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Firma din Iași care oferă cele mai
mari salarii angajaților. Muncitorii
au venituri mai mari decât în restul
României, iar șefii sunt plătiți
și cu 8.000 de euro pe lună
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Isteria
COVID-19 a fost
demontată de
sociologii ieșeni!
eveniment

2

O serie de date apărute recent au ajuns să
schimbe toată situația generată de COVID-19
în județul Iași. Decesele înregistrate în județ
pe parcursul anului 2020 sunt aproape ca
cele de anul trecut, când Iașul nu era lovit de
nicio pandemie. Situația cazurilor de la
nivelul județului Iași arată o situație...

Milionarul de expres 16 El este tânărul de care o
la bloc! Imagini cu adolescentă s-a îndrăgostit nebunește
imperiul lui
și a acceptat să-i satisfacă cele mai
Constantin Samson, nebunești derapaje
regele transporturilor Un tânăr în vârstă de 20 de ani a ajuns
în pușcărie după ce a comis mai multe
din Iași!
actualitate 9

infracțiuni. Nu le-a comis de fiecare
dată singur. O adolescentă s-a
îndrăgostit de el și a acceptat să
participe la derapajele sale, chiar dacă
și-a pus libertatea în joc

Constantin Samson este cel mai mare
transportator din Iași. În urmă cu câțiva ani a
investit milioane de euro în înființarea unei
noi baze, în apropierea fostei fabrici Avicola.
Din cauza pandemiei, omul de afaceri este
dipus să vândă microbuzele din flotă

Caravana IRO și-a sistat
activitatea din cauza pandemiei de
COVID-19! Localitățile în care
urmau să meargă medicii sunt sub
cod roșu de infectare cu coronavirus
social
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Până și ochii medicilor de la
„Sfântul Spiridon” au lăcrimat când au
aflat de ce a ajuns acest tânăr în pragul
comei alcoolice
Un tânăr de 30 de ani a ajuns de
urgență la spital după ce a băut 1
litru de țuică. Mama lui, cea pe
care o iubea cel mai mult, l-a
lăsat la orfelinat și nu l-a mai
căutat. La 14 ani bunica l-a luat
acasă și după doi ani bătrâna
s-a stins și a rămas singur
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Isteria COVID-19 a fost demontat\
de sociologii ie[eni! Raportul
devastator despre decesele din
jude] a fost publicat
O serie de date ap`rute recent au ajuns s`
schimbe toat` situa]ia generat` de COVID-19 \n
jude]ul Ia[i. Decesele \nregistrate \n jude] pe
parcursul anului 2020 sunt aproape ca cele de anul
trecut, când Ia[ul nu era lovit de nicio pandemie.
Situa]ia cazurilor de la nivelul jude]ului Ia[i arat` o
situa]ie total nea[teptat`, diferen]ele de decese pe
ultimii doi ani fiind de doar 75 de mor]i. Cauzele
deceselor din jude]ul Ia[i sunt multiple, dup` cum
arat` datele prezentate de autorit`]ile locale
Jude]ul Ia[i a \nregistrat pân` \n
prezent 310 decese din cauza infect`rii
cu virusul COVID-19. Din luna martie
[i pân` \n prezent, de când ]ara noastr`
a fost lovit` de pandemia de coronavirus,
peste 17.700 de ie[eni au fost infecta]i
cu acest virus. Din cei 310 deceda]i,
peste 90 la sut` aveau \ns` [i alte boli
asociate. Chiar [i \n aceste condi]ii,
restric]iile impuse de autorit`]i pentru
limitarea r`spândirii COVID-19 trebuie
respectate pentru ca num`rul de infect`ri
s` scad`.

Raport oficial al DJS
Ia[i: diferen]e infime
\ntre ani pe num`rul de
decese \n jude]
Conform Direc]iei Jude]ene de
Statistic` (DJS) Ia[i, pe perioada anului
2020 fa]` de anul 2019 diferen]a a fost
de doar 75 de decese, o cifr` extrem
de mic` fa]` de estim`rile sumbre
anun]ate odat` cu izbucnirea pandemiei
de COVID-19 \n ]ara noastr`. |ntre
2019 [i 2020, evolu]ia deceselor a fost
una constant`. De exemplu, în luna
februarie 2020 au fost înregistrate 777
decese \n jude]ul Ia[i, cu 34 mai multe
decât în februarie 2019, când au fost
\nregistrate 743. Odat` cu izbucnirea
pandemiei \n ]ara noastr` era de a[teptat
ca situa]ia s` se schimbe. |ns` datele

oficiale ale autorit`]ilor jude]ene arat`
contrariul.
Pe parcursul lui 2019, \n jude]ul
Ia[i au decedat 612 persoane din cauza
bolilor respiratorii. Alte 391 de persoane
au decedat din cauza bolilor infec]ioase
[i parazitare, \n total fiind 1.003 decese
din cauza acestor boli. Raportat la anul
2019, s-a ajuns la 3 decese zilnice din
cauza bolilor respiratorii [i/ sau
infec]ioase. Asta \nseamn` c` cei 310
ie[eni, chiar dac` aveau alte comorbidit`]i,
vor fi trecu]i la decese din cauza bolilor
respiratorii sau infec]ioase. Persoanele
care au fost raportate ca fiind decedate
din cauza infec]iei cu COVID-19 aveau
[i alte boli cronice/ comorbidit`]i care
în cele din urm` au condus la deces.
Cu alte cuvinte, ipoteza de studiu
este c` decesele puse pe seama infec]iei
COVID-19, în perioada februarieseptembrie 2020, înlocuiesc decesele
cauzate de alte boli sau cauze externe
din Ia[i.

Raport decese \n
jude]ul Ia[i. Iat` cifrele
care schimb` toate
datele \n plin`
pandemie COVID-19
|n luna martie 2020 au fost înregistrate
788 decese, cu 4 mai pu]ine decât în
martie 2019 (792 decese). |n martie

2020, \n jude]ul Ia[i au fost doar dou`
decese din cauza COVID-19. |n luna
aprilie 2020 au fost înregistrate 750
decese, cu 67 mai pu]ine decât în
aprilie 2019 (817 decese). |n aceast`
lun`, \n jude]ul Ia[i au fost \nregistrate
10 decese cauzate de COVID-19. De
asemenea, \n mai 2020 au fost 645
decese, cu 92 mai pu]ine decât în mai
2019 (737 decese). |n aceast` lun` au
fost \nregistrate 23 de decese trecute
la COVID-19. |n plus, în iunie 2020
au fost 726 decese, cu 55 mai multe
decât în iunie 2019 (671 decese). |n
aceast` lun` au fost \nregistrate 16
decese cu cauza SARS-CoV-2.

Peste 700 de decese \n
fiecare lun` de var`.
Diferen]e infime fa]` de
anul 2019 \n jude]ul Ia[i
|n cea de a doua lun` de var` din
2020 au fost înregistrate 738 decese,
cu 7 decese mai multe decât în iulie
2019 (731 decese). |n luna iulie 2020,
\n jude]ul Ia[i au fost \nregistrate 13
decese din cauza COVID-19. |n plus,
în august 2020 au fost 744 decese, cu
98 mai multe decât în august 2019

(646 decese). 50 dintre cele 98 de
decese au fost declarate ca fiind de
COVID-19. |n septembrie 2020 au fost
728 deceda]i, fa]` de 684 \n luna
septembrie 2019, diferen]a fiind de 44
decese. Astfel, \n perioada februarieseptembrie 2020 s-au \nregistrat 5.896
decese \n jude]ul Ia[i. |n aceea[i perioad`
a anului trecut au fost 5.821 decese
pe total jude]. „Mortalitatea poate fi
influen]at` [i de evenimente neprev`zute
cum ar fi: producerea unor calamit`]i
naturale, declan[area unor pandemii,
accidente rutiere, accidente de genul
Colectiv sau recentul accident de la
Spitalul Jude]ean Neam], unde au murit
ar[i 10 pacien]i de la sec]ia ATI”, a
precizat Ciprian Iftimoaei, directorul
adjunct al Direc]iei Jude]ene de Statistic`
Ia[i.

Raportul deceselor pe
anul 2019. Principalele
cauze de deces \n
jude]ul Ia[i
În anul 2019, rata mortalit`]ii
consemnat` în jude]ul Ia[i a fost de
9,4 decese la mia de locuitori, iar la
nivel na]ional a fost de 11,7 decese la
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mia de locuitori. Din cele 8.960 de
decese înregistrate \n 2019, 4.259 decese
sunt cauzate de boli ale aparatului
circulator. Alte 1.937 decese au fost
cauzate de tumori/ cancere, 612 decese
au fost din cauza unor boli ale aparatului
respirator, 595 de decese din cauza
bolilor aparatului digestiv etc.
„Num`rul deceselor nu a crescut
mai mult în perioada februarie-august
2020 în care a ac]ionat [i pandemia
de COVID-19, fa]` de perioada similar`
a anului trecut. Aceast` întrebare este
cu atât mai legitim` cu cât frica de
COVID-19 a fost injectat` zilnic pe
toate canalele de comunicare spre
publicul larg. |n acest caz sunt mai
multe ipoteze. |n perioada st`rii de
urgen]`, din cauza restric]iilor impuse
de ordonan]ele militare, mobilitatea/
circula]ia persoanelor a fost restric]ionat`
în afara locuin]ei [i localit`]ii de re[edin]`.
Acest fapt a redus num`rul deceselor
produse de accidente rutiere, accidente
la locul de munc`, accidente pe fondul
consumului de alcool [i violen]ei
asociate”, a mai spus directorul adjunct
DJS Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Str\inii care au b\tut mii de kilometri s\ se
c\s\toreasc\ la Starea Civil\ din municipiu
Surpriz` \n documentele de stare civil`
din municipiul Ia[i. Pe parcursul anului
2020, la Oficiul de Stare Civil` Ia[i au fost
\nregistrate zeci de c`s`torii dintre ie[eni
[i cet`]eni de alt` na]ionalitate. |n ciuda
restric]iilor impuse de pandemia
COVID-19, num`rul de c`s`torii dintre
români [i str`ini s-a men]inut constant \n
municipiul Ia[i
De mai bine de jum`tate de an, municipiul Ia[i este cuprins
de restric]ii impuse de pandemia de COVID-19, restric]ii care au
afectat [i c`s`toriile oficiate la Oficiul de Stare Civil`. Cu toate
acestea, câteva zeci de cupluri au ie[it din tipare [i au ales s`
spun` DA \n fa]a ofi]erului de stare civil`. Conform datelor oficiale,
\n perioada ianuarie-septembrie 2020, la Starea Civil` au ajuns 40
de cupluri formate dintre un ie[ean [i un cet`]ean de alt`
na]ionalitate. Num`rul este aproape egal cu cel \nregistrat pe
parcursul anului 2019 \n aceea[i perioad`.

Cum au evoluat c`s`toriile cu cet`]enii
str`ini din Republica Moldova \n
municipiul Ia[i? Iat` datele oficiale
Din cele 40 de c`s`torii mixte, dintre un locuitor al Ia[ului
[i un cet`]ean de alt` na]ionalitate, cele mai multe au fost cele
cu reziden]i din Republica Moldova. Conform Direc]iei Locale de
Eviden]` a Persoanelor (DLEP) Ia[i, 16 femei [i trei b`rba]i din
Republica Moldova au ajuns la Starea Civil` Ia[i pentru a se
c`s`tori cu partenerul de via]`. |n luna ianuarie au fost trei
c`s`torii cu cet`]eni din Republica Moldova, \n timp ce alte dou`
au fost \n luna februarie 2020. |n perioada martie-mai nu a fost
oficiat` nicio c`s`torie, asta [i din cauza st`rii de urgen]` care
a fost impus` la nivel na]ional. Alte dou` c`s`torii ale cet`]enilor
din Basarabia la Ia[i au mai avut loc \n luna iunie 2020 (dou`
c`s`torii), iulie 2020 (o c`s`torie), august 2020 (trei c`s`torii),
dar [i septembrie 2020 (cinci c`s`torii).

Dosar nr. 567/A/2018
Data 17.11.2020.
Publicatie de vanzare imobiliara
Subsemnatul, Iovu Dragos, executor judecatoresc in
circumscriptia Judecatoriei Iasi, cu sediul in Iasi, Sfantul Lazar
nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi
In conformitate cu dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in data de 16.12.2020, ora
14:00, va avea loc la sediul B.E.J. Iovu Dragos, din Iasi, Sfantul
Lazar nr. 2, bl. Mihail Kogalniceanu, mezanin, Judetul Iasi, vanzarea
la licitatie publica a cotei de 3/8 din imobilul situat in Sat
Vanatori, Comuna Popricani, Judetul Iasi, constand in teren
si constructie, compus din teren intravilan in suprafata de
2.049 m.p. compus din: suprafata de 488 m.p. avand categoria
de folosinta curti-constructii, suprafata de 300 m.p. avand
categoria de folosinta vie, suprafata de 1.261 m.p. avand cateoria
de folosinta arabil, impreuna cu constructia C1 edificata pe
terenul mentionat, avand destinatia constructii de locuinte, cu
suprafata construita de 65 m.p., avand numar cadastral 987/1
pentru teren si 987/1-C1 pentru constructie, inscris in CF nr.
62216 a localitatii Popricani.
Nota: Conform raportului de evaluare, in urna inspectiei, a
fost identificata pe terenul mentionat mai sus, o constructie anexa,
neintabulata, ce nu aduce aport la valoarea finala a evaluarii.
Cota de 3/8 din imobilul descris mai sus este proprietatea
lui BALAUR Mihai cu domiciliul in Sat Popricani - 707380, Comuna
Popricani, Judetul Iasi, care datoreaza creditoarei PROSPEROCAPITAL
S.A.R.L., cu sediul in Luxemburg, 1B Rue Jean Piret, L-2350,
societate inmatriculata in Luxemburg, inregistrata in Registrul
Comertului al Companiilor la sectiunea B sub nr. B 202455, prin

Zeci de c`s`torii cu cet`]eni din
alte state \n municipiul Ia[i
|n afara persoanelor din Republica Moldova care s-au c`s`torit
la Ia[i, DLEP a \nregistrat alte 21 de cereri ale unor str`ini.
Astfel, o femeie din Ungaria s-a m`ritat cu un ie[ean \n luna
ianuarie 2020, cu câteva s`pt`mâni \nainte de izbucnirea pandemiei
COVID-19. De asemenea, o femeie din El Salvador (America
Central`) a ales s` se c`s`toreasc` la Ia[i, cununia civil` având
loc tot \n ianuarie 2020. Al]i trei b`rba]i din Israel s-au c`s`torit
la Oficiul de Stare Civil` din Ia[i. Unul din ei s-a c`s`torit \n
luna ianuarie, iar al]i doi \n luna martie 2020, chiar \nainte de
impunerea restric]iilor [i intrarea \n starea de alert`.

Lista str`inilor care au ajuns la
Oficiul de Stare Civil` din Ia[i
Al]i doi b`rba]i din Marea Britanie s-au c`s`torit la Oficiul
de Stare Civil` din Ia[i. Unul dintre ei s-a c`s`torit cu o ie[eanc`
\n luna februarie 2020, \n timp ce altul s-a c`s`torit \n luna
septembrie 2020. Un b`rbat din Maroc s-a c`s`torit [i el cu o
ie[eanc` \n fa]a ofi]erului de stare civil` din Ia[i \n cursul lunii
februarie 2020. |n plus, un b`rbat din Coreea de Sud s-a c`s`torit
[i el la Ia[i cu partenera sa de via]`, cununia având loc \n cursul
lunii martie 2020.
Doi b`rba]i cu cet`]enie albanez` s-au c`s`torit la Ia[i \n
cursul lunii aprilie 2020. Un b`rbat din Germania s-a c`s`torit la
Ia[i \n cursul lunii mai 2020, \n timp ce un b`rbat din Norvegia
a ales s`-[i uneasc` destinul la Starea Civil` cu o ie[eanc`, cununia
având loc \n cursul lunii iunie 2020.

Num`r ridicat de c`s`torii \n starea de
alert`. Cununii oficiate \n plin` pandemie
Un b`rbat cu na]ionalitate turc` a ales s` se c`s`toreasc` \n
municipiul Ia[i cu partenera sa de via]`, cununia având loc \n
cursul lunii iulie 2020. O femeie din Japonia a spus DA \n fa]a
ofi]erului de stare civil`, cununia având loc \n cursul lunii august
2020. Un b`rbat din Brazilia a ales [i el s` se c`s`toreasc` \n

reprezentant conventional Mihaela Nita, cu adresa pentru
comunicarea tuturor actelor de procedura la punctul de lucru
Kruk Romania S.R.L. din Municipiul Targoviste, Bulevardul
Independentei, Nr.2C, Judet Dambovita suma de 7.278,09 CHF
(la cursul BNR din ziua platii) si 4.903,34 Lei, din care 4.903,34
lei cheltuieli de executare silita.
Preţul la care a fost evaluat intreg imobilul este de 154.871,00
Lei iar pretul la care a fost evaluata cota de 3/8 din imobil, este
de 58.076,60 Lei şi a fost stabilit de expert Florescu Oana Valentina,
nr legitimatie 18070/2019, cu sediul in Iasi, str. Hlincea nr. 6, bloc
992, scara B, etaj 2, ap. 12, judet Iasi.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 58.076,60 Lei.
Executarea silita se efectueaza in baza titlului executoriu
reprezentat de Contract de credit nr. 244CSF4073480002 din
data de 14.12.2007.
Prezenta publicatie de vanzare a fost intocmita in conformitate
cu dispozitiile art. 839 C. pr. civ. si afisata la data de 17.11.2020,
la sediul Biroului executorului judecatoresc.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita, avand
asupra lor acte de identitate si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare.
Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.1 lit. l) C. pr. civ., ofertantii
trebuie sa consemneze o cautiune reprezentand 10% din preţul
de începere a licitaţiei, pe seama si la dispozitia B.E.J. Iovu
Dragos, avand C.I.F. RO 41092982, in contul de consemnari deschis
la LIBRA INTERNET BANK S.A., SUC. IASI,
RO42BREL0002000722050102-ron, RO31BREL0002000722050300usd, RO63BREL0002000722050500-CHF.

municipiul Ia[i, DLEP \nregistrând c`s`toria \n cursul lunii
septembrie 2020. Un b`rbat din Fran]a s-a c`s`torit [i el \n cursul
lunii septembrie 2020 la Ia[i, \n timp ce o femeie din Ucraina sa m`ritat la Starea Civil` tot \n aceea[i lun`. Un b`rbat din India,
dar [i o femeie din Siria s-au c`s`torit de asemenea la Ia[i cu
partenerii de via]` din România, cununiile având loc la Oficiul de
Stare Civil` din municipiu.

Num`r uria[ de c`s`torii \n 2019 la
Starea Civil` din municipiul Ia[i
Pe parcursul anului 2019 s-au \nregistrat 69 de c`s`torii dintre
un locuitor al municipiului Ia[i [i un cet`]ean din alt stat. Raportul
DLEP pe 2020 cuprinde doar perioada ianuarie-septembrie, astfel
c` num`rul de c`s`torii ale unor cet`]eni str`ini poate fi mai
mare. Pe parcursul lui 2019 s-au \nregistrat 35 de c`s`torii ale
unui cet`]ean român cu un rezident din Republica Moldova. În
32 de cazuri a fost vorba despre o femeie, iar în trei cazuri
despre un b`rbat. În alte cinci cazuri a fost vorba despre cet`]eni
domicilia]i în Israel. În patru cazuri a fost vorba despre c`s`torii
ale unor cet`]eni din Italia cu femei românce. Alte dou` cazuri
au vizat cet`]eni din Egipt, Turcia, Ucraina [i Tunisia. De asemenea,
au fost c`s`torii încheiate cu cet`]eni din Serbia, Siria, Palestina,
Belarus, Marea Britanie, Elve]ia, Venezuela sau Indonezia. La
Starea Civil` Ia[i s-au mai prezentat [i cet`]eni din Coreea,
Zimbabwe, Albania, Iran, Rusia, Maroc, Australia, Grecia [i Iordania.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Executor judecatoresc,
Iovu Dragos
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Caravana IRO [i-a sistat activitatea din
cauza pandemiei de COVID-19! Localit\]ile
`n care urmau s\ mearg\ medicii sunt sub
cod ro[u de infectare cu coronavirus
|n luna noiembrie, Caravana IRO [i-a
sistat activitatea. Medicii urmau s`
ajung` \n zonele rurale din jude]ele
Boto[ani [i Bac`u pentru a face testul
Babe[-Papanicolau femeilor
defavorizate. Satele \n care trebuia s`
ajung` caravana au fost puse sub cod
ro[u de infectare cu coronavirus
Cadrele medicale de la Institutul Regional de Oncologie (IRO)
din Ia[i, care coordoneaz` programul de screening pentru cancerul
de col uterin, au fost nevoite s` sisteze activitatea. |n luna
noiembrie, Caravana IRO urma s` ajung` \n zonele defavorizate
din jude]ele Boto[ani [i Bac`u, pentru a oferi [ansa femeilor
defavorizate s` fac` testul Babe[-Papanicolau, testul de depistare
a cancerului de col uterin. Din p`cate \ns`, pandemia de COVID19 le-a \mpiedicat planul. Zonele \n care urmau s` ajung` medicii
sunt sub cod ro[u de infectare cu coronavirus. |n anul 2019,
5.700 de femei au intrat \n Caravana IRO. Dintre acestea, 21 la
sut` au avut testul de depistare a cancerului de col uterin pozitiv,
ceea ce \nseamn` c` aveau leziuni precanceroase. Nedepistate la
timp, aceste leziuni pot conduce la cancer.

Dr. Lauren]iu Bonta[:
„Am avut foarte multe program`ri
pentru luna noiembrie,
dar nu le-am putut onora”
|n luna noiembrie, caravana IRO trebuia s` ajung` \n satele
defavorizate din jude]ele Boto[ani [i Bac`u. Medicii care coordoneaz`
programul de screening au f`cut tot ceea ce le-a stat \n putin]`
pentru a testa femeile din mediul rural, femei care nu au posibilit`]i
s` ajung` la un medic ginecolog. „Din p`cate, \n luna noiembrie
am anulat toate activit`]ile. Trebuia ca \n luna noiembrie, dup`
ce \n octombrie am fost \n Ia[i, s` ne deplas`m c`tre satele din
Boto[ani [i Bac`u. Am avut foarte multe program`ri pentru luna
noiembrie, dar foarte multe localit`]i au intrat sub cod ro[u de
infectare cu coronavirus [i atunci am fost nevoi]i s` anul`m
deplas`rile. Ne gândim la o strategie [i, \n func]ie de num`rul
de infect`ri din jude]ul Ia[i, este posibil ca \n luna decembrie s`
mai facem deplas`ri \n jude]. La momentul de fa]`, \n Ia[i avem
un num`r mai mic de femei care nu au acces la un medic
ginecolog decât \n jude]ele \n care voiam s` mergem”, spune dr.
Lauren]iu Bonta[, medic primar ginecolog la Institutul Regional
de Oncologie (IRO) Ia[i.

|n anul 2020, prin caravana IRO,
s-au testat mai pu]in de jum`tate din
num`rul de femei de anul trecut
Anul 2020 a fost un an atipic [i asta pentru c` pandemia de
COVID-19 a \ncurcat mult planurile medicilor. Dac` anul trecut,
prin programul de screening pentru depistarea cancerului de col
uterin, medicii de la Caravana IRO au putut consulta 5.700 de
femei, anul acesta num`rul s-a \njum`t`]it. „De la \nceputul anului,
avem aproximativ 2.000 de persoane testate, iar anul trecut, 5.700.
Cazuri pozitive sunt aproximativ 20 la sut`. Acestea sunt femei
cu leziuni precanceroase, cu teste Babe[-Papanicolau pozitive. Din
num`rul total de paciente testate anul acesta, undeva pân` \n 1
la sut` au fost confirmate cu cancer de col uterin. O pacient`
care nu descoper` la timp leziunile precanceroase se supune
riscului de a fi diagnosticat` cu cancer de col uterin \n stadiu
avansat. Dup` ce pacienta afl` de la noi c` are leziuni precanceroase,
aceasta este \ndrumat` c`tre medicul de familie. Acesta \i va da
un bilet de trimitere c`tre ginecolog, iar \n cele din urm` va fi
\ndrumat` c`tre tratamentul corespunz`tor”, mai spune medicul
ie[ean.

Pu]ine ie[ence [tiu faptul c` la Maternitatea „Cuza Vod`” din
Ia[i pot efectua testul Babe[-Papanicolau gratuit, o dat` la doi
ani. De luni pân` vineri, în intervalul orar 7:30-14:30, ie[encele
se pot adresa unit`]ii medicale pentru a face testul de depistare
a cancerului de col uterin, f`r` trimitere de la medicul de familie.
Pacientele nu trebuie neap`rat s` aib` calitatea de asigurat medical.
„Scopurile programului na]ional de screening pentru cancerul de
col uterin sunt prevenirea [i combaterea cancerului de col uterin
[i înt`rirea capacit`]ii sistemului de s`n`tate pentru controlul [i
combaterea cancerului de col uterin la nivel na]ional. Screeningul
pentru depistarea precoce activ` a cancerului de col uterin const`
în testarea prin metoda frotiului cervical Babe[-Papanicolau a
popula]iei feminine. Obiectivul programului este da a depista
precoce cancerul de col uterin, îndrumarea pacientelor cu leziuni
precursoare sau incipiente, c`tre servicii medicale specializate de
diagnostic [i tratament. Totodat`, se urm`re[te cre[terea gradului
de informare a popula]iei, pentru utilizarea serviciilor de screening
ca metod` de depistare precoce a cancerului de col uterin la
persoane asimptomatice”, spune dr. Irina Ca]ighera, medic la
Maternitatea „Cuza Vod`” din Ia[i.
Bianca CIUBOTARIU
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O nou\ ini]iativ\ spectaculoas\, legat\ de
utilizarea plantelor ornamentale pentru o
infrastructur\ urban\ verde, la USAMV Ia[i
Universitatea de {tiin]e
Agricole [i Medicina Veterinar`
„Ion Ionescu de la Brad” din
Ia[i se implic` în g`sirea celor
mai potrivite solu]ii pentru
reconcilierea ecologic` urban`
- fa]adele verzi fiind una dintre
acestea
Ini]iativ` spectaculoas`, legat` de utilizarea
plantelor ornamentale pentru o infrastructur`
urban` verde, la Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Medicin` Veterinar` (USAMV) „Ion Ionescu
de la Brad” din Ia[i. Astfel, institu]ia se implic`
în g`sirea celor mai potrivite solu]ii pentru
reconcilierea ecologic` urban` - fa]adele verzi
fiind una dintre acestea. În acest sens, cadre
didactice [i cercet`tori de la Facultatea de
Horticultur` a USAMV Ia[i au amplasat structuri
experimentale în imediata vecin`tate a serelor
didactice pe care le institu]ia le de]ine.

Se monitorizeaz` comportarea
unor specii ornamentale în
condi]iile climatice specifice
Europei de Est
Aici se monitorizeaz` comportarea unor specii
ornamentale în condi]iile climatice specifice Europei
de Est. „Prin amplasarea celor dou` structuri
experimentale ne-am propus identificarea unui
sortiment de plante ornamentale care s` poat` fi

utilizat cu succes în diverse sisteme de acoperire
a fa]adelor pentru cl`dirile aflate în zona climatic`
temperat-continental` din Estul Europei. Pentru
acest studiu preliminar s-au construit doi moduli
experimentali de form` p`trat` în plan, izola]i în
interior [i acoperi]i cu panouri termoizolante. Fiecare
fa]ad` are patru paliere egale suprapuse, cu un
spa]iu între ele pentru udarea substratului. Structurile
au fost montate astfel încât fiecare fa]ad` s` fie
orientat` c`tre un punct cardinal”, a declarat [ef
lucr`ri univ. dr. Mirela Cojocariu, cadru didactic
la Facultatea de Horticultur` [i membru al
„International Society for Horticultural Science”.

|n experiment au fost plantate
câte cinci specii floricole pe
fiecare modul, toate
cele patru fa]ade ale
unui cub fiind identice
În cadrul experimentului au fost plantate câte
cinci specii floricole pe fiecare modul, toate cele
patru fa]ade ale unui cub fiind identice. Cercetarea
se afl` deja în al doilea an de studii [i observa]ii.
„Pe parcursul desf`[ur`rii experien]ei se urm`re[te
influen]a factorilor de mediu [i a substratului folosit
asupra modului de comportare, pe fiecare fa]ad`,
al fiec`rei specii în parte - vigoare, coeficient de
prindere, grad de acoperire [i alte aspecte importante”,
a mai punctat universitarul Mirela Cojocariu. Având
în vedere schimb`rile climatice din ultima perioad`
[i faptul c` sunt varia]ii mari de temperatur` de
la un an la altul, estim`m c` este nevoie de

minimum trei ani pentru a ob]ine primele rezultate
concludente. În general, fa]adele verzi, ca [i celelalte
elemente din infrastructura urban` verde, ar putea
aduce comunit`]ii numeroase beneficii, dintre care
amintim îmbun`t`]irea calit`]ii aerului, re]inerea
microparticulelor [i m`rirea biodiversit`]ii.

Urbanizarea excesiv` a generat
numeroase efecte negative, iar
combaterea polu`rii urbane a
devenit o prioritate pentru
numero[i cercet`tori
În contextul actual, al urbaniz`rii excesive
care a generat numeroase efecte negative,
combaterea polu`rii urbane a devenit o prioritate
pentru numero[i cercet`tori. În func]ie de loca]ie

Ieri, la Ia[i s-au `nregistrat 344 de cazuri noi de
COVID-19! Cinci pacien]i infecta]i cu coronavirus au
murit, iar al]i 66 lupt\ pentru via]a lor `n sec]iile de ATI
Jude]ul Ia[i se apropie cu pa[i repezi de atingerea a 20.000
de cazuri de COVID-19. Raport`rile f`cute de autorit`]i arat` c`
din luna martie [i pân` \n prezent, la Ia[i s-au \nregistrat 18.086
de pacien]i infecta]i cu noul tip de virus. De dou` zile, sec]iile de
ATI din jude] au doar un singur loc liber pentru \ngrijirea pacien]ilor
cu COVID-19 \n stare critic`. Ieri, cinci dintre pacien]ii interna]i
pe aceast` sec]ie au pierdut lupta cu via]a, dar paturile lor s-au
ocupat cât ai zice pe[te. Din ce \n ce mai mul]i tineri, f`r` alte
comorbidit`]i, au nevoie de suport de oxigen. Medicii spun c`
ace[tia au temporizat prezentarea la medic, motiv pentru care virusul
COVID-19 a avut timp s` le atace extrem de tare pl`mânii.

|n spitalele suport COVID-19 mai
erau ieri 123 de paturi libere pentru
\ngrijirea pacien]ilor cu coronavirus
Ieri, la fel ca \n ziua de luni, la sec]iile de ATI din jude] mai
era un singur loc liber pentru \ngrijirea pacien]ilor cu COVID19. Dintre cele 66 de paturi ocupate \n aceast` sec]ie, nou` erau
ocupate la Spitalul de Boli Infec]ioase, 18 la Spitalul Mobil Le]cani,
[ase la Spitalul de Pneumologie, [ase la Spitalul Municipal Pa[cani,
cinci la Spitalul de Recuperare, [apte la Spitalul C.F. Ia[i [i 15
la Spitalul de Neurochirurgie. Ieri mai era liber un pat ATI la
Spitalul de Neurochirurgie. În spitalele suport COVID-19 mai sunt
libere 123 de paturi: [apte paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase,
unul la Spitalul Mobil Le]cani, un pat la Spitalul de Pneumologie,
27 de paturi la Spitalul Hârl`u, trei paturi la Spitalul de Recuperare,
10 paturi la Spitalul C.F. Ia[i, cinci la Spitalul „Sf. Spiridon”, 15
paturi la Spitalul Militar [i 54 de paturi la Spitalul C.F. Pa[cani.

Tineri infecta]i cu COVID-19
calc` pe urmele pacien]ilor
care intr` \n Terapie Intensiv`

coronavirus. Majoritatea bolnavilor care ajung \n sec]ia de Terapie
Intensiv` dup` ce au fost infecta]i cu COVID-19 sufer` [i de alte
comorbidit`]i. Printre acestea, se num`r` diabetul zaharat, obezitatea,
bolile cardiovasculare, dar [i bolile pulmonare. Totodat`, medicii
au constatat f`ptul c` din ce \n ce mai mul]i tineri perfect s`n`to[i
devin dependen]i de oxigen. Consider` c` pot ]ine boala pe
picioare [i refuz` s` se prezinte la timp la medic. Din acest motiv
r`mân cu sechele grave, unii dintre ei r`mânând dependen]i de
tuburile de oxigen mult timp dup` ce au fost declara]i vindeca]i
de infec]ia cu noul tip de virus. Recomandarea speciali[tilor c`tre
ie[eni este de a se prezenta de urgen]` la spital \n cazul \n care
prezint` simptome specifice, dar nu \nainte de a discuta cu medicul
de familie. Acesta poate solicita o ambulan]`, iar \n termen de
24-36 de ore, o echip` de cadre medicale se va deplasa la domiciliul
pacientului pentru a recolta probele \n vederea efectu`rii testului
PCR. Dac` rezultatul este pozitiv, iar simptomele sunt grave,
pacientul va fi transportat la spital.

Peste 8.000 de ie[eni sunt
\nchi[i \n cas` pentru 14 zile
Conform datelor centralizate la nivelul Direc]iei de S`n`tate
Public` Iasi, ieri, 24 noiembrie 2020, un num`r de 4.975 de
persoane se aflau în izolare, iar 4.041 de persoane sunt \n carantin`
la domiciliu. Pân` în prezent, Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a
emis în total 15.959 de decizii pentru persoanele aflate în izolare
[i 18.048 de decizii pentru persoanele aflate în carantin`. Dintre
persoanele care sunt \n izolare la domiciliu fac parte pacien]ii
asimptomatici, care reprezint` un sfert din num`rul total de cazuri
de COVID-19 din jude], contac]ii direc]i, dar [i persoanele care
au revenit \n ]ar` \n ultimele 14 zile din zone cu risc major de
infectare cu coronavirus. |n ceea ce-i prive[te pe pacien]ii
asimptomatici, ace[tia sunt monitoriza]i la domiciliu de c`tre
medicul de familie.

Num`rul de decese a ajuns la 315. |n fiecare zi, \n sec]iile
Bianca CIUBOTARIU
de ATI din jude] moare cel pu]in un pacient infectat cu noul
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[i dimensiune, spa]iile verzi urbane nu au doar
func]ii estetice, ci [i o influen]` benefic` asupra
climei, reducând poluarea [i efectul de insul`
urban`. M`rirea suprafe]elor verzi în zonele
urbane poate diminua unele dintre consecin]ele
negative ale urbaniz`rii, îns` din cauza spa]iului
limitat existent în prezent la nivelul ora[elor
mari, extinderea suprafe]elor înverzite pe fa]adele
[i pe acoperi[urile cl`dirilor devine o solu]ie
viabil` pentru rezolvarea, m`car par]ial`, a acestei
probleme. La nivel mondial, numeroase posibilit`]i
de a „planta” pe vertical` sunt în mod constant
dezvoltate, testate [i aplicate. USAMV Ia[i î[i
propune prin acest studiu preliminar g`sirea unor
specii ornamentale [i solu]ii peisagistice de
valorificare a acestora în amenaj`ri pe vertical`.
Valentin HU}ANU
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Strig\tul disperat al unei femei de 48 de ani
din Ia[i dup\ ce a c\utat luni de zile un loc
de munc\. A sunat zeci de fo[ti colegi s\ o
ajute s\ se angajeze, dar to]i
au plecat `n str\in\tate
O femeie din Ia[i s-a chinuit câteva luni s`
\[i g`seasc` un loc de munc` dup` ce, din
cauza pandemiei de COVID-19, s-au
suspendat toate nun]ile [i cum`triile.
Femeia din Ia[i, de profesie buc`t`reas`,
a primit cea mai grea lovitur` când a fost
nevoit` s` anuleze toate evenimentele [i
s`-[i caute un loc de munc`. A dat zeci de
telefoane la fo[tii colegi, buc`tari, \ns`
niciunul nu a putut s` o ajute pentru c`
ace[tia au plecat s` munceasc` \n
str`in`tate
|n povestea femeii din Ia[i se reg`sesc mii de persoane din
]ar` care sunt \n c`utarea unui loc de munc`. Irina Ceaca,
buc`t`reas` din comuna Miroslava, Ia[i, cu peste 20 de ani de
experien]` \n domeniu, poveste[te despre situa]ia extrem de grea
prin care trec angaja]ii [i patronii din domeniul HoReCa, din
cauza pandemiei de COVID-19. Din cauza situa]iei incerte \n care
se afl` atât angaja]ii, cât [i patronii, multe restaurante [i s`li de
evenimente din Ia[i ar putea fi \nchise definitiv. De la debutul
pandemiei pân` \n prezent, peste 2.600 de persoane din Ia[i au
r`mas f`r` locurile de munc`, majoritatea fiind din domeniul
HoReCa [i industrie.

O buc`t`reas` din Ia[i a c`utat câteva luni
un loc de munc` dup` ce pandemia de
COVID-19 a \nchis sala de evenimente pe
care o de]inea
Povestea Irinei Ceaca, \n vârst` de 48 de ani, \ncepe \n anul
1999, când, \mpreun` cu so]ul, au plecat s` lucreze \n Italia, fiind
printre primii români care se duceau s` lucreze \n str`in`tate.
„Atunci se pleca cu viz`, nu ca acum. Am plecat pentru un trai
mai bun. Am stat pân` \n anul 2007. Am lucrat ca badant` [i apoi
ca buc`t`reas`. Ultimii 3 ani când am lucrat \n Italia am \nv`]at
aceast` meserie, buc`t`reas`. Eu din copil`rie aveam o pasiune
pentru domeniul acesta, HoReCa. Voiam s` fiu osp`tar pentru c`
pe vremea lui Ceau[escu se câ[tiga bine din meseria asta. Nu
am intrat \ns` la liceul unde am vrut eu. Am plâns o zi din cauza
asta [i m-am f`cut prelucr`tor prin a[chiere. Dac` nu venea
Revolu]ia, cred c` [i acum lucram la CUG”, spune Irina Ceaca.

Irina Ceaca, buc`tar: „Afacerea a mers
cinci ani, pân` au ap`rut pe pia]`
supermarketurile”
|n anul 2007 ie[eanca a decis s` se \ntoarc` \n Ia[i, \mpreun`
cu so]ul, [i au deschis o afacere. „Nici eu nu [tiu de ce ne-am

\ntors. Ne-am gândit, ca orice român, s` facem ceva al nostru.
Am deschis un business cu detergen]i profesionali, dezinfectan]i
pentru HoReCa. Alegrini, firma noastr`, era concurentul principal
al Ecolabului. Afacerea a mers 5 ani, pân` au ap`rut pe pia]`
supermarketurile. Produsele erau aduse direct dintr-o fabric` din
Italia. Practic, am lucrat 5 ani pentru mine. Apoi so]ul a preluat
afacerea, iar eu m-am re\ntors la vechea pasiune: buc`t`ria”,
poveste[te Irina Ceaca.

„Anul acesta trebuia s` fie cel mai bun
pentru noi. Aveam evenimente
din luna aprilie pân` \n noiembrie”,
spune Irina Ceaca
Ie[eanca a urmat un curs de perfec]ionare pentru buc`tar [i
s-a angajat la un restaurant din complexul Palas imediat dup` ce
a fost deschis. „Era un restaurant, un food Italia, ce se numea
Venetto. Am lucrat acolo o perioad` de timp, apoi am trecut la
alt nivel, de la restaurant la catering [i apoi la meniul «a la carte»
[i apoi la evenimente. A[a ne-am deschis o mic` sal` de evenimente.
Anul acesta trebuia s` fie cel mai bun pentru noi. Aveam evenimente
din luna aprilie pân` \n noiembrie. Dar din cauza pandemiei toate
au fost amânate sau anulate”, sus]ine Irina Ceaca.

Majoritatea colegilor buc`tari ai Irinei
Ceaca sunt pleca]i \n str`in`tate,
unde [i-au g`sit un loc de munc`
Pentru c` nu mai avea niciun venit, a \nceput s`-[i caute un
loc de munc`, a[a cum f`ceau [i al]i colegi de-ai s`i. A g`sit
abia dup` câteva luni. „To]i suntem afecta]i de pandemie. De la
angaja]i, la patroni. Majoritatea colegilor mei sunt pleca]i \n
str`in`tate. I-am sunat pe to]i din agenda telefonic`, dar \mi
spuneau c` nu au nevoie de buc`tar sau c` au plecat \n str`in`tate.
Ne cunoa[tem \ntre noi, ne [tim prin prisma meseriei. Din var`
m-am re\ntors la Taverna Racilor, unde lucr`m 4 buc`tari, prin
rota]ie, \n func]ie de comenzi, 2-3 zile pe s`pt`mân`. Ni s-a t`iat
din salariu bine de tot, iar vremurile nu se anun]` bune dac`
vom fi \nchi[i iar”, spune Irina Ceaca.

Irina Ceaca: „Vrem s` muncim
[i nu avem unde”
So]ul s`u lucreaz` ca [ofer pe TIR [i situa]ia nu este roz nici
\n cazul s`u pentru c` activitatea a fost suspendat` o perioad`,
iar abia acum, \n perioada Cr`ciunului, va face livr`ri. „Nu [tiu
ce s` facem, nu g`sim solu]ii. Am postat un anun] pe grupul din
Miroslava, s` \ncerc conceptul de buc`t`rie la domiciliu, care
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merge bine \n Italia. M-au sunat câteva persoane, o familie din
Miroslava, care mi-a cerut s` le fac mâncare de 3 ori pe s`pt`mân`.
A[tept s`-mi trimit` so]ul bani s` putem supravie]ui pân` \[i mai
revine situa]ia. Sper c` din prim`var` ne relu`m activitatea, dup`
ce apare vaccinul. Vrem s` muncim [i nu avem unde. M-am
gândit [i s`-mi schimb meseria. Avem facturi de pl`tit, trebuie
s` muncim ceva. Casa, când am luat-o, aveam firma, era mai
bun` situa]ia. Acum este foarte greu”, mai spune Irina Ceaca.

Sute de ie[eni din domeniul
bancar \[i vor pierde locul
de munc` \n urm`toarea perioad`
|n Ia[i, de la debutul pandemiei de COVID-19 pân` \n prezent,
au fost disponibilizate 2.600 de persoane care lucrau \n domeniul
HoReCa, industrie sau comer]. Noi concedieri se anun]` [i \n
domeniul bancar, sute de ie[eni din b`ncile din Ia[i fiind la un
pas de a ajunge [omeri. {omajul tehnic acordat de stat este o
op]iune pentru patronii care vor s` mai salveze din cheltuieli,
\ns` ace[ti bani nu sunt suficien]i pentru men]inerea afacerilor.

Patronii din Ia[i care au suspendat
activitatea din cauza pandemiei
de COVID-19 au primit
125 de milioane de lei, [omaj tehnic
Pentru perioada aprilie-august 2020, Agen]ia Jude]ean` pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i a acordat [omaj tehnic
în valoare de 125.003.008 lei pentru 89.858 de persoane. Patronii
din Ia[i a c`ror activitate a fost suspendat` din cauza pandemiei
de COVID-19 pot depune \n continuare cererile la sediul institu]iei.
Angajatorii din Ia[i care au solicitat [omaj tehnic pentru angaja]ii
care lucreaz` în diverse domenii de activitate au primit între 913
lei de persoan` [i 5.000 de lei, respectiv 75 la sut` din salariul
de baz`.
Raluca COSTIN

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu
titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri
profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m
urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de
fezabilitare planuri de afaceri; *
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extrajudiciare; * Evalu`ri
patrimoniale [i bunuri mobile; *
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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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Firma din Ia[i care ofer\ cele mai mari
salarii angaja]ilor. Muncitorii au venituri
mai mari decât `n restul României, iar
[efii sunt pl\ti]i [i cu 8.000 de euro pe lun\
Cele mai mari salarii
oferite de o compania
public` din Ia[i sunt la
nivelul ApaVital,
operatorul jude]ean
pentru serviciile de ap`canalizare. Firma aflat`
\n subordinea
Consiliului Jude]ean are
un buget de 100 de
milioane de lei pe an
pentru cei aproape
1.300 de angaja]i,
salariul mediu fiind de
aproape 5,5 mii de lei
pe lun`. Directorii
ApaVital, companie
considerat` exemplu de
bun` practic` printre
operatorii de ap`canalizare din România
[i chiar din Europa, sunt
remunera]i cu aproape
400 de mii de lei pe an,
din care aproape
jum`tate reprezint`
bonusurile de
performan]`
Pe zi ce trece, apa devine cea mai
important` resurs` natural`, iar la nivel
mondial se insist` pe gestionarea
eficient` a ei din ce \n ce mai mult,
motiv pentru care Uniunea European`
face investi]ii majore \n acest sector.
La nivelul Ia[ului, institu]ia public`
care ofer` cele mai mari salarii este
ApaVital, operatorul jude]ean pentru
serviciile de ap` [i canalizare care

deserve[te aproape jum`tate de milion
de consumatori. Institu]ia aflat` \n
subordinea Consiliului Jude]ean Ia[i
are peste 1.300 de angaja]i, iar de la
an la an num`rul acestora cre[te sim]itor
avâd \n vedere consumul tot mai ridicat
de ap` la nivelul popula]iei [i industriei.
Concret, dintr-un buget de aproape 200
de milioane de lei al ApaVital, aproape
jum`tate sunt deservi]i pentru remunera]ia
salaria]ilor.
„Aproape jum`tate din bugetul
ApaVital este pentru salariile angaja]ilor,
procentul a crescut \n ultimii ani pentru
c` au fost majorate veniturile minime
[i contribu]iile la nivel na]ional, iar
\ncas`rile noastre nu au crescut direct
propor]ional pentru a acoperi aceste
cheltuieli. Dac` acum avem un procent
de 49-51 la sut` pentru salarii, \nainte
era de 40 [i ceva la sut`. Cea mai
mare parte dintre angaja]i este format`
din personal cu studii medii, instalatori,
sudori [i alte categorii de muncitori,
personalul TESA reprezint` o mic`
parte din companie. Noi dorim s`
angaj`m persoane care se pricep la
aceast` meserie, ducem o lips` de
instalatori, sudori sau al]i meseria[i de
genul acesta. Exist` o problem` la
nivel na]ional. {i mâine dac` g`sesc
6 sudori [i instalatori buni \i angajez
pe loc, avem nevoie de astfel de oameni.
Dup` calculele noastre, ApaVital ofer`
un salariu mediu de 5.500 de lei, mai
mic fa]` de media na]ional`, dar ]inem
cont de faptul c` suntem \n regiunea
Moldova. Spre exemplu, sunt cazuri
de instalatori angaja]i la \nceput care
erau remunera]i cu 3.000 lei pe lun`
[i au plecat, \n schimb avem instalatori
cu experien]` care au un salariu de
6.000 lei pe lun`”, a explicat Mihai
Doru[, director general ApaVital Ia[i.

ApaVital acord` salarii
angaja]ilor peste
media na]ional`
ApaVital are prev`zut pentru anul
2020 venituri de 208 milioane lei [i
estimeaz` c` anul viitor va avea venituri
de 234 de milioane de lei. Ace[ti bani
ar urma s` vin` aproape exclusiv din
exploatare, adic` din facturile pl`tite
de ie[eni c`tre ApaVital. |n acest an,
operatorul de ap`-canalizare are prev`zute
cheltuieli de 200 de milioane de lei,
iar \n 2021 estimeaz` cheltuieli de 225
de milioane de lei.
Aproape jum`tate din aceast` sum`
este cheltuit` pe personalul ApaVital,
mai precis o sum` de 100 de milioane
de lei \n acest an, dintre care 86 de
milioane salariile. Veniturile de baz`
au o valoare de 76 de milioane de lei,
iar sporurile, primele [i alte bonifica]ii
oferite angaja]ilor sunt \n valoare de
10 milioane de lei.
De asemenea, 9 milioane de lei
reprezint` bonusurile de performan]`

oferite [efilor ApaVital. Fondul de salarii
al companiei de ap`-canalizare ar urma
s` creasc` \n urm`torii doi ani la 127
de milioane de lei, cu 30 mai mult
decât \n prezent. „Exist` o lisp` acut`
de mai[tri, ei au fost acei angaja]i care
f`ceau leg`tura dintre ingineri [i
muncitori. Acele [coli de mai[tri au
fost extrem de imporante, acum nu
mai avem nici m`car subingineri. Dup`
p`rerea mea, le-a[ acorda salarii [i mai
mari angaja]ilor dac` se pricep la o
anumit` meserie [i sunt greu de g`sit,
mai ales instalatori sau sudori buni, \i
angaj`m [i mâine”, mai spune Mihai
Doru[, director general ApaVital Ia[i.

{efii ApaVital primesc
bonusuri de
performan]` aproape
egale cu salariul
Cele mai mari venituri le au
bine\n]eles directorii ApaVital. Spre
exemplu, Mihai Doru[ a \ncasat pe
parcursul anului trecut o sum` de 373

de mii de lei, aproape jum`tate din
sum` fiind format` din bonusuri de
performan]`.
ApaVital figureaz` cu 1.347 de
angaja]i, num`rul acestora fiind \n
cre[tere de la un an la altul, asta de[i
conducerea operatorului ar fi preferat
angaja]i specializa]i pe anumite categorii.
ApaVital a prev`zut [i 68 de mii de lei
cheltuieli pentru diurna intern` [i extern`
\n cazul angaja]ilor care particip` la
delega]ii sau conferin]e interna]ionale
din domeniul apei. Tichete de mas` \n
valoare de 4,7 milioane de lei [i vouchere
de vacan]` 2,9 milioane de lei. De
precizat [i faptul c`, \n cadrul congreselor
na]ionale, ApaVital este considerat` un
exemplu de bun` practic` pentru ceilal]i
operatori din România, majoritatea
\nregistrând pierderi constante, iar
operatorul din Ia[i [i-a extins activitatea
inclusiv \n jude]ele Neam] sau Boto[ani
[i inten]ioneaz` s` \[i extind` activitatea
inclusiv \n Republica Moldova.
Vlad ALEXA
vlad.alexa@bzi.ro

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Pân\ [i ochii medicilor de la ıSfântul
Spiridon‰ au l\crimat când au aflat de ce
a ajuns acest tân\r `n pragul comei
alcoolice. Cât de nedreapt\ poate fi soarta!
Un tân`r de 30 de ani a ajuns
de urgen]` la spital dup` ce a
b`ut 1 litru de ]uic`. Mama lui,
cea pe care o iubea cel mai
mult, l-a l`sat la orfelinat [i nu
l-a mai c`utat. La 14 ani
bunica l-a luat acas` [i dup`
doi ani b`trâna s-a stins [i a
r`mas singur
Ionel B`nic` a crescut la un Orfelinat din
Constan]a de la vârsta de 6 ani. Mama lui, cea
pe care o iubea cel mai mult pe lume, l-a luat
de mânu]` [i l-a l`sat \n fa]a „Casei de Copii”,
a[a cum \i spune Ionel. A plecat [i nu s-a mai
uitat \napoi. De[i era singurul copil pe care \l
avea, femeia l-a abandonat de dragul unui taximetrist
din Bra[ov. La vârsta de 14 ani, Ionel a fost luat
de c`tre bunica lui [i adus la Ia[i, \n comuna
}ib`ne[ti, loc \n care b`trâna avea o garsonier`.
Bucuria de a fi reintegrat \n familie nu a durat
prea mult pentru Ionel. Când avea 16 ani, bunica
lui s-a stins din via]`, asigurând-l pe b`iat c` nu
va r`mâne niciodat` pe drumuri. Din p`cate \ns`,

ultimele cuvinte ale b`trânei nu au fost ascultate
[i de mama lui Ionel, care a f`cut tot posibilul
de a vinde casa \n care locuia acesta. Acum
doarme \ntr-o cas` p`r`sit`, iar cea care i-a dat
via]` a dat bir cu fugi]ii.

De ce a b`ut Ionel 1 litru de
]uic` [i a ajuns la spital \n com`:
„Mi-a spus s` mai beau câte o
gur` când simt c` mi-e frig”
Ionel are 30 de ani [i este dependent de
alcool de la vârsta de 16 ani. Alcoolul a devenit
singurul remediu pentru a sc`pa de toate gândurile
care i-au chinuit copil`ria. Crescut printre str`ini,
Ionel nu a luat cele mai bune decizii. A \nceput
s` munceasc` de la vârsta de 16 ani, iar cei care
lucrau cu el pe [antier l-au \nv`]at c` b`utura \l
poate face mai puternic. De atunci a devenit
dependent de alcool. Luni la prânz, Ionel a ajuns
la UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Ia[i dup`
ce a consumat 1 litru de ]uic`. „Nu-mi aduc
aminte cum am ajuns aici. Stau \n podul unei
case p`r`site. Nu am nici u[` la pod. Numai eu
[tiu ce frig cumplit \ndur. Un om b`trân la care
am fost la treab` mi-a dat un litru de ]uic`. Mi-

a spus s` mai beau câte o gur` când simt c`
mi-e frig. Dar eu am b`ut toat` sticla. Nu-mi
aduc aminte unde am c`zut. Am b`ut toat` sticla
ca s` m` \nc`lzesc. Am rugat oamenii de prin
sat ca s` m` bage undeva s` lucrez, dar acum
c` e iarn`, mai greu g`se[ti de lucru”, poveste[te
cu lacrimi \n ochi Ionel B`nic`.

A implorat medicii s`-l ajute s`
scape de dependen]a de alcool,
dar minunea nu a durat mult
Ionel a \ncercat din r`sputeri s`-[i schimbe
soarta decis` de mama lui, dar a c`zut prad`
b`uturii. A mers singur s` se interneze \n spital
[i a rugat \n disperare medicii s`-l ajute s` scape
de dependen]a de alcool. Din p`cate \ns`, de
fiecare dat` când ajungea la „casa lui”, \n podul
unei case p`r`site, gândurile [i grijile \l determinau
s`-[i reia vechile obiceiuri. „M` doare stomacul
\n fiecare zi. Beau de la vârsta de 16 ani. Dup`
ce a murit bunica, am \nceput s` muncesc cu
ziua. Oamenii cu care lucram mi-au dat s` beau
[i eu. V`zând c` uit de toate [i c` pot dormi
noaptea atunci când consum alcool, am \nceput
s` devin dependent. Efectiv, chiar [i acum dac`
m` pun la somn f`r` s` beau, nu pot. |mi amintesc
mereu de cum a fost la Casa de Copii [i prin
ce chinuri am trecut din cauza mamei mele. Am
\ncercat de mai multe ori s` m` las de b`ut, dar
nu am reu[it. Am fost internat la Socola de patru
ori. Eu m-am dus pe picioarele mele [i i-am rugat
pe medici s` m` ajute s`-mi revin. Le-am spus:
«Scoate]i-mi alcoolul din mine, c` \mi distrug
via]a!». Din p`cate, când ajungeam din nou \n
anturajul de alcoolici, m` apucam iar`[i de b`ut.
Eu [tiu c` trebuie s` plec din anturajul de alcoolici,
dar nu am unde s` m` duc”, mai spune tân`rul.
Dup` ce bunica lui Ionel a murit, tân`rul a
locuit \ntr-o garsonier` pe care b`trâna i-a l`sato \n grij`. |n urm` cu 3 ani, când Ionel era plecat
\n ]ar` la munc`, cea care i-a dat via]` a decis
s`-l lase pe drumuri. |n absen]a lui, a vândut
garsoniera. „Bunica mea avea o garsonier` \n
}ib`ne[ti, dar mama mea a vândut-o [i m-a l`sat
pe drumuri. Am stat acolo pân` acum 3 ani. De
unde veneam, de unde nu veneam, aveam unde
s` trag. Acum am ajuns s` dorm \ntr-un pod
dintr-o cas` p`r`sit`. Am \ncercat s` dau de
mama, s` o sun, s` discut cu ea, s` m` ajute,
dar nu a mai fost de g`sit. Nu mai suport! Mam s`turat. Nu [tie nimeni c` dorm acolo, plec
acolo pe ascuns noaptea. Dac` m` prinde cineva,
e posibil s` m` dea afar`. Stau ziua \n centrul
satului, ca s` nu dau de b`nuit, iar noaptea fug
acolo. Crede]i-m`! Sunt dispus s` m` schimb, s`
lupt pentru via]a mea, dar efectiv nu am pe
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce

nimeni lâng` mine s` m` ajute. Am \ncercat de
multe ori s` scap de alcool, c` [tiu c` `sta m`
distruge. De fiecare dat` ajung \n acela[i punct”,
adaug` Ionel.

„A preferat s` m` dea pe mine
printre str`ini decât s` renun]e
la b`rbatul ei”, spune tân`rul
Tân`rul are doar 5 clase. Acesta poveste[te
c`, de[i a vrut s` studieze mai mult, bunica lui
nu [i-a mai permis s`-l trimit` la [coal`. Am f`cut
5 clase. „Bunica nu a mai avut putere s` m` ]in`
la [coal`. |n ultimul an m-am dus cu saco[a la
[coal` pentru c` nu aveam ghiozdan. Nu m-am
mai dus. De la 16 ani am \nceput s` muncesc
cu ziua, s`-mi câ[tig bani pentru mâncare. Munceam
un sezon, m` \ntorceam acas`. Dar acum unde
s` m` mai \ntorc dac` mama mea m-a l`sat pe
drumuri? Ea nu are suflet de mam`, nu are suflet
de om. A preferat s` m` dea pe mine printre
str`ini decât s` renun]e la b`rbatul ei. Ea tr`ie[te
\n concubinaj cu un taximetrist din Bra[ov. Asta
e mam`? Ei i-a pl`cut b`rbatul mai mult decât
copilul. Ea spune c` tat`l meu Daniel o b`tea [i
de aia m-a dat. La Casa de Copii am crescut vai
de capul meu. E greu s` tr`ie[ti f`r` mam`”,
poveste[te Ionel B`nic`.

Ionel are nevoie de un loc de
munc` [i de un acoperi[
deasupra capului
Ionel este dispus s`-[i schimbe via]a. Cere
doar ajutorul oamenilor din jurul lui. Nu vrea
nimic pus pe tav`, este dispus s` munceasc`
pentru a-[i ob]ine independen]a financiar`. Tân`rul
are nevoie de doar un loc de munc`, de restul
se ocup` el. „Mi-a[ dori s` m` las de b`ut, s`mi g`sesc un loc de munc` [i s` m` pun pe
picioare. Beau de foame [i de sup`rare. Cine
vrea s` m` ajute, s` lase r`spuns la Prim`ria
}ib`ne[ti. Dar [ti]i ce greu este s` te la[i de
b`ut? Mi-au spus [i la «Socola» c` dac` ast`zi
am b`ut 5 litri de vin [i mâine beau 3, poimâine
beau unul, [i a[a m` las. Am \ncercat s` m` las
de b`ut, dar nu am reu[it mult timp. Am lucrat
recent la un om care vindea pui. M-am \mb`tat
[i am dormit \n ma[in`. Nu am mai r`spuns la
telefon pentru c`-mi cr`pa obrazul de ru[ine.
Beau pân` nu mai pot, pân` nu mai simt nimic
[i adorm. Noaptea e lung`, m` gândesc la toate
cele. Mi-am dat seama c` e un lucru r`u s` beau,
a[a c` voi face tot ceea ce pot ca s`-mi revin.
Apoi, am s` m` rog de oameni s`-mi dea un loc
de munc` [i, poate, m` pun [i eu pe picioare”,
\ncheie Ionel.
Bianca CIUBOTARIU
se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Milionarul de la bloc! Imagini cu imperiul lui
Constantin Samson, regele transporturilor din
Ia[i! Numai foi[orul a costat 80.000 de euro
Constantin Samson este cel
mai mare transportator din
Ia[i. |n urm` cu câ]iva ani a
investit milioane de euro \n
\nfiin]area unei noi baze, \n
apropierea fostei fabrici
Avicola. Din cauza pandemiei,
omul de afaceri este dipus s`
vând` microbuzele din flot`
Considerat cel mai mare transportator din
Ia[i, Constantin Samson, \n ciuda veniturilor
consistente, locuie[te \ntr-un apartament din
cartierul CUG. |n trecut, \n aceast` zon` a amenajat
[i baza de unde plecau toate microbuzele folosite
pentru transportul interjude]ean [i intrajude]ean
de persoane. Nevoit s`-[i mute afacerea, \n 2018
Constantin Samson a f`cut o investi]ie important`.
A cump`rat 1,5 hectare de teren unde a amenajat
noua baz` a firmelor de transport din portofoliu.
Investi]ia este pe m`sur`, fiind estimat` la
aproximativ 2 milioane de euro. Noua baz` a fost
amenajat` departe de ochii curio[ilor, pe DN 28,
\n apropierea amplasamentului unde a func]ionat
fabrica Avicola. |n incinta bazei a construit [i un
foi[or cu costuri ame]itoare. Apropia]ii omului de
afaceri spun c` a cheltuit \n jur de 80.000 de
euro. „Acolo a investit mul]i bani. Tot timpul a
avut. Este unul dintre cei mai discre]i afaceri[ti
din domeniu. Acolo [i-a amenajat un service [i
baza pentru plec`ri. Foi[orul \l folose[te vara,

când mai vin prietenii sau familia. El a mai
cump`rat [i o cl`dire abandonat` situat` chiar la
strad`, unde vrea s` fac` o cantin` pentru tiri[tii
care tranziteaz` ora[ul”, spun apropia]i din anturajul
omului de afaceri.

Constantin Samson caut` un
„dobitoc” c`ruia s`-i vând`
microbuzele
Contactat telefonic de c`tre reporterii BZI,
Constantin Samson a precizat c` ia \n calcul
vânzarea microbuzelor. „Acum, transporturile merg
ca peste tot. Aveam atâtea trasee... Acum c` Satu
Mare [i Baia Mare au intrat \n carantin` din
cauza pandemiei, activitatea este mai redus`. Am
un parc cu aproximativ 40 de microbuze. A[ vrea
s` vând, dar greu g`se[ti un dobitoc ca s` le
cumpere (afaceristul glume[te -n.r.). Nu a[ renun]a
la afacere. A[ reduce num`rul microbuzelor [i
a[ moderniza baza. Nu am de gând s` vând
loca]ia. Dac` [ti]i vreo afacere \n care se poate
investi, v` rog s`-mi spune]i [i mie. Eu nu sunt
fi]os, eu stau la bloc”, a precizat Constantin
Samson. Conform ultimelor date financiare,
afaceristul de]ine mai multe societ`]i prin care
deruleaz` activit`]ile de transport. Este vorba
despre Samson International Group SRL, cu o
cifr` de afaceri \n 2019 de 2.175.249 lei, profit
de 585.166 lei, datorii de 1 milion de lei [i un
num`r de 9 angaja]i. Mai are \n portofoliu firma
Intersaam SRL, cu o cifr` de afaceri de milioane
de lei [i 18 angaja]i. Se mai adaug` [i societatea

Alex Tour Inter SRL, cu o cifr` de afaceri de 1
milion de lei [i 7 angaja]i. Nu \n ultimul rând,
de]ine majoritatea p`r]ilor sociale din societatea
Mincarom Trans SRL, cu \ncas`ri de 1 milion de
lei [i 6 angaja]i. Afacerea familiei a fost extins`
[i pe numele fiului, Ionu] Samson. Fiul apare ca
asociat \n societatea Transgrup Ionu] SRL, cu o
cifr` de afaceri de 1 milion de lei [i 5 angaja]i.

Transportatorul a fost nevoit
s` plece din CUG
din cauza locatarilor
Constantin Samson a fost nevoit s` fac`
investi]ia de pe DN28 dup` ce s-a certat cu mai
mul]i proprietari din zona CUG, acolo unde avea

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

ini]ial baza de transport. |n toamna anului 2016,
locuitorii de la blocurile situate pe strada Hlincea,
nr.71, au reclamat faptul c` zona dintre blocuri
a devenit parc auto. Atunci, omul de afaceri avea
aproximativ 100 de mijloace de transport public.
Dup` mai multe controale, scandaluri, amenzi,
contesta]ii \n instan]`, patronul firmei de transport
a cedat [i s-a mutat la ie[irea din Ia[i. Constantin
Samson este prieten cu alt transportator, Constantin
Dinte, patronul Farmacom Impex SRL din zona
Dacia. Materialele folosite pentru construirea
foi[orului din baza Intersaam sunt identice cu cel
folosite de Constantin Dinte atât la baza din Dacia,
cât [i la vila din zona Galata.
Ciprian BOARU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Proprietar 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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MIC A PUB LIC ITATE
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.
Specialist \n domeniul proiectari
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist Marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, GLANCE OPTICAL
SRL. Rela]ii la: 0736029018.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Sudor, f`r` studii [i experien]`
precizate, AGIP PREST SERVICE
SRL. Rela]ii la: 0232/230164;
agipiasi@yahoo.com.
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.

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

PIERDERI
S.C. SPIROCA S.A., cu sediul \n
Ia[i, {os. Tome[ti, km1 ,jud.Ia[i,
J22/301/1991, CUI 1974920,
declar pierdut certificatul
constatator 42269/15.01.2011,
emis de ONR Ia[i.
Pierdut legitima]ie de transport
pe numele Chelaru Mihai, emis
de Compania de Transport
Public(CTP) Ia[i S.A. Se declar`
nul`.

MEDIU
APAVITAL S.A. IA{I. titular al
proiectului „Conducta de
aduc]iune B`l]a]i-Belce[ti pentru
alimentarea cu ap` a comunelor
B`l]a]i, Belce[ti, Coarnele Caprei,
Focuri, Gropni]a jude]ul Ia[i”,
anun]` publicul interesat asupra
lu`rii deciziei etapei de încadrare
de c`tre Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului Ia[i, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Conducta de aduc]iune B`l]a]iBelce[ti pentru alimentarea cu
ap` a comunelor B`l]a]i,
Belce[ti, Coarnele Caprei, Focuri,
Gropni]a jude]ul Ia[i” propus a fi
amplasat în raza comunelor
B`l]a]i [i Belce[ti, jude]ul Ia[i. 1.
Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la sediul
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului Agen]ia pentru
Protec]ia Mediului din Ia[i, str.
Calea Chi[in`ului nr.43 în zilele
de Luni-Joi, între orele 9.0014.00, precum [i la urm`toarea
adres` de internet
http://apmis.anpm.ro/web/apmiasi/contact. 2. Publicul interesat
poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data public`rii
anun]ului pe pagina de internet a
autorit`]ii competente pentru
protec]ia mediului.

SC. M-CHIM SRL, titular al
proiectului de plan „PUZ –
Construire imobil locuin]e
colective, spa]ii comerciale,
birouri, parcare suprateran` [i
subteran` pe teren proprietate”
propus a fi implementat în mun.
Sudor arc electric, studii medii,
Ia[i, str. Rampei, nr. 9A, nr. cad.
f`r` experien]` precizat`,
166031, anun]` publicul interesat
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
asupra lu`rii de c`tre APM Ia[i a
0728088881; lavifandeciziei etapei de încadrare, [i
iasi@yahoo.com.
anume: planul este supus
procedurii de adoptare cu aviz
Sudor flacara de gaze, studii
de mediu, întrucât poate avea
medii, f`r` experien]` precizat`,
efecte semnificative asupra
LAVIFAN SRL. Rela]ii la:
mediului, necesitând evaluare de
0728088881; lavifanmediu. Decizia etapei de
iasi@yahoo.com.
încadrare poate fi consultat` la
adresa: http://apmis.anpm.ro.
Tâmplar, scoal` profesional`/
Observa]iile publicului cu privire
curs calificare, f`r` experien]`
la decizia etapei de încadrare se
precizat`, DAS SERVICE SRL.
primesc la sediul APM la[i din
Rela]ii la: 0232/230637;
la[i, Calea Chi[in`ului nr. 43, în
0232/262800; 0744275627;
zilele de luni-joi, \ntre orele 8:00 –
service@das-instalatii.ro.
16:30 [i vineri, \ntre orele 8:00 –
Tâmplar universal, studii medii,
14:00, în termen de 10 zile
calendaristice.
f`r` experien]` precizata,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Sudor, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, TERMOSERVICE SA IASI. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro.

TIMOFTE {TEFAN anun]`
publicul interesat asupra
depunerii raportului privind
impactul asupra mediului pentru
proiectul “Construire locuin]e
colective, spa]ii administrative [i
prest`ri servicii” amplasat în sat
Tome[ti, comuna Tome[ti,
înscris în CF 64443, jude]ul Ia[i.
Tipul deciziei posibile luate de
APM Ia[i poate fi emiterea
acordului de mediu sau
respingerea solicit`rii de emitere
a acordului de mediu. Raportul
privind impactul asupra mediului
poate fi consultat la sediul APM
Ia[i, în zilele de luni-joi între orele
8.00-16.30 [i vineri între orele
8.00-14.00. Documentul
men]ionat este disponibil [i la
urm`toarea adres` de internet
apmis.anpm.ro. – reglementariacord de mediu - documenta]ii.
Dezbaterea public` a raportului
privind impactul asupra mediului
va avea loc la prim`ria comunei
Tulcea în data de 28.12.2020,
începând cu orele 12:00. Publicul
interesat poate transmite în scris
comentarii/opinii/observa]ii
privind documentele men]ionate
la sediul APM Iasi, Calea
Chi[in`ului nr. 43 pân` la data
de 28.12.2020. Daca starea de
alerta se prelunge[te, având \n
vedere Decretul Pre[edintelui
României nr. 195/2020 privind
instituirea st`rii de urgen]` pe
teritoriul României, cât [i
Hot`rârea Comitetului Na]ional
pentru Situa]ii de Urgen]` privind
aprobarea unor m`suri
suplimentare de combatere a
noului Coronavirus nr.
967/12.11.2020 în raport cu
procedurile de reglementare din
punct de vedere al protec]iei
mediului, dezbaterea public`
/consultarea publicului interesat
se va realiza în format electronic
(documenta]ia supus` dezbaterii
se reg`se[te la urm`toarea
adrese de internet: Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Iasi:
http://apmis.anpm.ro.) Publicul
interesat va transmite în format
electronic
comentariile/observa]iile privind
documentele men]ionate, pe
urm`toarea adresa de e-mail:
office@apmis.anpm.ro pân` la
data de 28.12.2020.

NOTIFICåRI
Subscrisa, EXPRESSS
LICHIDATOR I.P.U.R.L., tel./fax
0332-816.896, 0740-152.456,
www.expressslichidator.ro,
lichidator judiciar al S.C.
OMORFOS S.R.L., Notific`:
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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 VERUM INSOLVENCY
S.P.R.L.,cu sediul în ClujNapoca, Calea Doroban]ilor, nr.
38, et.1, ap. 18, jud. Cluj,
înscris` în Tabloul U.N.P.I.R. sub
nr. RFO II - 1246 si având C.I.F.
43151830, reprezentat` prin
asociat coordonator Sandra
Dodu, în calitate de administrator
judiciar al Asocia]iei Clubul
Sportiv Na]ional Ia[i (în
insolventa, \n insolvency, en
procedure collective), conform
Sentin]ei civile nr. 806/2020
pronuntata în [edin]a public` din
data de 19.11.2020, în dosarul
nr. 4955/99/2019*, aflat pe rolul
Tribunalului Ia[i, Sec]ia a II-a
civila - faliment, NOTIFICA, To]i
creditorii Asocia]iei Clubul Sportiv
Na]ional Ia[i(sediu: Ia[i, {os.
S`rarie, nr. 48A, C.U.I.
17130226) c` fa]` de aceasta a
fost deschis` procedura
insolven]ei în forma general`
prevazut` de Legea nr. 85/2014
[i în consecin]a: 1. Termenul
limit` pentru înregistrarea
cererilor de admitere a crean]elor
este 04.01.2021. 2. Termenul
limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i
comunicarea tabelului preliminar
al crean]elor este 24.01.2021. 3.
Termenul pentru depunerea
contesta]iilor cu privire la
crean]ele [i drepturile de
preferin]` trecute, sau, dup` caz,
netrecute de administratorul
judiciar în tabelul preliminar de
crean]e este de 7 zile de la
publicarea tabelului preliminar de
crean]e în Buletinul Procedurilor
de Insolven]`. 4. Termenul
pentru solu]ionarea eventualelor
contesta]ii împotriva tabelului
preliminar de crean]e [i pentru
definitivarea tabelului de crean]e
este 19.02.2021. Prima [edin]a a
Adunarii creditorilor Asocia]iei
Clubul Sportiv Na]ional Ia[i va
avea loc în data de 29.01.2021,
ora 15.00, la sediul VERUM
INSOLVENCY S.P.R.L. – ClujNapoca, Calea Doroban]ilor, nr.
38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj.
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Programul Rabla pentru electrocasnice va
fi lansat `ncepând cu luna decembrie 2020

Ie[enii se pot `nscrie `ntr-o
aplica]ie lansat\ pe site-ul
Administra]iei Fondului
pentru Mediu
Programul Rabla pentru electrocasnice va
fi disponibil \ncepând din luna decembrie
2020, dup` ce s-a \ncheiat dezbaterea
public`. |n jur de 100.000 de beneficiari
vor putea ob]ine banii de la Administra]ia
Fondului de Mediu, \n cadrul acestui
program, sume cuprinse \ntre 300 [i 400
de lei
Programul Rabla pentru electronice [i electrocasnie 2020
presupune finan]are pentru achizi]ia a [apte tipuri de aparaturi
electrice [i electrocasnice. Pentru ma[inile de sp`lat vase, aparate
de aer condi]ionat, inclusiv cele portabile, frigidere [i combine
frigorifice, televizoare [i usc`toare de rufe, vor fi acordate vouchere
în valoare de câte 400 de lei. Alte vouchere \n valoare de 300 de
lei vor fi acordate pentru ma[inile de sp`lat rufe, iar pentru
aspiratoare vor fi da]i 200 de lei. Potrivit reprezentan]ilor Administra]iei
Fondului pentru Mediu (AFM), \nscrierile \n programul Rabla
pentru electrocasnice „se vor realiza exclusiv în cadrul unei aplica]ii
informatice, care va fi pus` la dispozi]ia solicitan]ilor pe site-ul
Administra]iei Fondului pentru Mediu www.afm.ro”.

Mii de ie[eni au depus dosarele
\n cadrul Programului Rabla pentru
electronice [i electrocasnice
|n anul 2019, 2.459 de ie[eni au solicitat voucherele \n cadrul
Programului Rabla pentru electronice [i electrocasnice [i au fost
valida]i de c`tre Agen]ia Fondului pentru Mediu (AFM). De
asemenea, 6 comercian]i au fost valida]i pentru a oferi frigidere,
televizoare, aparate de aer condi]ionat sau ma[ini de sp`lat rufe
\n schimbul voucherelor. Voucherele pentru televizoare au valori
de 200 [i 400 de lei, iar cele pentru ma[ini de sp`lat vase, 300
[i 400 de lei. |n cazul ma[inilor de sp`lat rufe, sumele acordate
sunt de 200 [i 300 de lei, pentru aparatele de aer condi]ionat,
400 de lei, iar pentru frigidere, 300 [i 400 de lei. |n anul 2018
au fost achizi]ionate 12.900 de echipamente electrice [i electronice.

1,25 milioane de euro
pentru Aeroportul Ia[i.
Bani de la UE pentru
salariile celor
peste 100 de angaja]i
de la aerogar\
Mai multe aerog`ri din ]ar`, printre care
[i Aeroportul Interna]ional Ia[i, vor primi
fonduri de la Uniunea European` pentru a
trece peste criza cauzat` de pandemia
COVID-19
{ase milioane lei (1.25 milioane euro) vor intra \n conturile
Aeroportului Interna]ional Ia[i \n perioada urm`toare. Suma
reprezint` ajutor de stat oferit de Uniunea European` (UE),
prin Guvernul României, pentru a compensa pierderile uria[e
suferite pe parcursul anului 2020. Celelalte aeroporturi beneficiare
ale ajutoarelor de stat sunt din Cluj, Sibiu, Craiova [i Bac`u.

Ajutor nesperat pentru Aeroportul Ia[i.
Aerogara risca s` r`mân` f`r` fonduri
Beneficiarii din Ia[i au primit \n perioada
2015-2018 suma de 768.000 de lei de la
stat, \n programul Casa Verde Fotovoltaice
|n ultimii 3 ani, num`rul beneficiarilor din Ia[i interesa]i de
montarea panourilor fotovoltaice prin intermediul programului Casa
Verde Fotovoltaice.
a crescut. |n perioada 2015-2018 au fost finan]ate 128 de
dosare depuse de c`tre ie[eni la Agen]ia pentru Protec]ia Mediului
(APM) Ia[i. Beneficiarii acestor fonduri de la stat au primit 6.000
de lei pentru fiecare proiect aprobat. Cu banii ob]inu]i, ace[tia
[i-au montat pe locuin]e panouri fotovoltaice cu ajutorul c`rora
reu[esc s` economiseasc` energie electric`. |n anul 2019 a crescut
num`rul beneficiarilor care au depus proiecte \n cadrul programului.

Prim`riile din Ia[i vor investi
3 milioane de lei \n modernizarea
iluminatului public din mediul rural
Un alt program derulat de AFM este cel destinat moderniz`rii
iluminatului public. Prim`riile din jude]ul Ia[i vor investi 3 milioane
de lei \n modernizarea iluminatului public din comunele {ipote,
Mirce[ti, Strunga, Pope[ti, Gropni]a, O]eleni [i Andrie[eni. Astfel,
pentru unit`]ile administrativ-teritoriale care au o popula]ie de
pân` la 4.000 de locuitori, se acord` 500.000 de lei, iar pentru
cele care au peste 4.001 locuitori, se acord` un ajutor financiar
de peste un milion de lei.
Raluca COSTIN

Actuala conducere a Consiliului Jude]ean Ia[i a ar`tat [i
\n ce const` ajutorul pentru Aeroportul Ia[i. De altfel, bugetul
aerog`rii ie[ene a fost afectat pe parcursul lui 2020 din cauza
pandemiei COVID-19. „Guvernul PNL va sus]ine cu 6 milioane
de lei activitatea Aeroportului Interna]ional Ia[i, afectat` de
pandemie. Comisia European` a aprobat solicitarea Guvernului
PNL, condus de Ludovic Orban, pentru acordarea unor ajutoare
de stat aeroporturilor regionale pentru pierderile înregistrate
în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei.
Aeroportul din Ia[i a înregistrat pierderi ca urmare a
m`surilor de restric]ionare [i suspendare a zborurilor pe durata
st`rii de urgen]`, astfel încât suma de 1,25 milioane de euro
este destinat` s` acopere prejudiciile cauzate de pandemie”,
a men]ionat Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i.

Bani pentru salariile angaja]ilor
de la Aeroportul Ia[i
|n perioada \n care Aeroportul Ia[i a fost afectat de
pandemia COVID-19, jum`tate din cei peste 100 de angaja]i
au fost trimi[i \n [omaj tehnic. Din cele 1,25 milioane euro,
o parte din fondurile UE vor fi destinate [i salariilor pentru
ace[ti angaja]i. „Aceast` m`sur` se încadreaz` în politica
Guvernului României de sprijin acordat companiilor afectate
de criz`, pentru continuarea activit`]ilor economice [i pentru
plata angaja]ilor a c`ror activitate a fost întrerupt` temporar,
potrivit Planului Na]ional de Investi]ii [i Relansare Economic`.
Comisia a aprobat în conformitate cu normele UE schema de
ajutor de stat propus` de PNL în valoare total` de 21,3
milioane lei, aproximativ 4,4 milioane euro. Suma este destinat`
compens`rii operatoriilor de aeroporturi regionale române
pentru daunele suferite din cauza focarului de coronavirus”,
a mai spus pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.

Blue Air a anulat cursele pe luna
noiembrie de la Aeroportul Ia[i
Aeroportul Ia[i are de recuperat peste 1 milion de euro
[i de la compania Blue Air. Operatorul aerian a acumulat
numeroase datorii c`tre aeroport pe care nu le-a mai onorat.
Mai mult, compania a decis s` suspende mai multe curse,
cele din luna noiembrie fiind anulate \n propor]ie covâr[itoare.
Astfel, aerogara pierde [i din aceast` cauz` sume uria[e, bani
pe care nu-i va putea recupera prea curând.
Vlad ROTARU
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El este tân\rul de care
o adolescent\ s-a `ndr\gostit
nebune[te [i a acceptat s\-i
satisfac\ cele mai nebune[ti
derapaje. Seara trecut\
a ajuns `n pu[c\rie!

Bursa bârfelor

Italienii o fac po[t` pe românca asta
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu ceva informa]ii despre
o muieru[c` pe nume Lili[or Carmensita Plaj. Cic` la aceast` madames`
\i place tare cu italienii, mai ceva ca \n filmele deocheate de prin
anii `70. Desfrâul nu e `la cu conota]ii ru[inoase, ci pur financiare,
cel pu]in a[a cred babele. |n urm` cu vreo zece ani[ori, Lili[or a
fost racolat` de ni[te ascult`tori de Tot Cutugno [i Celentano, ca s`
le administreze ni[te firme de prin târg. Ce puteau s` deschid`
macaronarii \n afar` de pi]erii? Numai c` \n anii `[tia au fost puse
pe chituci mai multe firme, s-au tras ni[te ]epe bengoase. Acum,
babele nu [tiu ce a primit Lili[or \n schimb, c` se repet` schema [i
la pi]eria Alfa Romeo [i Omega Julieta. Cert este c` madamesa este
b`gat` tare [i c`-i mai [i place. Acum, babele au un filing c` se va
mai vorbi despre Lili[or, pentru c` se aude c` se preg`tesc [i alte
tunuri, a[a ca pe vremuri de covidu]. Babele vor sta la fel de atente,
chiar dac` nu este vorba despre o vedet`. Va cre[te ea mare...

Managerul de spital a f`cut o nef`cut`
ca s` r`mân` pe func]ie
Babele bârfitoare continu` rubrica cu una hazlie despre cum
se mai men]in oamenii de prin târg pe func]ie. Este cazul lui
G`bi]u Marinescu, managerul `la de la maternitatea Lenu]a Doamna.
|n ultima perioad`, lui Marinescu \i cam tremuaru izmenele [i nu
de la frig, ci de la posibilitatea c` nu va pupa postul de conducere.
Tenace din fire [i cu o poft` nebun` de [p`gi, Marinescu a g`sit
solu]ia minune. A luat câteva g`le]i de var, din `la mai ieftin, a
luat câ]iva muncitori [i i-a pus s` vopseasc` gardul maternit`]ii.
Cei care trec prin zon` sunt uimi]i de atâta splendoare: un gard
vopsit ca la carte. Halal de domnul manager, cum [tie el s` le
fac` pe toate. Revenind la o not` mai serioas`, G`bi]u Marinescu
este un pericol public pentru c` ]ine \n bra]e ni[te doftorese care
fac numai buleli \n institu]ie. Dar, nah, [efii politici au pus botul
[i l-au men]inut \n func]ie. P.S. Babele nu [tiu ce l-a apucat pe
G`bi]` Marinescu, dar \n ultimul timp se tot laud` c` e cel mai
tinerel manager de prin Românica. Se bucur` ca la prima erec]ie
con[tient` [i la apari]ia p`rului pubian. {i babele se bucur`, pentru
c` vor mai avea pove[ti de spus despre domnul manager.

Videociati[tii cu implant \n buci
[i-au g`sit culcu[ul
Babele bârfitoare \ncheie rubrica de ast`zi cu o informa]ie din
lumea videociatului. De data asta nu este despre specimenele alea
cu bot de ra]`, cur brazilian [i ]â]e gonflabile, ci despre b`rb`rtu[ii
care au \mbr`]i[at aceast` meserie solicitant`. Eh, de ceva timp,
chiar dac` este covidu], prin zona industrial` de prin târg s-a
deschis sala Endocrine, pentru cei care vor s` trag` de fiare.
Bine\n]eles, au venit [i videociati[tii, mai mult s` se laude cu
ma[inile scumpe din dotare. Parcarea de la Endocrine ar`ta la un
moment dat ca un [ourum. Caraghios era c` mai veneau b`ie]i
de bani gata care aveau alte preocup`ri, dar erau confunda]i cu
videociati[tii s`tui de o zi \ntreag` numai cu pu]a \n fund \n fa]a
unui monitor, unde pe partea cealalt` b`lea un mo[neag libidinos.
Dac` iese banul [i nu dau \n cap, babele nu sunt \n m`sur` s`
\i judece. Dar vor avea voie s` fac` mai acu[ un top cu b`rb`tu[ii
dispu[i s` fac` tot felul de trucuri analo-rectale.
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Un tân`r \n vârst` de 20 de ani a ajuns \n
pu[c`rie dup` ce a comis mai multe
infrac]iuni. Nu le-a comis de fiecare dat`
singur. O adolescent` s-a \ndr`gostit de el
[i a acceptat s` participe la derapajele
sale, chiar dac` [i-a pus libertatea \n joc
El 20 de ani, cu via]a \nainte, dar cu dorin]e poate prea mari,
ea, 15 ani, \ndr`gostit` pân` peste cap [i dispus` s` fac` sacrificii
uria[e pentru a-l ]ine aproape. A[a \ncepe povestea lui Cosmin Ilie
[i a Alexandrei. Ambii tineri sunt din Ia[i, iar povestea lor de dragoste
\ncepe \n urm` cu mai mult timp. Cum tân`rul Ilie \[i dorea s` fie
cine nu poate fi, a trecut u[or pragul c`tre o via]` obscur`, grea [i
chinuit`. A ales s`-[i murd`reasc` mâinile [i totodat` cazierul f`când
fapte din ce \n ce mai grave. Exist` o vorb` care spune c` acela
care va fura un ou va ajunge s` fure un bou. |n cazul de fa]` lucrurile
se potrivesc de minune. Tân`rul [i-a dorit s` fac` bani, s` aib` tot
ceea ce au [i al]ii, dar nu a vrut s` pun` ban pe ban prin munc`,
ci a ales s` fure.

Infrac]iune dup` infrac]iune
Tân`rul ar fi comis mai multe furturi, unele din acestea fiind
consecutive. Nu a f`cut tot de capul lui \ns`. A intrat \n aten]ia
poli]i[tilor dup` ce a spart mai multe ma[ini din care a furat diverse
bunuri [i sume de bani. La o parte dintre furturi a participat [i iubita
lui, Alexandra. A reu[it s` ob]in` ni[te bani din infrac]iuni, \ns`
povestea s-a terminat când a fost prins. Poli]i[tii l-au ridicat, re]inut
[i prezentat \n fa]a judec`torilor. Magistra]ii au decis s`-l plaseze \n
arest la domiciliu. Pedeaspa blând` pe care a primit-o nu l-a mul]umit
[i a decis s`-[i mai arate odat` „[mecheria”. A \nc`lcat m`sura
arestului la domiciliu, dar a fost prins de poli]i[ti. Acum, tân`rul se
afl` \n Penitenciarul Ia[i din cauza faptulul c` nu a respectat legea.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au dispus recent \nlocuirea
arestului la domiciliu \n cazul lui Cosmin Ilie Astratinei. „Instan]a

înlocuie[te m`sura arestului la domiciliu fa]` de inculpatul Cosmin
Ilie Astratinei cu m`sura arest`rii preventive pe o durat` de 30 de
zile. Dispune emiterea mandatului de arestare preventiv` a inculpatului
la r`mânerea definitiv` a acestei încheieri”, au precizat judec`torii
ie[eni.

A ajuns \n spatele gratiilor dup`
ce a \nc`lcat decizia judec`torilor
Poli]i[tii l-au \nc`tu[at. „În urma activit`]ilor specifice desf`[urate,
poli]i[tii Biroului Supravegheri Judiciare Ia[i au constatat faptul c`
un tân`r de 20 de ani, cercetat pentru s`vâr[irea infrac]iunii de furt
calificat, nu a respectat m`sura preventiv` a arestului la domiciliu
dispus` fa]` de acesta. Astfel, poli]i[tii au sesizat Judec`toria Ia[i,
instan]` care la data de 18 noiembrie a dispus înlocuirea m`surii
preventive a arestului la domiciliu cu m`sura arestului preventiv. Pe
23 noiembrie, poli]i[tii Biroului Urm`riri Ia[i [i Postului de Poli]ie
Victoria l-au depistat, pe raza comunei Victoria, pe tân`rul de 20 de
ani care se sustr`gea execut`rii mandatului de arestare preventiv`,
acesta fiind depus în Penitenciarul Ia[i”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Tân`rul a provocat un accident
[i a fugit cu poli]ia pe urme
Acela[i tân`r a gonit cu poli]ia pe urme, încercând s` scape.
Oamenii legii l-au v`zut în timp ce a acro[at un BMW [i au plecat
în urm`rirea sa. Tân`rul nu avea permis de conducere, iar numerele
de înmatriculare ale ma[inii sale erau false. Poli]i[tii se aflau în trafic
când au observat c` Ilie Cosmin, aflat la volanul unui autoturism
marca Seat, a acro[at un autoturism marca BMW [i [i-a continuat
deplasarea. Atunci, oamenii legii au încercat s`-l opreasc`, îns` tân`rul
a c`lcat pedala de accelera]ie [i a gonit cu poli]i[tii pe urme. În zona
Tudor Neculai, tân`rul a fost prins. „Poli]i[tii din cadrul Sec]iei nr.
6 Poli]ie Ia[i efectueaz` cercet`ri într-un dosar penal întocmit sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de conducerea unui vehicul f`r` permis
de conducere [i punerea în circula]ie sau conducerea unui vehicul
cu num`r fals de înmatriculare. Din investiga]iile efectuate pân` în
prezent, s-a constatat faptul c`, la data de 6 martie, un tân`r, de 20
de ani, din municipiul Ia[i, ar fi condus un autoturism, pe raza
municipiului Ia[i, având montate pl`cu]e cu un num`r de înmatriculare
care apar]inea unui alt vehicul. De asemenea, în urma verificarilor
efectuate, s-a constatat faptul c` tân`rul nu de]ine permis de conducere
pentru nicio categorie de vehicule. În baza probatoriului administrat
în cauz`, la data de 7 martie a.c., tân`rul a fost re]inut de poli]i[ti,
pe baz` de ordonan]`, pentru 24 de ore” au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Lucian SAVA
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