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Nu s-a respectat nicio măsură de securitate în muncă

Un muncitor a murit după ce a
căzut de pe schelele Conest
SA, firma lui Viorel Cozma!
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Colaps
pe piața muncii
din Iași, din cauza
pandemiei
de COVID-19
actualitate 8

Bolnavă
maltratată în
Spitalul „Sf. Sava”
din Iași, deținut
de Viorel Blăjuț
social

7

Pandemia de COVID-19 a lovit în piața
muncii din Iași, iar patronii concediază
sute de angajați după ce au redus
semnificativ producția. În ultimele 3 luni
și-au pierdut locurile de muncă peste
700 de angajați din domeniile HoReCa...
O femeie bolnavă din Iași acuză că a fost
maltratată în timp ce era internată la
Sitalul "Sf. Sava" din Iași, deținut de
afaceristul Viorel Blăjuț. Aparținătorii
bătrânei în vârstă de 85 de ani povestesc
că aceasta a fost bătută și legată de pat

Maricel Popa a mințit
ieșenii. Realitatea din spatele
controlului la spitalul mobil de la
Lețcani. Șeful CJ a schimbat
documentele justificative între ele
eveniment

2

actualitate 8

Maricel Popa, președintele
Consiliului Județean, își asfaltează drumul
până la ferma proprie din bani publici
Maricel Popa, președintele
Consiliului Județean Iași, a
ajuns să-și asfalteze drumul
spre ferma proprie din banii
județului. Proiectul are o
valoare de 13 milioane euro și
trece exact pe lângă ferma pe
care o deține Maricel Popa în
zona de est a județului Iași
social
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Un adolescent de 14 ani a ars de
viu și are nevoie disperată de ajutor!
A fost nenorocit de propria mamă,
care a fugit în brațele amantului
Un adolescent de 14 ani care a ars de viu are
nevoie disperată de ajutor și doar zeci de
operații l-ar putea salva! Băiatul a fost
nenorocit din neatenția propriei mame, care a
fugit în brațele amantului. Adolescentul mai
are nevoie de zeci de operații pentru a-i fi
salvată fața arsă. Tatăl lui a rămas pe drumuri
după ce a vândut totul pentru a-și salva copilul
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Maricel Popa, pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i, a min]it ie[enii. Realitatea
din spatele controlului la spitalul mobil
de la Le]cani. {eful CJ a schimbat
documentele justificative `ntre ele
Spitalul mobil de la Le]cani a
ajuns b`t`ia de joc a
conducerii jude]ului Ia[i.
Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i,
contest` amenda primit` de la
Curtea de Conturi pentru
neregulile constatate \n
achizi]ia unit`]ii medicale
pentru bolnavii COVID-19.
Numai c` [eful CJ Ia[i a
\ncercat s` p`c`leasc` opinia
public` prezentând un alt
raport al Cur]ii de Conturi,
raport care nu are leg`tur` cu
Asocia]ia Euronest, cea care a
f`cut licita]ia pentru spitalul
mobil
Minciuni grosolane prezentate de Maricel
Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i, \n
cazul spitalului mobil de la Le]cani pentru bolnavii
de COVID-19. {eful CJ [i al Asocia]iei Euronest
a \ncercat s` conteste raportul Cur]ii de Conturi
privind amenda de 60.000 lei \ncasat` \n cazul
unit`]ii medicale. Numai c` Maricel Popa a crezut
c` dac`-i ia pe al]ii de pro[ti, nu-i vor fi descoperite
gol`niile. Ieri, 12 august 2020, Maricel Popa a
]inut s` arate c` raportul Cur]ii de Conturi este
unul politic, mai ales c` \n urm` cu o s`pt`mân`
aceea[i institu]ie a f`cut un control asem`n`tor
[i nu a constatat nicio problem`. |ns`, realitatea
este cu totul alta.

Maricel Popa, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, a
prezentat alt document.
Primul control a vizat
CJ [i nu Euronest
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i, crede c` ie[enii sunt pro[ti [i nu pricep

combina]iile pe care vrea s` le fac`. Ieri, Popa
a prezentat raportul pe care Curtea de Conturi
l-a f`cut la CJ privind achizi]iile \n perioada st`rii
de urgen]`. Popa l-a prezentat \ns` ca fiind
raportul f`cut la Euronest [i a sus]inut c` al
doilea control a fost f`cut politic. R`mas f`r`
argumente \n fa]a dezastrului pe care l-a f`cut
la spitalul mobil, Maricel Popa a \ncercat acum
s` prosteasc` opinia public`. |n raportul pe care
l-a prezentat ieri este vorba de Unitatea Administrativ
Teritorial` (UAT) Jude]ul Ia[i, [i nu de Asocia]ia
pentru Dezoltare Intercomunitar` (ADI) Euronest,
entitatea care a f`cut licita]ia pentru spitalul mobil
de la Le]cani. Documentul este [tampilat cu
antetul Consiliului Jude]ean Ia[i, nu al Euronest.
Deci este o cu totul alt` mâncare de pe[te.

a modului de gestionare ulterioar` punerii în
func]iune. Practic, nu s-a prezentat dovada elabor`rii
si supunerii spre aprobarea CJ a unui program/plan
de implementare a investi]iei. Maricel Popa a
sus]inut c` nu se putea prezenta \n caietul de
sarcini componentele fiec`rui echipament [i c`
acest lucru dura foarte mult. „Spitalul este format
din câteva mii de componente. Era stare de urgen]`,
ar fi durat foarte mult”, a sus]inut Maricel Popa,
pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.
Curtea de Conturi a ar`tat cum nu s-a respectat
mai nimic la spitalul mobil de la Le]cani. De
exemplu, nu a fost constituit` garan]ia de bun`execu]ie în cuantumul de 1 la sut` din valoarea
contractului de furnizare, f`r` TVA, [i în termenul
prev`zut prin clauzele contractuale.

Amend` de 60 mii lei dat` de
Curtea de Conturi pentru
nereguli grave la spitalul
mobil de la Le]cani

Spitalul mobil devine sec]ie
exterioar` la Boli Infec]ioase.
Maricel Popa nu a f`cut nici
m`car organigrama

Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli
care au dus la amenda de 60 mii lei \ncasat` de
Euronest. De exemplu, nu exist` elaborat` o
strategie a achizi]iei publice a spitalului [i, respectiv,

Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i, ori se preface prost [i nu \n]elege, ori chiar
este. Astfel, nu se \n]elege de ce [eful CJ tot
ocole[te \ntreb`rile [i spune numai ce vrea el.
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Timp de patru luni a tras de timp [i nu a fost
\n stare s` conceap` organigrama unit`]ii medicale.
Dup` ce a dat chix cu spitalul [i nu a reu[it
s`-l implementeze la timp, de ast`zi, 13 august
2020, unitatea va ajunge sec]ie exterioar` la
Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf. Parascheva” Ia[i.
Practic, Popa vrea s` se spele pe mâini, iar tot
ceea ce se va \ntâmpla de acum cu spitalul mobil
de la Le]cani va ajunge la conducerea de la Boli
Infec]ioase. Numai c` unitatea medical` nu a
avut de la bun \nceput niciun plan coerent, nu
a avut organigram`, Popa nu cunoa[te nici m`car
costurile de func]ionare lunare ale noului spital.
Practic, acesta \[i recunoa[te incompeten]a
managerial` [i vrea s` paseze vina. Pân` atunci,
chiar dac` a contestat \n instan]` amenda de la
Curtea de Conturi, Maricel Popa ar trebui s`
vin` de acas` cu cei 60 mii lei pentru a-[i pl`ti
prostia f`cut` cu largul s`u concurs.
Vom reveni \n zilele urm`toare cu noi dezv`luiri
despre modul cum s-a derulat contractul de
achizi]ie public` pentru spitalul mobil de la Le]cani
[i cum a acoperit Maricel Popa toate aceste
nereguli.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Deputatul Varujan Vosganian vrea s\ trag\ ]eap\ Prim\riei O ie[eanc\ a refuzat s\

Parlamentarul refuz\ s\ `[i
pl\teasc\ datoriile pentru
imobilul pe care-l ocup\
Deputatul ALDE Varujan Vosganian a intrat pe lista ru[inii
celor care nu-[i pl`tesc datoriile c`tre statul român. Parlamentarul
a fost dat \n judecat` de o institu]ie de la Prim`ria Ia[i pentru
datoriile acumulate la spa]iul din Pia]a Unirii, nr.6. Practic,
parlamentarul cu [ase mandate \n spate a devenit dator vândut
pentru imobilul ultracentral din Pia]a Unirii pe care-l ocup` de
ani buni. Societatea Termo-Service SA, cea care administreaz`
imobilele din ora[, l-a dat \n judecat` pe Varujan Vosganian pentru
recuperarea debitelor restante. Mai mult, Varujan Vosganian,
pre[edinte al organiza]iei jude]ene ALDE Ia[i, a l`sat datorii [i
pe spa]iul de partid din Pia]a Unirii.

Din frica de a nu se infecta cu COVID-19, o ie[eanc` de
47 de ani nu s-a prezentat la spital. De[i se sim]ea din ce
\n ce mai r`u, iar familia insista ca aceasta s` fie v`zut` de
un medic, ie[eanca a refuzat complet. Abia când a intrat \n
com`, familia a sunat la 112. Era deja prea târziu. Pacienta
diagnosticat` cu ciroz` f`cuse un [oc hemoragic, iar acum
este \n com`, internat` la sec]ia de Terapie Intensiv` de la
Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i. Prof. dr. Diana Cimpoe[u, [efa
UPU SMURD Ia[i, spune c`, \n medie, câte 20-30 de pacien]i
cu boli grave se prezint` \n Unitatea de Primiri Urgen]e
(UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i, \n stare critic`,
dup` ce boala cu care au fost diagnostica]i s-a agravat. Pentru
mul]i dintre ei nu se mai poate face nimic.

Deputatul Varujan Vosganian,
pe lista r`u-platnicilor la Prim`ria Ia[i.
A fost dat \n judecat` pentru neplat`
Deputatul Varujan Vosganian a fost ac]ionat \n judecat` de
Prim`ria Ia[i. Astfel, societatea Termo- Service SA a decshis o
ac]iune la Judec`toria Ia[i \mpotriva parlamentarului pentru
recuperarea datoriei. Dosarul 16728/245/2020 a fost depus luna
trecut` la instan]`. Termo- Service SA cere de la Varujan Vosganian
plata a 1.671 lei ca debit principal facturi neachitate. La aceast`
sum`, se mai adaug` al]i 2.180 lei penalit`]i de \ntârziere [i \nc`
355 lei reprezentând spa]ii [i conven]ii. Concret, Vosganian a
acumulat o datorie pe cabinetul parlamentar de 4.206 lei c`tre
societatea subordonat` la Prim`ria Ia[i. De[i prime[te bani de la
camera Deputa]ilor pentru spa]iul de la cabinetul parlamentar,
Vosganian nu [i-a onorat obliga]iile financiare.

Varujan Vosganian nu a pl`tit nici datoriile
partidului c`tre Prim`ria Ia[i
Varujan Vosganian a \ncasat \n luna mai 2020 peste 16 mii
lei de la Camera Deputa]ilor pentru \ntre]inerea cabinetului
parlamentar. Culmea, deputatul ALDE pare c` nu vrea s` pl`teasc`
onorariile c`tre Prim`ria Ia[i din moment ce a fost dat \n judecat`.
Mai mult, Vosganian nu a achitat nici m`car datoriile acumulate
de filiala ALDE pentru spa]iul din Pia]a Unirii. |n acest caz,
Termo- Service SA are de recuperat 1.038 lei. Contractul a fost
\ncheiat pe filiala Partidul Conservator Ia[i, proprietarul ini]ial al
spa]iului, [i nu a mai fost schimbat titularul. Vosganian pare c`
\[i \nsu[e[te banii pe care \i ia pe cabinetul parlamentar pentru
\ntre]inerea spa]iului de nu \[i achit` obliga]iile de plat` pentru
utilit`]i [i nu numai.

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

mearg\ la spital din
frica de a nu se infecta
cu COVID-19! Femeia a
v\rsat sânge câteva zile,
apoi a intrat `n com\!

Activitate parlamentar` zero
pentru fostul ministru al Finan]elor.
Vosganian neag` datoria
Varujan Vosganian nu are probleme doar cu Prim`ria Ia[i.
Acesta a avut un mandat extrem de slab \n Parlamentul României,
interven]iile sale pentru jude]ul Ia[i fiind total absente. Fostul
ministru a ajuns \n grupul PSD \n speran]a c` \[i va putea asigura
viitorul politic la alegerile parlamentare viitoare. |ntrebat de datoria
pentru care a fost ac]ionat \n judecat`, deputatul a sus]inut c`
nu [tie nimic de nicio datorie. „Este vorba de o datorie mai veche
de la Partidul Conservator pe spa]iul \n cauz`. De altceva eu nu
[tiu, dar o s` verific”, a sus]inut deputatul Varujan Vosganian.
Deputatul din Ia[i a acumulat o avere destul de consistent`
de pe urma activit`]ii de parlamentar. Acesta de]ine un teren în
localitatea Voluntari din jude]ul Ilfov din anul 2005. Deputatul
de]ine [i o cas` în Voluntari din anul 2007, în suprafa]` de 208
metri p`tra]i, locuin]a fiind trecut` pe so]ie. Deputatul mai are o
cas` în jude]ul Prahova, dobândit` în anul 2000, în suprafa]` de
80 metri p`tra]i, trecut` pe numele so]iei sale. Acesta [i-a trecut
în declara]ia de avere un autoturism Mercedes C220 fabricat în
anul 2018. Din indemniza]ia de la Camera Deputa]ilor, fostul
ministru al Finan]elor a ob]inut anul trecut 142 mii lei. De la
Uniunea Armenilor a luat 92 mii lei, iar de la Uniunea Scriitorilor
a ridicat 44.400 lei. Al]i 75.460 lei i-a ridicat de la Universitatea
Na]ional` de Muzic`, unde este conferen]iar universitar.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

|nainte de a intra \n com`,
ie[eanca v`rsa sânge. A ajuns
la spital \n stare critic`, iar medicii
se chinuie s` o ]in` \n via]`
O ie[eanc` \n vârst` de 47 de ani, diagnosticat` cu ciroz`,
a neglijat starea de r`u care persista de mai bine de o
s`pt`mân`. De[i familia a insistat ca aceasta s` mearg` la
medic, femeia le-a spus c` \i este fric` de faptul c` se va
infecta cu COVID-19. A suportat durerile acas` [i a intrat \n
com`, din cauza unui [oc hemoragic. „Pacienta \n vârst` de
47 de ani a fost transportat` la UPU dup` un apel la 112.
Cadrele medicale au constatat c` aceasta suferise un [oc
hemoragic [i avea hemoglobin` 2. Din spusele familiei, \nainte
de a intra \n com`, femeia v`rsa sânge [i avea scaune cu
sânge. |n prezent este comatoas`, internat` la ATI, cu
prognosticul extrem de rezervat. Din p`cate, acesta nu este
singurul caz de acest fel”, spune prof. dr. Diana Cimpoe[u,
[efa UPU SMURD Ia[i.
La UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i, \n medie,
20-30 de pacien]i se prezint` zilnic \n stare critic` dup` ce
bolile de care sufer` se agraveaz`. Ace[tia spun medicilor c`
nu au mers la un specialist din frica de a nu se infecta cu
COVID-19. Medicii trag un semnal de alarm` [i avertizeaz`
c` neprezentarea la timp la spital poate avea repercusiuni
grave [i se poate ajunge chiar [i la deces. „Avem un num`r
foarte mare de prezent`ri \n UPU cu pacien]i ale c`rori boli
s-au decompensat pentru c` nu s-au prezentat la timp la medic.
A[teapt` pân` \n ultima clip` [i se prezint` la spital \n stare
critic`. De multe ori, nu se mai poate face nimic pentru ei.
Nu fugi]i de controale! A[a se ajunge la deces! Nu a[tepta]i
s` se opreasc` pandemia de COVID-19 ca s` va prezenta]i la
spital! V` pune]i via]a \n pericol. Majoritatea ajung la spital
noaptea, spunând c` au crezut c` le va trece durerea. Durerea,
dac` trece de la sine, poate reveni. Veni]i la timp la medic!”,
insist` prof. dr. Diana Cimpoe[u.

Prof. dr. Diana Cimpoe[u: „Când
pacien]ii ajung \n stare crtic` la spital,
efortul medicilor este mult mai mare [i
mortalitatea este mult mai mare”
A[a cum spune prof. dr. Diana Cimpoe[u, unele clinici
de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i sunt goale. Ie[enii nu
sun` s`-[i fac` program`ri la medic, din frica de a nu se
infecta cu COVID-19. Stau acas` pân` \n ultimul moment,
de[i unii dintre ei au program`ri deja f`cute, [i se prezint`
la spital \n stare critic`. „La Spitalul «Sf. Spiridon» din Ia[i
sunt deschise intern`rile de zi. Ie[enii \[i pot face programare
telefonic` pentru a fi v`zu]i de un medic. Majoritatea nu fac
asta. Trebuie s` \n]elegem c` suntem un popor civilizat [i ar
trebui s` ne comport`m ca atare. Când pacien]ii ajung \n
stare crtic`, cu decompensarea bolii de care sufer`, efortul
medicilor este mult mai mare [i desigur [i mortalitatea este
mult mai mare. Pentru intern`rile continue se asigur` distan]`
între paturi, deci capacitatea este redus` la jum`tate. Astfel,
le recomand`m pacien]ilor s` nu amâne controalele [i tratamentul
periodic [i s` vin` \n urgen]`”, \ncheie prof. dr. Diana Cimpoe[u.
Bianca CIUBOTARIU
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~ntr-o biseric\ dintr-un sat de lâng\
ora[ul Ia[i, plin\ de solda]i germani,
au fost descoperite bombe [i
armament din Al Doilea R\zboi Mondial
La doar câ]iva kilometri de ora[ului Ia[i,
\ntr-o mic` biseric` din satul Horle[ti,
comuna Rediu au fost descoperite bombe
[i armament, din Al Doilea R`zboi
Mondial! Conform datelor istorice, \n
acest l`ca[ de cult era amplasat un „cuib”
de solda]i germani. Aici au avut loc lupte
grele. Lupt`torii nem]i controlau toat`
zona. |n consecin]`, nu puteau trece nici
românii, [i nici ru[ii. A[adar, colonelul
Valeriu Maximovici din Armata Român` a
dat dispozi]ie ca turnul bisericii s` fie
bombardat
Chiar lâng` ora[ul Ia[i, \ntr-o mic` biseric` din satul Horle[ti,
comuna Rediu au fost descoperite bombe [i armament! Totul
provine din Al Doilea R`zboi Mondial. Datele istorice amintesc
c`, \n Biserica Cuvioasa Parascheva Zahorna din Horle[ti, comuna
Rediu era amplasat un „cuib” de solda]i germani. Aici au avut
loc lupte grele. Lupt`torii nem]i controlau toat` zona. |n consecin]`,
nu puteau trece nici românii, [i nici ru[ii. A[adar, colonelul Valeriu
Maximovici din Armata Român` a dat dispozi]ie ca turnul bisericii
s` fie bombardat. „Lucr`rile de refacere a bisericii din Horle[ti
sunt sus]inute, par]ial, [i de Prim`ria Rediu! Legat de aceste
descoperiri, noi am avut protocol cu cei de la Inspectoratul pentru
Situa]ii de Urgen]` pentru a se face totul \n siguran]` [i conform
legii. Pe de alt` parte, este important pentru noi s` avem grij`
[i de istoria locului, de l`ca[urile ecleziastice. Cu to]ii [tim c`
\n zona noastr` au fost mari b`t`lii \n Al Doilea R`zboi Mondial!
|n anii trecu]i au fost [i alte descoperiri, inclusiv cu o groap`
comun`. Cred cu t`rie c` trebuie respectate valorile, istoria [i
scoase \n prim-plan pove[tile frumoase [i de via]` din comunitatea
noastr`”, a transmis {tefan Paraschiv, viceprimarul comunei Rediu.

„Colonelul Maximovici a dat dispozi]ie ca
turnul bisericii s` fie bombardat”,
poveste[te Florin-Daniel T`nase, preot
paroh la Biserica Cuvioasa Parascheva
Zahorna din Horle[ti

o mo[ie numit` T`t`reni. Mai \nainte, satul s-a numit Geamiri
sau Geamini, [i \[i are numele de la un str`vechi Geamanul.
Manolache Codreanu a fost ctitorul bisericu]ei de lemn pe locul
c`reia s-a ridicat biserica actual` de zid din satul Horle[ti Zahorna,
unde slujea preotul de 40 ani, loan Simionescu. Pe lâng` cele
dou` fete Maria [i Zenobia, preotul a mai avut cu presvitera Ioana
un b`iat, nimeni altul decât Toader Simionescu, soldat al Corpului
IV Armat`, Divizia a Vll-a Doroban]i. El a c`zut pentru patrie pe
câmpul de lupt` în R`zboiul de Independen]` din 1877, pomenit
[i cinstit în anii trecu]i, când se s`rb`torea „Ziua Eroilor”.

În timpul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial,
când linia frontului se afla în zona satelor
comunei Rediu, se duceau lupte grele
pentru ap`rarea ora[ului Ia[i
În timpul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial, când linia frontului
se afla în zona satelor comunei Rediu [i în vara anului 1944 se
duceau lupte grele pentru ap`rarea ora[ului Ia[i. „Atunci, un grup
inamic de cercetare s-a cuib`rit în turla înalt` a bisericii, de unde
coordona focul inamic de artilerie asupra unei unit`]i militare a
Armatei Române aflat` \n ap`rare pe versantul satului Vân`tori,
din apropiere, producând multe victime [i pierderi materiale. Aflat
într-o situa]ie dificil`, colonelul Maximovici Valeriu, din Boto[ani,
a ordonat distrugerea punctului inamic de observare, promi]ând
c` de va sc`pa cu zile din r`zboi, va rezidi biserica la loc, fapt
petrecut câ]iva ani mai târziu, sfântul loca[ luând înf`]i[area de
ast`zi, la des`vâr[irea c`ruia a luat parte întreaga ob[te a satului”,
se arat` \n documente.

Datele istorice oficiale reliefeaz` c`
inclusiv comuna Rediu s-a aflat pe marea
linie a frontului, ce pleca de la Chi[in`u,
ajungea la Ia[i [i mergea spre ora[ul
Târgu-Frumos
Datele istorice oficiale reliefeaz` c`, inclusiv comuna Rediu,
s-a aflat pe marea linie a frontului, ce pleca de la Chi[in`u,
ajungea la Ia[i [i mergea spre ora[ul Târgu Frumos. Pe acest

amplasament s-a derulat [i Opera]iunea Ia[i-Chi[in`u, cunoscut`
în literatura de specialitate [i ca B`t`lia pentru România sau ca
A Doua Ofensiv` Ia[i-Chi[in`u, ce se refera la luptele din r`s`ritul
României dintre Armata Ro[ie [i Alia]ii germano-români de la
sfâr[itul lunii august [i începutul lunii septembrie 1944. Obiectivul
ofensivei sovietice a Fronturilor al II-lea [i al III-lea Ucrainean
era distrugerea Grupului de Armate Sud, în cadrul c`ruia luptau
for]e germane [i române, [i s` ocupe România. Opera]iunea s-a
încheiat cu pierderi de ambele p`r]i, modificarea liniei frontului,
coroborat` cu ie[irea României din r`zboi (23 august 1944) de
partea Axei [i trecerea ulterioara de partea Alia]ilor. A[adar, la
Rediu [i Horle[ti de foarte multe ori au fost g`site fragmente de
obuze, de la tancuri, dar [i armament. Asemenea descoperiri sunt
frecvente. Chiar acum 5 ani, a fost g`sit scheletul unui ofi]er
german, inclusiv cu urme de la uniform` [i de la echipamentul
militar. Chiar la Rediu, toat` lumea cunoa[te un imens cimitir al
eroilor, unde sunt \nmormânta]i peste o mie de solda]i români,
germani [i ru[i, care au luptat [i c`zut aici \n r`zboi.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Despre recentele descoperiri de bombe [i armament din Al
Doilea R`zboi Mondial poveste[te [i Florin-Daniel T`nase, preot
paroh la Biserica Cuvioasa Parascheva Zahorna din Horle[ti. Acesta
arat` c`, \n urma excav`rilor, \n demisolul construc]iei au fost
detectate o serie de muni]ii... „Unde este amplasat` biserica cu
Hramul Sfânta Parascheva este locul unde s-au dat lupte grele
deoarece a fost linia frontului \n Al Doilea R`zboi Mondial. Astfel,
atunci, aici se afla un cuib de nem]i chiar \n turnul bisericii...
A[adar, nu puteau trece nici românii, [i nici ru[ii. Astfel, colonelul
Maximovici a dat dispozi]ie ca turnul bisericii s` fie bombardat.
Dar, acesta i-a f`g`duit lui Dumnezeu c`, dac` va sc`pa cu via]`,
se va implica \n refacerea bisericii. A[a s-a [i \ntâmplat deoarece
\n documentele bisericii, anume \n procesele-verbale pe care leam consultat, am v`zut c` \n anul 1947 s-au g`sit date care atest`
fapta colonelului Maximovici care a ajutat prin colectele care sau efectuat, atât \n jude]ul Boto[ani, cât [i \n satele din apropierea
localit`]ii noastre pentru a se reface l`ca[ul de cult”, poveste[te
[i Florin-Daniel T`nase, preot paroh la Biserica Cuvioasa Parascheva
Zahorna din Horle[ti. De men]ionat c`, \n ultima perioad` s-au
f`cut ample lucr`ri de reconsolidare a bisericii din Horle[ti (atestat`
de la 1901), dar [i de reamenajare.

Istoricul comunit`]ii [i de la Biserica
Cuvioasa Parascheva Zahorna, din Horle[ti
Istoricul comunit`]ii [i de la Biserica Cuvioasa Parascheva
Zahorna din Horle[ti arat` c` satul era numit Zahorna. El \[i
trage numele de la Vasile Zahorna, pomenit \n documentul 7171
(anul 1662), \mpreun` cu Horle[ti. Acestea formau din vechime
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Un adolescent de 14 ani a ars de viu [i are
nevoie disperat\ de ajutor! A fost nenorocit
de propria mam\, care a fugit `n bra]ele
amantului. Zeci de opera]ii l-ar putea salva
Un adolescent de 14 ani care a ars de viu
are nevoie disperat` de ajutor [i doar zeci
de opera]ii l-ar putea salva! B`iatul a fost
nenorocit din neaten]ia propriei mame,
care a fugit \n bra]ele amantului.
Adolescentul mai are nevoie de zeci de
opera]ii pentru a-i fi salvat` fa]a ars`.
Tat`l lui a r`mas pe drumuri dup` ce a
vândut totul pentru a-[i salva copilul.
Mama, fugit` dup` amantlâcuri, i-a
sugerat b`rbatului s` abandoneze [i el
copilul
Un adolescent de 14 ani care a ars de viu are nevoie disperat`
de ajutor [i doar zeci de opera]ii l-ar putea salva! Povestea tragic`
a unei familii din comuna Dângeni, jude]ul Boto[ani, \ncepe \n
vara anului 2015. Gabriel avea 10 ani [i se juca prin curte. Mama
lui vopsea u[a de la intrarea \n cas` [i cutia cu vopsea a fost
l`sat` \n apropierea unei surse de foc. B`ie]elul nu a observat
cutia [i \ntr-un moment de neaten]ie a r`sturnat vopseaua \n foc.
|ntr-o secund`, copilul a fost mistuit de fl`c`ri. A suferit arsuri
pe 80-90 la sut` din suprafa]a corpului, iar medicii de la Spitalul
de Ar[i din Bucure[ti i-au dat [anse minime de supravie]uire. A
trecut prin 50 de opera]ii [i când medicina p`rea c` nu mai are
solu]ii, Gabriel s-a pus pe picioare. Dup` 308 zile de internare,
b`iatul a fost l`sat s` plece acas`. Din acel moment, nicio durere
nu l-a mai putut pune la p`mânt decât plecarea mamei.

Gelu Miron, tat`l b`iatului ars: „So]ia mea
a fugit de acas` [i m-a l`sat cu doi copii”
Gabriel Miron are ast`zi 14 ani \mplini]i deja. Nu ar fi \mplinit
nici 11 dac` tat`l s`u, Gelu Miron, nu i-ar fi fost al`turi. B`rbatul
a r`mas singur \mpreun` cu doi copii, dup` ce so]ia lui a fugit
cu amantul. A considerat c` a-l \ngriji pe Gabriel este mult prea
greu pentru ea, s-a sp`lat pe mâini [i a fugit \ntr-o lume mai
bun`. |nainte de a pleca, i-a sugerat lui Gelu s` \l abandoneze
pe Gabriel \n spital, pentru c` a[a se va asigura c` nu va duce
nici el o via]` grea. |n aproape 5 ani de zile de când b`iatul lui
a fost ars de viu dintr-o clip` de neaten]ie a mamei, Gelu a
vândut tot ceea ce a putut de pe lâng` cas` pentru a-[i putea
\ngriji copilul, a[a cum orice p`rinte ar face-o. „So]ia mea a fugit
de acas` [i m-a l`sat cu 2 copii, cu Gabriel [i Dumitri]a. Când
a v`zut cât de greu este s` \ngrije[ti un copil ars, mi-a spus s`l las \n spital sau s`-l dau la stat”, spune Gelu Miron.

|n 5 ani, Gabriel a fost operat de 50 de ori.
De fiecare dat` când ie[ea din sala de
opera]ii striga: „Tat`, te iubesc!”
Tat`l nu l-a l`sat nicio secunda singur pe Gabriel, b`iatul
c`ruia numai un miracol i-a salvat via]a. Timp de 5 ani, Gabriel
a fost operat de 50 de ori. De fiecare dat` când ie[ea din opera]ie
[i devenea con[tient, striga \n salon: „Tat`, te iubesc!”. De atât
avea nevoie tat`l lui, s`-l aud` c` vorbe[te, c`ci de fiecare dat`
când intra \n sala de opera]ii Gelu nu [tia dac` \i va mai putea
auzi vocea copilului vreodat`. „A trecut prin toate chinurile iadului
acest copil. Am dormit pe o p`turic` lâng` patul lui pe toat`
perioada spitaliz`rii. Dormeam cu mâna pe el, doar s` simt c`
respir`. |ntr-o zi, dup` patru luni, Gabriel mi-a spus c` vrea acas`.
Medicii i-au spus c` va putea reveni acas` doar dup` ce eu voi
\nv`]a s`-l pansez. Chiar dac` \mi era mil` de el [i-l vedeam cu
url` de durere când \i schimbam pansamentele, am \nv`]at s` o
fac, doar c` s`-l duc acas`, a[a cum \[i dorea”, \[i aminte[te
Gelu.

Cu toate acestea, femeia a mai fugit o dat` de acas`, când Gabriel
[i Dumitri]a erau mici. Dup` câ]iva ani, Gelu a iertat-o doar
pentru ca micu]ii s` tr`iasc` al`turi de mama lor. Dup` tragedia
provocat` din neaten]ia ei, a decis c` e momentul s` se disperseze
din nou de familia ei [i s` plece cu amantul. |n zadar copiii iau cer[it iubirea [i au rugat-o s` revin` acas`. Femeia le-a blocat
numerele de telefon [i acum \[i tr`ie[te visul de a fi o femeie
f`r` responsabilit`]i. „Eu m` \ntreb cum poate o mam` s` pun`
capul pe pern`, \n pat cu un alt b`rbat, dac` [tie c` [i-a distrus
copilul? Cum poate o mam` s`-[i vad` copilul \n suferin]` [i s`l abandoneze? Pe mine nu m` mai intereseaz` de propria persoan`.
Am uitat de via]a mea de când s-a \ntâmplat tragedia cu b`iatul.
Nu-mi trebuie nimic altceva, decât s` [tiu c` Gabriel [i Dumitri]a
sunt bine, sunt s`n`to[i”, mai spune Gelu.

Gelu [i-a vândut tractorul ca s`-l poat`
\ngriji pe fiul lui. De 5 ani de zile, nu a mai
putut merge la munc`
De 5 ani de zile, Gelu a fost nevoit s` renun]e la locul de
munc` pentru a-i \ngriji pe Gabriel [i Dumitri]a. Avea un tractor
cu care \[i câ[tiga pâinea [i mai multe utilaje agricole. Le-a vândut
pe toate, doar ca s` \l poat` \ngriji a[a cum trebuie pe Gabriel,
b`iatul ars pe 80-90 la sut` din suprafa]a corpului. Mama lui
Gabriel nu s-a uitat \napoi nicio clip`. Nu a mi[cat-o nici durerea
b`iatului s`u ars, dar nici neputin]a so]ului de a reveni la locul
de munc` ca s` poat` face bani. „Lunar, cheltuiesc \n jur de
2.500 de lei pentru creme, dezinfectante, pansamente pentru copil.
Pân` acum am tr`it din banii pe care i-am ob]inut dup` vânzarea
tractorului [i a utilajelor agricole pe care le de]ineam. U[or, u[or,
ajung la fundul sacului, dar ne descurc`m noi dac` \l avem pe
Dumnezeu al`turi”, spune Gelu.

To]i cei care doresc s` \l sus]in`
pe Gabriel pot dona în
cele dou` conturi deschise:
IBAN-UL CONTULUI ÎN LEI RO17BTRLRONCRT0557162501
IBAN-UL CONTULUI ÎN EURO RO64BTRLEURCRT0557162501
Bianca CIUBOTARIU

Gabriel nu prea are prieteni,
dar \[i umple timpul liber
cu doi pui de pisic`, pân`
\n toamn`, când va merge la liceu
Numai zeci de alte opera]ii i-ar putea salva via]a lui Gabriel,
ars de viu la 10 ani. T`t`l spune c` medicii i-au explicat faptul
c` abia dup` 18 ani ar putea interveni pentru a reface corpul
distrus de fl`c`ri al b`iatului. Pân` atunci, mai urmeaz` al]i 4
ani \n care va trebui s` fie \ngrijit, pansat, dat cu crem` [i
\ntre]inut. Tat`l este asistentul copilului, \l panseaz`, \i trateaz`
r`nile care apar de la o zi la alta. Gabriel este \n cre[tere, iar
pielea se \ntinde [i \i provoac` des sânger`ri. „Câteodat` are
dureri \ngrozitoare, dar eu \l ajut cu o vorb` bun` [i-l \mb`rb`tez.
Atât pot face pentru suferin]a lui. Suf`r când \l v`d a[a, m` doare
carnea pe mine, dar \ncerc s` m` \ncurajez. B`iatul nu prea are
prieteni, dar st` cu doi pui de pisic`. |i plac animalele”, adaug`
Gelu. Gabriel, dup` ce a fost ars, a \nv`]at de acas` [i a terminat
clasa a VIII-a cu o medie bun`. Din toamn`, acesta va merge la
liceu, dar va continua s` studieze de acas`.

Ajuta]i-l pe Gabriel s` treac` mai u[or
peste chinurile pe care abia le mai suport`!

Impresiona]i de povestea trist` a lui Gabriel, asocia]ia „Sus]inei pe cei de lâng` tine” s-a oferit s`-l ajute s` treac` mai u[or
peste momentele de suferin]` provocate de un incident nefericit.
B`iatul ars este acum ascultat, iar Gelu, tat`l s`u, are acum pe
umerii cui s` plâng`. Reprezentan]ii asocia]iei le-a promis c` vor
aduna o armat` de oameni pentru a-i ajuta, pentru a-i sus]ine.
Gabriel are nevoie de 2.500 de lei lunar pentru a fi \ngrijit. Tat`l
s`u a ajuns la fundul sacului [i nu mai are cum [i de unde s`
fac` rost de bani. „Tat`l erou ne-a m`rturisit cu lacrimi în ochi
c` face eforturi deosebite pentru a le asigura copiilor cele necesare
traiului de zi cu zi. Reu[este cu greu s` câ[tige un ban în plus
pentru a pl`ti tratamentele necesare baiatului. Cremele [i bandajele
Gelu Miron despre so]ia lui: „Eu m` \ntreb
cum poate o mam` s` pun` capul pe pern` zilnice pentru acest copil sunt foarte costisitoare. Facem apel la
bun`tatea dumneavoastr` [i v` rug`m s` ne sprijini]i în a întinde
dac` [tie c` [i-a distrus copilul?”
o mân` acestui copil greu încercat de soart`”, spune Emanuel
Mama lui Gabriel nu a muncit nicio zi de când s-a c`s`torit Corduneanu, pre[edintele asocia]iei „Sus]ine-i pe cei de lâng`
cu Gelu. B`rbatul poveste[te c` femeii nu i-a lipsit nimic, niciodat`. tine”.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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ApaVital SA reface
drumurile afectate de
lucr\ri! Sunt vizate mai
multe localit\]i din
Zona Metropolitan\
ApaVital SA reface drumurile afectate de lucr`ri. Pe data
de 03.09.2020 este programat` o licita]ie pentru realizarea
lucr`rilor de refacere a infrastructurii rutiere afectat` de lucr`rile
de bran[`ri sau extindere a canaliz`rii. Procedura are o
prevedere bugetar` de 145.050 lei, f`r` TVA. „Executorul se
oblig` s` presteze lucr`rile de refacere a sistemului rutier ca
urmare a interven]iilor impuse de avariile care apar la re]elele
de ap`-canal [i de \nlocuiri de tronsoane ale re]elelor de ap`
[i canal. Amplasamentele pentru lucr`rile ce fac obiectul
contractului sunt \n municipiul Pa[cani [i \n aria de operare
a Sectorului Opera]ional Siret”, se arat` \n caietul de sarcini.
Sta]iile de mixtur` asfaltic` trebuie s` fie la o distan]` de
maximum 30 kilometri fa]` de zona de interven]ie. Trebuie
acoperit` o por]iune de drum de 680 metri p`tra]i.

ApaVital SA reface drumurile
afectate de lucr`ri
Recent, Apavital SA, compania de ap`-canal, a demarat o
licita]ie asem`n`toare. Prevederea bugetar` a procedurii este
de 1.499.900 lei, f`r` TVA, aproape 320.000 euro. La procedur`
s-au \nscris trei societ`]i: Vam Sofi Trans SRL, Stef Invest SRL
[i Citadin SA, firma de asfalt`ri a Prim`riei Ia[i. Lucr`rile vor
fi executate \n Zona Metropolitan`. „Executantul este pe deplin
responsabil pentru conformitatea, stabilitatea [i siguran]a tuturor
opera]iunilor executate pe [antier, precum [i pentru procedeele
de execu]ie utilizate, cu respectarea prevederilor [i a reglement`rilor
legii privind calitatea \n construc]ii. Executantul trebuie s`
ob]in` toate autoriza]iile, aprob`rile [i formele legale necesare
execut`rii lucr`rilor ce fac obiectul contractului. Executantul
trebuie s` respecte legisla]ia \n vigoare privind circula]ia pe
drumurile publice. Pe toat` durata contractului, executantul va
de]ine sau va avea acces nelimitat (prin contract de \nchiriere
sau altele similare) la o sta]ie de mixturi asfaltice”, se arat`
\n caietul de sarcini. Lucr`rile vor avea o garan]ie de 12 luni.
Suprafa]a total` vizat` este de 8.500 metri p`tra]i.

Compania de ap`-canal a semnat [i un
contract pentru servicii de paz`
Compania de ap`-canal a finalizat [i alt` licita]ie, pentru
achizi]ia serviciilor de paz` necesare pentru mai multe obiective
situate \n jude]ul Ia[i. Comisia de evaluare a stabilit c` oferta
câ[tig`toare apar]ine societ`]ii Nord-Est Security Force SRL.
Valoarea financiar` final` a contractului a ajuns la 2.572.882 lei,
f`r` TVA, aproape 550.000 euro. Societatea este administrat` de
c`tre Constantin Constantinescu, care are [i calitatea de asociat.
|n firm` mai apar ca asocia]i Andrei Robil`, Livia Constantinescu
[i Oana Elena Constantinescu. |n 2018, cifra de afaceri a societ`]ii
a fost de 8 milioane lei, profit de 287.612 lei, datorii de 1,6
milioane lei, cu un num`r de 243 angaja]i. Contractul se va
desf`[ura în perioada 9 septembrie 2020 - 8 septembrie 2021.
Ciprian BOARU
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Apicultorii din Ia[i primesc
un ajutor de minimis de 25
de lei pe familia de albine.
Cererile se depun la Direc]ia
Agricol\ pân\ la 31 august
Apicultorii din Ia[i care au suferit pierderi financiare din cauza
fenomenelor hidrometeorologice din anul 2020 pot primi ajutor
de minimis. Banii sunt acorda]i cresc`torilor de albine din Ia[i
care \n perioada martie-mai 2020 au \nregistrat pierderi financiare
din cauza vremii nefavorabile. Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale va acorda banii pentru asigurarea continu`rii ciclului de
produc]ie. La nivelul jude]ului Ia[i sunt \nregistra]i aproape 300
de apicultori care de]in peste 15.000 de familii de albine. Pentru
a primi ajutorul de minimis, ace[tia trebuie s` fie \nregistra]i la
Agen]ia de Zootehnie din Ia[i.

Apicultorii din Ia[i trebuie s` se gr`beasc`
s` depun` documentele la
Direc]ia Agricol`, termenul
de depunere fiind 31 august 2020
Apicultorii din Ia[i care vor s` ob]in` banii de la Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR) trebuie s` depun` mai
multe documente la Direc]ia Agricol`, pân` la sfâr[itul lunii august
2020, pe lâng` cererea-tip. Fermierii din Ia[i au nevoie de copia
atestatului de produc`tor, a certificatului de \nregistrate de la
Registrul Comer]ului sau al asocia]iilor [i funda]iilor sau a actului
în baza c`ruia \[i desf`[oar` activitatea, dovada unui cont activ
bancar, dar [i copia documentului de înregistrare/autorizare sanitarveterinar`, eliberat de c`tre DSVSA Ia[i.

Apicultorii din Ia[i returneaz` banii
primi]i dac` sunt descoperi]i c` au
\ncasat ilegal ajutoarele de minimis
Valoarea total` a ajutorului de minimis acordat apicultorilor din
Ia[i nu poate dep`[i 20.000 de lei/beneficiar pe durata a 3 exerci]ii
financiare, \n cursul exerci]iului financiar actual [i \n cele dou`
exerci]ii financiare precedente. |n cazul \n care apicultorii din Ia[i
nu respect` condi]iile impuse \n schema de minimis, vor fi obliga]i
s` restituie contravaloarea sprijinului financiar, la care se adaug`
dobânzi [i penalit`]i de întârziere de la data încas`rii acestuia.

Produc`torii din Ia[i au solicitat
subven]iile de la APIA \n cadrul
Programului Na]ional Apicol
Ajutoarele financiare pentru anul de cerere 2020 vor fi \ncasate
de apicultorii din Ia[i pân` la sfâr[itului lunii septembrie. Apicultorii
din Ia[i au solicitat \n cadrul Programului Na]ional Apicol ajutoarele
financiare pentru cre[terea num`rului de familii de albine [i
cre[terea calit`]ii produselor apicole române[ti. Produc`torii au
mai solicitat [i bani pentru m`suri de asisten]` pentru repopularea
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[eptelului apicol din Uniunea European`. Apicultorii din Ia[i au
primit pentru anul 2019, \n cadrul Programului Na]ional Apicol,
subven]ii \n valoare de 100.000 de lei.

Produc]ia de miere de salcâm din Ia[i
a fost redus` semnificativ din
cauza ploilor din prim`vara acestui an
Apicultorii din Ia[i s-au plâns c` vor avea o produc]ie mai
mic` cu 40 la sut` la mierea de albine fa]` de anul 2019 din
cauza ploilor din prim`var`. Produc]ia de miere de salcâm a fost
cea mai afectat` din cauza ploilor din luna mai 2020, astfel c`
pre]urile la mierea de albine s-au dublat \n acest an. Dac` un
kilogram de miere de salcâm era 30 de lei \n anul 2019, pre]ul
pe pia]` anul acesta este de 35-45 de lei, dar poate ajunge [i la
50 de lei. Produc]ia de miere de tei a fost ceva mai bun` \n
acest an, astfel c` un kilogram se vinde cu 25-30 de lei.

Fonduri europene de 50.000 de euro
pentru apicultorii din Ia[i care vor s`
dezvolte afaceri de succes
Tinerii apicultori din Ia[i pot ob]ine fonduri europene pentru
dezvoltarea unor afaceri \n domeniul apicol. Cei interesa]i pot
depune cererile de finan]are pe site-ul Agen]iei pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR) pân` la sfâr[itul lunii septembrie 2020.
Apicultorii din Ia[i care vor s` se instaleze ca tineri fermieri pot
ob]ine \ntre 40.000 [i 50.000 de euro, fonduri nerambursabile. |n
perioada 2014-2020 au fost virate \n conturile apicultorilor din Ia[i
peste dou` milioane de euro, bani pentru dezvoltarea fermelor
apicole din Ia[i.
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

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Bolnav\ maltratat\ `n Spitalul ıSf.
Sava‰ din Ia[i, de]inut de afaceristul
Viorel Bl\ju]. Familia s-a `ngrozit [i a
externat-o de urgen]\ când a g\sit-o
plin\ de vân\t\i pe corp [i incon[tient\
O femeie bolnav` din Ia[i
acuz` c` a fost maltratat` \n
timp ce era internat` la Sitalul
„Sf. Sava” din Ia[i, de]inut de
afaceristul Viorel Bl`ju].
Apar]in`torii b`trânei \n vârst`
de 85 de ani povestesc c`
aceasta a fost b`tut` [i legat`
de pat \n repetate rânduri de
angaja]ii spitalului care
trebuiau s` \i fac` zilele mai
u[oare \n ultimul stadiu al
vie]ii
O femeie bolnav` din Ia[i a fost maltratat`
\n timp de era internat` la sec]ia de |ngrijiri
paliative a Spitalului „Sf. Sava” din Ia[i , de]inut
de omul de afaceri Viorel Bl`ju]. |n vârst` de
85 de ani, ie[eanca Maria Dasc`lu din localitatea
Scânteia a suferit un accident cerebral la \nceputul
lunii iulie 2020. Pentru c` nu-[i mai putea purta
singur` de grij` [i pentru c` avea nevoie de
ajutor specializat, nemaifiind lucid`, rudele femeii
au decis s` o interneze pe aceasta la Spitalul
„Sf. Sava” din Ia[i. Dup` nici trei s`pt`mâni,
nepo]ii care au venit \n vizit` la Maria Dasc`lu
aproape c` nu o mai recuno[teau pe aceasta.
„Bunica mea a avut un accident cerebral [i
pentru c` avea nevoie de ajutor de specialitate
am internat-o la sec]ia de |ngrijiri paliative a
Spitalului „Sf. Sava”. Internarea a fost f`cut` pe
data de 24 iulie, iar timp de 20 de zile nu am
mai reu[it s` mergem la ea \n vizit` din cauza
Pandemiei COVID-19, asta a fost situa]ia \n aceast`
perioad`. Ast`zi (12 august 2020), când am fost
la ea, am g`sit-o lovit`, plin` de vân`t`i [i b`tut`.
Cei de la spital au spus c` b`trâna a c`zut, dar

nu a c`zut, are multiple vân`t`i [i se cunosc
urmele pe piele, juliturile care s-au f`cut când
a fost legat` [i strâns` de pat”, a povestit Sergiu
Grosu, nepotul Mariei Dasc`lu.

Rudele pacientei internate la
spitalul „Sf. Sava” din Ia[i:
„Era foarte murdar`
[i b`tut` când am g`sit-o”
|ngrozi]i de situa]ia \n care au g`sit-o pe
bunica lor, nepo]ii Mariei Dasc`lu au cerut
socoteal` personalului din cadrul spitalului „Sf.
Sava”, care au ridicat din umeri [i au spus pur
[i simplu c` b`trâna s-a lovit singur`, s-a \mpiedicat
[i a c`zut. De[i reprezentan]ii spitalului „Sf. Sava”
au insistat ca femeia s` mai r`mân` internat`
\nc` 10 zile, rudele acesteia s-au gr`bit s` o ia
acas` pentru a o supraveghea personal. „Era
foarte murdar` [i b`tut` când am g`sit-o [i am
spus s` o lu`m mai repede acas`. Am dus-o pe
picioarele ei, dar \napoi am luat-o \n bra]e. Pentru
c` este un spital privat, am pl`tit integral noi,
familia, pentru tot. A costat 2.400 lei pentru 20
de zile de internare. Ei au insistat s` o mai ]in`
\nc` 10 zile internat` [i voiau al]i 1.000 de lei.
Pe lâng` asta, le-am mai pl`tit [i transportul
ambulan]ei 360 lei [i testul Covid, 290 de lei”,
a mai spus ie[eanul Sergiu Grosu.

Tratament violent pentru
pacienta internat` \n
spitalul de]inut de
afaceristul Viorel Bl`ju]
Rudele Mariei Dasc`lu sunt hot`râte s` fac`
demersurile pentru ca oamenii legii s` fac` o
anchet` \n aceast` situa]ie. „Mâine diminea]`
vom merge la Institutul de Medicin` Legal` [i
vom face demersurile pentru a se face lumin`

\n acest caz”, au mai spus rudele Mariei Dasc`lu.
Îngrijirea paliativ` reprezint` îngrijirea total` [i
activ` a pacien]ilor a c`ror boal` nu mai r`spunde
la tratamentul obi[nuit, controlul durerii [i a altor
simptome. Principalul scop al îngrijirilor paliative
este acela de a asigura o cât mai bun` calitate
a vie]ii pentru bolnavi [i pentru familiile acestora.
Ie[eanca Maria Dasc`lu s-a ales \ns` cu un
tratament violent din partea celor care ar fi
trebuit s` o protejeze, iar asta pe banii pl`ti]i
de familia femeii.

Conducerea spitalului
„Sf. Sava” a refuzat s`
comenteze situa]ia pacientei
externate cu vân`t`i
|n mod ironic, spitalul „Sf. Sava” din strada
Mitropolit Varlaam este prezentat oficial \n felul
urm`tor: „Facilit`]ile noastre trec dincolo de

confortul fizic al pacientului. Ne îngrijim de
s`n`tatea psihic`, emo]ional` [i spiritual` a
acestuia, dar [i a familiei sale. Din acest motiv,
oferim posibilitatea de internare pe o perioad`
nelimitat` de timp [i men]inerea unei strânse
leg`turi cu familia pe tot parcursul intern`rii”,
se arat` \n descrierea f`cut` pe site-ul oficial al
spitalului.
|ntrebat despre situa]ia pacientei externate
plin` de vân`t`i, directorul spitalului „Sf. Sava”,
Iulia Samoil`, a cerut reporterilor BZI trimiterea
\ntreb`rilor pe e-mail pentru a oferi un r`spuns
oficial. Pân` la \nchiderea edi]iei, reprezentan]ii
spitalului „Sf. Sava”, de]inut de omul de afaceri
Viorel Bl`ju], nu au oferit un punct de vedere
referitor la pacienta plin` de vân`t`i, care a fost
externat \n cursul zilei de 12 august 2020.
Vlad ALEXA

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

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Maricel Popa `[i asfalteaz\ drumul pân\ la
ferma proprie din bani publici. {osea de
16 milioane euro, pe lâng\ poarta [efului CJ,
asfaltat\ de prietenul de la Eky Sam SRL
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i, a ajuns s` dea o nou` lovitur` pe final de
mandat din bani publici. |n [edin]a plenului
Consiliului Jude]ean de ast`zi se va discuta un
proiect de asfaltare a unui drum jude]ean din
zona de est a jude]ului.
Lucrarea a fost contractat` de firma Eky Sam
SRL, patronat` de Ioan Echimov, bun prieten
cu Maricel Popa. Este vorba de drumul jude]ean
DJ 249 D: intersec]ie DJ 249 E - Moreni - Pris`cani
- M`c`re[ti - Groze[ti - intersec]ie DJ 244 F (km
7<660 - 36<329). Proiectul are o valoare de 78,7
milioane lei (peste 16 milioane euro) [i va fi
\mp`r]it pe mai mul]i ani.

Drumul jude]ean trece prin
fa]a fermei lui Maricel Popa.
Asfaltarea a fost dat` cadou
firmei Eky Sam SRL
Maricel Popa, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i, [i-a f`cut planurile pe final de mandat. A[a
a ajuns s`-[i ofere cadou asfaltarea unui drum
\ntre mai multe comune care duc [i c`tre ferma
pe care o de]ine \n satul M`c`re[ti din comuna
natal` Comarna. „Direc]ia Jude]ean` de Administrare
a Drumurilor [i Podurilor la[i ne informeaz` c`
a fost finalizat` procedura de achizi]ie public`
pentru obiectivul de investi]ie: -Modernizare drum
jude]ean DJ 249 D: intersec]ie DJ 249 E - Moreni
- Pris`cani - M`c`re[ti - Groze[ti - intersec]ie DJ
244 F, km 7<660 - 36<329. A fost semnat contractul
de execu]ie [i se va emite ordinul de \ncepere
a lucr`rilor, iar pentru demararea acestora este
necesar` alocarea sumei de 20.000 mii lei din
bugetul local al jude]ului la[i pe anul 2020”, se

arat` \n nota de fundamentare a proiectului. Restul
banilor vor fi aloca]i \n anii urm`tori.

Asfaltare prin fa]a fermei sale
din comuna Comarna. Maricel
Popa, pre[edintele CJ Ia[i, nu
are probleme morale
Ferma lui Maricel Popa a fost ridicat` pe un
teren concesionat de la Prim`ria Comarna acum
mai mul]i ani pe 15 hectare. Pentru un hectar,
Popa pl`te[te 500 lei pe an ca redeven]`. Culmea,
aceast` ferm` nu apare \n declara]ia de avere a
[efului CJ Ia[i, printre sumedenia de terenuri pe
care le are \n zona Comarna. Proiectul de asfaltare
va \ncepe \n perioada urm`toare [i vizeaz` refacerea
a 29 kilometri de drum. Drumul de pe malul
Prutului cuprinde [i ferma acestuia, unde \n
prezent se ajunge pe o [osea pietruit`. {eful CJ
nu s-a mul]umit doar s`-[i fac` acest cadou pe
final de mandat, ci a ajuns s`-i de-a lucrarea lui
Ioan Echimov, prietenul s`u [i principalul „combinator”
al lucr`rilor pe drumurile din jude]. Oare faptul
c` Echimov l-a ajutat s` asfaltaze curtea de la
spitalul mobil de la Le]cani a avut un rol [i \n
cadrul acestui contract?

Cadou pentru prietenul de la
Eky Sam SRL pentru drumul
din fa]a fermei lui Maricel Popa
Proiectul de hot`râre va fi discutat \n plenul
Consiliului Jude]ean \n [edin]a care va avea loc
ast`zi la Casa P`trat`. Cu toate acestea, consilierii
jude]eni ai opozi]iei sus]in c` nu este normal
ceea ce face Maricel Popa. „Este evident si necesar

ca toate drumurile jude]ene s` fie asfaltate. Asta
\nseamn` o Românie european`. |n ultimii 30 ani,
cât am stat sub guvernare PSD, drumurile jude]ene
nu au fost \ngrijite. Acum, domnul Maricel Popa
a g`sit de cuvin]` s` lase drumurile jude]ene
importante deoparte de la finan]are [i s` asfalteze
un drum jude]ean de la Prut, care \ntâmpl`tor
trece [i prin fa]a fermei sale”, a spus Vasile
Cotiug`, consilier jude]ean PNL.
{i Petru Movil`, deputat PMP, i-a b`tut obrazul
pentru faptul c` se folose[te de banii publici
pentru a-[i netezi drumul la ferma respectiv`.
„Maricel Popa este recunoscut pentru modul \n
care dirijeaz` proiectele jude]ului pentru a-[i
rezolva problemele personale. Pân` nu au fost
presiunile colegilor de la PMP pentru asfaltarea
drumurilor jude]ene, nu s-a rezolvat nimic. Cert

este c` Maricel Popa [i-a f`cut proiectele pentru
interesul propriu. Colegii de la PMP au propus
ca cele 50 milioane euro care sunt la CJ s` fie
aloca]i pentru drumuri, pentru a nu fi diferen]ieri
\ntre proiecte. Maricel Popa a f`cut \ns` totul
dup` propriul interes. A avut 4 ani la dispozi]ie
s` le arate oamenilor din zona din care provine
c` a f`cut ceva pentru ei. Nici de atâta lucru nu
a fost \n stare”, a spus deputatul PMP Petru
Movil`.
|ntrebat ieri, 12 august 2020, de aceast`
situa]ie, Maricel Popa, pre[edintele CJ Ia[i, a dat
din umeri [i nu a comentat situa]ia. „Nu [tiu, nu
[tiu”, a sus]inut Popa.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Colaps pe pia]a muncii din Ia[i, din cauza pandemiei de COVID-19. Patronii
concediaz\ angaja]ii f\r\ s\ clipeasc\. Speciali[tii anun]\ noi
disponibiliz\ri! Vor fi sute de oameni care vor r\mâne f\r\ serviciu
Pandemia de COVID-19 a lovit \n pia]a muncii
din Ia[i, iar patronii concediaz` sute de angaja]i
dup` ce au redus semnificativ produc]ia. Din cei
1.700 de [omeri \nregistra]i la Agen]ia Jude]ean`
pentru Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i,
peste 700 de persoane sunt ie[eni disponibiliza]i de
la debutul pandemiei COVID-19. Num`rul [omerilor
va cre[te \n urm`toarele luni odat` cu diminuarea
ajutoarelor financiare acordate de la bugetul de stat.
Astfel, dac` angajatorii din Ia[i au suspendat activitatea
[i au reu[it s` p`streze angaja]ii cu banii ob]inu]i
de la bugetul de stat, cum a fost [omajul tehnic,
situa]ia este grav` \n prezent din cauza comenzilor
din partea clien]ilor [i a produc]iei reduse semnificativ.

Rata [omajului a crescut \n
luna iulie 2020, fa]`
de luna precedent`,
ajungând la 3,05 la sut`
|n luna iulie 2020 erau \nregistra]i la AJOFM
Ia[i 9.037 de [omeri din care 1.769 indemniza]i
[i al]i 7.268 [omeri care nu primesc indemniza]ie.
Num`rul [omerilor a crescut \n luna iulie 2020
fa]` de luna precedent`. Astfel, \n luna iunie 2020
au fost \nregistra]i 8.448 de [omeri din care 1.514
indemniza]i [i 6.935 neindemniza]i. Cele mai multe
persoane concediate de la debutul pandemiei
COVID-19 au fost din rândul b`rba]ilor. Rata

fi mai grav` \n urm`toarea perioad`. Importante
companii din domeniul industrie, transporturi sau
HoReCa au demarat procedurile pentru concedieri
colective, astfel c` num`rul disponibiliz`rilor la
nivelul jude]ului va fi dublu \n urm`toarele 2-3
luni. Ciprian Necula, director executiv adjunct
AJOFM Ia[i, sus]ine c` patronii din Ia[i negociaz`
cu sindicatele num`rul persoanelor concediate.
„Momentan, mai multe companii care au anun]at
Doar 20 de ie[eni din cei
c` fac disponibiliz`ri fac demersuri pentru finalizarea
700 disponibiliza]i au reu[it
acestei proceduri. Se discut` cu sindicatele pentru
s` se angajeze \n acela[i
a stabili num`rul final de persoane care vor fi
domeniu [i la scurt timp
concediate”, sus]ine Ciprian Necula.
dup` ce au fost concedia]i
Pia]a muncii din Ia[i a fost afectat` de pandemia
O parte din ie[enii care au r`mas f`r` locurile COVID-19, iar num`rul angaja]ilor disponibiliza]i
de munc` au reu[it s` se angajeze la scurt timp va cre[te. Potrivit Cristinei Chiriac, pre[edinte al
dup` ce au fost f`cute disponibiliz`ri. „Sunt [i Confedera]iei Na]ionale pentru Antreprenoriat
persoane disponibilizate \n perioada st`rii de Feminin, au loc disponibiliz`ri \n toat` ]ara.
urgen]` sau de alert` [i au fost \ncadrate \n „Cre[terile salariale în pandemie nu reprezint`
munc` de al]i angajatori care au solicitat [i altceva decât o percep]ie eronat` a realit`]ii
acordarea subven]iei de 50 la sut` din salariul economice. Nu putem vorbi de cre[teri ale salariului
conform OUG nr.92/2020. Sunt persoane cu vârsta mediu net în domeniul HoReCa atât timp cât sde peste 50 de ani. Avem peste 20 de solicit`ri a înregistrat o rat` a concedierii personalului de
din partea angajatorilor pentru \ncadrarea acestei 29 la sut` conform statisticilor din sector. Serviciile
categorii de persoane. E vorba de vânz`toare, hoteliere [i de restaurant au fost cele mai afectate
femeie de serviciu, asistent manager, lucr`tor de pandemie, ca urmare, datele statistice pe acest
comercial, confec]ioner”, a declarat Ciprian Necula, fond al concedierilor sunt distorsionate [i nu
director executiv adjunct \n cadrul AJOFM Ia[i. reflect` situa]ia din teren”, este de p`rere pre[edintele
Potrivit speciali[tilor din domeniu, situa]ia va CONAF, Cristina Chiriac.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
[omajului a crescut \n luna iulie 2020 fa]` de
luna precedent`. Astfel, dac` \n luna iunie 2020
rata [omajului era de 2,85 la sut`, \n luna iulie
a crescut la 3,05 la sut`. Cele mai multe disponibiliz`ri
au fost \n rândul b`rba]ilor. Potrivit Inspectoratului
Teritorial de Munc` (ITM) Ia[i, au fost \nregistrate
8.000 de contracte suspendate \n luna iulie 2020.

Cristina Chiriac: „Nu este
momentul s` cuantific`m
câ[tigul, ci trebuie s`
continu`m m`surile de
sus]inere a pie]ei for]ei de
munc`”
Cristina Chiriac, pre[edinte CONAF, sus]ine
c` „Trebuie analizat întreg tabloul economic. Nu
putem vorbi de cre[teri de salarii când avem
concedieri masive de personal. Reac]ia rapid` a
factorilor de decizie care au hot`rât acordarea
de facilit`]i fiscale [i garan]ii guvernamentale
întreprinderilor afectate de pandemie [i persoanelor
fizice aflate în cvasi [omaj au condus la recuperarea,
într-o anumit` m`sur`, a pierderilor conjucturale.
|ns`, nu este momentul s` cuantific`m câ[tigul,
ci trebuie s` continu`m m`surile de sus]inere a
pie]ei for]ei de munc` pentru a putea vorbi de
cre[teri salariale sustenabile [i de durat`, care
s` se reflecte în buzunarele cet`]enilor. Când
vom vedea o cre[tere economic` bazat` pe cre[terea
consumului ca efect al sporirii câ[tigurilor salariale
nete, de abia atunci putem vorbi de reflectarea
indicatorilor macroeconomici în realitatea economic`
[i nu de distorsiuni, normale de altfel, într-o
situa]ie de criz` generalizat` la nivel mondial”,
mai spune Cristina Chiriac.
Raluca COSTIN
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Un muncitor a murit dup\ ce a c\zut de pe
schelele Conest SA, firma lui Viorel Cozma! Nu
s-a respectat nicio m\sur\ de securitate `n
munc\. Muncitorii sunt l\sa]i s\ bea pe [antier
Un muncitor a murit dup` ce a c`zut de pe
schelele Conest SA, firma lui Viorel Cozma!
Accidentul de munc` a fost mu[amalizat mai bine
de un an. Totul s-a petrecut \n ziua de 12.08.2020.
Ioan Andriescu, atunci \n vârst` de 44 de ani, sa prezentat la serviciu, mai precis la [antierul
deschis de Conest SA la M`n`stirea Frumoasa.
Aici, firma de construc]ii a câ[tigat un contract
pentru reabilitarea ansamblului. |n ziua amintit`,
Ioan Andriescu se comporta ciudat, conform
martorilor. Având calificarea de zidar-tencuitor,
Ioan Andriescu s-a urcat pe schele pentru a tencui
o por]iune din zid`rie. S-a urcat pân` la nivelul
etajului 5. Colegii de echip` l-au observat c` se
cl`tina pe schele. Atunci l-au \ntrebat ce face cu
o g`leat` de ap`, dar b`rbatul nu a r`spuns. La
un moment dat, nici nu a mai fost v`zut pe
schele. |n jurul orei 12:00, muncitorul a fost g`sit
c`zut la baza schelei. Martorii sus]in c` avea puls
[i c` emana halen` alcoolic`. Imediat, a fost
chemat un echipaj de la Ambulan]`, care l-a
transportat la UPU Spiridon. Dup` o serie de
investiga]ii a fost transferat la Spitalul de
Neurochirurgie.

Un muncitor a murit dup` ce a
c`zut de pe schelele Conest
SA [i [i-a rupt gâtul
Starea b`rbatului a fost foarte grav`, fiind
diagnosticat cu fractur` de coloan` cervical`. Dup`
mai multe zile de chin, a decedat pe data de
02.09.2019. Contactat telefonic, Viorel Cozma,
patronul Conest SA, nici m`car nu i-a p`sat de
accidentul \n care a fost implicat Ioan Andriescu.
„Nu cunosc cine este Ioan Andriescu. Vorbi]i cu
directorul. Eu m` ocup de partea executiv`”, a
precizat Viorel Cozma. Nici directorul George

Irinel Tofan nu a r`spuns \ntreb`rilor adresate
de reporterii BZI. „Trimite]i \ntreb`rile pe mail
[i vom r`spunde”, a spus directorul firmei. Pân`
la \nchiderea edi]iei, r`spunsurile nu au fost
furnizate.

M`n`stirea Frumoasa este
reabilitat` cu ajutorul
fondurilor europene
Restaurarea anasamblului Frumoasa are cinci
componente [i presupune refacerea Bisericii „Sfin]ii
Voievozi”, Palatului de pe Ziduri, Ruinele Palatului
„Pentru Femei”, Turnul clopotni]` [i Zidul de
incint`. Totodat`, vor fi achizi]ionate 55 de
echipamente pentru protec]ia obiectivului. Este
vorba despre echipamente de protec]ie \mpotriva
incendiului, echipamente de protec]ie \n caz de
incendiu, sisteme de detec]ie [i semnalizare
incendiu, sisteme de detec]ie [i semnalizare
efrac]ie, sisteme de supraveghere video, sisteme
de sonorizare [i grup electrogen. Nu \n ultimul
rând, vor fi amenajate spa]ii verzi [i c`ile de
acces. Valoarea lucr`rilor este de 21 de milioane
de lei. Contractul ar urma s` fie finalizat \n cursul
acestui an.

Viorel Cozma s-a zgârcit la
câ]iva lei pe care \i datora unei
firme de paz` din Bucure[ti
Recent, un proces ru[inos s-a \ncheiat la
Judec`toria Ia[i, ]inând cont de afacerile mari
derulate de firma lui Viorel Cozma. Societatea
Dual SIC Security, din Bucure[ti, cu obiect de
activitate „servicii de paz`”, a dat \n judecat`
firma Conest SA, pentru c` nu [i-a \ndeplinit
obliga]iile contractuale. Mai precis, agen]ii firmei

de paz` au monitorizat un [antier al lui Viorel
Cozma din Bucure[ti. Când a venit timpul s`
achite, Viorel Cozma s-a f`cut c` plou`. Suma
era de 8.930 lei, adic` bani de buzunar pentru
milionar. A preferat s` amâne plata debitului,
motiv pentru care a fost ac]ionat \n instan]`. Mai
mult, a [i pierdut procesul.

Proiectele imobiliare ale
lui Viorel Cozma sunt
aprobate f`r` probleme
\n Palatul Roznovanu
Viorel Cozma vrea s` construiasc` alt cartier
de locuin]e pe strada Rampei, nr.9A, \n zona
P`curari - Dacia, chiar lâng` linia de cale ferat`,
pe locul sta]iei de betoane. Este al doilea mare
proiect de construire locuin]e dup` Conest Grand
Residence. Conform Planului Urbanistic Zonal
(PUZ), urmeaz` s` fie construite 6 blocuri cu

regimul de \n`l]ime de D<P<6E. |ns`, \n Consiliul
Local, proiectul a fost votat cu modific`ri importante.
Ini]ial, \n loc de demisoluri erau prinse suboluri,
unde trebuiau amenajate locurile de parcare. |n
consecin]`, solu]ia a fost schimbat` cu o parcare
suprateran` cu o capacitate de 280 locuri. Alte
60 vor fi amenajate pe teren proprietate privat`.
Orice alt dezvoltator imobiliar din Ia[i nu ar fi
primit aviz pentru parcarea subteran`. Comisia
de Urbanism a dispus clar c` orice investi]ie
mare de locuin]e colective presupune amenajarea
parc`rilor \n subteran. Schimbarea are [i ra]iuni
economice. Parc`rile din subteran l-ar fi costat
pe Cozma aproape 3 milioane de euro. O platform`
suprateran` cu 4 niveluri \l cost` mult mai pu]in.
Proiectul a fost ini]iat prin BCC Agregate SRL,
unde apar ca asocia]i Conest SA [i Calcarul SA,
condus` de afaceristul Nicolae Troa[e.
Ciprian BOARU

Pu[toaic\ de 14 ani, juc\rie sexual\ pentru doi fra]i din Ia[i.
A fost violat\ de nenum\rate ori, iar unul dintre fra]i a filmat totul
Pu[toaic` de 14 ani, juc`rie sexual` pentru
doi fra]i din Ia[i. Cei doi adolescen]i din comuna
ie[ean` Bal[ s-au crezut regizori de filme porno
[i au crezut c` \[i pot bate joc de o copil`, pe
care au violat-o. Ionu] Balmu[ [i Sergiu Petronel
Balmu[ sunt fra]i [i fac parte dintr-o familie
modest`. P`rin]ii lor au fost pleca]i \n str`in`tate,
iar cei doi b`ie]i au crescut pe la rude. Dac` neam lua dup` spusele localnicilor, cei doi fra]i nu
au fost nici u[` de biseric`, dar nici prea mai
nenorociri nu au f`cut. Totu[i, \n urm` cu ceva
timp, toat` comuna avea s` aud` de groz`viile
f`cute de cei doi fra]i. Ambii au abordat o minor`
din vecini [i ar fi obligat-o \n repetate rânduri
s` \ntre]in` raporturi sexuale. Mai mult decât
atât, scenele au fost filmate.

Povestea a ie[it la iveal` dup`
ce mai multe persoane ar fi
v`zut filmule]ele deocheate
Reporterii BZI au aflat c` cei doi tineri \n
vârst` de 18 [i 15 ani ar fi determinat-o pe victim`
s` nu spun` nimic despre cele \ntâmplate. „Din
câte am \n]eles, cei doi ar fi violat-o [i filmat-o
de mai multe ori. Tot ei au ar`tat filmule]ele cu
fata... Nu a mers fata la poli]ie. Oricum fata e
dintr-o familie modest`, cred c` de asta au [i
profitat”, a precizat o surs` apropiat` anchetei.

Dup` ce povestea a ie[it la iveal` [i a fost deschis`
o anchet` [i autorit`]ile locale au intrat pe fir,
asistentul social de la Prim`ria Bal[ a mers \n
ambele familii [i a f`cut o anchet` social`.

Cei doi fra]i au ajuns \n spatele
gratiilor pentru 30 de zile
Zilele trecute, cei doi fra]i s-au trezit cu poli]i[tii
la u[` [i au ajuns \n spatele gratiilor. „Admite
propunerea formulat` de PÎCCJ-DIICOT, ST Ia[i
[i dispune arestarea preventiv` a inculpa]ilor: Balmu[
Sergiu-Petronel, cercetat sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunilor de viol în form` continuat` [i pornografie
infantil` [i Balmu[ Ionu], cercetat sub aspectul
savâr[irii infrac]iunii de viol în form` continuat`
pentru o perioad` de câte 30 zile, pentru fiecare,
începând de la data de 11.08.2020, pân` la data
de 9.09.2020, inclusiv”, se arat` \n decizia judec`torilor.
Dac` se va dovedi c` sunt vinova]i de comiterea
infrac]iunilor mai sus men]ionate, cei doi risc` s`
stea ani grei \n spatele gratiilor.

uimit pân` [i pe anchetatori dup` ce \n decurs
de doi ani a abordat peste 1.000 de feti]e. B`rbatul
le-a cerut micu]elor imagini cu ele dezbr`cate [i
a adunat o colec]ie de fotografii pe care le-a
\mp`r]it cu al]i pedofili. Individul le-a abordat pe
minore pe re]elele de socializare [i le-a determinat
s`-i trimit` poze indecente. „La data de 21 iulie
2020, procurorii DIICOT-S.T.Târgu Mure[ au
dispus re]inerea pentru o perioad` de 24 de ore
a inculpatului H. A. L., în vârst` de 37 de ani,
pentru s`vâr[irea infrac]iunii de pornografie
infantil`”, au precizat procurorii DIICOT.

Anchetatorii spun c` peste
1.000 de minore ar fi fost
abordate de un individ

Pedofilul a ac]ionat din anul 2018 pân` \n
acest an. „În cauz` exista suspiciunea rezonabil`
c`, în perioada 2018-2020, inculpatul H. A. L.,
domiciliat în jude]ul Ia[i, a procedat la procurarea
a mii de materiale pornografice cu minori, în trei
moduri diferite. S-a re]inut faptul c`, într-o prima
etap`, inculpatul a desc`rcat materialele pornografice
Un alt pedofil din Ia[i
de pe diferite aplica]ii online, iar ulterior a efectuat
a abordat \n ultimii doi ani
diferite schimburi de asemenea materiale cu alte
peste 1.000 de feti]e
persoane având preocup`ri similare”, au mai
|n ultima perioad`, la Ia[i au fost foarte multe precizat procurorii. Copilele pe care pedofilul lecazuri similare. Recent, un pedofil din Ia[i i-a a abordat aveau vârste cuprinse \ntre 10 [i 12
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ani. „Inculpatul a intrat în contact, prin intermediul
unor aplica]ii online, cu fete minore cu vârste
cuprinse între 10 [i 12 ani, c`rora le cerea în
mod explicit (dup` ce anterior le încuraja prin
trimiterea de materiale similare înf`]i[ându-l pe
inculpat) a-i trimite materiale pornografice înf`]i[ândule pe acestea”, au mai precizat anchetatorii. Peste
1.000 de feti]e au fost abordate de individ, \ns`
nu toate au c`zut \n plas`. Totu[i, o parte dintre
acestea au trimis materiale pornografice.

Pedofilul a abordat feti]e din
România [i din alte ]`ri
Individul a abordat feti]e din România [i din
alte ]`ri. „Astfel, s-a re]inut faptul c` inculpatul
a abordat mai mult de 1.000 de persoane minore,
multe dintre acestea urmându-i solicit`rile. În
urma cercet`rilor efectuate în cauz` s-a constatat
c` majoritatea persoanelor minore contactate de
c`tre inculpat î[i aveau domiciliul în ]`ri precum
Rusia, Ucraina [i România”, au mai ar`tat anchetatorii.
În cursul zilei de ieri, Tribunalului Mure[ a dispus
arestarea preventiv` a b`rbatului pentru o perioad`
de 30 de zile. Ac]iunea a beneficiat de sprijinul
ofi]erilor de poli]ie judiciar` din cadrul Brig`zii
de Combatere a Criminalit`]ii Organizate Ia[i [i
al jandarmilor din cadrul IJJ Ia[i.
Drago[ SAVIN

PUBLICITATE

Joi, 13 august

10

MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

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

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

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

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

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

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

SERVICII - TRANSPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vulnerabile, CASA AUTO SRL.
Rela]ii la: 0756052673;
bogdan.dumitrescu@testergrup.r
o.
Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.
Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.
Agent de securitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, SCUTUM
TEAM GUARD SRL. Rela]ii la:
0771.338508;
scutumteamguard.office@yahoo.
com.
Agent de turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de turism back office,
studii superioare,experien]` 1-3
ani, WISE.TRAVEL SRL. Rela]ii
la:0232/275568;
angela.achitei@wise.travel.
Agent de vânz`ri, studii
superioare, experien]` min.1 an,
specialitatea agronomie sau
chimie constitue avantaj,
GOLDEN STAR SRL. Rela]ii la:
0232.760754; 0742.122522;
golden_star_99@yahoo.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Ajutor la prepararea produselor
de tip fast-food, f`r` studii [i
experien]` precizat`,
CAFENEAUA NOASTRA SRL.
Rela]ii la: 0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Alimentator \ncalzitor materiale,
studii medii, f`r` experien]`
precizat`, STEFANA SRL. Rela]ii
la: 0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Analist, studii superioare,
experien]` 1 an, limba german`,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist resurse umane, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba germana, italian`, englez`
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
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limba germana, italina, engleza
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Animator socio-educa]ional,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.
Arhivar, f`r` studii [i experien]`
precizate, DIGIDOC SRL. Rela]ii
la: 0728173268;
emilian.feraru@digidoc.ro.
Asistent comercial, studii
superioare, cuno[tin]e achizi]ii
publice, operare PC, ESTIMA
MEDICAL GROUP SRL. Rela]ii
la: 0722333117;
office@estimamedical.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asistent manager, studii
superioare,tân`r neet,abs.2019,
OFFICE SPEED BUSINESS SRL.
Rela]ii la:0745902390;
condrea_mihaelaimsd@yahoo.co
m
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Barman, studii medii, f`r`
experien]`
precizat`,CAFENEAUA
NOASTRA SRL. Rela]ii la:
0749504501
cafeneauanoastra@gmail.com.
Barman, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ART CLUB
90 SRL. Rela]ii la:0745898790;
media_stef@yahoo.com.
Barman, f`r` studii [i experien]`
precizate, postul este pentru
Belcesti, INDUSTRIAL EST SA.
Rela]ii la: 0740664405;
0722204429;
industrialest@yahoo.com.
Biolog, absolvent studii
superioare, LUMISAN SRL.
Rela]ii la: 0332802755
lumisan_laborator@yahoo.com.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare \n domeniu,
f`r` experien]` precizat`,
BELLISSIMA TOP SALON
BEAUTY BY ELENA. Rela]ii la:
0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742.973815;
chdan2003@yahoo.com.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

office@mobilaferom.ro.
Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.
Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Tehnician agronom-exploatare,
studii medii de
specialitate/experien]` 2 ani, II
HOGAS MIHAI MARIAN. Rela]ii
la: 0744640242.
Tehnician energetician, f`r` studii
[i experien]` precizat`, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Tehnician trigotehnict, studii
medii, permis categ.B,
INSTALFROID SRL. Rela]ii la:
0754077333;
instalfroid@yahoo.com.
Tinichigiu, [coala profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Tinichigiu carosier, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Tinichigiu de [antier, studii medii,
experien]` 1 an, STIZO NPC
SRL. Rela]ii la: 0232.230330;
stizoiasi@hotmail.com.
Tinichigiu industrial, studii medii,
calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Tinichigiu sisteme de acoperi[uri
[i \nvelitori, studii
genrale/medii/profesionale; cu/
f`r` experien]`
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Turnator Formator, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii, experien]`
1 an, BAC STORE SRL. Rela]ii
la: 0745437847;
bacstore2017@gmail.com.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`,
BANDIANDY SRL. Rela]ii la:
0746866089;
pascariu.oana@yahoo.com.
Vânz`tor, studii medii,persoan`
peste 45 ani, f`r` experien]`
precizat`, CANISA RO SRL.
Rela]ii la: 0733121226;
laposete@gmail.com.
Vânz`tor, studii liceale,f`r`
experien]` precizat`, DASIBO
COMPANY SRL. Rela]ii la:
0743238953.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EIN FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.
Vânz`tor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ELEN
COMEX STAR SRL. Rela]ii la:
0743028700;
elen_comex@yahoo.com.
Vânz`tor, f`r` studii [i experien]`
precizate, NEOHEALTH MED
SRL. Rela]ii la: 0259/476818;
0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Vopsitor auto, f`r` studii [i
experien]` precizate, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038
simionescu11alexandru@gmail.c
om.

PIERDERI
Pierdut certificat \nmatriculare
pentru socitatea”Cucos Silviu
Alexandru PFA” cu sediul \n Ia[i,
str. Sucidava 7, P2, sc.C, ap.9,
CUI: 34431326,
J:F22/814/29.04.2015. Se
declar` nul.

MEDIU
Comuna Ciohorani, jude]ul Ia[i
anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru:
Modificare solu]ie la obiectivul
„Re]ea canalizare \n comuna
Ciohorani” \n vederea
interconect`rii sistemului de
canalizare din comuna Ciohorani,
jude]ul Ia[i la sistemul de
canalizare al comunei Botesti,
jude]ul Neamtpropus a fi
amplasat \n comuna Ciohorani,
Miroslovesti, Mogosesti-Siret,
jude]ul Ia[i, comuna Tupilati,
Botesti, jude]ul Neam].
Informa]iile privind proiectul
propus/memoriul de prezentare
pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului APM Ia[i,
Strada Calea Chi[in`ului, nr.43,
municipiul Ia[i,\n zilele de L-J,
\ntre orele 9-14 sau la sediul
prim`riei, comuna Ciohorani,
Jude]ul Ia[i. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului APM
Ia[i.
Vezeteu Vlad, beneficiar al lucrarii
PUZ - Introducere teren \n
intravilan – Construire locuin]e,
situat` Extravilan municipiul Ia[i,
Jude]ul Ia[i, NC 141030, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de ob]inere a
avizului de mediu. Prima versiune
a proiectului de plan propus
poate fi consultat` la sediul APM
Ia[i - Calea Chi[in`ului nr. 43 \n
zilele de luni-joi (orele 8-16.30) [i
vineri (orele 8-14.00). Observa]iile
publicului se primesc la sediul
APM Ia[i \n termen de 15 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.

15

PUBLICITATE

Joi, 13 august

Clubul francez Dijon a anun]at, ieri, transferul
extremei stânga Alex Dobre (21 de ani), de la
Bournemouth, interna]ional U21 al României
Clubul francez Dijon, \n prima lig`
din Fran]a a anun]at, ieri, transferul
extremei stânga Alex Dobre, de la
Bournemouth. Interna]ionalul U21 al
României a semnat un contract valabil
pentru urm`toarele patru sezoane cu
gruparea din Ligue 1. Din informa]iile
digisport.ro, Dijon a pl`tit aproape un
milion de lire sterline pentru român,
îns` suma poate cre[te semnificativ în
func]ie de bonusurile de performan]`.

Alex Dobre,
transferat în Ligue 1,
la Dijon
„Ziua de 12 august 2020 va râmâne
în istorie”, a fost mesajul ini]ial postat
de Dijon, în aceast` dup`-amiaz`, la
postare fiind ata[at` o fotografie cu
harta ]`rii noastre. Francezii au dorit
s` sublinieze c` Alex Dobre este primul
român care va evolua pentru clubul
lor. „Dijon este un club care le d`
[anse tinerilor s` progreseze. Le
mul]umesc celor din conducere pentru
c` m-au urm`rit [i pentru c` mi-au
ar`tat c` m` doresc foarte mult. Va fi
o [ans` bun` s` ar`t de ce sunt capabil.
Sper ca fanii s` aprecieze calit`]ile
mele - viteza [i tehnica - [i s` beneficiez
de încredere [i dragoste”, a declarat
Alex Dobre, pentru site-ul oficial al
francezilor.

Luyindula, bucuros de
trasferul lui Alex Dobre
Peguy Luyindula (41 de ani), triplu
campion al Fran]ei cu Olympique Lyon
ca juc`tor, în prezent director sportiv
la Dijon, s-a ar`tat [i el foarte încântat
de transferul românului. „Alex poate
evolua pe toate pozi]iile din ofensiv`.
Este un juc`tor foarte generos în efort.
Ne va aduce vitez` [i for]`. Are foarte
mult` încredere în sine [i nu renun]`
niciodat`. Spiritul s`u de lupt` ne va
fi de folos”, a spus Luyindula.
La momentul încheierii premature
a sezonului din Ligue 1, din cauza
pandemiei de coronavirus, Dijon ocupa
locul 16, la [apte lungimi distan]` în
fa]a primului loc retrogradabil.
Sezonul 2020/2021 din Ligue 1 va
începe pe 21 august [i va putea fi
urm`rit pe canalele Digi Sport. În prima
etap`, Dijon o va întâlni pe Angers.
Alex apar]inea de Bournemouth
înc` din 2016, de la vârsta de 18 ani,
iar de-a lungul timpului a sim]it pe
propria piele stilul tipic englezesc, dup`
împrumuturi în League One [i League
Two, la cluburi precum Bury, Rochdale
sau Yeovil Town.
În sezonul 2019/2020, Dobre a
impresionat la echipele U21 [i U23 ale
lui Bournemouth [i a fost adesea l`udat
de Eddie Howe, managerul primei

echipe, care a p`r`sit echipa în urm`
cu câteva zile, dup` retrogradarea din
Premier League.
În prima parte a stagiunii, românul
a debutat la forma]ia de seniori, întrun meci din Cupa Angliei, contra lui
Luton, scor 4-0. De asemenea, el a
fost rezerv` la partidele cu Chelsea [i
West Ham, din Premier League, dar
[i la cea cu Arsenal, din FA Cup.

Perioad` nefast`
la Wigan pentru
Alex Dobre
La sfâr[itul lunii ianuarie a acestui
an, Dobre a devenit victima unui
împrumut realizat în prip`, în chiar
ultima or` a ferestrei de mercato, [i
a unor promisiuni nerespectate ale
anumitor persoane din anturajul s`u.
Fotbalistul nu a beneficiat de
încrederea antrenorului de la Wigan,
care a preferat s` mizeze pe juc`torii
mai experimenta]i [i s` îl p`streze pe
român ca o solu]ie de avarie. Astfel,
Dobre a bifat doar 15 minute, în meciul
cu Hull City, din Championship, scor
8-0.
În cele din urm`, Wigan a retrogradat
în League One, dup` ce a fost depunctat`
pentru intrarea în insolven]`, iar Alex
Dobre [i-a încheiat împrumutul.
„Dobre cre[te la Wigan. Are câteva
calit`]i unice. Spre exemplu, are o

încredere incredibil` în for]ele sale.
Poate trece foarte u[or de adversari,
în dueluri unu contra unu. Cred c`
trebuie s` fie mai disciplinat din punct
de vedere tactic, iar acest împrumut
la Wigan îl va ajuta foarte mult.
În var` nu a vrut s` plece sub
form` de împrumut, dar în iarn` s-a
r`zgândit. Cred c` fost o decizie
în]eleapt` din partea sa. Acum trebuie
s` se zbat` pentru a prinde cât mai
multe meciuri. Dac` va reu[i s` joace
în Championship, cu siguran]` va fi
preg`tit s` lupte pentru un loc în

Ce dezam`gire! Hervin Ongenda a f`cut
tot posibilul s` fug` de la FC Boto[ani,
dar Italia a fost un dezastru pentru el
Hervin Ongenda, 25 de ani,
a plecat de la FC Boto[ani
pentru c` spera s` dea
lovitura în Italia
Hervin Ongenda, 25 de ani, a plecat
de la FC Boto[ani pentru c` spera s` dea
lovitura în Italia. Amenin]a c` mai bine se
face [ofer de autobuz decât s` mai stea la
moldoveni. Francezul l-a for]at pe Valeriu
Iftime s`-i dea drumul pentru 500.000 de
euro, bani pe care italienii de la Chievo
probabil îi regret` acum.

Hervin Ongenda
a jucat în trei meciuri
la Chievo, 39 de minute
în total
Dup` ce a ajuns la Chievo, Ongenda
a disputat un meci în ianuarie, 15 minute
cu Empoli, scor 1-1, dup` care n-a mai
prins echipa pân` la întreruperea sezonului.
La reluare, a intrat din nou 11 minute, cu
Crotone, tot 1-1, apoi a r`mas rezerv` la
urm`toarele 11 jocuri!
În returul semifinalei de promovare cu
Spezia, 1-3, a mai jucat 13 minute, probabil
ultimele la Chievo, mai ales c` echipa a
ratat promovarea. „Juc`torul va continua s`
se antreneze profsionist, a[a cum a f`cut
pân` acum. Nu [tiu câte [anse sunt s`
r`mân` acolo (n.r.la Chievo), pân` acum

nu am vorbit. Dac` nu se dore[te, vom
rezolva problema”, a declarat impresarul
lui Ongenda în urm` cu trei s`pt`mâni.

Hervin Ongenda
a f`cut tot posibilul s`
plece de la
FC Boto[ani
Hervin Ongenda a plecat în iarn` de
la FC Boto[ani, pentru 500.000 euro, dup`
o întreag` telenovel`. Juc`torul este crescut
de PSG [i a mai evoluat în Spania [i Olanda,
înainte s` ajung` la Boto[ani, în iulie 2018.
Ongenda a marcat 6 goluri în 53 de
meciuri pentru moldoveni. Ongenda a plecat
de la PSG la începutul anului 2017, la PEC
Zwolle, forma]ie la care a rezistat aproximativ
[ase luni. A mai trecut [i pe la spaniolii
de la Real Murcia, iar în vara anului 2018
a devenit juc`torul lui FC Boto[ani.
Hervin Ongenda a semnat cu Chievo
Verona la \nceputul acestui an. Anun]ul a
fost f`cut de site-ul oficial al clubului clasat
pe locul 11 în Serie B. Mijloca[ul de 24
de ani a semnat un contract valabil pân`
la finalul acestui sezon. De asemenea,
în]elegerea are o clauz` de prelungire cu
înc` doi ani, ce poate fi activat` în func]ie
de performan]ele juc`torului. Ongenda ajunge
la Chievo Verona dup` ce [i-a petrecut un
an [i jum`tate în România. El a marcat 6
goluri în 53 de meciuri pentru moldoveni.
Din informa]iile Digi Sport, pentru acest

transfer, gruparea din Boto[ani se va alege
cu 250.000 de euro.
Ongenda a plecat de la PSG la începutul
anului 2017, la PEC Zwolle, forma]ie la
care a rezistat aproximativ [ase luni. Acesta
a mai trecut [i pe la spaniolii de la Real
Murcia, iar din vara anului 2018 este
juc`torul lui FC Boto[ani, cu care mai avea
contract pân` la finalul acestui sezon.

FC Boto[ani va juca pân`
la urm` meciul din
Kazahstan
UEFA a dat unda verde pentru ca
partida dintre Ordabasî {imkent si FC
Boto[ani s` se dispute \n Kazahstan, \n
pofida unei restric]ii de Covid pe care o
avea România \n raport cu statul din Asia
Central`.
Partida dintre FC Ordabasy [i FC
Boto[ani din primul tur preliminar al UEFA
Europa League se va juca f`r` spectatori
pe stadionul Kazhymukan Central din
Shymkent, joi, 27 august de la ora 20:00
(ora Kazakhstan), ora 17:00 (ora României),
anun]a FC Boto[ani.
Pentru echipa pregatit` de Marius
Croitoru este a doua participare din istorie
\n cupele europene.
Pagin` realizat` de
Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume

Premier League”, era descrierea f`cut`
de Eddie Howe lui Alex Dobre, în
februarie, potrivit Bournemouth Echo.
a4 ianuarie 2020 este data la care
Alex Dobre a debutat pentru seniorii
lui Bournemouth, în meciul din Cupa
Angliei, contra lui Luton, scor 4-0.
2 meciuri din Premier League a
v`zut Dobre de pe banca de rezerve,
în acest sezon, contra lui Chelsea [i
West Ham.
8 selec]ii [i un gol are Dobre la
na]ionala U21 a României.
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XUHFKLORUU

ĨLLPDVFDIRORVLWČOD
GLVWDQĩČGHWLQHɁLGH
VXSUDIHĩH
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ODXQFRɁGHJXQRL
SUHIHUDELOFXFDSDF

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]LGXSČ
FHDLDUXQFDWPDVFD

Aiurica Obuz love[te din nou! Mesajul
primarului c`tre votan]ii lui: „Oricum
sunt pro[ti [i m` voteaz`!”
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o treab` din
lumea politic` a giude]ului. De data asta, babetele v` mai povestesc
ceva despre o madam` brem`ri]` de la noi din giude], care de
ceva vreme o cam ia pe ar`tur`. Disperat` s` mai pupe un nou
mandat, madama Aiurica Obuz, brem`ri]a de la }eb`ne[ti, a ajuns
s` se certe cu toat` lumea de nici B`l`ceanca sau Socola nu o
s`-i mai fac` fa]`. Femeia se viseaz` bremare \n continuare, chiar
dac` a frecat menta \n `[tia patru ani [i n-a f`cut nimicu]a. Mai
zilele trecute, madama Aiurica ]ipa \n gura mare la unul de-al ei
care i-a zis c` tre’ s` munceasc` oleac` s` prind` mandatul c`
oricum lumea e proast` \n sat acolo [i c` tot ea o s` ias`, c` `ia
o voteaz`. Ei, poftim! Ce po]i s`-i ceri madamei Aiurica? Istericalele
astea nu-[i mai au rostul, iar lumea de prin }eb`ne[ti a ajuns s`
o ocoleasc` [i s` treac` strada când o v`d pe acolo.

Jale la usereu. Oamenii nu mai vor s` le
fac` deloc campanie la scandalagii din
frunte. Revolt` \n partidul de buzunar
Babetele bârfitoare ]in s` v` mai informeze [i c` la usereuplusache treaba e cam nasoal`. Cic` de când s-a sudat cuplul
Mariusic` Brobodea-Closet Pipir`u, lumea s-a cam ofticat [i refuz`
s` le fac` `stora campanie. Adic`, a venit Brobodea pe capul lor
[i sunt pu[i s` munceasc` precum sclavii pentru el [i popând`ii
de R`zv`nel Timofmuc sau Ectien Ign`]el. A[tia au venit \n partid
cu gândul s` pun` mâna pe ciolanul direct, iar pulimea din partid
s` trag` ca fraierii s` prind` un loc pe listele de la celeu sau
cejeu. Cu gândirea asta, `[tia [i-au cam luat bobârnace, c` revolta
la usereu-plusache deja a bubuit. Dac` vede]i pe strad` doar o
mân` de prichindei de la usereu, s` [ti]i c` sunt bie]i copila[i
momi]i cu zece lei s` le fac` `stora campanie. Atâta tot!
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Covid la liber la o crâ[m` fi]oas` din
Copou. Virusul plimbat toat` ziua printre
mese f`r` vreo protec]ie
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc [i
una din zonele de petrec`real` de la noi din târg. E vorba de o
crâ[m` unde covidu]ul umbl` la liber [i unde nu se mai respect`
nimic, nimic. Cic` la crâ[ma Timpul Liber din Copou nu se
p`streaz` nici distan]area fizic`, nici orice altceva ce ]ine de regulile
alea. Unde mai pui c` madamele chelneri]e poart` masca sub
barb` [i nu pe botic. Probabil li se stric` rujul [i f`r` vreun
zâmbet tâmp pe fa]` nu mai primesc bac[i[. Cic` \n timpul
programului, multe din gagicile care servesc la mese stau pe
telefon [i plimb` covidul. Zilele trecute nu aveai unde s` arunci
un pai cât de aglomerat era pe acolo. Mai nasol e c` tipa aia
Cr`t`lina Strâmba \n Bol, specialista \n marketing de la Crâ[ma
Timp Liber, st` la taclale toat` ziua cu angaja]ii [i se pozeaz` cu
lumea. Dac` nu mai [ti]i, e aia care a avut iubitul cu COVID-19
de lucra gogâld`ul la Merlinul din Tudor.

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