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Povestea impresionantă a unui informatician de succes!

A trăit în sărăcie, dar a ajuns la
performanță pentru că a învățat zi
și noapte! Niciun alt IT-ist din Iași
nu-i poate lua acum locul
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Război pe
terenurile din zona
Bucium! Se
pregătește un tun
imobiliar cu blocuri
eveniment
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Scene
incredibile la Iași!
Doi polițiști au
fost atacați
în fața Gării mari!
actualitate 8

Costică Aceocoiței, proprietar al unui teren
pe șoseaua Bucium, îl acuză pe vecin că nu a
respectat limita de proprietate. Ieri,
muncitorii săpau de zor la fundația noului
gard. Reclamantul susține că sunt interese
imobiliare și că se va construi un bloc
Un individ de 30 de ani a fost arestat
preventiv, după ce a spart un magazin.
Anchetatorii au spus că, în clipa în care a fost
surprins în flagrant de polițiști, ieșeanul a
sărit la ei cu o foarfecă. În cele din urmă,
oamenii legii l-au imobilizat pe individ...
4
social
O bătrână din Iași a murit la
câteva ore după ce a ajuns la spital!
Știa că are diabet, dar nu știa că
este infectată cu COVID-19! Familia
ei nici nu a venit să o viziteze

eveniment

3

Imagini de pe câmpul unde
au fost făcute containerele
livrate la spitalul mobil de la Lețcani
Pe acest câmp de la periferia orașului
Ankara, capitala Turciei, ar fi fost
asamblate containerele medicale care
au ajuns la spitalul mobil de la Lețcani
pentru bolnavii de COVID-19. Imaginile
din jurul depozitului sunt de-a dreptul
groaznice. Firma care a câștigat
licitația pentru spitalul mobil nu este
decât un simplu intermediar...
actualitate 8

Sentință incendiară, dată la Iași!
Un agent cu grade de șmecher a snopit în
bătaie un ieșean, în sediul Poliției!
Un fost agent a fost dat în
judecată de Inspectoratul de
Poliție Județean (IPJ) Iași.
Magistrații din cadrul Judecătoriei
Răducăneni l-au obligat recent pe
Alexandru Gheorghiu să plătească
despăgubiri de peste 18.000 de lei
către IPJ. Întreg scandalul a
izbucnit după ce un ieșean a fost
bătut
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Descoperire de
senza]ie `n comuna
Ruginoasa din jude]ul
Ia[i. R\m\[ite ale
celui de-Al Doilea
R\zboi Mondial au
cutremurat localnicii
Descoperire uluitoare \n comuna Ruginoasa din jude]ul Ia[i.
Dup` aproape 8 decenii de la cel mai sângeros conflict al
secolului XX, \n localitatea ie[ean` au ie[it la iveal` r`m`[ite
ale celui de-Al Doilea R`zboi Mondial. Geni[tii din cadrul
Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i au fost
solicita]i \n ultima perioad` s` intervin` \n dou` zone din jude]ul
Ia[i pentru a ridica o serie de elemente de muni]ie. Angaja]ii
ISU Ia[i au ridicat o serie de proiectile din zona comunei
Ruginoasa, unul din locurile ie[ene greu \ncercate \n perioada
celui de-Al Doilea R`zboi Mondial. „În data de 20.11.2020, ora
13:54, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri
Ia[i a intervenit pentru asanarea unui teren agricol de muni]ia
r`mas` neexplodat` din timpul conflictelor militare, în localitatea
Rediu, comuna Ruginoasa, jude]ul Ia[i. În urma interven]iei, au
fost identificate dou` bombe de avia]ie exploziv brizante care
au fost ridicate, transportate [i depozitate în vederea distrugerii
ulterioare”, au men]ionat reprezentan]ii ISU Ia[i.

B`t`lia de la Târgu Frumos. Urmele unui
conflict sângeros din jude]ul Ia[i
B`t`lia de la Târgu Frumos a fost cea mai mare confruntare
militar` din perioada celui de-Al Doilea R`zboi Mondial pe
teritoriul românesc. Ofensiva sovietic` din anul 1944 a cuprins
[i jude]ul Ia[i, iar conflictul militar a fost unul extrem de
sângeros. Comuna Ruginoasa a fost parte din acest scenariu
dup` ce sovieticii care au intrat pe teritoriul localit`]ii au fost
intercepta]i de o companie de tancuri germane. |n plus, cei
de la ISU Ia[i au fost solicita]i s` intervin` [i \n alte situa]ii
\n jude]ul Ia[i pentru a ridica proiectile provenite din timpul
celui de-Al Doilea R`zboi Mondial. „În data de 20.11.2020,
ora 09:47, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de
Pompieri Ia[i a intervenit pentru asanarea unui teren agricol,
de muni]ia r`mas` neexplodat` din timpul conflictelor militare,
în localitatea R`chiteni, jude]ul Ia[i. În urma interven]iei, a
fost identificat` o bomb` arunc`tor de mare capacitate calibru
120 de milimetri, care a fost ridicat`, transportat` [i depozitat`
în vederea distrugerii ulterioare”, au mai men]ionat reprezentan]ii
ISU Ia[i.
Terenul deluros din centrul Moldovei, cu prelungirea din
Basarabia, a fost considerat cel mai potrivit pentru organizarea
rezisten]ei în fa]a presiunii sovietice. S-au organizat, a[adar,
în aceast` zon`, atât din ini]iativa mare[alului Ion Antonescu,
cât [i a Comandamentului german, linii fortificate. Cu ajutorul
acestor linii fortificate [i prin prezen]a masiv` a diviziilor de
tancuri se spera p`strarea frontului pe linia Târgu Frumos –
Orhei.
Vlad ROTARU
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Gaur\ de 3,6 milioane de euro
la Aeroportul Ia[i. Descoperire
[ocant\ `n documentele
regiei aeroportuare
Una din cele mai mari regii
din jude]ul Ia[i a avut
pierderi de peste 3.6
milioane de euro din cauza
pandemiei COVID-19. Lipsa
pasagerilor [i suspendarea
pe termen \ndelungat a
curselor aeriene a f`cut ca
Aeroportul Ia[i s`
\nregistreze pierderi dup`
pierderi \n cursul anului
2020. Cheltuielile cu
personalul au sc`zut cu
circa 400 de mii de euro,
iar estim`rile pentru
urm`torii doi ani nu sunt
printre cele mai fericite
Regia Autonom` Aeroportul Ia[i a
\nregistrat pierderi uria[e pe parcursul
anului 2020. Bugetul de venituri [i cheltuieli
aprobat la \nceputul anului a devenit unul
de criz` dup` suspendarea pe termen
nedefinit a curselor cu plecare de la Ia[i.
Plenul Consiliului Jude]ean Ia[i va trebui
s` rectifice bugetul regiei aeroportuare [i
s` fac` o serie de estim`ri pentru 2021 [i
anul 2022, proiec]ii care ar mai salva situa]ia
de la aerogara ie[ean`.

Pierderi uria[e la
Aeroportul Ia[i din cauza
COVID-19. Se a[teapt`
salvarea de la
Guvernul României
Plenul CJ Ia[i va trebui s` avizeze
proiectul de hot`râre pe minus al regiei
aeroportuare. Conform documentelor, situa]ia
de la Aeroportul Ia[i este una destul de
sumbr`. „Veniturile totale estimate a fi
realizate \n anul 2020 sunt \n valoare de
118.3 milioane lei, mai mici fa]` de nivelul
aprobat prin hot`rârea Consiliului Jude]ean
Ia[i nr. 51/17.02.2020 privind bugetul de
venituri [i cheltuieli al R.A. Aeroportul Ia[i

pentru anul 2020 [i estim`ri 2021-2022 cu
17.5 milioane de lei. Au fost \nregistrate
venituri totale pentru activitatea curent` de
27.2 milioane lei, venituri din fonduri
europene de 122 de mii de lei [i venituri
pentru investi]ii de 91 de milioane de lei”,
se arat` \n nota de fundamentare a proiectului.
|n plus, Aeroportul Ia[i \nc` nu a primit
de la Guvernul României cele circa 2
milioane de lei promise ca ajutor de stat
pentru a trece pentru restric]iile impuse
de COVID-19.

Lista de investi]ii de la
Aeroportul Ia[i. Ce au
propus cei de la
aerogara ie[ean`?
Din cauza pandemiei COVID-19, cei de
la aeroport nu au mai \ncasat nici taxele
de la companiile aeriene. Asta a f`cut ca
veniturile s` scad` substan]ial. „Urmare a
identific`rii de c`tre compartimentele de
specialitate a unor urgen]e cu privire la
func]ionarea regiei, propunem introducerea
pe lista de investi]ii a urm`toarelor obiective
de investi]ii \n sum` total` de 166,5 milioane
lei. Sumele sunt din fondul de securitate
pentru echipamente de informare mesaje
de securitate aeroportuar` \n valoare de 6
mii de lei. Sunt luate \n calcul [i echipamente
pentru control de securitate \n valoare de

GRAFIC BETA INVEST
SERVICII TIPOGRAFICE LA CELE MAI MICI PRETURI,

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

10.000 lei. Din fondul de dezvoltare s-au
luat \n calcul echipamente software pentru
solu]ia de securitate cibernetic` \n valoare
de 74.000 lei etc.”, se arat` \n raportul
financiar al Aeroportului.

Doar 18 milioane de euro
investite \n regia
aeroportuar` \n anul 2020
Regia aeroportuar` a derulat \n acest
an un proiect privind extinderea platformei
de parcare a avioanelor care s` conecteze
pista regiei cu hangarul Aerostar. Aceasta
a fost cea mai mare investi]ie din actualul
mandat. Cu toate acestea, restul investi]iilor
de la aerogara ie[ean` sunt \ns` minimale.
Parte din banii de la platform` au venit
din fonduri proprii, parte au fost fonduri
europene. „Valoarea total` a cheltuielilor
pentru investi]ii \n anul 2020 va fi de 91
de milioane de lei. Investi]iile din fondul
de securitate vor fi \n sum` de 1.8 milioane
lei, din fondul de dezvoltare \n sum` de
38.6 milioane lei, din fondul de amortizare
\n sum` de de 296 mii lei. Vor mai fi
investi]ii din fondul de repartizare profit \n
sum` de 8 milioane lei [i din fonduri
nerambursabile \n sum` de 42.1 milioane
lei”, se mai arat` \n nota de fundamentare
a proiectului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Dezv\luiri incendiare despre ]eapa anului la
Ia[i. Imagini de pe câmpul unde au fost
f\cute containerele livrate la spitalul mobil
Le]cani. Firma turc\ a fost un simplu
intermediar `n afacere
Pe acest câmp de la periferia
ora[ului Ankara, capitala
Turciei, ar fi fost asamblate
containerele medicale care au
ajuns la spitalul mobil de la
Le]cani pentru bolnavii de
COVID-19. Imaginile din jurul
depozitului sunt de-a dreptul
groaznice. Firma care a
câ[tigat licita]ia pentru spitalul
mobil nu este decât un simplu
intermediar, \n spatele acesteia
fiind o alt` companie din Turcia
Cea mai proast` afacere f`cut` de Maricel
Popa, fostul pre[edinte al Consiliului Jude]ean Ia[i,
din banii ie[enilor, continu` s` scoat` la iveal`
tot felul de surprize. Afacerea de 13,4 milioane
de euro f`cut` cu firma SDI Global LLC Ankara
pentru spitalul mobil de la Le]cani ascunde \ns`
alte detalii de care ie[enii habar nu au avut. Firma
respectiv` nu a fost decât un paravan al unei alte
societ`]i din capitala turc`, asta [i pentru c` SDI
Global nu mai are [i alte contracte \n ]`rile de
pe glob, a[a cum afirm` \n toate prezent`rile sale.

Spitalul mobil din Le]cani a
fost f`cut \n mijlocul câmpului.
O alt` firm` a intrat pe fir
Cum s-a ajuns ca o alt` companie s` fie cea
care s-a „ocupat” de spitalul mobil ce a ajuns la

marginea municipiului Ia[i? SDI Global LLC are
aceea[i adres` cu IMC Prefabrik Limited, o alt`
companie care are ca profil montarea de containere
[i construc]ii modulare. De altfel, SDI Global nu
are vreun contract extern a[a cum a afirmat \n
prezent`rile sale, astfel de referin]e nefiind
prezentate nic`ieri. |n Ankara, SDI Global a dat
aceea[i adres` cu IMC Prefabrik Limited, practic
cele dou` fiind partenere. |ns`, la licita]ia de la
Ia[i a participat SDI Global LLC [i nu IMC
Prefabrik Limited, cea care se ocup` de montarea
containerelor respective. „Spitalul militar mobil
are sec]iuni precum sal` de opera]ie [i terapie
intensiv` în care pacien]ii [i r`ni]ii pot fi opera]i
rapid în zonele de r`zboi [i situa]ii de urgen]`.
Spitalul modular ofer` servicii de tratament
eficiente [i rapide cu mediul s`u interior steril”,
se arat` \n prezentarea celor de la IMC Prefabrik
Limited.
Firma are sediul \n zona industrial` din
Ankara. |n fapt este vorba despre un depozit \n
mijlocul câmpului, care seam`n` mai mult cu un
spa]iu de fier vechi [i nu cu unul \n care se
asambleaz` containere medicale. Imaginile al`turate
sunt cât se poate de evidente.

Spital adus cu scandal la Ia[i.
SDI Global se folose[te de
intermediari pentru a ajunge la
licita]iile medicale
SDI Global LLC este o firm` care se recomand`
cu 3 puncte de lucru. Unul este cel din Ankara,
unde func]ioneaz` de fapt spa]iul IMC Prefabrik

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
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Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul social în
Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, jud. Iaşi, înregistrată în Registrul
Societaţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO
II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală RO16605670, în calitate
de administrator judiciar al societăţii debitoare MOCANU COMIND
S.R.L. – în reorganizare, în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de
insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,
în măsura compatibilităţii, cu dispozițiile Sentinței Civile nr. 373/F,
din 28.10.2020, prin care a fost confirmată modificarea Planului
de Reorganizare al debitoarei şi cu hotărârile adoptate în cadrul
Adunării Creditorilor din data de 25.09.2020, anunţă scoaterea
la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de 02.12.2020,
ora 13:00, a următoarelor active proprietatea, debitoarei:
Nr. crt.; Descrierea activului; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI
(EUR, fără TVA)
1
Autoutilitară Dacia 1304 4WD RI PICK-UP,
nefuncțională
194,00
2
Autoutilitară Dacia Furgon 2 uși + ușă dbl. spate,
nefuncțională
194,00
3
Autoutilitară Peugeot Y/CAMFC/BOXER,
nefuncțională
342,00
4
Autoutilitară Peugeot Y/CAMFC/BOXER,
nefuncțională
342,00
5
Autoturism Daewoo MF484/MATIZ, nefuncțională
133,00
6
Autoturism Chevrolet KLAS/SN3/AVEO, nefuncțional
193,00

Limited, altul este Aeroportul Interna]ional Marka
din Amman- Iordania [i unul este Albuquerque
din Statele Unite ale Americii, tot \ntr-o zon`
industrial`. Firma are un site de prezentare \n
care nu specific` locurile \n care a f`cut [i alte
livr`ri. Scenariul dup` care SDI Global a câ[tigat
licita]ia a mai fost \ncercat [i \n Honduras, stat
din America Central`. Au fost trimise adrese
c`tre intermediari, care la rândul lor au luat
leg`tura cu autorit`]ile ce doreau ridicarea unor
spitale mobile pentru bolnavii de COVID-19.
|n Honduras, SDI Global nu s-a mai \n]eles
cu intermediarul respectiv, iar afacerea nu a mai
ajuns la turci.
Contractul pentru furnizarea spitalului mobil
de la Le]cani a curs cu scandal luni la rând.

Autoturism Chevrolet KLAS/SN3/AVEO, nefuncțional
193,00
Autoturism Peugeot 2*8HZ*/2A8HZ*/206,
nefuncțional
182,00
9
Autoturism Peugeot 2*8HZ*/2A8HZ*/206,
nefuncțional
182,00
10
Autoturism Citroen L*****/LANFU*/C4, nefuncțional
221,00
Prețurile nu conțin TVA.
În cazul în care la data fixată pentru şedinţa de licitaţie din
data de 02.12.2020, nu se va reuși valorificarea tuturor activelor
mobile, aparţinând debitoarei, se vor organiza noi şedinţe de
licitaţie, în aceleaşi condiţii în data de 14.12.2020, respectiv
11.01.2021, la sediul administratorului judiciar. Persoanele care
pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la
vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 01.12.2020, 13.12.2020, respectiv
10.01.2021, la sediul administratorului judiciar. În conformitate
cu prevederile art. 91, aln. (1), din Legea nr. 85/2014, bunurile
înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul
atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum
ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice
fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare a activelor
este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului
de vânzare aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din
data de 25.09.2020. Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din
preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare
aprobat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din data de
25.09.2020. Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin 1 (una) zi
lucrătoare, înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.
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Dup` o \ntârziere de circa 100 de zile, turcii au
adus unitatea medical` [i au montat totul \n
grab`. La mai bine de o lun` de la inaugurarea
oficial`, spitalul continu` s` prezinte deficien]e
majore, iar riscul de a nu func]iona pe perioada
iernii este unul extrem de mare. Mai mult, turcii
au l`sat un singur reprezentant la Ia[i pentru a
asigura mentenan]a. Actuala conducere a CJ Ia[i,
al`turi de Ministerul S`n`t`]ii, a demarat un
control la unitatea medical` de la marginea
municipiului Ia[i pentru a constata deficien]ele
[i a cere explica]ii de la furnizor [i de la Asocia]ia
de Dezvoltare Intercomunitar` Euronest, cea care
a derulat licita]ia de la Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din
preţul de pornire a licitației, pentru fiecare activ în parte, sumă
ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei MOCANU
COMIND S.R.L. nr: RO48BTRLRONCRT0512184401, deschis la BANCA
TRANSILVANIA suc. Piatra -Neamț. Garanţia de participare va fi
depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării
licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va
restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de
cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică. Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face doar în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu acceptul
administratorului judiciar, la locul în care acestea se află.
Administratorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor
achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant
al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare
în acest sens. Reprezentanţii administratorului judiciar vor furniza
toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au
achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile
reprezintă o condiție obligatorie pentru partciparea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea activelor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on – line de la administratorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au
obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie
obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de
sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul administratorului
judiciar nr.:RO93BUCU103121594989 2RON,deschis la Alpha Bank
Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, la
tel. 0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.
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O b\trân\ din Ia[i a murit la câteva ore dup\
ce a ajuns la spital! {tia c\ are diabet, dar
nu [tia c\ este infectat\ cu COVID-19!
O b`trân` de 78 de ani din Ia[i a fost
g`sit` c`zut` \n cas` de c`tre vecini.
Femeia suferea de diabet [i a f`cut o
criz` care i-a pus via]a \n pericol. Nici nu
[tia ce are s` o a[tepte

Povestea trist` a unei b`trâne \n vârst` de 78 de ani, din
jude]ul Ia[i, bolnav` de diabet, care a ajuns \n stare grav` la
Clinica de Diabet [i Boli Metabolice din Ia[i. Pacienta a ajuns
cu o ambulan]` la Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU) din Ia[i,
iar de acolo a fost transferat` la Clinica de Diabet. Femeia se
afla \n stare grav`, fiind o urgen]` metabolic`. Din p`cate \ns`,
nu a r`spuns tratamentului, starea de s`n`tate agravându-se tot
mai mult. La doar 24 de ore dup` ce s-a prezentat la urgen]e,
rezultatul testului COVID-19 a ie[it pozitiv. A[adar, \n doar dou`
zile femeia a fost internat` \n sec]ia de Terapie Intensiv`, pentru
c` necesita monitorizarea atent` a func]iilor vitale.

Sfâr[it tragic pentru o
b`trân` abandonat` de familie
Medicii de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i spun c` b`trâna
ar fi avut [anse de supravie]uire dac` nu se infecta cu coronavirus.
Cele mai multe decese \n rândul pacien]ilor cu coronavirus s-au
\nregistrat la persoanele cu diabet. Pe locul doi \n topul mortalit`]ii
se afl` obezitatea. Din p`cate, b`trâna suferea de ambele comorbidit`]i.
Tratamentele care au fost aplicate ie[encei \n vârst` de 78 de
ani nu au avut rezultatele dorite [i a necesitat monitorizarea
func]iilor vitale. „Am avut o pacient` care era infectat` cu COVID19, \n vârst` de 78 de ani, [i care a decedat. Avea probleme de
diabet, obezitate, complica]ii cardiovasculare grave, dar infec]ia
de COVID-19 i-a agravat [i mai mult starea. Cel mai probabil
avea copii \n str`in`tate. Nu s-a prezentat \nso]it` [i nimeni nu
s-a interesat de starea femeii pe perioada intern`rii. Cred c` un
vecin a sunat la urgen]`. Fiind \n stare grav`, ie[eanca nu a
putut comunica asisten]ilor [i cadrelor medicale mai multe informa]ii.
Dac` nu s-ar fi infectat cu noul coronavirus, [ansele de supravie]uire
ar fi fost mult mai mari”, a povestit dr. Gina Botnariu, [efa Clinicii
de Diabet din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.
Tot mai multe persoane vârstnice se prezint` \n stare critic`
la Clinica de Diabet [i Boli Metabolice din Ia[i. De multe ori
ace[ti pacien]i diabetici sunt la mila vecinilor care se mai asigur`
din când \n când de starea lor de s`n`tate. Abandona]i de familie,
de multe ori chiar de proprii copii, pacien]ii care se prezint` prea
târziu la spital au [anse tot mai mici de supravie]uire. Trist este
c` mul]i dintre diabetici nu ar mai ajunge \n stare grav` dac` ar
avea o persoan` care s` le fie zilnic al`turi. Medicii spun c`
pacien]ii care sufer` de diabet au nevoie constant` de o persoan`
care s` \i monitorizeze [i care s` se asigure c` ajung \n timp util
la consulta]ii. Totodat`, se mai \ntâmpl` ca vecinii care le bat \n
u[` s` fie infecta]i de COVID-19 [i astfel s` se infecteze [i pacien]ii
diabetici, care sunt o categorie de risc \n perioada pendemiei de
coronavirus. Pentru ace[tia, infec]ia cu SARS-CoV-2 poate fi fatal`.

Mai multe persoane vin s` \[i fac`
investiga]ii medicale la
Clinica de Diabet din Ia[i

Clinica de Diabet [i Boli Metabolice din cadrul Spitalului
Clinic „Sfântul Spiridon” Ia[i este una dintre cele mai aglomerate
\n aceast` perioad`. Zeci de pacien]i vin zilnic \n Ambulatoriu
pentru consulta]ii [i re]ete. Dac` la \nceputul pandemiei de COVID19 multe persoane evitau s` se prezinte la spital pentru investiga]ii
medicale de frica de a nu se infecta cu noul virus, \n ultimele
luni adresabilitatea a crescut. |n acest an, medicii au observat c`
la clinica de Diabet din Ia[i adresabiliatea a crescut cu 15 la sut`
comparativ cu anul trecut. „Fiind \n perioada pandemiei [i a
virozelor respiratorii, tot mai mul]i pacien]i cu diabet se decompenseaz`,
vin cu citoliz`, complica]ie care reprezint` o urgen]`. Sunt pacien]i
care vin [i cu sindromul piciorului diabetic, fiind una dintre cele
mai grave complica]ii cauzate de diabet. De asemenea, sunt
pacien]i cu urgen]e pentru probleme grave de s`n`tate precum
neuropatia diabetic` [i arteriopatia. Pacien]ii sunt mult mai informa]i,
medicii de familie \i trimit la consulta]ii [i astfel sunt depista]i
la timp cu diabet”, a mai explicat dr. Gina Botnariu.

Pacien]ii diabetici confirma]i pozitiv cu
noul coronavirus au locuri speciale \n
Clinica de Diabet [i Boli Metabolice din Ia[i
Pentru situa]iile \n care pacien]ii de la Clinica de Diabet din
Ia[i sunt confirma]i pozitiv cu COVID-19, clinica dispune de trei
locuri. Fiecare pacient care necesit` internare este considerat
suspect de noul coronavirus [i se realizeaz` testele, iar rezultatul
ajunge \n 24 de ore. Dac` locurile din rezerv` sunt ocupate,
pacien]ii diabetici ajung la spitalele suport COVID-19 din Ia[i.
Medicii trag un semnal de alarm` c`tre familiile care au persoane
diabetice. „Fiecare pacient este testat pentru coronavirus. Pân`
la aflarea rezultatului testului COVID-19 acesta este izolat. Avem
o rezerv` cu un num`r de trei locuri pentru pacien]ii care sunt
confirma]i pozitiv cu noul coronavirus. Dac` toate locurile sunt
aglomerate \ntr-o zi, avem o alt` rezerv`. Practic, pacien]ii confirma]i
pozitiv \n urma testului COVID-19 care nu au loc pe unul din
cele trei locuri destinate acestor cazuri pot fi transfera]i la Clinica
Medical` II. Nu am avut probleme deosebite, \ns` \ntr-adev`r au
fost [i decese ale pacien]ilor diabetici [i infecta]i cu COVID-19.
Decesul a survenit ca urmare a complica]iilor [i a vârstei \naintate.
Am avut un pacient vârstnic cu septicemie, de exemplu, care a
decedat”, a ad`ugat dr. Gina Botnariu.

Zinic, la Clinica de Diabet din Ia[i ajung
cazuri grave care necesit`
internare de urgen]`
|n Ambulatoriul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i, \n fiecare zi
ajung pentru consulta]ii [i re]ete \n jur de 50 de pacien]i diabetici.
Media zilnic` pentru cadrele medicale cu norm` \ntreag` este de
28 de pacien]i, iar pentru cei cu jum`tate de norm` este de 14
pacien]i. Dintre persoanele prezente \n Ambulatoriu, aproximativ
2-3 reprezint` cazuri grave, care necesit` \ngrijire de urgen]`. |n
Clinica de Diabet [i Boli Metabolice din Ia[i sunt zile \n care
solicit`rile pentru consulta]ii [i tratamente sunt foarte numeroase.
|n acest moment, sunt interna]i [a[e pacien]i diabetici ajun[i \n
stare grav`. „Situa]ia se schimb` din clip` \n clip` \n cadrul Clinicii
de Diabet. Ne putem a[tepta oricând la un apel de la Unitatea
de Primiri Urgen]e (UPU) care s` ne spun` c` avem 4 pacien]i
\n stare grav`, care necesit` internare. To]i pacien]ii care ajung
la noi sunt considera]i poten]iali infecta]i cu COVID-19, \ns` preg`ti]i
cu combinezoane, noi tot ne ocup` de \ngrijirea lor, de tratament,
pân` la aflarea rezultatelor. Fiind cazuri urgente, nu pot fi l`sate
24 de ore f`r` investiga]ii medicale. Pacien]ii cu diabet sunt
repartiza]i \n câte un sector, fie albastru, fie galben, pân` la aflarea
rezultatelor. Dup` 24 de ore, dac` rezultatul testului este negativ,
locul \n cadrul sectorului nu mai este ocupat. Avem salon cu 7
locuri [i unul cu 8, numai pentru urgen]e”, a \ncheiat [efa Clinicii
de Diabet din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Ia[i.
Alexandra ABONICESEI

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

5

SOCIAL

Mar]i, 24 noiembrie

Expozi]ie inedit\ [i istoric\
pe pietonalul {tefan cel
Mare, în Copou [i pe
Esplanada Teatrului Na]ional
Expozi]ie pe pietonalul {tefan cel Mare, în Copou [i pe
Esplanada Teatrului Na]ional (TNI) „Vasile Alecsandri”, cu ocazia
anivers`rii a 180 de ani de la înfiin]area institu]iei Teatrului
Na]ional Ia[i. S`rb`toarea Teatrului Na]ional Ia[i este marcat`
printr-o suit` de evenimente care au menirea de a oferi publicului
accesul la istoria fascinant` de 180 de ani a scenei na]ionale
ie[ene de teatru: expozi]ii, lansare de album [i numeroase momente
în spa]iul virtual. |n urm` cu 180 de ani, la Ia[i, lua fiin]` primul
Teatru Na]ional [i prima institu]ie de spectacole de stat din spa]iul
românesc, sub directoratul lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri
[i Mihail Kog`lniceanu. La acea vreme, pe 18 noiembrie, avea
loc cea dintâi premier` româneasc` sub acoperi[ul unei institu]ii
teatrale na]ionale de stat: spectacolul „Farmazonul din Hârl`u” de
Vasile Alecsandri, pus în scen` de Costache Caragiali.

Începând de miercuri, 25 noiembrie 2020,
în cadrul campaniei „TNI 180 - stagiuni
na]ionale neîntrerupte”,
Teatrul Na]ional Ia[i deschide
expozi]ia „Spectacolul Istoriei”

Tot de pe 25 noiembrie, ie[enii care trec
prin Parcul Teatrului Na]ional se vor
bucura de o colec]ie valoroas`
de afi[e din perioada 1840-2020

Începând de miercuri, 25 noiembrie 2020, în cadrul campaniei
„TNI 180 - stagiuni na]ionale neîntrerupte”, Teatrul Na]ional Ia[i
deschide expozi]ia „Spectacolul Istoriei”, realizat` în parteneriat cu
Prim`ria Municipiului Ia[i, Muzeul Jude]ean de Istorie Bra[ov [i
Muzeul Literaturii Române. Expozi]ia va putea fi admirat` de public
pe Pietonalul „{tefan cel Mare [i Sfânt” [i în Copou, la Galeria
Labirint a Casei de Cultur` „Mihai Ursachi”. Cristina R`dulescu,
secretar literar al Na]ionalului ie[ean [i coordonatorul proiectului
„Spectacolul Istoriei”: „Expozi]ia acoper` un parcurs evenimen]ial
de mai bine de un secol [i ilustreaz` iconografic cele mai importante
momente care au marcat evolu]ia primului teatru na]ional din
România - de la înfiin]are pân` în anii ‚70. Pe Pietonalul {tefan
cel Mare din Ia[i vor fi amplasate 20 de simeze cu documente
de arhiv`, imagini din spectacole - unele expuse în premier` -,
fotografii din colec]ii private, coresponden]a administrativ`, care
încearc` s` reconstituie pa[ii unei istorii vii [i tot spectacolul ei.
Mul]umim pentru implicare [i parteneriat Prim`riei Municipiului
Ia[i, Muzeului Jude]ean de Istorie Bra[ov [i Muzeului Literaturii
Române - Colec]ia Istoria Teatrului Românesc prin amabilitatea
muzeografei Laura Terente”, a punctat Cristina R`dulescu.

Tot de pe 25 noiembrie, ie[enii care trec prin Parcul Teatrului
Na]ional se vor bucura de o colec]ie valoroas` de afi[e din perioada
1840-2020. Secretarul literar Silvia Ghila[, cea care a f`cut posibil`
realizarea acestei galerii în aer liber, ofer` detalii: „Cel mai vechi
afi[ dateaz` din anul 1840 [i apar]ine primului spectacol prezentat
sub egida Teatrului Na]ional, «Farmazonul din Hârl`u» de V.
Alecsandri. Afi[ele expuse aduc o cantitate semnificativ` de informa]ii
legate de actori, repertoriu, s`lile unde au fost prezentate spectacolele.
E interesant de observat evolu]ia repertoriului Teatrului Na]ional
pe parcursul celor 180 de ani, dar [i, de ce nu, dezvoltarea
elementelor grafice care creeaz` identitatea vizual` a unui spectacol.
Afi[ele prezentate fac parte din colec]ia «Istoria Teatrului Românescperioada 1880-1919» ce se afl` la Muzeul Na]ional al Literaturii
din Ia[i, Muzeul Teatrului, din Arhiva Teatrului Na]ional, dar [i
din colec]iile personale ale unor actori”, a punctat Silvia Ghila[.
Teatrul Na]ional Ia[i va continua campania „TNI 180 - stagiuni
na]ionale neîntrerupte” pân` la sfâr[itul anului 2020.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

ANUN}
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei:
PRINT MULTICOLOR S.R.L., desemnat prin Încheierea nr. 5/06.01.2015,
pronunţată de Tribunalul Iași Secţia a-II-a Civilă-Faliment, în
dosarul nr.9745/99/2014(nr.format vechi 642/2014), în conformitate
cu prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului
Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, anunță:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a
Nr.crt.; Denumire bun; Cant.; Valoarea de evaluare (EUR, fără
TVA)
1
Utilaj tipografic SOROS
1 10.120,00
2 Masa montaj foto
1 90,00
3 Masina de legat cu banda TP6000
1 190,00
4 Masina de legat cu banda TP6000
1 220,00
5 Masina pentru devolopat placi TIPO
1 500,00
6 Masina de capsat cu 2 cap. SUPERSTITCHE 1 3.830,00
7 Masina de introdus bloc carte BEMIN
1 3.070,00
8 Purificator WATERPIA WP
1 50,00
9 Scara metalica
1 130,00
10 Sistem supraveghere video
1 80,00
11 Sistem supraveghere video
1 80,00
12 Xerox M118-DADF
1 110,00
13 Notebook ACCER
1 130,00
Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 11.01.2017, preţul de pornire al negocierii
directe este cel mai mai bun preț oferit, dar nu derizoriu față de
prețul determinat în urma Raportului de Evaluare. Prețul nu

ANUN}
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr.11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei“
MOBILI BRIANZA”S.R.L., conform Sentinţei Civile nr. 565/2013,
pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a-II-a Civilă-Faliment, în
dosarul nr.7865/99/2012 (format vechi:536 /2012), în conformitate
cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Codului Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE:
BUNURI MOBILE; Buc.; Valoarea de piață (EUR, fără TVA)
SILOZ 100 MC MARTINI IMPIANTI
1 46.946,17
CABINĂ DE VOPSIT SUB PRESIUNE CEFLA 1 38.420,84
USCĂTOR CHERESTEA BASCHILD
1 43.909,54
Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 22.01.2016, preţul de pornire al negocierii
este cel mai bun preţ oferit de potenţialii cumpărătorii interesaţi,
dar nu mai putin de 50% din valoarea de piață afișată în tabelul
de mai sus, stabilită conform Raportul de Evaluare, aprobat de
Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 11.03.2014.Potenţialii
cumpărători pot depune oferte până la data de 11.01.2021,la sediul
lichidatorului judiciar,în plic sigilat, conţinând documentele
specificate în Caietul de Sarcini. Garanţia de participare la negociere
este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, sumă ce va
fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr.:RO48BUCU1032234508025RON, deschis la Alpha Bank-suc.Iași,
la cursul BNR din data plății. Vizitarea şi prezentarea bunurilor
mobile se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va
permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini,
doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea
scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea
la negociere. Detalii privind documentaţia necesară în vederea
participării la negociere şi condiţiile de negociere şi de selecţie
a ofertelor sunt expuse în Caietul de Sarcini ce conţine Regulamentul
de valorificare prin negociere directă, ce poate fi procurat on –
line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la negociere. Preţul caietului de sarcini este
de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr. RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
pe www.lrj.ro , la tel: 0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

include TVA. Potenţialii cumpărători pot depune oferte până la
data de 11.01.2021, la sediul lichidatorului judiciar, în plic sigilat,
conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini. Garanţia
de participare este în valoare de 10% din preţul de evaluare,
pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr.:RO41BPOS24006485952RON01, deschis
la Banca Transilvania Iași,prin ordin de plată sau foaie de vărsământ
bancar. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se va efectua
doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare
zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul
în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în
prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea
la negociere. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la negociere şi condițiile negocierii,precum şi
descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a negocierii directe cu un cumpărător
neidentificat şi care poate fi achiziţionat on – line de la lichidatorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini,aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la negociere. Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi sau
în numerar la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare
se pot obţine pe www.lrj.ro , la tel: 0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro.
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L.,cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei RE MINA S.R.L., desemnat prin Încheierea din data
de 10.05.2019, pronunțată de Tribunalul Iași, Secţia a-II-a CivilăFaliment, în dosarul nr.7933/99/2015(număr în format vechi:480/2015),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează
în data de 02.12.2020, ora 14:00 licitaţie publică competitivă,
cu strigare, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,
fără TVA)
Autoturism Volkswagen 1.9 TDI, defect
290,00
Autotutilitară Volkswagen Transporter, defectă
930,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din 02.12.2020, nu se va reuși
valorificarea bunurilor mobile, se vor organiza noi licitaţii, în
aceleaşi condiţii, în data de 07.12.2020, 14.12.2020, respectiv
11.01.2021, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scos
la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 01.12.2020, 06.12.2020, 13.12.2020,
respectiv 01.01.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar.
În conformitate cu prevederile art.91, aln.(1), din Legea nr.85/2014,
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator,
în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie,
de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Modalitatea de valorificare
a activului este licitaţie publică, cu strigare, competitivă, conform
Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării
Creditorilor din data de 31.08.2020. Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de valorificare aprobat în ședința Adunării Creditorilor din data
de 31.08.2020. Garanţia de participare la licitaţie este în valoare
de 10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în
parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr: RO55BUCU1032235342285RON, deschis la ALPHA BANK-Suc.
Iași. Garanţia de participare va fi depusă în lei la cursul BNR din
data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
activelor se va programa în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care
acestea se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens.Vizualizarea activelor este o
condiție obligatorie pentru participarea la licitații. Reprezentanţii
lichidatorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea activelor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on-line, de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietul de sarcini este de
595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar,
nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
judiciar www.lrj.ro, la tel. 0733/683.702, mail:vanzari@lrj.ro.
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Institutul de Psihiatrie ıSocola‰
cump\r\ echipamente de
protec]ie de unic\ folosin]\!
Contractul are o valoare
de 500.000 de euro

Zece loturi de echipamente de unic`
folosin]` vor fi cump`rate pentru
asigurarea activit`]ii pe perioada
pandemiei de COVID-19 la Institutul de
Psihiatrie „Socola”
Pe perioda pandemiei de COVID-19, Institutul de Psihiatrie „Socola”
programeaz` o licita]ie pentru achizi]ia mai multor loturi de echipamente
de protec]ie covid. Achizi]ia cu o valoare estimat` de 2.437.620 lei, f`r`
TVA, aproape 500.00 euro, va fi lansat` pe data de 14.12.2020. Contractul
se va derula prin intermediul unui acord-cadru ce se va desf`[ura pe
o perioad` de 12 luni. Reprezentan]ii Institutului au stabilit [i un necesar
lunar de echipamente: combinezon de unic` folosin]` (m`rimi M, L,
XXL, XXXL) - 1.700 buc`]i, masc` chirugical` de uz medical: 32.000
buc`]i, masc` de protec]ie respiratorie FFP2 - 2.800 buc`]i, vizier` de
protec]ie cu burete - 650 buc`]i, halate de unic` folosin]` - 3.900 buc`]i,
pijamale de unic` folosin]` - 1.500 buc`]i, capeline - 3.000 buc`]i, boto[ei
\nal]i de unic` folosin]` - 1.000 buc`]i, m`[ti chirurgicale FFP1 - 1.200
buc`]i, lenjerie de pat de unic` folosin]` - 5.000 buc`]i. Comisia de
evaluare va alege oferta cu pre]ul cel mai mic.

Institutul de Psihiatrie „Socola”
a stabilit [i o serie de caracteristici
tehnice ale echipamentelor
Furnizorii trebuie s` respecte [i o serie de condi]ii tehnice.
„Masca chirurgical` de uz medical s` fie de protec]ie respiratorie,
de unic` folosin]`, impermeabil`, cu elastic, s` permit` o respira]ie
f`r` efort, s` de]in` un suport metalic nazal, o band` frontal` care
se modeleaz` pe forma nasului, din polipropilen` ne]esut`, prev`zut`
cu 3 straturi [i 3 pliuri, baret` nazal` [i prindere cu elastic dup`
ureche, s` de]in` capacitate mare de filtrare, adaptat` perfect la

GRAFIC BETA
INVEST
SERVICII
TIPOGRAFICE
LA CELE MAI
MICI PRETURI,

Trimite o
cerere de
oferta la:
grafic.beta.inve
st@gmail.com

forma fe]ei, 50 buc/cutie; s` con]in` 3 straturi de protec]ie, culoare:
alb` sau albastr`; declara]ie de conformitate CE pentru dispozitive
medicale”, se arat` \n descrierea m`[tilor de protec]ie. „Viziera de
protec]ie cu burete - prev`zut` cu suport din burete, realizat` din
material PET, transparent, având o band` de burete pentru suport
[i sigilare pe frunte, iar prinderea sa s` se realizeze cu ajutorul
unui elastic; s` poat` fi dezinfectat` dup` utilizare, s` fie eficient`
\n blocarea stropilor, lichidelor etc.”, se arat` \n caietul de sarcini.

Prim`ria Ia[i cump`r` m`[ti de protec]ie \n
valoare de 400.000 de euro pentru
\nv`]`mântul preuniversitar
Totodat`, [i Prim`ria Ia[i a lansat licita]ia pentru achizi]ia
unui lot de m`[ti de protec]ie ce vor fi folosite de elevii din
municipiu. La procedura cu o estimare bugetar` de aproape
400.000 euro s-au prezentat nu mai pu]in de 19 firme. Este vorba
despre Neramod Distribution SRL, Qmobili SRL, Valdomedica
Trading SRL, Dolex Com SRL, Sanrotex Trading SRL, Corporation
Rom - Cons Equipment SRL, Alison Hayes SRL, Airo Medical
SRL, Techtex SRL, Kardinal Atractiv SRL, Euro-Audit Service SRL,
Dental Vladmed V&M SRL, Global Treat SRL, Viviene SRL, S.I.A.T.
Consulting Service SRL, Azera Trade SRL, Top Trade Medical
SRL, S&S Groupe Prodimpex SRL. Comisia de evaluare va alege
pre]ul cel mai mic. Pentru elevii din clase 0 - IV vor fi furnizate
980.000 de m`[ti, de dimensiuni reduse, care s` se potriveasc`
cu fa]a elevilor. Pentru elevii din clasele V - XII se va asigura
un necesar de 550.000 de m`[ti.
Produsele trebuie s` aib` un termen de valabilitate de 2 ani
de la data producerii [i de 12 luni de la data livr`rii. M`[tile
trebuie furnizate \n termen de 30 de zile de la data semn`rii
contractului.
Ciprian BOARU

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în
domeniul contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice
[i reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro,
email: expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel.
0766.490.019
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Rezultate la concursul de Reziden]iat
2020, la Ia[i! A `nceput etapa de
repartizare pentru candida]ii care au
ob]inut punctaje de promovare
Au fost publicate rezultatele la
concursul de Reziden]iat 2020,
la Ia[i! Ast`zi, 24 noiembrie, a
\nceput etapa de repartizare
pentru candida]ii care au
ob]inut punctaje de promovare

Dup` ce au fost publicate rezultatele la
concursul de Reziden]iat 2020, la Ia[i, ast`zi, 24
noiembrie, a \nceput etapa de repartizare pentru
candida]ii care au ob]inut punctaje de promovare.
Etapa are loc \n Aula „George Emil Palade” a
Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie (UMF)
„Grigore T. Popa” din Ia[i (str. Universit`]ii nr.16).
Programul complet de desf`[urare a reparti]iei
este: mar]i, 24 noiembrie, în intervalul 9:00-19:00
- domeniul Farmacie, miercuri, 25 noiembrie, în
intervalul 9:00-16:00 - domeniul Medicin` dentar`,
miercuri, 25 noiembrie, în intervalul 16:30-19:00
- domeniul Medicin` (doar pentru candida]ii de
la pozi]ia 1 la pozi]ia 400), joi, 26 noiembrie, în
intervalul 9:00-19:00 (în continuare, începând cu
pozi]ia 401) la domeniul Medicin`, iar vineri, 27
noiembrie, începând cu ora 9:00 (continuare) la
domeniul Medicin`. La reparti]ie se pot prezenta
numai candida]ii care au ob]inut un punctaj de
minimum 60 la sut` din punctajul maxim realizat
pentru fiecare domeniu de concurs. La Ia[i,
punctajul maxim la Medicin` a fost de 937, la
Medicin` Dentar` de 880, iar la Farmacie de 862.

Ce trebuie s` fac` participan]ii
pentru buna desf`[urare a
procesului de alegere a locurilor
[i posturilor scoase la concurs
Pentru buna desf`[urare a procesului de
alegere a locurilor [i posturilor scoase la concurs,
candida]ii sau împuternici]ii acestora sunt ruga]i
s` aib` asupra lor un act de identitate în termen
de valabilitate [i s` poarte masc` medical`;
împuternici]ii vor avea asupra lor [i procur`

cu cele 6 universit`]i de medicin` [i farmacie
tradi]onale, claseaz` UMF Ia[i pe locul al II-lea
în ]ar`, dup` UMF Bucure[ti, pentru domeniile
Medicin` [i Medicin` Dentar`. Astfel, pentru
domeniul Medicin`, cel mai mare punctaj a fost
ob]inut de un candidat din Bucure[ti - 938, în
timp ce candidatul din Ia[i a fost la o diferen]`
de doar un punct, ob]inând 937 de puncte. Pentru
domeniul Medicin` Dentar`, un candidat de la
UMF Bucure[ti a ob]inut punctajul maxim, de
899 de puncte, urmat tot de un candidat din
Ia[i, cu 880 de puncte.

notarial`. Candida]ii sunt ruga]i s` respecte cu
stricte]e toate regulile [i circuitele create de
organizatori pentru accesul în sala în care se
organizeaz` reparti]ia. Nu poate fi dep`[it`
capacitatea s`lii, 50 de candida]i, [i va fi respectat`
distan]area impus` de organizatori! Accesul în
sala în care se organizeaz` reparti]ia se va face
în ordinea clasific`rii finale. Pe m`sur` ce candida]ii
au ales, p`r`sesc sala pe traseul indicat de
organizatori pentru a permite accesul urm`torilor
candida]i. Înso]itorii candida]ilor nu au voie s`
intre în sala de reparti]ie. Înso]itorii sunt ruga]i
s` respecte cu stricte]e indica]iile date de
organizatori/personalul de supraveghere.

Pentru evitarea aglomera]iei în
zona loca]iei de reparti]ie,
candida]ii sunt ruga]i s` se
prezinte la loca]ie cu maximum
1 or` înainte de ora estimat`
pentru a alege loc/post
Având în vedere condi]iile epidemiologice din
aceast` perioad`, pentru evitarea aglomera]iei în
zona loca]iei de reparti]ie, candida]ii sunt ruga]i
s` se prezinte la loca]ie cu maximum 1 or` înainte

de ora estimat` pentru a alege loc/post. Pentru
informarea candida]ilor, Ministerul S`n`t`]ii va pune
la dispozi]ia acestora în zilele reparti]iei un site
web public pe care pot urm`ri evolu]ia reparti]iei,
cu actualizare în fiecare minut. Potrivit Metodologiei
de concurs „Candida]ii sau împuternici]ii acestora
care nu sunt prezen]i la data, ora [i locul fixate
pentru alegerea postului ori a locului în specialitate
[i a Centrului de preg`tire pierd drepturile conferite
de concurs”. Candida]ii de la domeniul Medicin`
care doresc s` aleag` loc în specialitatea Chirurgie
oral` [i maxilo-facial`. În conformitate cu prevederile
Ordinului 1509/2008 cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, ace[ti candida]i trebuie s` de]in` licen]a
în Medicin` [i licen]a în Medicin` dentar`/stomatologic`.
La momentul alegerii vor prezenta obligatoriu
Comisiei de alegere cele 2 licen]e în original [i
copie sau copii legalizate ale celor dou` licen]e.
Copiile/copiile legalizate vor r`mâne la Comisie.

Rezultatele la concursul de
Reziden]iat, organizat de
Ministerul S`n`t`]ii, plaseaz`
Ia[ul pe locul al II-lea pe ]ar`

Potrivit Metodologiei de
concurs, alegerea unui loc sau
post este condi]ionat` de
ob]inerea unui punctaj minim
de promovare de 60 la sut` din
punctajul maxim
Potrivit Metodologiei de concurs, alegerea
unui loc sau post este condi]ionat` de ob]inerea
unui punctaj minim de promovare de 60 la sut`
din punctajul maxim realizat la nivel na]ional
pentru cele 200 de întreb`ri pentru fiecare
domeniu. Astfel, potrivit rezultatelor par]iale, la
Medicin` vor putea merge mai departe în etapa
a doua a Reziden]iatului - repartizarea
locurilor/posturilor - cei care au luat peste 562,8
de puncte, la Medicin` Dentar` - candida]ii cu
peste 539,4 de puncte, iar la Farmacie, cei care
au ob]inut peste 538,8 de puncte. Pentru aceast`
sesiune s-au înscris peste 2.100 de absolven]i ai
Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie din Ia[i.
Comparativ cu 2019, num`rul candida]ilor pentru
domeniul Medicin` a fost aproximativ acela[i 1.088, fa]` de 1.087, în timp ce pentru domeniul
Farmacie a crescut de trei ori - 360 fa]` de 127,
iar pentru Medicina Dentar`, de dou` ori: 668,
fa]` de 314.

Rezultatele la concursul de Reziden]iat 2020,
organizat de Ministerul S`n`t`]ii în parteneriat

Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Sentin]\ incendiar\, dat\ la Ia[i! Un agent cu
grade de [mecher a snopit `n b\taie un ie[ean,
`n sediul Poli]iei!
Sentin]` incendiar`, dat` la Ia[i! Un fost agent
a fost dat \n judecat` de Inspectoratul de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i, dup` ce un cet`]ean a fost
agresat. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei
R`duc`neni au admis \n parte ac]iunea formulat`
de IPJ cu Alexandru Gheorghiu. „Instan]a admite
în parte cererea de chemare în judecat` formulat`
de reclamantul IPJ Ia[i în contradictoriu cu pârâtul
Alexandru Gheorghiu. Oblig` pârâtul la plata c`tre
reclamant a sumei de 18.769,83 lei, reprezentând
desp`gubiri civile [i cheltuieli de executare.
Respinge, ca neîntemeiat`, cererea reclamantului
de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de
judecat`”, au afirmat judec`torii.

De unde a izbucnit scandalul
dintre IPJ Ia[i [i
Alexandru Gheorghiu
Conducerea IPJ Ia[i l-a dat \n judecat` pe
fostul agent Alexandru Gheorghiu pe 6 august
2020. Ini]ial, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
R`duc`neni [i-au declinat competen]a de solu]ionare
a litigiului c`tre Judec`toria Ia[i, \ns` dosarul a
fost \ntors. Reclaman]ii le-au cerut judec`torilor
s`-l oblige pe acest fost agent la plata unor daune
de peste 18.000 de lei. „Alexandru Gheorghiu a
fost angajat în cadrul Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i, în calitate de ajutor de [ef de post,
începând cu data de 1 august 2010 [i pân` pe

13 iulie 2016, când [i-a încetat raporturile de
serviciu prin demisie. Printr-o sentin]` penal` din
2017, pronun]at` de Tribunalul Ia[i, pârâtul a fost
condamnat pentru purtare abuziv` [i v`t`mare
corporal`. Acesta a fost obligat, în solidar cu al]i
doi inculpa]i [i cu Ministerul Afacerilor Interne,
prin Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i, în
calitate de persoan` responsabil` civilmente, s`i pl`teasc` p`r]ii civile C.P. suma de 50.000 de
lei, cu titlu de daune morale”, au afirmat cei de
la Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Ace[tia au mai afirmat c` C.P. a demarat
procedura de executare silit`, pentru suma de
50.000 de lei, împotriva Ministerului Afacerilor
Interne, prin IPJ Ia[i. „Suma final` achitat` a fost
de 56.309,50 lei, compus` din 50.000 de lei,
reprezentând debit principal, [i 6.309 lei, reprezentând
cheltuieli de executare. Astfel, partea ce îi revine
pârâtului din prezenta cauz` din aceast` sum`
este în cuantum de 18.769,83 lei”, au mai afirmat
cei de la Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Pe de alt` parte, Alexandru Gheorghiu, fost agent,
nu a formulat întâmpinare.
Pe 17 octombrie 2014, Alexandru Gheorghiu,
fost agent principal de Poli]ie, a fost acuzat, al`turi
de alte dou` persoane, de purtare abuziv` [i
v`t`mare corporal`. „Pe 8 august 2013, în jurul
orei 21:00, inculpa]ii au introdus-o for]at în incinta
Postului de Poli]ie pe persoana v`t`mat` C.P.,
unde i-au adresat injurii [i amenin]`ri, au lovit-o

cu pumnii, cu picioarele [i cu bastonul, au
imobilizat-o, aplicându-i c`tu[e la mâini [i legânduo de picioare, cauzându-i, conform certificatului
medico-legal, leziuni traumatice, respectiv fracturi
costale stângi, fracturi apofizice transverse,
pneumotorax stâng [i emfizem subcutanat cervicotoraco-abdominal, care au necesitat 40-45 zile
îngrijiri medicale. Inculpatul agent de Poli]ie
Alexandru Gheorghiu era încadrat în calitate de
agent de Poli]ie, iar, de la 1 septembrie 2012,
îndeplinea func]ia de agent [i ajutor [ef de post
la Postul de Poli]ie apar]inând Sec]iei V de Poli]ie
Rural` R`duc`neni”, au spus atunci procurorii.
Potrivit acestora, agen]ii au preluat partea
v`t`mat`, care se afla sub influen]a alcoolului [i
care profera injurii, [i au dus-o la Postul de

Poli]ie. Anchetatorii spun c`, acolo, partea v`t`mat`
a fost izbit` de un fi[et metalic, a fost lovit` în
mod repetat de cei trei agen]i, c`zând în urma
loviturilor primite. Mai apoi, victima a fost înc`tu[at`
la mâini, legându-i-se picioarele [i primind în
continuare lovituri de la cei trei agen]i. Persoana
v`t`mat` a declarat c` era b`tut` în reprize, fiind
udat` cu ap` când le[ina [i chiar sp`lat` de sânge
de c`tre agresori.
În urma procesului, Alexandru Gheorghiu a
fost condamnat pentru purtare abuziv` [i v`t`mare
corporal`. De asemenea, inculpa]ii au fost obliga]i
s` îi achite victimei daune de 50.000 de lei, în
solidar cu MAI, prin IPJ Ia[i.
Ciprian NEDELCU

Scene incredibile la Ia[i! Doi poli]i[ti
au fost ataca]i `n fa]a G\rii mari!
Un tân\r care d\dea o spargere
a `ncercat s\-i ]in\ la distan]\
Un ie[ean de 30 de ani a fost arestat dup`
ce a spart un magazin din zona G`rii. Anchetatorii
au spus c` \n clipa \n care a fost surprins \n
flagrant de poli]i[ti, ie[eanul a s`rit la ei cu o
foarfec`. |n cele din urm`, oamenii legii l-au
imobilizat pe individ [i l-au dus la audieri.
Astfel, recent, judec`torii au admis propunerea
de arestare formulat` de anchetatori.
„Instan]a admite propunerea de arestare
preventiv` formulat` de Parchetul de pe lâng`
Judec`toria Ia[i, privindu-l pe inculpatul Vasilic`
Postolachi, pentru ultraj (dou` infrac]iuni) [i
tâlh`rie calificat`. Dispune arestarea preventiv` a
inculpatului, pentru o perioad` de 30 de zile.
Dispune emiterea mandatului de arestare preventiv`
pe numele inculpatului. Respinge, ca neîntemeiat`,
cererea de luare a m`surii arestului la domiciliu,
respectiv a controlului judiciar, formulat` de c`tre
inculpat”, au precizat magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i. Decizia nu fost contestat` de
c`tre individ.

Vasilic` Postolachi, cercetat
pentru ultraj [i tâlh`rie
calificat`
Vasilic` Postolachi a intrat \n aten]ia oamenilor
legii \n seara de 14 noiembrie 2020. Conform
procurorilor din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i, \n seara respectiv`, patronul unui
magazin din zona G`rii a sunat la 112. B`rbatul
le-a spus poli]i[tilor c`, pe camerele de luat vederi
din unitate, se vede un b`rbat care sparge diverse
bunuri din interior. Oamenii legii s-au deplasat
la fa]a locului, unde l-au surprins \n interior pe
Vasilic` Postolachi. Agen]ii i-au spus individului
s` ias` din magazin, dar, când se \ndrepta c`tre
u[`, acesta a pus mâna pe o foarfec`, care se

afla pe o tejghea. Potrivit anchetatorilor, la ie[irea
din unitate, individul a \nceput s` \i amenin]e pe
poli]i[ti: „Dac` v` apropia]i de mine, v` tai!”

A intrat \n magazin pentru a-[i
„cump`ra” prenadez!
|n cele din urm`, agen]ii de Poli]ie au reu[it
s`-i imobilizeze bra]ele individului. |n momentul
\n care l-au pus la p`mânt, agen]ii l-au \nc`tu[at
pe Vasilic` Postolachi [i l-au dus la sec]ie pentru
audieri. Acesta le-a declarat oamenilor legii c` a
mers la magazinul respectiv pentru „a cump`ra”
prenadez, pe care voia s`-l inhaleze. Numai c` a
g`sit magazinul \nchis, astfel c` a decis s` intre
oricum \n unitate. Anchetatorii au ad`ugat c`
acesta a pus mâna pe o rang`, cu ajutorul c`reia
a spart un geam. Apoi, el a intrat \n unitate, unde
a \nceput s` distrug` diferite obiecte. |n plus,
ie[eanul a reu[it s` bage \n buzunare mai multe
recipiente cu prenadez, ]ig`ri, dar [i aproximativ
100 de lei, bani g`si]i \n casa de marcat.
Ghinionul individului a fost c`, \n magazin,
existau camere de luat vederi [i c`, \n timp ce
el era preocupat s` distrug` bunuri, a fost observat
de administratorul firmei.
Dup` producerea incidentului [i audieri, poli]i[tii
l-au preluat pe individ [i l-au transportat la Institutul
de Psihiatrie „Socola”, pentru efectuarea unei
expertize psihiatrice. Medicii care l-au consultat
pe Vasilic` Postolachi au constatat c` acesta a
avut discern`mânt \n momentul comiterii faptelor.
Astfel, procurorii au propus arestarea preventiv`
a acestuia, iar Judec`toria Ia[i a admis cererea.
Potrivit unor surse juridice, ie[eanul a mai fost
certat cu legea \n trecut, atât \n România, cât [i
\n Europa.
Drago[ SAVIN
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R\zboi pe terenurile din zona Bucium!
Se preg\te[te un tun imobiliar cu blocuri.
Un ie[ean, r\mas f\r\ p\mântul din curte, a
chemat Poli]ia
Costic` Aceocoi]ei, proprietar
al unui teren pe [oseaua
Bucium, \l acuz` pe vecin c`
nu a respectat limita de
proprietate. Ieri, muncitorii
s`pau de zor la funda]ia noului
gard. Reclamantul sus]ine c`
sunt interese imobiliare [i c`
se va construi un bloc. La fa]a
locului au ajuns [i echipaje ale
Poli]iei
Febra afacerilor din domeniul imobiliar \ncinge
spiritele \n zona Bucium. |n cursul zilei de ieri
s-a declan[at un scandal pe [oseaua Bârnova, nr.
27, la câteva minute de Hanul Trei Sarmale.
Costic` Aceocoi]ei, proprietarul a dou` case [i a
unui teren de 400 de metri p`tra]i la adresa
men]ionat`, s-a trezit cu o echip` de muncitori
\n propria curte, trimis` de vecinul Minodor
Cojocaru. Totul a pornit de la gardul mutat \n
interiorul propriet`]ii. Astfel, Costic` Aceocoi]ei
ar fi pierdut peste 100 de metri p`tra]i din
proprietate. „Sâmb`t` (21.11.2020- n.r.) au venit
muncitorii [i au \nceput s` sparg` bordura de
beton unde era gardul. Au \nceput s` sape gropi
chiar lâng` trotuarul din fa]a casei mele, ca s`
fac` un nou gard. L-au mutat câ]iva metri. Terenul

meu este pân` \n bordur`. Au luat din terenul
meu 113 metri p`tra]i. Canalizarea, utilit`]ile trec
pe terenul meu. Eu am fost [i la Prim`rie, mi
s-a spus s` ajung la o \n]elegere cu vecinul. Nu
mi se pare normal. S-a umblat la acte, la schi]e.
Nici m`car nu a venit cineva s` fac` m`sur`tori.
Titlul meu de proprietate nu a fost stricat. Arat`
clar c` terenul pe care au intrat ei este al meu.
Ei vor s`-l \mprejmuiasc` [i s`-l vând`. Vrea
cineva de aici s` fac` un bloc”, a declarat Costic`
Aceocoi]ei. La fa]a locului s-a prezentat [i un
echipaj mixt de Poli]ie, care a consemnat reclama]ia
proprietarului.

Prim`ria Ia[i recunoa[te
dreptul de proprietate al
familiei Aceocoi]ei
Recent, printr-o adres` transmis` de Prim`ria
Ia[i, a fost recunoscut dreptul de proprietate
pentru terenul de 400 de metri p`tra]i. „Prin
prezenta se adevere[te c` domnul Aceocoi]ei
Costic` figureaz` \nscris \n Registrul agricol al
municipiului Ia[i, pozi]ia 12, pe anul 2020, \n
calitate de proprietar, pentru terenul situat \n Ia[i,
str. {oseaua Bârnova, nr. 27, teren \n suprafa]`
total` de 400 de metri p`tra]i, situat \n tarlaua
166, având categoria de folosin]` arabil, amplasat
\n parcela 6902/1, intabulat \n cartea funciar` nr.
44.096, conform titlului de proprietate nr.
181.994/06.09.2007 [i a contractului de vânzare-

cump`rare nr. 2885/23.11.2004. Men]ion`m c`
acest teren nu apare \n eviden]ele noastre ca
fiind arondat”, se arat` \n r`spunsul municipalit`]ii.

Vecinii au invocat hotârârea
definitiv` a magistra]ilor ie[eni
La fa]a locului s-a prezentat [i Cristian Cojocaru,
fiul proprietarului. Acesta a su]inut c` terenul
apar]ine de drept familiei, asta [i \n baza unei
hot`râri judec`tore[ti definitive. „Eu sunt aici ca
s` supraveghez lucr`rile. Pot s` v` spun c` exist`
o hot`râre judec`toreasc`”, a spus mo[tenitorul
familiei Cojocaru. |ntr-adev`r, \n 2014, Curtea de
Apel Ia[i s-a pronun]at definitiv \n favoarea lui
Minodor Cojocaru. „Recuren]ii au fost obliga]i de
c`tre Tribunal s` lase \n deplin` proprietate [i

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

lini[tit` posesie reclaman]ilor suprafa]a de 631
mp, ca urmare a admiterii ac]iunii \n revendicare
[i nu ca o consecin]` a stabilirii liniei de hotar
pe amplasamentul stabilit de c`tre expertul tehnic,
\n baza actelor de proprietate ale p`r]ilor. Curtea
re]ine c`, prin adresa emis` de Oficiul de Cadastru
[i Publicitate Imobiliar` Ia[i, se atest` faptul c`
dimensiunile de pe conturul imobilului de]inut de
pârâ]ii recuren]i, conform documenta]iei tehnice,
nu corespund cu cele din fi[a suprafe]elor primite
\n proprietatea nr.691 care a stat la baza emiterii
titlului de proprietate 181994/1992. Curtea constat`
c` [i referirile recuren]ilor la prevederile art. 494
din Codul civil sunt ne\ntemeiate”, se arat` \n
decizia instan]ei. Cel mai probabil, lucr`rile vor
fi finalizate.
Ciprian BOARU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
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.

fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa 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
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
Vând cas` \n comuna
noi moderne, parter. Actele prin
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
notariat. Telefon: 0729921577.
nr.5, aproape de centru, din
mochete auto la domiciliu
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
1994, finalizat` la cheie. Anexe Program`ri, vizualizare [i
pentru birouri [i depozit situate
3 camere \n suprafa]` de 106
abonamente la telefon:
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.12mp, beci, 2 compartimente,
0745.973.088.
14 [i str. A. Panu. Rela]ii la
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

SERVICII 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
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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
|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
Societate comercial` angajeaz`
muncitori necalifica]i. Rel
suplimentare la tel:
0232/230.113 sau 0744/614.180
}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.

Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.

SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.
S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE 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.

Suha Mobila Ia[i, angaj`m
montator mobilier din PAL [i
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
MDF. Cerin]e: Montaj mobilier
1100 Euro, contact
PAL/ MDF. Experien]` de
Firm` serioas`, angajeaz`
0770.357607.
produc]ie sau montaj mobilier
croitor/croitoreas` pentru zona
PAL/ MDF/ lemn masiv constituie Societate comercial` angajeaz`
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
un avantaj. (salariu negociabil).
cazare (se poate alege \ntre
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
Oferim carte de munc`. Program
mai multe op]iuni) [i salarii
experien]`, pentru
8.00-16.00. Responsabilit`]i:
motivante. Cerem seriozitate.
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
monteaz` mobilierul în atelier;
Date de contact:
suplimentare la telefon
monteaz` mobilierul la clien]ii din
0721.791796.
0747270691.
Ia[i; lucreaz` ca operator pe
utilajele noastre. Salariul 1500 lei- Caut`m coleg` coafez` cu
ANGLIA – angajeaz` operatori
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
3000 lei. Permisul de conducere
depozit f`r` experien]` [i
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
[i orice form` de \nv`]`mânt
[oferi profesionisti C / C<E / D
Dacia. Salonul este situat la
terminat` cu data de 01.01.2013
/ D<E. Obligatoriu: englez`
prezint` un avantaj. Pentru detalii strada principal`. Pentru mai
conversa]ional. Telefon:
multe informa]ii suna]i la num`rul
contacta]i-ne telefonic:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
0787.627.228.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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 comercial, f`r` studii [i
experien]` precizate, ART
JUNKIE SRL. Rela]ii la:
0741793014;
decorjunkie@gmail.com.
Agent comercial, studii medii,
experien]` 1 an, SUMMASANA
SRL. Rela]ii la: 0757115646;
octav_filip@yahoo.com.
Agent de securitate, studii medii,
de preferat atestat, grupuri
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 turism, studii
superioare, abs.promo]ia 2019,
limba englez`, operare PC,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
0755.095280;
europatravel2003@yahoo.com.
Agent de vânz`ri, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Agent de vânzari, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez`, german`,
spaniol`, italian` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.România@hcl.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
experien]` 1-2 ani, permis categ
B, postul este pentru Ia[i,
NOBEL MED SRL. Rela]ii la:
0754300307;
office@nobelmed.ro;
hr@nobelmed.ro.
Ajutor buc`tar, studii
medii,experien]` 2 ani,persoane
din grupuri vulnerabile,
SUMMASANA SRL. Rela]ii la:
0757115646;
octav_filip@yahoo.com.
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Ambalator manual, studii medii/
cu experien]` 1 an, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.

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

Ambalator manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.

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

Animator socio-educational,
studii medi; cu/f`r` experien]`,
WIRAL PARTY SRL-D. Rela]ii la:
0740312386
raluca.tanasuca@gmail.com.

Confec]ionar ansamblor articole
din textile, f`r` studii precizate,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.

Animator socioeducativ, f`r`
studii [i experien]` precizate,
EVOZPARTY SRL. Rela]ii la:
0728324000.
Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Asistent manager, studii medii,
cu experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Asitent medical, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, CLINICA DE
PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii la:
0728171923;
criselend@yahoo.com.
Asistent medical, studii medii,
f`r` experien]`, concurs
20.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA SI FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, NEFF
CONSULTING SRL. Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com.
Buc`tar, persoan` peste 50 ani
disponibilizat` \n perioada st`rii
de urgen]`/ alert`, EXPRESSO
MARTINI SRL. Rela]ii la:
0754834278.
Buc`tar, studii medii, experien]`
1 an, REMAYENY SRL. Rela]ii la:
0742627378;
contacttrioconsulting@gmail.com
.
Calcatoreasa lenjerie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Coafor, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Coafor, studii medii, experien]` 1
an, II SPIRIDON MIHAELA. Rela]ii
la: 0745255223;
abyluc@yahoo.com.

la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate,posturile sunt pentru
Bucure[ti-Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.

Confec]ioner asamblor articole
din textile, 8 clase,experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.

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.

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.

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

Confec]ioner montator tâmpl`rie
cu vitraj izolant, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.

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

Confec]ioner tâmpl`rie aluminiu
[i mase plastice, 10 clase,
experien]` 2 ani, ZUPFINESTRE
SRL. Rela]ii la: 0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Consilier juridic, studii superioare,
f`r` experien]` precizata,
TERMO-SERVICE SA IA{I. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.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, studii medi; cu
experien]` min 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. 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.
Cosmetician, calificare,
BELLISSIMA TOP SALON BY
ELENA. Rela]ii la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
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.

Economist, studii superioare,
experien]` 1 an, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.
Economist, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician de \ntre]inere [i
repara]ii, studii medii, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, cu/f`r` experien]`,
SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.
Electrician \ntre]inere, studii
medii, cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

STA}IUNEA DE CERCETARE
PENTRU VITICULTURA {I
VINIFICA}IE. Rela]ii la:
0737508794;
statiunea_viticola_iasi@yahoo.co
m.
Faiantar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Femeie de serviciu, scoala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA DE
PROPRIETARI 339 TR I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CLINICA DE PNEUMOLOGIE
SRL. Rela]ii la: 728171923;
criselend@yahoo.com.

EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Gestionar depozit, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Infirmier`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, CLINICA
DE PNEUMOLOGIE SRL. Rela]ii
la: 0728171923;
criselend@yahoo.com.
Infirmier`, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, DEBEO JOBS SRL.
Rela]ii la: 0770606879;
0332/401106;
office@debeojobs.com.

Femeie de serviciu, f`r` studii [i
experien]` precizate, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.

Infirmiera, studii medii, atestat
infirmier`, f`r` experien]`
precizat`, HYGEEA
MEDICA&CARE SRL. Rela]ii la:
0749030613;
hygeeamc@yahoo.com.

Fierar betonist, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.

Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL. Rela]ii la:
0741057468.

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

Inginer CCIA, studii superioare,
experien]` 5 ani, BMS HOLDING
ENTERPRISE SRL. Rela]ii la:
0756648921;
bmsholdingenterprise@gmail.co
m.

Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
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.
Finisor, f`r` studii [i experien]`
precizate, posturile sunt pentru
Bucure[ti- Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frizer, calificare, BELLISSIMA
TOP SALON BY ELENA. Rela]ii
la: 0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Func]ionar informa]ii clien]i,
absolvent liceu, MX8 EXPRESS
AGENCY SRL. Rela]ii la:
0746709704;
danalehan@yahoo.com.

Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
Geograf, studii superioare, f`r`
Expert achizi]ii publice, studii
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
experien]` precizat`, ARCADIS
superioare, experien]` 3 ani,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Inginer CCIA, studii superioare,
f`r` experien]`/\ncep`tor/3-5
ani/5-10 ani, activ.se desf`soar`
pe [antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Inginer construc]ii civile, studii
superioare,experien]` 2 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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.
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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 mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare/cu experien]` 3 ani,
OMCO ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com
Inginer proiectant CFDP, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer sisteme electroenergetice,
studii superioare, cu/f`r`
experien]`, SMART ELECTRICAL
EQUIPMENT SRL. Rela]ii la:
0232242141; office@e-see.ro.

Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Instalator sanitar, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Manichiurist, L`c`tu[ confec]ii
metalice, studii medii,calificare,
f`r` experien]` precizat`, DAS
SRL. Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
cuno[tin]e desen tehnic, DEBEO
JOBS SRL. Rela]ii la:
0770606879; 0332/401106;
office@debeojobs.com.
L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, AGIP
PREST SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.

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

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CALORISAVE SRL. Rela]ii la:
0732946177;
calorisave@gmail.com.

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

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 5 ani, CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; info@chambon.ro.

Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.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.

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

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.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 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.

L`c`tu[ montator, studii medii,
experien]` 2 ani, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0740656265; office@chvcontainer.ro.
L`c`tu[ montator, studii medii/cu
experien]` 1 an, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.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.

Lucr`tor finisor pentru
construc]ii, studii medii, cu
experien]`, DAF TRADING
IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Lucr`tor gestionar, studii medii,
experien]` 3 ani, PLASTIC
&PAPER DISTRIBUTION SRL.
Rela]ii la: 0755116156;
office@vacuum-bags.ro.
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, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
calificare, BELLISSIMA TOP
SALON ELENA. Rela]ii la:
0742685232;
elena_iv86@hotmail.it.
Manipulator marfuri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
QUALITY GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Manipulator marfuri, studii medii
[i experien]` precizate, ROMTEC
AUSTRIA SRL. Rela]ii la:
0332/808730; 0232/227054.
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 utilaj, studii de
specialitate, experien]` 3 ani,
CONEST SA. Rela]ii la:
0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Mecanic utilaj, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
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.

Lucr`tor comercial, studii medii,
cu experien]`, persoan` peste
45 ani, PUB EXPRESS SRL.
Montator subansamble, studii
Rela]ii la: 0734098888;
medii, experien]` 6 luni, M&D
contact@pubexpress.ro.
RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

0742398450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Muncitor subansamble, studii
medii, experien]` precizat`,
CHIRILA N {I FII SRL. Rela]ii la:
0760806325;
catalin_9iunie@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an, ART
DIZAIN FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, CATYAX
CONSTRUCT. Rela]ii la:
0747419092;
vas_ro@yahoo.com.
Muncitor necalificat, studii
medii,cu experien]`, DAF
TRADING IMPEX SRL. Rela]ii la:
0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, studii
gimnaziale, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, GPL
SERVICE AUTOFICINA SRL.
Rela]ii la: 0741057468.
Muncitor necalificat, studii medi;
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, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
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`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, experien]` 1 an,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0755084856;
contact@primaconstruct.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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.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 \ntre]inere
drumuri [i poduri, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Muncitor necalificat la
ansamblarea [i montarea
pieselor, 10 clase, f`r`
experien]` precizat`,
ZUPFINESTRE SRL. Rela]ii la:
0720003777;
dragos.ignea@zupfinestre.ro.
Operator CNC, studii medii/cu
experien]` 2 ani, OMCO
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Operator confec]ii, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
STEFANA SRL. Rela]ii la:
0232241127;
stefanaprotec@gmail.com.
Operator cur`]enie, studii
generale. f`r` experien]`
precizat`, CONFDAS SRL. Rela]ii
la: 0751171121;
gecocuratenie@gmail.com.
Operator la fabricarea
conservelor din legume sau
fructe, f`r` studii [i experien]`
precizate, TRANZITPOL. Rela]ii
la: 0737065016;
tranzitpol@yahoo.com.
Operator mase plastice, f`r`
studii [i experien]` precizat`,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.
Otelar, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, QUALITY
GRANIT SRL. Rela]ii la:
0741717921;
qualitygranit@yahoo.com.
Optometrist, studii superioare,
experien]` 2 ani, GLANCE
OPTICAL SRL. Rela]ii la:
0736029018.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la:0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare,f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Reprezentant comercial, f`r`
studii precizate, experien]` 1 an,
GLANCE OPTICAL SRL. Rela]ii
la: 0736029018.
Reprezentant comercial, f`r`
experien]` precizate,
NEOHEALTH MED SRL. Rela]ii
la: 0259/476818; 0728240480;
info@neohealthmed.ro.
Reprezentant comercial, studii
superioare, experien]` 3 ani,
PLASTIC & PAPER
DISTRIBUTION SRL. Rela]ii la:
0755116156; office@vacuumbags.ro.
Responsabil proces, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Sp`l`tor manual, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
CROSS WORK SRL. Rela]ii la:
0232/242811; office@edurom.ro.
Secretar, studii superioare, f`r`
experien]`, operare PC avansat,
limba francez`, concurs
20.11.2020, UNIVERSITATEA DE
MEDICINA {I FARMACIE
GRIGORE T.POPA. Rela]ii la:
0232/301670;
cristinakantor@umfiasi.ro.
{ef santier, studii superioare,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA. Rela]ii la:
0770760331;
aphr.office@gmail.com.
Sofer, studii medii, cu experien]`,
GEODEZICA LAND SURVEY
SRL. Rela]ii la: 0742118599;
geodezica2012@yahoo.com.
{ofer, f`r` studii [i experien]`
precizate, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
{ofer de autoturisme [i
camionete, studii medii,

experien]` 3-5 ani, IVROMIL
SRL. Rela]ii la: 0746499225;
ivromilsrl@gmail.com.

CATYAX CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0747419092;
vas_ro@yahoo.com.

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

Tâmplar universal, studii medii,
experien]` 1 an, FEROM SRL.
Rela]ii la: 0744517536;
office@mobilaferom.ro.

Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.

Tâmplar universal, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
KARMIC WOOD SRL. Rela]ii la:
0748021871;
mihaimihalache@panourilemn.ro.

Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.

Tâmplar universal, studii
generale/medii/profesionale; cu
/f`ra experien]`,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.

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

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

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

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

Sudor, studii medii, experien]` 5
ani, CHAMBON SRL. Rela]ii la:
0332/418701; 0332/418702;
info@chambon.ro.
Sudor, studii de specialitate,
experien]` 5 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
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, studii medii/cu experien]`
1 an, OMCO ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 232232303;
personal.ro@omcomould.com.
Sudor, studii medii, experien]` 1
an, PRIMA CONSTRUCT SRL.
Rela]ii la: 0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
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.
Sudor flacara de gaze, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
0728088881; lavifaniasi@yahoo.com.
Tâmplar, scoal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.

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.
Vânz`tor, studii minime, f`r`
experien]` precizate, SIVA PATIR
SRL. Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.
Vânz`tor ambulant, studii
minime, f`r` experien]`
precizata, SIVA PATIR SRL.
Rela]ii la: 0771703383;
sivapatir.office@gmail.com.
Vopsitor, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0755084856;
contact@primaconstruct.ro.
Vopsitor auto, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, COMPLETE
AUTO PAINT SRL. Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om.
Zidar, f`r` studii precizate,
experien]` 1 an, ART DIZAIN
FOREVER SRL. Rela]ii la:
0743157463;
hutanumadalina89@gmail.com.
Zidar, studii de specialitate,
experien]` 3 ani, CONEST SA.
Rela]ii la: 0232/230694;
office@conestiasi.ro.
Zidar, studii medii, cu experien]`,
DAF TRADING IMPEX SRL.
Rela]ii la: 0743351585;
lauraresum@yahoo.com.
Zidar, studii medii, calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Zidar, f`r`
studii/profesionale/liceal, f`r`
experien]`/ \ncepator/3-5 ani/510, activ. se desf`[oar` pe
[antierele din Germania, RC
BETON BAU SRL. Rela]ii la:
0757365804;
rcbetonbau.resurseumane@yaho
o.com.
Zidar, f`r` Zidar, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Timi[oara, PROJECT
CONSTRUCT DRAGOMIR SRL.
Rela]ii la: 0742487190;
0755682259.
studii [i experien]` precizate,
WOODEN&ROOFING SRL.
Rela]ii la: 0742129778;
0721409622; 0772169364;
irina.atudorei@gmail.com.
Zidar-Faiantar, studii
generale/medii;cu/f`r`
experien]`, DEBEO JOBS SRL.
Rela]ii la: 0332401106;
office@debeojobs.com.

NOTIFICåRI
Deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`
împotriva S.C. OMORFOS S.R.L,
cu sediul social în Ia[i, Str.
Orientului nr. 14, bl. 801, sc. C,
et.3, ap 11, jud. Ia[i,
J22/2643/2008, CUI 24409267,
prin Sentin]a Civil`
729/04.11.2020 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, în dosarul nr.
4415/99/2020 (144/2020).
Debitorul are obliga]ia s` predea
lichidatorului judiciar actele
prev`zute de art. 67 alin. 1 din
Legea 85/2014, în termen de 10
zile de deschiderea procedurii.
Termenul pentru înregistrarea
cererii de crean]e 18.12.2020.
Cererea va fi legal timbrat` [i
calculat` pân` la data
04.11.2020. Termen verificare
crean]e, întocmire, publicarea
tabelul preliminar 29.12.2020.
Termen afi[are tabel definitiv de
crean]e 22.01.2021. Termen
pentru continuarea procedurii
03.03.2021. Prima Adunare a
Creditorilor va avea loc la adresa
Ia[i str. Ovidiu nr. 4A, sc. B, et. 1
ap. 5. în 28.12.2020 ora 10.
Ordine de zi: confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia, alegerea
comitetului creditorilor,
desemnarea pre[edintelui
comitetului creditorilor. În
25.11.2020 ora 12,00 este
convocat` Adunarea General`
Extraordinar` a Asocia]ilor S.C.
OMORFOS S.R.L la adresa din
Ia[i str. Ovidiu nr. 4A, sc. B, et. 1
ap. 5 (interfon 205) pentru to]i
asocia]ii înregistra]i la ORC.
Ordine de zi: 1. Desemnarea
administratorului special al S.C.
OMORFOS S.R.L.

Subscrisa ACORD S.P.R.L. Iasi,
notific` deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei [i
intrarea \n faliment a societ`]ii
debitoare S.C. ECO NATY
COMPANY S.R.L., CUI
Tâmplar universal, studii medii,
Zidar, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT 31086630, cu numar de
f`r` experien]` precizata,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

înregistrare la Registrul
Comertului J22/61/2013, cu
sediul în Iasi, Str. Marta nr. 26,
mansarda, cam.8, Jude]ul Ia[i,
conform Incheierii Civile nr.
716/CC din 28.10.2020,
pronun]at` de c`tre Tribunalul
Ia[i/Judecator Sindic în Dosarul
nr. 7420/99/2019 (nr. vechi
273/2019). Termene: 14.12.2020
pentru depunerea cererilor de
crean]e; 24.12.2020 termen
pentru verificarea crean]elor,
\ntocmirea [i publicarea Tabelului
Preliminar al crean]elor de c`tre
lichidatorul judiciar; 10.02.2021
termen pentru publicarea
Tabelului Definitiv de crean]e;
10.02.2021 termen pentru
continuarea procedurii,
21.12.2020, la ora 1200, prima
[edin]a a Adunarii Creditorilor la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Decebal nr. 22A, bl. Z8,
sc. A, et. 1, ap. 8, cu ordinea de
zi: alegerea comitetului
creditorilor [i desemnarea
pre[edintelui acestuia,
confirmarea lichidatorului judiciar
[i stabilirea remunera]iei
acestuia, avansarea de c`tre
creditori a sumelor de bani
corespunzatoare derularii
procedurii, conform Art. 174 din
Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolven]ei [i de insolven]`.

CONVOCåRI
S.C.C.de gradul 1CONSUMCOOP Andrieseni cu
sediul \n sat [i comuna
Andrieseni, jude]ul Ia[i,
\nmatriculata la ORC Ia[i sub nr.
C22/ 5 / 2005, CUI : 15572450 ,
vinde prin licita]ie public`, spa]iul
comercial Magazin Mixt Spineni
situat \n sat Spineni comuna
Andrieseni. Licitatia va avea loc
pe data de 07.12.2020, ora
10.00 [i se va ]ine la sediul
UJCC Ia[i din mun. Ia[i str.
Sf.Lazar nr. 39-41, telefon:
0232/230548.

CONDOLEAN}E

U

Când o fiin]` apropiat`
nou` pleac` pentru
totdeauna, abia atunci ne
d`m seama cu durere \n suflet c`
suntem ni[te bie]i muritori.
Colectivul Direc]iei Sanitar
Veterinare [i pentru Siguran]a
Alimentelor (DSVSA) deplânge
moartea celui care a fost
doctorul GHEORGHE
DUMINICA, fost director al
institu]iei! Un profesionist de o
valoare incontestabil`, doctorul
Duminic` a fost un reper pentru
genera]ii \ntregi de medici
veterinari, contribuind din plin la
dezvoltarea DSVSA. Acum
suntem cu to]ii mai s`raci f`r`
experien]a lui, f`r` buna lui
dispozi]ie care nu l-a p`r`sit
pân` la ultimele clipe din via]`.
Dumnezeu s`-i dea odihna cea
ve[nic`, iar copiilor lui s` le dea
t`ria de a trece prin aceast` grea
\ncercare. |i vom p`stra ve[nic
amintirea! Dr. Gabriel Ciobanu,
director executiv DSVSA Ia[i.
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Dinamo ıde España‰, din nou
vedet\ negativ\ în AS:
ı˝ncepe dezintegrarea!‰
Situa]ia de la Dinamo este din nou subiectul unui articol
amplu din presa spaniol`. Cotidianul AS scrie pe larg despre
problemele cu care se confrunt` juc`torii afla]i sub comanda lui
Cosmin Contra.
Sub titlul „Începe destr`marea versiunii spaniole a lui Dinamo!”,
jurnali[tii iberici sus]in c` echipa la care evolueaz` mul]i compatrio]i
de ai lor este în „pragul dezintegr`rii”.

AS analizeaz` situa]ia de la Dinamo: „Borja
Valle i-a ar`tat obrazul lui Cortacero!”
„Pablo Cortacero a dat asigur`ri c` va achita datoriile. Dar,
din cauza promisiunilor neonorate, fizioterapeutul Jesus Arco [i
preparatorul fizic George Neagu au decis s` p`r`seasc` clubul.
Confrunta]i cu o situa]ie critic`, mai mul]i fotbali[ti vor s`-i imite.
Cortacero anun]ase c` banii vor intra în conturile juc`torilor [i
angaja]ilor de la club p n` pe 17 noiembrie, dar nu s-a ]inut de
cuv nt”, scriu ziari[tii spanioli.
„Iar fotbali[tii au reac]ionat. Borja Valle a f`cut-o chiar pe
gazon, c nd dup` unul dintre golurile marcate, s-a îndreptat spre
o camer` TV [i a ar`tat obrazul. Un gest care îl avea ca destinatar

pe Cortacero”, mai scriu spaniolii de la AS, care noteaz` c` fostul
juc`tor de la Deportivo a reu[it [i un assist în meciul cu FC
Voluntari.

Mesajele lui Borja Valle [i Isma Lopez
Jurnali[tii iberici dezv`luie c` fostul juc`tor de la Deportivo
la Coruna a publicat apoi [i un mesaj de adio fa]` de fizioterapeutul
spaniol care a plecat de la Dinamo. „|i spun adio unui alt prieten,
e trist ce se înt mpl` în fiecare zi, asta ne doare cel mai tare”,
au fost cuvintele lui Borja Valle. Iar acestea au fost completate
de reac]ia altui coechipier, Isma Lopez: „Ce ru[ine! Baft` tuturor
prietenilor!”
AS mai precizeaz` c` „juc`torii, antrenorii [i al]i angaja]i sunt
nepl`ti]i de 3 luni [i jum`tate. Cei care erau dinainte la echip`
au primit banii pentru o lun` [i jum`tate, pentru a nu depune
memorii s` devin` juc`tori liberi. Dar sunt persoane din club
care au aproape jum`tate de an f`r` s` fi primit vreun salariu”.
Nu e prima oar` c nd spaniolii scriu despre situa]ia critic` de
la Dinamo. La începutul s`pt`m nii, publica]ia La Voz de Galicia
dezv`luia „calvarul” prin care trec ibericii de la forma]ia din {tefan

„Transferul obligatoriu” pentru Barcelona
se face! Juc`torul a spus: „Da!”
Barcelona traverseaz` o perioad` dificil`
în La Liga, unde ocup` abia pozi]ia a 12a în clasament, cu 11 puncte acumulate în
8 meciuri. Pe l ng` criza de rezultate,
catalanii se confrunt` [i cu mari probleme
de efectiv, mai ales în defensiv`. Gerard
Pique s-a accidentat în meciul cu Atletico
Madrid, pierdut de Barcelona cu 0-1, [i va
lipsi dou` luni de pe teren. Umtiti [i Araujo
sunt [i ei accidenta]i, astfel c` Ronald
Koeman mai are o singur` variant` de
funda[ central în lot: Lenglet. Sergi Roberto,
care mai putea fi for]at pe acest post, va
lipsi [i el între 2 [i 4 s`pt`m ni.
În aceste condi]ii, Barcelona va negocia
de urgen]` transferul unui funda[ central,
iar alesul este Eric Garcia, de la Manchester

City. Fotbalistul de 19 ani a fost principala
]int` a Barcelonei [i în perioada de mercato
din var`. Catalanii nu au c`zut de acord
cu cei de la Manchester City asupra sumei
de transfer, îns` preg`tesc un nou „asalt”.
Eric Garcia, „transferul obligatoriu” pentru
Barcelona, titreaz` Sport pe prima pagin`.

Eric Garcia s-a în]eles cu
Barcelona: negocieri cu
Manchester City
Funda[ul central de 19 este hot`r t s`
p`r`seasc` clubul de pe Etihad, chiar dac`
Pep Guardiola a declarat c` încearc` s` îl
conving` s` revin` asupra deciziei. Eric
Garcia s-ar fi în]eles deja cu Barcelona [i

va reveni, în iarn`, la clubul care l-a format.
R`m ne doar ca Barcelona [i Manchester
City s` se pun` de acord asupra sumei de
transfer. „Sunt foarte fericit! {tiu c` a vrut
s` plece, dar va r`m ne [i poate reu[im
s`-l convingem anul acesta s`-[i prelungeasc`
contractul cu noi. E un b`iat foarte stabil
în multe, multe lucruri [i suntem foarte
ferici]i!”, a spus recent Guardiola.
Eric Garcia a fost „[colit” la celebra
academie a Barcelonei, La Masia, dar a
plecat în 2017 la juniorii lui Manchester
City. În 2019, Pep Guardiola l-a promovat
la echipa mare, iar, în primul s`u sezon, a
prins 13 meciuri în Premier League. Barcelona
a încasat 1,7 milioane de euro pentru
transferul lui Garcia la Manchester City.

cel Mare [i planul lor de a sc`pa din Rom nia. Acum, 6 juc`tori
spanioli sunt la Dinamo: Borja Valle, Isma López, Tomás Mejías,
Juan Cámara, René [i Aleix García.
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR

ANUN}
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
Str. ZORILOR, nr. 11, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
“CRISTAL NETWORK” S.R.L, în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare,coroborat cu prevederile Codului
Procedură Civilă, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE
Nr.Crt.; Mijloc fix; Valoare de lichidare (RON, fără TVA)
1
Autoutilitară Dacia
5.650,00
2
Autobasculantă 16t
15.000,00
TOTAL
20.650,00
Preţul de pornire al negocierii directe este cel mai bun preţ
oferit de potenţialii cumpărători, dar nu mai puțin de 50% din
pretul determinat în urma Raportului de Evaluare, conform
Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor
din data de 08.08.2012. Potenţialii cumpărători pot depune
oferte până la data de 11.01.2021, la sediul lichidatorului judiciar,
în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de
Sarcini. Garanţia de participare la negociere este în valoare
de 10 % din preţul iniţial de evaluare, sumă ce va fi depusă în
contul de lichidare al debitoarei, nr.:RO05RZBR0000060014497341,
deschis la Raiffeisen Bank-Suc.Iași. Vizitarea şi prezentarea
bunurilor mobile se va efectua doar în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în
prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.
Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru
participarea la negociere. Detalii privind documentaţia necesară
în vederea participării la negociere şi condiţiile de negociere
şi de selecţie a ofertelor sunt expuse în Caietul de Sarcini ce
conţine Regulamentul de valorificare prin negociere directă
şi care poate fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar.
Preţul caietului de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr.:
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la tel.:
0733/683.702, mail: vanzari@lrj.ro.

www.bzi.ro îți spune în timp real ce se întâmplă în Iași, în țară și în lume
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Povestea impresionant\ a unui informatician de succes!

Bursa bârfelor

A tr\it `n s\r\cie, dar a ajuns
la performan]\ pentru c\ a
`nv\]at zi [i noapte! Niciun
alt IT-ist din Ia[i nu-i poate
lua acum locul

Unde nu e bun sim] e foame
mare de lovele: ce sunt unii \n
stare s` fac` pentru câteva parale!
Babetele bârfitoare \ncep edi]ia de ast`zi \n for]`, cu un nene
care se d` mare historic, pre numele s`u Hadrian Cioflingaru.
Gurile rele spun c` musiu Cioflingaru a sim]it miros de lovele pe
la cej`u [i, chiar dac` n-are nicio treab` cu enstetu]iunea aiasta,
endevidu’ a \nceput s` se bage-n sam` pe acolo. Zice-se c`
Cioflingaru a \nceput s` trimit` t`t felu’ de propuneri pe la cej`u,
propuneri referitoare la eventuale dot`ri la fosta cas` a lui Alecsandri,
din buricu’ târgului. |n fapt, imobilul respectiv are o istorie trist`
\n spate, iar marele historic vrea s` profite de treb[oara aiasta [i
caut` s` ob]in` [i el ne[te lovele pe spinarea celor oropsi]i acu’
vreo opt decenii pe acolo! Acu’, babetele bârfitoare au mai v`zut
pren târg unii c`rora le-a fost extirpat bunul sim] la na[tere, dar
unii care s` nu aib` nici ru[ine, nici bun sim], nici cei 7 ani[ori
de pe la domiciliu...

Cine se preg`te[te de „tunuri”
\nainte de a fi m`tr`[it din
enstetu]iune!
|n continuare, babetele bârfitoare v` prezint` una despre un
[`f de pre la o enstetu]iune din târg, pre numele s`u Ionic`
Nistoric`. Gurile rele spun c`, \nainte de a-[i lua boccelu]a [i de
a pleca, musiu Nistoric` vrea s` mai trag` ne[te „tunuri”. Mai
egzact, zice-se c` [`ful de pre la Agen]ia de Anim`luri vrea neap`rat
s` \l bage \n enstetu]iune pe un nepot de-al s`u, pre nume
Mirciulic`, care chipurile are ne[te studii juridice. Numai c` musiu
Nistoric` nu vrea s` afle nimeni, dar nimeni c` Mirciulic` al lui
a lucrat la o firm` privat`, de unde a cam plecat cu scandal!
Babetele bârfitoare nu [tiu dac` \i va ie[i sau nu pasien]a lu’
Nistoric`, dar b`nuiesc c` nu e singurul de pren târg care st` cu
b`g`jelu’ la u[` [i face planuri \nainte de a fi m`tr`[it! |n orice
caz, vom sta cu ochii pe enstetu]iune ca pe butelie [i v` vom
]ine la curent cu privire la deznod`mânt!

Dup` ce a pierdut alegerile, a
vrut s` \i pun` pe to]i pe toac`
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` prezint` una care
dac` n-ar fi amuzant`, ar putea fi trist` r`u de t`t! Oamenii r`i
spun c`, dup` ce a pierdut alegerile, fosta prem`ri]` Aiurica Obuz
a fost sup`rat` foc pe t`]i cei den prem`rie care au s`pat-o,
chipurile. A[a c` madama ar fi mers ]int` la preot [i i-ar fi dat
o list` cu persoane de trecut pe toac`. Numai c` slujitorul Domnului
s-a prins de schem` [i a cam urecheat-o pe fosta prem`reas`,
spunându-i c` nu-i bine ce face, c` o vede Doamne-Doamne! Eh,
ce s`-i faci?! Unii [tiu numai s` câ[tige! Când pierd, dau vina pe
t`t satul!

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE COMPLEXE,
Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Poveste cum rar mai \ntâlne[ti. Vlad Anghelu[ este student \n anul
al doilea la Facultatea de Informatic` din cadrul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. Tân`rul informatician de 20 de ani are rezultate
excelente la \nv`]`tur`, de[i via]a nu i-a fost tocmai u[oar`. Pân` la
aceast` vârst`, ie[eanul are un palmares impresionant, fiind implicat
\n zeci de activit`]i extra[colare, dar [i concursuri na]ionale. Fiind doar
un copil de 13 ani, dintr-o familie modest` din satul Tansa, comuna
Belce[ti, jude]ul Ia[i, nu erau [anse ca familia lui s` \[i permit` s` \l
sus]in` financiar la un liceu din ora[. Atunci a fost preluat de c`tre
Centrul de Excelen]` Bucium. Tân`rul \[i dore[te s` aib` o carier` de
succes \n domeniul IT-ului [i s` urmeze studiile post-universitare astfel
\ncât s` ajung` printre cei mai buni din domeniu.

De[i tr`ia \n condi]ii grele,
a fost mereu un elev de nota 10
Ie[eanul Vlad Anghelu[ a fost admis la Centrul de Excelen]`
Bucium din cadrul DGASPC Ia[i, când se afla \n clasa a VII-a, [i de
atunci a reu[it s` \[i \ndeplineasc` tot ceea ce [i-a propus. Rezultatele
foarte bune la \nv`]`tur` [i premiile câ[tigate la concursuri na]ionale
nu au trecut neobservate. Familia tân`rului este una modest`, \ns`
l-a \ncurajat mereu s` \nve]e cât mai bine. Totu[i, nu [i-ar fi permis
s` \l sus]in` financiar la un liceu din municipiul Ia[i, \ns`, din fericire,
tân`rul a devenit beneficiar al Centrului de Excelen]` Bucium care
sus]ine copii cu performan]e [colare. Astfel, a ajuns la un liceu din
Ia[i unde a \nv`]at zi [i noapte pentru a-[i \ndeplini dorin]a cea mai
mare, aceea de a ajunge la Facultatea de Informatic`.
„Am ajuns la centrul de Excelen]` \n clasa a VII-a, la vârsta de
13 ani. Am fost admis la acest modul de excelen]` datorit` rezultatelor
pe care le ob]inusem la Belce[ti, cum ar fi: participare la concursuri
na]ionale de fizic`, medii mari ob]inute la [coal`, terminasem clasa
a VI-a cu media general` 10. ?i dat fiind faptul c` situa]ia material`
de acas` nu mi-ar fi permis s` studiez \n Ia[i, mi s-a propus s` fiu
sus]inut de c`tre DGASPC Ia[i pentru a-mi continua studiile la un
nivel cât mai bun”, a povestit Vlad Anghelu[, studentul ie[ean sus]inut
de Centrul de Excelen]` Bucium din Ia[i.
Din primul an de liceu, Vlad Anghelu[ a descoperit pasiunea
pentru informatic`. Cu ajutorul profesorului de informatic` pe care

l-a avut ca diriginte la Colegiul Na]ional „Emil Racovi]`” din Ia[i,
tân`rul deja \[i stabilise drumul s`u pe mai departe: o carier` \n
domeniul IT. De[i este \nc` \n anul doi de facultate, ie[eanul \[i
dore[te s` urmeze [i studii post-universitare \n domeniul ales.
„Am ales aceast` specializare deoarece de mic am fost atras mai
mult de [tiin]ele exacte, ceea ce m-a determinat s` aleg s` fac liceul
la Colegiul Na]ional «Emil Racovi]`», Matematic`-Informatic`. Acolo,
dirigintele [i profesorul meu de informatic` m-a f`cut s` \mi plac`
foarte mult aceast` disciplin` [i practic decizia \n privin]a facult`]ii
pe care vreau s` o urmez a fost luat` \nc` din clasa a IX-a. Deocamdat`
\nc` nu am planuri pe termen lung, acum doresc s` m` axez pe
absolvirea facult`]ii [i apoi s` m` \nscriu la master [i s` \mi g`sesc
\n paralel un job \n domeniul IT, ca atunci când voi termina [i
masterul s` pot avea o idee foarte clar` despre ce o s` vreau s`
fac”, a mai explicat tân`rul informatician.

Cele mai mari reu[ite pentru tân`r sunt
rezultatele la examenul de Bacalaureat [i
admiterea la facultatea dorit`
Faptul c` a reu[it s` ob]in` rezultate mari la examenul de
Bacalaureat [i c` a fost admis la Facultatea de Informatic` reprezint`
pentru ie[eanul Vlad Anghelu[ dovada clar` c` orice \[i propune
poate fi atins. Nu uit` \ns` de importan]a pe care a avut-o pentru el
admiterea la Centrul de Excelen]` Bucium, acolo unde a reu[it s`
se dezvolve educa]ional a[a cum [i-a dorit.
„Sincer, faptul c` am ajuns la acest centru a \nsemnat un plus
de motiva]ie s` ajung o versiune cât mai bun` a mea. Deoarece erau
mereu persoane care credeau \n poten]ialul meu [i pe care nu voiam
[i nu vreau s` le dezam`gesc, m-am dezvoltat pe mai multe planuri.
Pe lâng` partea [colar`, am fost implicat \n cadrul centrului \n
prezentare de spectacole, youth exchange Erasmus, cor de colinde,
acestea fiind doar câteva dintre activit`]ile extra[colare la care am
luat parte”, a mai povestit Vlad Anghelu[.

Vlad mai are doi fra]i sus]inu]i de Centrul
de Excelen]`, ambii tineri de succes
Vlad Anghelu[ nu este singurul copil al familiei din satul Tansa,
comuna Belce[ti, jude]ul Ia[i cu rezultate foarte bune la \nv`]`tur`.
Tân`rul informatician mai are doi fra]i care au reu[it s` fie admi[i
la Centrul de Excelen]` Bucium. Cel mai mare frate al ie[eanului de
20 de ani este absolvent al specializ`rii Infomatic` Economic`, iar
sora mai mic` este student` \n anul 1 la specializarea Comunicare
[i Rela]ii Publice.
„Familia mea mereu a fost al`turi de mine [i m-a \ncurajat s` \mi
g`sesc un drum al meu [i s` merg pe acesta. Apreciez la ai mei c`
niciodat` nu mi-au impus s` fac ceva doar pentru c` a[a vor ei sau
a[a cred ei c` e mai bine, ci din contr`, m-au sus]inut \n alegerile pe
care le-am f`cut. Fratele meu a terminat Informatic` Economic` [i sora
mea este \n anul 1 la Facultatea de Filosofie [i ?tiin]e Social-Politice,
specializarea Comunicare [i Rela]ii Publice. Eu [i sora mea \nc` suntem
\n sistemul de protec]ie al Centrului de Excelen]` Bucium, iar fratele
meu s-a externat [i acum lucreaz` [i se \ntre]ine singur. Cât despre
sora mea, pot spune c` de asemenea a avut rezultate foarte bune,
printre care [i participare la Olimpiada Na]ional` de Geografie”, a mai
precizat tân`rul beneficiar al Centrului de Excelen]` Bucium.

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

