarea contractului respectiv, în
valoare de 69.614.309 lei (f`r` TVA), precum [i
pentru asigurarea derul`rii acestuia în bune
condi]ii”, au spus procurorii anticorup]ie.
Conform anchetatorilor, acest lucru a avut la
baz` o în]elegere anterioar` între Gheorghe Nichita,
Mardarasevici [i Urd`reanu. „Ace[tia din urm`
au efectuat, cu sprijinul inculpatului Mihail T`n`sescu
[i al unei alte persoane, demersuri frauduloase
pentru colectarea banilor (ce urmau a fi da]i cu
titlu de mit`). Demersurile au constat [i în
elaborarea [i, ulterior, decontarea unor facturi
pentru situa]ii de lucr`ri con]inând servicii neprestate,
a c`ror valoare reprezenta, de fapt, suma ce se
colecta periodic drept mit` pentru primarul
municipiului Ia[i. Concret, în perioada august
2013 - începutul anului 2015, inculpatul Gheorghe
Nichita a primit o parte din suma total` promis`,
beneficii constând în achizi]ionarea unor echipamente
electronice, în valoare de 20.000 de lei, plata, în
cursul anului 2014, a serviciilor de cazare prilejuite
de efectuarea, de c`tre Gheorghe Nichita [i al]i
angaja]i ai Prim`riei, împreun` cu oameni de
afaceri, printre care [i inculpatul Mardarasevici,
a unei deplas`ri în China - Beijing [i Hong Kong,
în valoare de 28.364 de lei, beneficii constând în
reduceri de 30 - 40 la sut` (în total, circa 15.100
de lei) din pre]urile unor locuri de cazare la un
hotel de lux din Bucure[ti”, au \ncheiat cei de
la DNA.

Câteva luni deja executate
de fostul edil al Ia[ului
La scurt timp de la declan[area anchetei,
Gheorghe Nichita a fost re]inut, iar mai apoi a fost
arestat preventiv. Fostul primar al Ia[ului a stat
dup` gratii vreme de aproximativ 4 luni. |n plus,
Nichita a stat [i \n arest la domiciliu. |n total,
acesta a avut pe numele s`u m`suri privative de
libertate din 29 octombrie 2015 pân` la 5 mai 2016
(aproximativ 8 luni, \n total). Totodat`, fostul primar
al Ia[ului are aproape 64 de ani. Potrivit legisla]iei,
eliberarea condi]ionat` în cazul închisorii poate fi
dispus` dac` cel condamnat a executat cel pu]in
2/3 din durata pedepsei, în cazul închisorii care
nu dep`[e[te 10 ani. Mai mult, \n cazul condamnatului
care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune
eliberarea condi]ionat` dup` executarea efectiv` a
jum`tate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce
nu dep`[e[te 10 ani. A[adar, Gheorghe Nichita ar
putea sta \n \nchisoare maximum 1 an [i 10 luni.
De asemenea, dac` acesta va avea un comportament
irepro[abil [i va munci \n penitenciar, ar putea fi
pus \n libertate chiar mai devreme de un an [i
jum`tate. Pe de alt` parte, fostul edil al Ia[ului mai
este inculpat \ntr-un alt dosar penal, care se afl`
pe rolul Tribunalului Ia[i [i \n cadrul c`ruia este
acuzat de abuz \n serviciu. |n cazul \n care sentin]a
i-ar fi nefavorabil`, lucrurile s-ar putea complica.
|n acest dosar, pronun]area a fost amânat` de
judec`torii de la prima instan]` pentru data de 1
septembrie 2020.
Ciprian NEDELCU

Alex Costea, patronul de la Cafeneaua Pia]a Unirii din Ia[i a salvat asear\ dou\
feti]e de la `nec. S-a scufundat `mpreun\ cu un angajat [i le-a scos la suprafa]\
Scene cumplite au avut loc asear` \n zona
Ciric din Ia[i. Dou` copile care au intrat \n lacul
Vene]ia au fost la un pas de moarte. Ieri dup`
amiaz`, un grup de adolescen]i se afla pe malul
lacului Vene]ia. O parte dintre ei au vrut s` se
r`coreasc` [i au intrat \n ap`. La un moment
dat, dou` adolescente au intrat \ntr-o zon` cu
ap` adânc` [i au fost la un pas de moarte. Ambele
s-au zb`tut, vrând s` se salveze, dar nu au reu[it
s` ias` la mal. Strig`tele de ajutor au fost auzite
de oamenii care se aflau la Tiki Village. Printre
ace[tia se afla [i Alex Costea, cel care de]ine
Cafeneaua Pia]a Unirii [i Tiki Village \mpreun`
cu asocia]ii s`i. Costea se afla pe ponton, la Tiki
Viillage, când a auzit strig`tele de ajutor. A s`rit

\n ap` [i a \nceput s` \noate spre digul de beton. aproximativ 5 minute au dat de ea, pe fund. Au
Unul dintre angaja]ii s`i, Florin Roman, s-a urcat scos-o pe mal, iar medicii au \nceput manevrele
\ntr-un caiac [i a \nceput s` vâsleasc` spre locul de resuscitare, pentru c` adolescenta era incon[tient`.
\n care se aflau fetele.
|ntre timp a fost cerut ajutorul medicilor.
Un echipaj SMURD a ajuns \n zon` [i a
|n câteva minute, Alex Costea [i angajatul
s`u a ajuns la locul \n care fetele intraser` \n continuat manevrele de resuscitare, pân` când
ap`. Când au ajuns, una dintre ele era deja la copila a ajuns la Spital. „O pacient` \n vârst` de
fundul apei, iar alta abia mai rezista. Costea a aproximativ 9 ani a fost resuscitat` de un echipaj
scos-o imediat din ap` pe adolescenta care era al SMURD Ia[i. Aceasta a fost g`sit` \n com`.
con[tient`. Dup` ce a dus-o pe mal, a intrat din A fost intubat` [i ventilat` mecanic. Ulterior,
nou \n ap` s` o caute pe cea de-a doua. |ntre pacienta a fost transferat` \n com` la Spitalul Sf.
timp, doi medici care se aflau la plaj` la Tiki Maria din Ia[i”, spune dr. Ovidiu Popa. Medicii
Village au alergat spre locul cu pricina. Costea fac acum eforturi pentru a o ]ine \n via]` pe
\mpreun` cu Roman [i cei doi medici au intrat copil`. Ciudat este faptul c`, de[i \n zona respectiv`
\n ap` s` o caute pe cea de-a doua fat`. Dup` erau foarte mul]i oameni, nimeni nu a intervenit.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Alex Costea: „Am f`cut ce ar fi
trebuit s` fac` oricine”
Contactat de reporterii BZI, Alex Costea a
precizat c` a reac]ionat din instinct. „Am f`cut
exact ce ar fi trebuit s` fac` oricine. Sper ca
feti]a s` scape cu via]`. Erau mul]i oameni acolo,
dar a fost nevoie s` travers`m noi lacul, pentru
c` nimeni nu a intervenit”, a precizat Alex Costea.
Frân`, angajatul lui Costea, a participat la misiunea
de salvare contracronometru. De-a lungul timpului,
Florin Roman a intervenit \n diferite situa]ii [i a
mai salvat vie]i. Ceea ce s-a \ntâmplat ieri la lacul
Vene]ia se poate repeta oricând. Lipsa de reac]ie
sau nep`sarea unora duce la tragedii.
Drago[ SAVIN
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Vila de lux `n care locuie[te deputatul PSD Camelia Gavril\

Casa candidatului la Prim\ria Ia[i din
cartierul Bucium cost\ peste 200.000 euro
Deputatul PSD Camelia Gavril` a reu[it s`
se \nscrie \n rândul bugetarilor ie[eni cu o locuin]`
impun`toare. Dup` o via]` de profesor, inspector
general [i apoi deputat \n Parlamentul României,
candidatul PSD la Prim`ria Ia[i a ajuns s` locuiasc`
\ntr-o vil` de lux din cartierul Bucium. Al`turi
de so]ul s`u, Constantin Gavril`, medic specialist
\n medicina de familie, parlamentarul ie[ean a
ajuns s`-[i edifice o locuin]` impun`toare \n dreptul
DJ 247 A pe {oseaua Ia[i-Bârnova, strad` recent
reabilitat`. Casa familiei Gavril`, ridicat` cu etaj
[i mansard`, este una destul de impun`toare, fa]`
de alte locuin]e aflate \n zon`.
Locuin]a deputatului Camelia Gavril` se afl`
\n zona {oseaua Bârnova, pe o str`du]` l`turalnic`.
Casa are aproape 240 metri p`tra]i [i a fost
edificat` \n anul 2012. |n acest caz, parlamentarul
care vrea s` ajung` primar al municipiului Ia[i
are 50 la sut` cot` parte din locuin]`, restul fiind
al so]ului s`u. Raportat la pre]ul zonei, \n func]ie
de metrul p`trat, de pozi]ia locuin]ei [i artera
lâng` care se afl`, locuin]a deputatului PSD ajunge
la peste 200.000 euro.

Ce bunuri mai de]ine deputatul
PSD Camelia Gavril`
Conform declara]iei de avere, candidatul PSD
la Prim`ria Ia[i de]ine un teren intravilan \n
Bucium, \n suprafa]` de 1.050 metri p`tra]i. Terenul
a fost luat \n anul 2003 [i este de]inut \n
coproprietate cu so]ul s`u, Constantin Gavril`.
Parlamentarul de]ine [i dou` autoturisme. Deputatul

are un Volkswagen Bora, fabricat \n anul 2001,
dar [i un autoturism Audi Q3, fabricat \n anul
2017. Camelia Gavril` nu are trecute bunuri sub
form` de obiecte de art`, metale pre]ioase sau
alte bijuterii. La capitolul active financiare, actualul
deputat ie[ean are deschise patru conturi bancare.
Aceasta are un depozit bancar de 3.000 de dolari
deschis la o unitate de profil. De asemenea,
candidatul PSD la Prim`ria Ia[i mai are un depozit
de aproape 81 mii lei, dar [i dou` carduri \n
valoare total` de peste 67 mii lei.

Deputatul PSD Camelia Gavril`
nu are datorii. Tr`ie[te din
indemniza]ia de la
Parlamentul României
Candidatul la Prim`ria Ia[i nu are trecute
datorii \n declara]ia de avere. Deputatul PSD
Camelia Gavril` a ob]inut \n decursul anului trecut
peste 140 mii lei de la Camera Deputa]ilor. Asta
\nseamn` peste 11.600 lei pe lun`, ridica]i de la
caseria Camerei de c`tre deputatul social-democrat
ce va candida acum la Prim`ria Ia[i. De la Colegiul
Na]ional „Costache Negruzzi” din municipiul Ia[i,
deputatul ie[ean a ridicat \n decursul anului trecut
peste 12.600 lei din diferen]e dobânzi. Aceste
fonduri reprezint` o serie de drepturi salariale
câ[tigate de profesori \n urma unor procese \n
instan]`. Pe de alt` parte, so]ul deputatului ie[ean,
Constantin Gavril`, a ob]inut \n decursul anului
2019 un venit de 128 mii lei din cabinetul medical
individual de pe strada Arcu din municipiul Ia[i.

Iat` cum a evoluat averea
deputatului PSD Camelia
Gavril` \n ultimii ani. Autoturism
de lux de zeci de mii euro
La intrarea \n Camera Deputa]ilor, actualul
candidat PSD la Prim`ria Ia[i de]inea casa [i
terenul din Bucium. Aceasta avea cele dou` carduri
deschise \n valoare de 50 mii lei, dar [i un alt
depozit de 65 mii lei [i un cont de 10 mii de
dolari. La vremea respectiv`, Gavril` a dat la
partid 63 mii lei pentru campania electoral` din
anul 2016. Aceasta avea acum patru ani un venit
anual de 68 mii lei ca inspector general al
Inspectoratului {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i. |n anul
2012, când activa \n Consiliul Local Ia[i, Camelia

Victorie pentru poli]i[ti, dup\ 11 ani
de c\ut\ri. Un traficant de droguri
care a plasat valut\ fals\ pe pia]a
din Ia[i a fost prins `n Portugalia
Victorie pentru poli]i[ti, dup` 11 ani de c`ut`ri.
Un b`rbat care a f`cut trafic de droguri [i s-a
ocupat de plasarea de valut` fals` pe pia]` a ajuns
\n penitenciar. Pe data de 3 august, Adrian Adam
a ajuns \n penitenciar \n România, dup` ce \n
urm` cu câteva zile acesta a fost depistat de
oamenii legii \n Portugalia. Acolo ar fi stat ani
\ntregi [i a reu[it s` fie departe de oamenii legii.
Individul \n vârst` de 39 de ani a mai fost
condamnat \n trecut pentru comiterea mai multor
infrac]iuni. Astfel, pe data de 18 mai 2006, ie[eanul
a fost condamnat la 3 ani de \nchisoare, pentru
comiterea infrac]iunii de trafic de substan]e toxice.
„Pe 6 mai 2005, inculpatul a fost prins de c`tre
poli]i[ti, având asupra sa 310 grame de mercur”,
au precizat procurorii ie[eni. |n urma incidentului,
oamenii legii au declan[at o anchet`, iar, la final,
procurorii l-au trimis \n judecat` pe individ. Acesta
a primit o pedeaps` de 3 ani de \nchisoare,
pedeaps` ce a fost men]inut` de instan]a superioar`.
|n urma condamn`rii definitive a acestuia,
Adrian Adam a fost dat în urm`rire na]ional` [i
interna]ional`. „De[i din dosarul de fond ata[at
rezult` c` despre persoana condamnat` s-ar fi
ob]inut informa]ii c` se afl` în Portugalia, nicio
dat` concret` nu a putut fi ob]inut` în cauz`
referitor la locul \n care se afl` condamnatul”,
au precizat magistra]ii ie[eni.

Ie[eanul, pedepsit de
magistra]i pentru furt calificat
{i aceasta nu a fost singura pedeaps` primit`
de c`tre individ. Pe data de 15 iunie 2009, acesta
a fost condamnat de magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i la 4 ani de \nchisoare, pentru furt calificat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i au afirmat c`, pe 5 ianuarie 2006,
acesta a comis un furt calificat. Persoana v`t`mat`
a formulat o plângere penal` la scurt timp de la
incident. Oamenii legii au declan[at o anchet` [i
au ajuns la ie[ean. Acesta a fost cercetat, iar mai
apoi anchetatorii l-au trimis \n judecat`. La final,
instan]a a dispus condamnarea lui la 4 ani de
\nchisoare, pentru furt calificat. Sentin]a nu a fost
contestat`, aceasta r`mânând astfel definitiv`.

Un deceniu de pu[c`rie pentru
trafic de droguri [i punerea \n
circula]ie de moned` fals`
Pe 5 iunie 2008, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i au dispus condamnarea individului
la nici mai mult, nici mai pu]in de 10 ani de
temni]`. Procurorii din cadrul Direc]iei de Investigare
a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat` [i
Terorism (DIICOT) Ia[i au dispus trimiterea
acestuia \n judecat`. Acuza]iile aduse atunci de
anchetatori au fost cele de trafic de droguri [i
punere în circula]ie de moned` str`in` fals`.
|n urma pedepsei primite, individul a contestat
decizia primei instan]e. |ns`, pe data de 9 decembrie
2008, magistra]ii de la Curtea de Apel Ia[i au
respins apelul, iar hot`rârea a r`mas definitiv`.
Pe 19 mai 2015, Biroul de Execut`ri Penale
al Tribunalului Ia[i, prin judec`torul delegat, a
solicitat s` se constate prescris` executarea
pedepsei de 3 ani de închisoare la care a fost
condamnat individul \n 2006, pentru trafic de
substan]e toxice (mercur).
Continuarea pe www.bzi.ro
Drago[ SAVIN
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Gavril` avea un apartament \n municipiu, iar casa
\i era \n construc]ie. Tot la vremea respectiv`,
Gavril` avea doar ma[ina din anul 2001. Autoturismul
Audi Q3 l-a achizi]ionat \n anul 2017, ma[ina fiind
nou`. Un astfel de autoturism dep`[e[te 25 mii
euro pe site-urile de profil.
Pentru un bugetar care a fost mandate la
rând inspector general [i profesor, viceprimar al
municipiului Ia[i, iar de patru ani deputat \n
Camera Deputa]ilor, averea acumulat` de Camelia
Gavril` este una destul de mare. Gavril` sper`
ca prin candidatura la Prim`ria Ia[i s`-[i asigure
ulterior un post eligibil pe lista PSD pentru Camera
Deputa]ilor, aceasta fiind adev`rata sa miz` dup`
alegerile locale din luna septembrie 2020.
Vlad ROTARU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.

Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.

sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

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

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

SERVICII
King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Profesional cu tehnologie de
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT

Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
VÅND CASå P < 1, integral
cât [i congelate. Mut`ri
Persoan` juridic`, caut spre
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
Apartamente, Garsoniere, sedii
certificat energetic, liber` de
\nchiriere spa]iu comercial cu
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
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|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

LOCURI DE MUNCå
}i-ar placea un stil de via]`
luxuriant, outfituri glam [i
stabilitate financiara? Studio
20 î]i ofer` un job full-time ca
online entertainer, non-adult!
Beneficii: - 5.000 lei/luna
garantat; - bonus de angajare
în valoare de 1.500 lei; - venit
mediu de 13.000 lei/luna; cazare; - cursuri gratuite de
limba engleza; - [edin]e
gratuite de make-up [i
hairstyle; - [edin]e foto
profesionale; - cei mai
profesioni[ti traineri din
industrie [i suport constant; camere modern decorate, cu
aparatur` de ultim` genera]ie;
- seriozitate, legalitate,
siguran]`. Sun` acum la
num`rul de telefon:
0748.802.020.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
GRåDINI}A EXCELLENCE
angajeaz` educator cu

experien]` \n condi]ii salariale
avantajoase. CV-urile se pot
trimite la adresa
ignateduard@yahoo.com. Rela]ii
suplimentare la tel:
0741.050.800.
CAUT PERSOANE PENTRU
CUSUT MANUAL
|NCåL}åMINTE LA DOMICILIU.
INFORMA}II LA TELEFON:
0766.815.253.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
PAL/ MDF. Experien]` de
produc]ie sau montaj mobilier
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie
un avantaj. (salariu negociabil).
Oferim carte de munc`. Program
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
monteaz` mobilierul în atelier;
monteaz` mobilierul la clien]ii din
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei3000 lei. Permisul de conducere
[i orice form` de \nv`]`mânt
terminat` cu data de 01.01.2013
prezint` un avantaj. Pentru detalii
contacta]i-ne telefonic:
0787.627.228.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour MECANIC DESERVENT
Felicia), angajeaz` persoane cu
REPARTIZATOR ASFALT;
experien]` [i pensionari la limita
MECANIC DESERVENT
de vârsta \n meseriile /
BULDOEXCAVATOR;
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
REGLORI A{TERNERE
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
ASFALT; ASFALATATORI.
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Firm` cu sediul \n Londra
angajeaz` [oferi cu categoria
B [i minim 25 de ani. Se cere
experien]`, englez` nivel
mediu, o bun`
conduit`, seriozitate [i
punctualitate. Specifica]ii job:
Mut`ri de locuin]e; Livrare [i
asamblare mobilier. Program
Luni-Sâmb`t`. Se ofer`: -Salariu
400£/s`pt`mân`; -Ma[in` de
serviciu; -Telefon de serviciu; Bonus s`pt`mânal \n func]ie de
targetul atins; -Colaborare pe
termen lung. V` rug`m trimite]i
cv cu poz` [i 1 recomandare de
la fostul angajator pe adresa de
email
sorin@sofastremovals.co.uk.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent cur`]enie, liceu sau [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, MASTER CLEANING
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0744.197425; 0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Agent de securitate, studii medii,
de preferat atestat, grupuri
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

vulnerabile, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0756052673;
bogdan.dumitrescu@testergrup.r
o.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de securitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, SCUTUM
TEAM GUARD SRL. Rela]ii la:
0771.338508;
scutumteamguard.office@yahoo.
com.
Agent de turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de turism back office,
studii superioare,experien]` 1-3
ani, WISE.TRAVEL SRL. Rela]ii
la:0232/275568;
angela.achitei@wise.travel.
Agent de vânz`ri, studii
superioare, experien]` min.1 an,
specialitatea agronomie sau
chimie constitue avantaj,
GOLDEN STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Ajutor la prepararea produselor
de tip fast-food, f`r` studii [i
experien]` precizat`,
CAFENEAUA NOASTRA SRL.
Rela]ii la: 0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Alimentator \ncalzitor materiale,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Analist, studii superioare,
experien]` 1 an, limba german`,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist resurse umane, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba germana, italian`, englez`
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
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limba germana, italina, engleza
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Animator socio-educa]ional,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.
Arhivar, f`r` studii [i experien]`
precizate, DIGIDOC SRL. Rela]ii
la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Asistent comercial, studii
superioare, cuno[tin]e achizi]ii
publice, operare PC, ESTIMA
MEDICAL GROUP SRL. Rela]ii
la: 0722333117;
office@estimamedical.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asistent manager, studii
superioare, 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.
Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@yahoo.com.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare \n domeniu,
f`r` experien]` precizat`,
BELLISSIMA TOP SALON
BEAUTY BY ELENA. Rela]ii la:
0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.

Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 07421.22522;
golden_star_99@yahoo.com.
Consilier juridic, studii
superioare,limba englez` nivel
avansat, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295779;
0232/224227;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Contabil junior, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, cuno[tin]e PC, limba
englez` nivel mediu,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746.295847;
0332.818587;
office@fiscontexpert.ro.
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.
Croitor, 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.
Decotaror interioare, studii
superioare, cuno[tin]e 3DS Max
Autocad, limba rusa avansat,
RUSPINHOME SRL. Rela]ii la:
0755600433; 0752600422;
info@ruspinhome.ro.
Designer grafic`, studii
superioare, cuno[tin]e
Photoshop, Illustrator, Corel
Draw, Joomia, Publisher,
Outlook, Indesign, Concep]ie
Layout, DTP, Prepress si
Afterwork, cu experien]` pe
fonduri europene, FLAROM
ADVERTISING SRL. Rela]ii la:
0332/803875;
contact@flarom.ro.
Dulgher,calificare, experien]` 5
ani ELMAR SRL. Rela]ii
la:0232/211730; office@elmar.ro.
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.
Economist, studii superioare,
experien]` min.2 an,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL. Rela]ii la: 0746295847;
0332/818587;
office@fiscontexpert.ro.

Economist, studii superioare,
experien]` min.1 an, GOLDEN
STAR SRL. Rela]ii la:
Croitor-confec]ioner
0232.760754; 0742.122522;
\mbr`c`minte dup` acomanda,
golden_star_99@yahoo.com.
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
Economist, studii superioare, f`r`
la: 0232241127;
experien]` precizat`, PRO
stefanaprotec@gmail.com.
INVEST SRL. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.

0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.

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

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

Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Electrician calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Electrician, studii medii,f`ra
experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o.
Electrician, scoala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
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.
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.
Facturist, studii medii, calificare,
f`r` experien]` precizat`, LIFEIND SRL. Rela]ii: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.
Faiantar, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Femeie de serviciu, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, DENTOMEDICAL&EST
SRL. Rela]ii la: 0740270767.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Fierar betonist, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Fierar betonist, calificare,
experien]` 5 ani, ELMAR SRL.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Bucure[ti- Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Fierar betonist, f`r`
studii/profesional/liceal, f`r`
experien]`/ \ncep`tor/3-5 ani/510 ani, activ.se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Fierar betonist, studii de
specialitate, experien]` 3 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ALEMON TEAM SRL.
Rela]ii la: 0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.
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.
Fochist clasa A, studii medi; cu
experien]` min.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
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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.

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.

Inginer construc]ii CFDP, studii
superioare, experien]` 1 an, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.

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

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

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

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

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.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.

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.

Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

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

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 instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare,
experien]` 1 an, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Instalator re]ele termice [i
sanitare, studii
generale/medii/profesionale;cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instructor Fitness, liceu, SMART
NATUR PROJECT SRL. Rela]ii la:
0728324000
macovei.lucian@yahoo.com.

0743351585;
lauraresum@yahoo.com.

Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.

L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

Manipulator marfuri,
sc.gimnazial`/ profesional`, f`r`
experien]` precizat`, LIFE-IND
SRL. Rela]ii la: 0232/216347;
0730581290;
bratoiu.radu@gmail.com.

Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate,
AUTOMATIC INVEST SRL. Rela]ii
la: 0747168057;
contact@automatic.ro.

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

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

L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
L`c`tu[ mecanic, [coal`
profesional`, experien]` 1 an,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280;
stanmarius.mcs@gmail.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, peroane cu
dizabilit`]i, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0232/933;
crenguta.andronachi@testergrup.
ro.
Leg`tor manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, DIGIDOC
SRL. Rela]ii la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Lucr`tor buc`t`rie, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, ART
CLUB 90 SRL. Rela]ii la:
0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PEPPO
DULCE SRL. Rela]ii la:
0757656346 aktlex@yahoo.com.
Lucr`tor 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, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Ma[inist ma[ini pentru
terasamente, [coala
profesional`, curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Mecanic agricol, studii medii,
cuno[tin]e repara]ii tractoare [i
ma[ini agricole, STA}IUNEA DE
CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA. Rela]ii
la: 0753010594;
contabilitate@pomicolaiasi.ro.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, postul este
pentru One[ti, INDUSTRIAL EST
SA. Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Mecanic utilaj, studii de
specialitate, experien]` 5 ani, VIA
PONT INVEST SRL. Rela]ii la:
0742146976;
viapontinvest@gmail.com.
Medic stomatolog, studii
superioare/postliceale, f`r`
experien]` precizat`. Rela]ii la:
0740270767.
Montator pere]i [i plafoane din
ghips-carton, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Montator sisteme tâmpl`rie
termoizolant`,studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`r` experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la:; 0721409622;
irina.atudorei@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALEMON
TEAM SRL. Rela]ii la:
0761655429;
sandel.ignat@yahoo.com.

Manager comercial, studii
superioare, experien]` 1 an,
L`c`tu[, studii medii, cu
limba italian` avansat, HCL
experien]`, DAF TRADING
Muncitor necalificat, f`r` studii
IMPEX SRL. Rela]ii la:
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
precizate, experien]` 1 an, ART
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ELECTRIC
INSTAL SRL. Rela]ii la:
0232231088,
electricinstalsrl@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizate, GREEN
COLLECTION SRL. Rela]ii la:
0754594641.
Muncitor necalificat, studii medii;
cu experien]` min, 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Muncitor necalificat,f`r` studii [i
experien]` precizate, KARMIC
WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, posturile
sunt pentru Bucure[ti-Timi[oara,
PROJECT CONSTRUCT
DRAGOMIR SRL. Rela]ii la:
0742487190; 0755682259.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, abs.scoala
profesional`/liceu tehnic, f`r`
experien]` precizat` ( l`c`tu[
mecanic, electrician, sudor,
instalator, dulgher), SERVICII
PUBLICE IASI SA. Rela]ii la:
0232/267392; 0232/277650;
office@spiasi.ro.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
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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 \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]`
precizate,postul este pentru
One[ti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Muncitor necalificat \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Muncitor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
RANCON SRL. Rela]ii la:
0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat servicii
cur`]enie, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, MASTER
CLEANING SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0744.197425;
0724.197425;
mcs.master_cleaning@yahoo.co
m.
Operator CNC, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.
Operator confec]ii. studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator facturare, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, PRO
INVEST SRL. Rela]ii la:
0232257525;
resurseumane@proinvest.com.ro.
Operator vânzari prin telefon,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, AGENDA MED SOFT
SRL. Rela]ii la: 0757656676;
papucmariana@gmail.com.
Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Preparator \nghe]at`, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
D.O.C. FACTORY SRL. Rela]ii la:
0747838460;
happyrolls.ro@gmail.co.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`

precizat`, ARCADIS PROJECT
ENGINEERING SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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 autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier
DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Spalator vehicule, absolvent sau
persoan` peste 45 ani, CARPE
DIEM EXPERT SRL. Rela]ii la:
0729892490,
carpediemexpert@gmail.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.
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.

HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
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, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Sudor, [coal` profesional`/curs
calificare, f`r` experien]`
precizat` DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la:0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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

Vânz`tor, f`r` studii [i experien]`
precizate, NEOHEALTH MED
SRL. Rela]ii la: 0259/476818;
0728240480;
info@neohealthmed.ro.

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

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

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

Vânz`tor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ELEN COMEX STAR
SRL. Rela]ii la: 0743028700;
elen_comex@yahoo.com.

Tinichigiu carosier, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tinichigiu de [antier, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.

Sudor, calificare, experien]` 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Sudor, studii medii, experien]` 05 ani, S&B METAL MARKET
SRL. Rela]ii la: 0723172124;
office.metalmarket@yahoo.com.

Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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

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

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

Vânz`tor, studii medii, experien]`
1 an, BAC STORE SRL. Rela]ii
la: 0745437847;
bacstore2017@gmail.com.

Tâmplar universal, studii medii,
Specialist organizare, studii
f`r` experien]` precizat`, DIANA
superioare, experien]` 1 an,
MINI SRL. Rela]ii la:
limba germana, italian`, francez`, 0751101272.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Vânz`tor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ELEN
COMEX STAR SRL. Rela]ii la:
0743028700;
elen_comex@yahoo.com.

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

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

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

Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EIN FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

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

Sudor, studii medii, curs
calificare, f`r` experien]`
precizat`, 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.

experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`,
BANDIANDY SRL. Rela]ii la:
0746866089;
pascariu.oana@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,persoan`
peste 45 ani, f`r` experien]`
precizat`, CANISA RO SRL.
Rela]ii la: 0733121226;
laposete@gmail.com.
Vânz`tor, studii liceale,f`r`
experien]` precizat`, DASIBO
COMPANY SRL. Rela]ii la:
0743238953.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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.
Zidar, studii medii, cu experien]`,
DAF TRADING IMPEX SRL.
Rela]ii la: 0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Zidar, calificare, experien]` 5 ani,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Zidar, f`r`
studii/profesionale/liceal, f`r`
experien]`/ \ncepator/3-5 ani/510, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Zidar, studii medii, experien]` 1
an, STIZO NPC SRL. Rela]ii la:
0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, WOODEN&ROOFING
SRL. Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
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Punct final `n play-out-ul Ligii I de fotbal!
Dinamo scap\ de retrogradare doar
dac\ se schimb\ sistemul competi]ional
Ieri s-au disputat ultimele 4 meciuri din play-out-ul din Liga
I de fotbal. Pe loc retrogradabil în ambele variante de clasamente,
Dinamo e la mâna lui R`zvan Burleanu. Ast`zi sau mâine se va
întruni un Comitet de Urgen]`, dar votul final pentru salvarea
„câinilor”, adic` sistemul cu 16 echipe, e preconizat pentru
s`pt`mâna viitoare, în CEx-ul FRF. Rezultatele de ieri au fost:
Dinamo - Viitorul 1-1, Sepsi - Clinceni 1-0, Hermannstadt - Poli
Ia[i 2-2, Chindia - Voluntari 2-0.
Situa]ia în play-out-ul din Liga 1 e una complicat`. De[i Dinamo
mai avea 5 restan]e de jucat, „câinii” nu vor putea s` le dispute,
dup` ce FRF a decis ca barajul de promovare/men]inere în Liga
1 s` se joace pe 9 [i 12 august.
Echipele din Liga 1 au votat c` ierarhia din play-out se va
stabili pe baza criteriului puncte pe meci, aplicabil doar la partidele
din play-out, caz în care Sepsi ar fi intrat la baraj, iar Dinamo
[i Chindia ar fi retrogradat direct.

Cum se salveaz` Dinamo
Dup` ce 13 din 14 cluburi au votat pentru campionat cu 16
echipe, LPF va trimite solicitarea de schimbare a sistemului în
Liga 1 c`tre Comitetul Executiv al FRF, care se va întruni sau
va avea loc un Comitet de Urgen]` în cursul zilei de joi sau de
vineri. Sunt [anse foarte mari, mai ales c` R`zvan Burleanu a
insistat mereu în ultimii ani pentru aceast` variant`, ca solu]ia
cu 16 s` fie acceptat`. Forul federal ar trebui s` decid` [i echipa
care va merge la barajul cu Mioveni, tur-retur, duminic` [i
miercurea viitoare. Aproape sigur va fi luat în calcul criteriul de
departajare votat de Liga 1 [i Chindia Târgovi[te va fi cea care
va disputa cele dou` jocuri.
Din sezonul viitor, 2020/2021, Liga 1 va avea 16 echipe la
start, a[a cum s-a vehiculat în ultimele zile. Din informa]iile
digisport.ro, 13 dintre cele 14 cluburi din Liga 1 au cerut FRF
trecerea la sistemul cu 16 echipe. Urmeaz` un Comitet de Urgen]`,

care va avea loc cel mai devreme în aceast` sear`, în care aceast`
variant` s` fie aprobat`. Mai mult, s`pt`mâna viitoare va avea loc
un nou Comitet Executiv, în care s-ar putea decide schimb`ri
importante [i la nivelul Ligii 2.
În comitetul de urgen]` se va stabili ce echip` va disputa
barajul cu Mioveni, clasat` pe locul trei în Liga 2. Cel mai probabil,
va fi vorba despre ultima clasat` din Liga 1, adic` ori Chindia,
ori Dinamo.

Cum va ar`ta sezonul de Liga I.
Play-off [i play-out [i în Liga 2
Astfel, din edi]ia viitoare, [i Liga 2 ar putea s` se desf`[oare
în sistem cu play-off [i play-out. În ceea ce prive[te sezonul viitor
din prima lig`, se va continua ca pân` acum, cu play-off [i playout. Primele [ase echipe vor juca în play-off, în sistem tur-retur.
Ultimele zece vor disputa play-out-ul, doar o singur` partid` fiecare
cu fiecare. Conform variantei propuse, primul loc din play-out va
juca un baraj pentru cupele europene cu ultima clasat` din playoff.

De]in`torul drepturilor TV pentru
Liga I a anun]at câ]i bani
va pl`ti pentru sezonul viitor
Compania care de]ine drepturile TV pentru Liga 1, EAD.RO,
a anun]at c` va pl`ti tot 28 de milioane de euro [i pentru sezonul
urm`tor, chiar dac` num`rul echipelor va fi m`rit la 16.
EAD.RO vrea s` penalizeze LPF pentru c` nu a respectat
num`rul de meciuri din contract, întrucât Dinamo nu mai are
timp s`-[i dispute restan]ele. Mai mult decât atât, de]in`torul de
drepturi TV cere reguli mult mai stricte pentru sezonul viitor al
Ligii 1, având în vedere evolu]ia pandemiei de COVID-19.
Pentru c` num`rul de meciuri din play-out nu va fi respectat,
EAD.RO vrea s` penalizeze LPF cu o sum` fix`, bani ce vor fi

re]inu]i din urm`toarea tran[` a drepturilor TV. Firma condus`
de Orlando Nicoar` a anun]at c` nu este dispus` s` pl`teasc`
mai mul]i bani pentru urm`torul sezon al Ligii 1, chiar dac`
num`rul echipelor va fi m`rit la 16, a[a cum se zvone[te.

EAD.RO cere ca toate echipele din Liga I
de fotbal s` fie testate pentru
COVID-19 la o singur` clinic`
Dac` în sezonul viitor vor mai exista meciuri care nu se vor
disputa, EAD.RO vrea s` penalieze LPF pentru fiecare meci în
parte. În adresa înaintat` de EAD.RO c`tre LPF s-a cerut ca toate
echipele din Liga 1 s` fie testate pentru COVID-19 la o singur`
clinic` medical`, care s` fie responsabil` de desf`[urarea competi]iei.
EAD.RO a transmis oficial c` este de acord cu un nou sistem
în Liga 1, care s` includ` 16 echipe.

Gabriel Tama[ renun]` la echipa
na]ional` [i o ironizeaz` pe CFR Cluj:
„Am jucat foarte mult la ei, ]i-a pl`cut?”
După ce a plecat de la Astra Giurgiu, Gabriel Tamaș
renunță la echipa națională a României și ironizează
campioana CFR Cluj
Gabriel Tama[, cel care va împlini 37 de ani în luna noiembrie,
a semnat cu Universitatea Cluj, iar funda[ul central a oferit ieri
primele declara]ii, ironizând CFR Cluj.
Tama[ ar fi fost dorit [i de alte echipe importante din România,
cum ar fi Dinamo, Universitatea Craiova sau Rapid, îns` experimentatul
fotbalist a ales s` vin` la Universitatea Cluj.

Gabriel Tama[: „Din Liga 2
nu am cum s` fiu
chemat la na]ional`”
Fostul juc`tor al Astrei Giurgiu spune c` nu va mai putea
evolua pentru echipa na]ional`, având în vedere c` a f`cut un
pas înapoi [i a semnat cu o echip` din Liga 2. „Am venit cu
gândul de promovare. Într-adev`r, au fost [i alte oferte din Liga
I, dar am ales-o pe ‚U’ pentru c` am [i prieteni aici. E o echip`
cu tradi]ie în România, mul]i suporteri, oameni care iubesc fotbalul
cu adev`rat. Eu sunt pe final de carier`. Cine [tie? Înc` un an,
doi, trei, cinci, 10. Mi-am propus s` vin aici [i s`-i ajut s` joace
în Liga I, pentru c` merit`. Am fost unul dintre cei mai buni
funda[i din Liga I. În Liga 2 nici nu [tiu ce s` mai zic. Tot fotbal
e [i în Liga 2, nu e nicio diferen]`. S` dea Domnul s` promov`m
[i, dup` aia, cine [tie... poate m` retrag. Da, de asta m-au c`utat
[i cei de la echipa na]ional`, pentru c` eram expirat (n.r - ironic).
Altceva! Din Liga 2 nu am cum s` fiu chemat la echipa na]ional`.
Nu ar fi normal s` cheme un juc`tor din Liga 2”, a declarat
Tama[, la prezentarea de pe Cluj Arena.
67 de meciuri a strâns Tama[ la echipa na]ional` a României.
Ultimul a avut loc în octombrie 2018.

Gabi Tama[: „O s` trag de mine
s` ajut echipa s` promoveze”
Tama[ a fost juc`torul lui CFR Cluj pentru mai pu]in de o
s`pt`mân`, în 2013, îns` forma]ia din Gruia i-a reziliat rapid
contractul, acuzând acte din indisciplin` din partea juc`torului.
Fostul interna]ional a r`spuns ironic atunci când a fost întrebat
dac` este o presiune suplimentar` pentru el s` joace în acela[i
ora[ cu campioana ]`rii. „Da, deja nu mai pot. M` dezbrac! Joc
cu CFR-ul... da, am jucat foarte mult la ei. ]i-a pl`cut?”, a fost
replica lui Tama[.

Gabriel Tama[
se poate retrage
de la Universitatea Cluj
Gabi Tama[ spune c` Universitatea trebuie s` mai realizeze
câteva transferuri pentru a se lupta la promovarea în Liga I [i îi
a[teapt` pe fanii echipei cât mai repede la stadion. „Suporterii
conteaz` foarte mult. Nu doar pentru mine, ci pentru toate echipele.
Acum e p`cat c` nu avem suporterii din cauza COVID-19. Sper`m
s` se remedieze problema [i s` avem suporteri.
Este un proiect foarte bun la U Cluj. Noi nu prea avem timp,
trebuie s` se mai fac` câteva transferuri [i s` încerc`m s` facem
performan]` acum. Eu poate nu mai am timp, poate r`mân doar
anul `sta. O s` trag de mine s` ajut echipa s` promoveze [i,
dup` aia, cine [tie, poate mai joc un an.
Prima dat` când am jucat la Divizia B a fost la 17 ani. Mam reîntors la 37 de ani. Cum s` fie? Sunt ni[te juc`tori tineri,
care mai au nevoie de experien]`, a[a cum am fost [i eu. Trebuie
lucra]i. Ceva mai mult nu pot s` spun”, a mai declarat Tama[.
14 era locul ocupat de Universitatea Cluj la momentul încheierii
premature a sezonului din Liga 2.
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Costic` Aret`rd`ri]ei e mai
zgârcit [i avar ca niciodat`
Costic` Aret`rd`ri]ei nu se dezminte din omul zgârcit [i avar
care a ajuns \n ultima vreme. Dup` ce a fost v`zut t`ind personal
bilete la parcarea pe care [i-a f`cut-o \n centru, fostul deputat de
Bahlui merge din zgârcenie \n zgârcenie. Zilele trecute, Costic`
Aret`rd`ri]ei a fost v`zut printr-un magazin din centru cum saliva
la un parfum care \i p`rea lui c` e cam scump. Aret`rd`ri]ei s-a
apucat s` negocieze cu vânz`toarea s` lase din pre] [i a luat-o
cu toate [mecheriile de karatist pân` femeia, o simpl` angajat`,
nu a [tiut ce s` mai spun`. Costic` Aret`rd`ri]ei a ajuns a[a de
când e cu noua nevast` [i bag` banii la ciorap ca s`-l mai
sponsorizeze din când \n când [i pe pacostea de b`iat, care \i
duce eticheta de Aret`rd`ri]ei departe prin târg.

Paulic` Bufnariu e trist c` nu-i
mai ies combina]iile
cu Camera din Copou
Falimentar cu toate firmele, Paulic` Bufnariu a f`cut bani de
cheltuial` \n ultimii ani doar prin combina]iile f`cute cu Camera
din Copou, unde el se autodeclar` [ef al afaceri[tilor din Ia[i.
Paulic` Bufnariu era pe val \nainte de pandemie cu excursii [i
workshopuri gratis \n care aduna bani de la naivi care vor s` fac`
cursuri la Camera din Copou pentru comercian]i. Pentru c` s-au
oprit mai toate evenimentele, Paulic` Bufnariu a fost chiar obligat
s` dea [i ni[te bani \napoi la oamenii pe care \nainte i-a p`c`lit
[i a ajuns s` bage mâna pân` la fund \n buzunar din cauza asta.
Paulic` Bufnariu s-a gândit s` fac` bani pe online tot prin acelea[i
[mecherii, dar la cât e el de \napoiat o s` cheltuiasc` mai mult
decât câ[tig`, a[a cum a f`cut [i cu firmele lui cu care i-a tras
[i pe al]ii \n groap`.
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Profesorul Pavel` r`mâne f`r`
job [i devine Domnul Pavel`
B`bu]ele bârfitoare \ncheie rubricu]a de ast`zi cu Profesorul
Pavel`, care o s` devin` \n curând Domnul Pavel`, pentru c` o
s` r`mân` f`r` func]ia de profesor de sport pe care o are la
facultatea din cap`tul Copoului. Lui Profesorul Pavel` i-a pus punct
filmarea cu b`taia pe care i-a dat-o unui om \n jum`tate cât el [i
care a ajuns viral` pe internet. Cic` profesorii de pe la Universitatea
din cap`tul Copoului au tot \nghi]it escapadele Profesorului Pavel`,
zis [i Ciordrin Furariu, care i-a tot f`cut de râs prin institu]ie
când a furat pavele de pe trotuarul public, iar acum nu vor s`-[i
mai asocieze imaginea cu a[a o goril` scandalagie [i procesoman`.
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