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Bogdan și Anda Maleon nu se
odihnesc nici după moarte. Au trecut
aproape 4 ani de când s-au sinucis
amândoi în vila din Iași, iar,
acum, cineva le vrea averea
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O tânără
vinde abonamente
pentru slăbit
oamenilor de afaceri,
IT-iștilor și medicilor
actualitate 9

Imagini
horror cu singurul
drum județean din
Iași pe care te poți
rătăci cu ușurință
eveniment
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Oana Maftei a investit 20.000 de euro într-o
afacere de succes, cu mâncare sănătoasă.
Pasionată de bucătărie, tânăra antreprenoare
în vârstă de 34 de ani, din Iași, a început
timid, cu livrarea preparatelor gătite în stil
mediteraneean, însă, acum, vinde 40 de...
Imagini de groază cu singurul drum județean
din Iași în care călătorii se pot rătăci cu
ușurință. Drumul Județean 244F, ce leagă
mai multe comune ieșene, a devenit o
corvoadă pentru oamenii din zonă. Șoseaua
care leagă comunele Dolhești și Moșna era
frecventată și de fostul dictator al României
social
5
Emoții uriașe pentru
viitorii medici! Pe 25 iulie va
avea loc concursul de admitere
de la Universitatea de
Medicină și Farmacie din Iași

actualitate 9

A vrut să o execute! O femeie a
fost aproape tranșată în mașină de
iubitul ei, în localitatea ieșeană Rediu!
O femeie în vârstă de 39 de ani,
din comuna Rediu, a ajuns ieri
seară în stare foarte gravă la
Spitalul Clinic Județean de
Urgență "Sfântul Spiridon", din
Iași. Victima, Z.P., a fost tăiată
de zeci de ori cu un cuțit,
într-un autoturism marca Skoda
Fabia, în centrul satului Horlești
actualitate 8

Clienți furați de dezvoltatorul
cartierului Royal Tower! Ruslan Rotaru
a umblat la suprafața apartamentului
Un bărbat din Botoșani a
cumpărat în 2019 un
apartament în cartierul Royal
Tower, din Iași, construit de
dezvoltatorul Ruslan Rotaru.
Suprafața apartamentului a
devenit mai mică cu 1,3 metri
pătrați. Cumpărătorul a cerut
diferența de 1.396,5 euro, dar
dezvoltatorul a refuzat
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Dou\ ie[ence,
suspectate de
comiterea unor furturi!
{i-au riscat libertatea
pentru câteva ]evi [i
produse cosmetice
Dou` femei din Ia[i s-au ales cu dosare penale \n ultimele
zile, pentru comiterea unor furturi. Acestea [i-au riscat libertatea
pentru câteva produse metalice [i cosmetice. Astfel, agen]ii
din cadrul Sec]iei II de Poli]ie au identificat recent trei persoane
care ar fi furat bunuri din curtea unui imobil din municipiul
Ia[i.
„O femeie [i doi b`rba]i ar fi sustras produse metalice
din curtea unui imobil, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ
1.000 de lei. Pe baza probatoriului administrat în cauz`, unul
dintre b`rba]i a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de ore [i
dus în arest. Cercet`rile continu` sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de furt calificat în vederea stabilirii întregii situa]ii
de fapt [i lu`rii m`surilor legale care se impun”, au precizat
ieri reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.

O ie[eanc` de 34 de ani, b`nuit` de furt
de produse cosmetice
|n acela[i timp, oamenii legii au men]ionat c` au identificat
o femeie suspectat` de furt dintr-un magazin. Aceasta a fost
plasat` sub control judiciar de c`tre procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
„Agen]ii din cadrul Sec]iei III de Poli]ie au fost sesiza]i
despre faptul c` o femeie \n vârst` de 34 de ani ar fi sustras
produse cosmetice în valoare de 420 de lei dintr-un supermarket.
Poli]i[tii au întocmit un dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de furt. Prejudiciul a fost recuperat integral. Pe
baza probatoriului administrat în cauz`, femeia a fost re]inut`
de poli]i[ti pentru 24 de ore [i dus` în arest. La aceea[i dat`,
persoana a fost prezentat` Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i, care a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60
de zile”, au ad`ugat reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i.
Pe de alt` parte, poli]i[tii ie[eni au sus]inut c` au identificat
un individ care a fost condamnat definitiv pentru comiterea
unui furt. „Agen]ii din cadrul Sec]iei II de Poli]ie au prins
recent în zona G`rii din municipiul Ia[i un b`rbat \n vârst`
de 53 de ani, urm`rit na]ional, întrucât, pe numele s`u,
Judec`toria Ia[i a emis un mandat de executare a pedepsei
închisorii, pentru comiterea infrac]iunii de furt. Astfel, b`rbatul,
care are de executat o pedeaps` de 200 de zile de închisoare,
a fost încarcerat în Penitenciarul de Maxim` Siguran]` Ia[i,
fiind revocate formele de urm`rire”, au \ncheiat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Demn de remarcat este faptul c`, \n ultimii ani, sute de
ie[eni au fost cerceta]i, re]inu]i, aresta]i preventiv, trimi[i \n
judecat` [i chiar condamna]i pentru comiterea unor infrac]iuni
similare, fie c` vorbim despre furturi, fie despre tâlh`rii.
Ciprian NEDELCU
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Casa Muzeelor din Ia[i a
fost deschis\ oficial.
Inaugurare cu fast `n
centrul ora[ului
Casa Muzeelor din Ia[i, cl`dire situat` \n
centrul ora[ului, a fost inaugurat` oficial.
Imobilul monument istoric cuprinde
expozi]ii din cinci muzee. La inaugurare
au fost prezente oficialit`]i locale [i
jude]ene, dar [i secretari de stat sau
reprezentan]i ai Agen]iei pentru
Dezvoltare Regional` Nord-Est
|ncepând de ieri, 22 iulie 2021, Ia[ul are un nou muzeu. Pe
strada Vasile Alecsandri, din municipiul Ia[i, a fost deschis` \n
mod oficial Casa Muzeelor, cl`dire-monument istoric reabilitat`
cu fonduri de la Agen]ia pentru Dezvoltare Regional` Nord-Est
(ADRNE), \n valoare de 5 milioane de euro.
La eveniment au asistat Costel Alexe, pre[edintele Consiliului
Jude]ean (CJ) Ia[i, primarul Mihai Chirica, Liviu Br`tescu, secretar
de stat \n Ministerul Culturii, dar [i Vasile Asandei, directorul
ADRNE. Cl`direa a intrat \n administrarea Muzeului Na]ional al
Literaturii Române (MNLR) Ia[i.

Cum arat` Casa Muzeelor din Ia[i?
Finan]area pentru Casa Muzeelor din Ia[i a fost în valoare
de 16,6 milioane de lei, iar perioada de implementare a proiectului
a fost de 65 de luni. În cl`direa redat` patrimoniului cultural
românesc vor func]iona cinci muzee permanente: Muzeul Pogromului
de la Ia[i, Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Poeziei,
Muzeul Copil`riei în Comunism [i Muzeul Literaturii Române.
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a ar`tat ce \nseamn` acest
proiect pentru cultura ie[ean`. „Ne afl`m în cl`direa în care a
func]ionat sediul revistei «Via]a Româneasc`» [i al fostei Chesturi
de Poli]ie Ia[i, un loc prin care istoria ne vorbe[te înc` despre
mo[tenirea literar` pe care ne-au l`sat-o marii scriitori români.
Din p`cate, [i despre trauma istoric` a momentului în care, \n
urm` cu 80 de ani, au fost uci[i mii de evrei, în una dintre cele
mai triste perioade din trecutul Ia[ului”, a spus Costel Alexe.

Cinci muzee \n cl`direa de pe
strada Vasile Alecsandri, din Ia[i
Cele cinci muzee au fost realizate cu sprijinul altor entit`]i
din Ia[i. La inaugurare au fost prezente câteva zeci de personalit`]i
din municipiu.
„Aceast` frumoas` cl`dire deschide o poart` c`tre lumea
artelor [i istoriei, prin cele cinci muzee pe care le va g`zdui. A
fost readus` la via]` frumuse]ea acestei bijuterii arhitecturale din
inima Ia[ului, iar circuitul turistic jude]ean, regional [i chiar

na]ional s-a îmbog`]it prin acest complex muzeal unic. }in s` le
mul]umesc tuturor celor care, de-a lungul timpului, s-au implicat
în refunc]ionalizarea acestui obiectiv”, a mai spus Costel Alexe.

Fonduri europene pentru
Casa Muzeelor din Ia[i
{i conducerea ADRNE s-a ar`tat mul]umit` de cum a decurs
proiectul de 16,6 milioane de lei.
„Pentru mine, este un moment de bucurie, deoarece, dup`
multe eforturi [i dup` munca multor colegi de la Agen]ia pentru
Dezvoltare Regional`, de la Consiliul Jude]ean, de la Casa Muzeelor,
ajungem în aceast` zi, când vedem realizat un obiectiv de o
asemenea anvergur`. Sunt foarte încântat c` Moldova se transform`
prin investi]iile f`cute prin Programul Opera]ional Regional.
Numeroase monumente istorice, obiective de interes social, cultural,
economic au c`p`tat via]` [i sunt exemple de proiecte de succes
la nivel na]ional - [i nu numai”, a afirmat Vasile Asandei, directorul
general al ADRNE.

Sediu nou pentru Muzeul Literaturii Ia[i
În Casa Muzeelor va func]iona [i sediul administrativ al MNLR
Ia[i. „Este un moment extrem de important pentru Muzeul Na]ional
al Literaturii Române Ia[i, pentru c` institu]ia noastr`, înc` de la
înfiin]area ei ca entitate distinct`, s-a dezvoltat permanent cu
expozi]ii, cu evenimente. A crescut organic, dar, acum, se face
un salt brusc, de la 12 muzee, la 17, pentru c` se adaug` cele
cinci inaugurate. Mul]umesc Consiliului Jude]ean Ia[i, care ne-a
fost foarte aproape în ultimii ani, ne-a ajutat foarte mult atât la
nivel de colaborare, cât [i prin finan]are”, a spus Lucian Dan
Teodorovici, directorul MNLR.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Imagini horror cu singurul drum jude]ean
din Ia[i pe care te po]i r\t\ci cu
u[urin]\. {oseaua duce la locul favorit al
fostului dictator Nicolae Ceau[escu
Imagini de groaz` cu singurul
drum jude]ean din Ia[i \n care
c`l`torii se pot r`t`ci cu
u[urin]`. Drumul Jude]ean
244F, ce leag` mai multe
comune ie[ene, a devenit o
corvoad` pentru oamenii din
zon`. {oseaua care leag`
comunele Dolhe[ti [i Mo[na
era frecventat` [i de fostul
dictator al României, Nicolae
Ceau[escu. Drumul nu intr` \n
planurile de modernizare din
cauza unei dispute \ntre
institu]ii
Un fenomen extrem de ciudat se \ntâmpl`
la marginea jude]ului Ia[i. Locuitorii unor comune
au parte de cel mai negru co[mar din via]a lor.
Oamenii sunt nevoi]i s` ocoleasc` kilometri \ntregi
\ntre localit`]i pentru c` nu se pot folosi de
drumul care le-ar facilita accesul mult mai u[or.
Cei care circul` \ntre satele dintre Dolhe[ti
[i Mo[na, pe o por]iune din DJ 244F, par a fi
printre cei mai blestema]i ie[eni. Drumul este
clasificat ca arter` jude]ean`, \ns` a[a-zisa „[osea”
abia dac` intr` \n categoria de drum forestier.
|n zon` se afl` [i cabana de la Mo[na, unde
venea anual fostul dictator Nicolae Ceau[escu s`
vâneze al`turi de activul de partid al acelor
vremuri.

Motivul pentru care drumul nu
va fi asfaltat prea curând
Drumul nu poate fi asfaltat pentru c` a fost
n`p`dit de vegeta]ie \n ultimii zeci de ani. O
disput` \ntre Consiliul Jude]ean [i Romsilva face

ca drumul respectiv s` fie al nim`nui, spre
disperarea oamenilor din zon`.
Drumul este intabulat [i trecut \n domeniul
public al jude]ului Ia[i. |ns`, cum \n zon` sunt
numeroase drumuri forestiere, \n ultimii ani, cei
de la Silvic au ar`tat c` [oseaua ar fi administrat`
de ei. Ba chiar, la un moment dat, au fost
montate [i bariere \n zon`, circula]ia pe un drum
public fiind interzis`.

Dezastru rutier pe un drum
administrat de jude]ul Ia[i
Cine se avânt` pe drumul respectiv o face
pe propria r`spundere. Leg`tura ar fi una mult
mai scurt` \ntre localit`]i [i chiar ar facilita
accesul spre localitatea Hu[i, din jude]ul Vaslui.
Doar c`, pe câ]iva kilometri, artera se afund` \n
p`dure, iar cine intr` pe acolo o face pe propria
r`spundere.
DJ 244F pe por]iunea Pietri[ - Mo[na, pe o
lungime de 7 kilometri, nu a mai intrat \n planurile
celor care s-au perindat pe la vârful administra]iei.
Drumul a fost amenajat \n anii ‚60, \ns`, de ceva
timp, a fost trecut atât ca drum forestier, cât [i
ca drum jude]ean. Imaginile de pe aceast` por]iune
de drum sunt mai mult decât sugestive pentru
starea \n care se afl` aceast` [osea.

GPS-ul nu func]ioneaz` pe
drumul lui Nicolae Ceau[escu
Mai mult, pe acest drum jude]ean din Ia[i,
nici m`car sistemul GSP nu func]ioneaz`, iar
oamenii se pot r`t`ci extrem de u[or. |n urm`
cu mai mul]i ani, o delega]ie din Fran]a, ghidat`
cu GPS-ul a intrat cu autocarul tocmai pe por]iunea
din DJ 244 F [i s-a r`t`cit. Totul s-a \ncheiat cu
bine abia dup` ce unul dintre francezi a mers
pe jos câ]iva kilometri [i a dat de câteva case.
De altfel, pe toate h`r]ile, drumul apare ca fiind
activ. El trece pe la 500 de metri de o caban`

de vân`toare pe unde venea Nicolae Ceau[escu
pe vremuri.

DJ 244F a fost trecut \n
noul masterplan de
290 de milioane de euro
{oseaua DJ 244 F a fost inclus` [i \n noul
masterplan de drumuri jude]ene din Ia[i. Este,
\ns`, pu]in probabil ca Direc]ia Jude]ean` de
Administrare a Drumurilor [i Podurilor (DJADP)
Ia[i s` includ` aceast` arter` \n planul de
modernizare prea curând. |n plus, atât \n mandatul
lui Cristian Adomni]ei, cât [i \n cel al lui Maricel
Popa s-au g`sit diverse motive. Ba circula]ia
rutier` este inexistent`, ba e problema cu Romsilva,
ba nu este nevoie de modernizare.
Culmea, \n documentele vremii apar [i unele
detalii despre acest drum, indentificat \nc` de la
1890. Georgel Popa, primarul comunei Mo[na,
sus]ine c` situa]ia este una extrem de \ncurcat`
cu drumul ce se pierde \n p`dure. „Se pare c`

nu s-a schimbat mare lucru de atunci... Ba chiar
drumul arat` acum mai r`u, pentru c`, la vremea
respectiv`, erau c`ru]e, care nu stricau totul. Din
p`cate, au trecut zeci de ani [i situa]ia nu s-a
schimbat”, a precizat Georgel Popa, primarul
comunei Mo[na.

Drumul, disputat \n instan]`
Drumul jude]ean din Ia[i pe care a ajuns [i
Nicolae Ceau[escu face obiectul unui litigiu \n
instan]`. La Judec`toria R`duc`neni a fost \nregistrat
un dosar \n luna mai 2021, prin care Romsilva
a dat \n judecat` Direc]ia Jude]ean` de Administrare
a Drumurilor [i Podurilor, dar [i Consiliul Local
al comunei Dolhe[ti. Litigiul are drept obiect o
revendicare imobiliar` - rectificare carte funciar`.
Practic, este vorba despre intabularea drumului
jude]ean de care se folosesc locuitorii din Dolhe[ti
[i Mo[na, aflat \n administrarea CJ, dar de care
a uitat toat` lumea.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Spa]ii noi de parcare \n Ia[i. Municipalitatea \nchiriaz` locuri
de parcare de re[edin]` \n cartierele P`curari [i Dacia
O nou` serie de locuri de
parcare vor ap`rea \n
municipiul Ia[i. Autoritatea
local` va \nchiria o serie
de spa]ii \n zona
cartierului Dacia,
procedur` care se va
desf`[ura \n cursul lunii
august 2021.
Municipalitatea va \nchiria
[i alte spa]ii \n zona
cartierului P`curari din
Ia[i
Mai multe locuri de parcare vor
fi scoase la \nchiriat \n perioada
urm`toare de c`tre municipalitatea
ie[ean`.
Locurile de parcare vor fi \nchiriate
prin Direc]ia de Exploatare Patrimoniu
(DEP), for aflat \n subordinea municipalit`]ii
ie[ene. Procedurile se vor derula prin
aplica]ia de telefonie WhatsApp, toate
acestea fiind programate la \nceputul
lunii august 2021.

Locuri de parcare pe
strada Tabacului din
zona Dacia
O prim` procedur` pentru locuri
de parcare \n Ia[i \n cursul lunii august
2021 ]ine de \nchirierea unor spa]ii
din strada Tabacului, cartierul Dacia.
„Municipalitatea continu` închirierea
locurilor de parcare de re[edin]`. Astfel,
joi, 5 august, vor avea loc dou` astfel
de proceduri. Prima licita]ie va avea
loc la ora 10:00 [i vizeaz` închirierea
a [ase locuri de parcare, cu numerele
45, 51, 83, 84 [i 85, dar [i 94, situate
în parcarea de re[edin]` din strada
Tabacului, nr. 1A. Drept de participare
la licita]ie au locatarii blocurilor 253 257”, au transmis reprezentan]ii
municipalit`]ii. {efii DEP au dat detalii
[i despre procedura din zona P`curari.
„A doua licita]ie va avea loc la ora
11:00 [i are ca scop închirierea a dou`
locuri de parcare, având numerele 4

[i 5, situate în parcarea de re[edin]`
din strada P`curari, nr. 111. Drept de
participare la licita]ie au locatarii
blocurilor 103 [i 603 [i societ`]ile
comerciale cu sediul în imobilele situate
la distan]e mai mici de 30 de metri
fa]` de parcare. Ambele licita]ii se vor
desf`[ura prin intermediul aplica]iei
WhatsApp”, au mai transmis reprezentan]ii
municipalit`]ii ie[ene.

Regulament pentru
locuri de parcare \n Ia[i
Municipalitatea a trecut [i la
reglementarea ob]inerii locurilor de
parcare din Ia[i. |n acest sens a fost
introdus \n dezbatere public` un nou
regulament destinat locurilor de parcare,
proiectul urmând a intra apoi \n plenul
Consiliului Local. Un aspect legat de
locurile de parcare ]ine de faptul c`
un [ofer se poate folosi timp de 16
ore pe zi de spa]iul respectiv. Noul

regulament prevede [i amenzi pentru
cei care nu respect` hot`rârile impuse
de municipalitatea ie[ean`.

Tarife noi pentru
parc`rile din municipiu
|n cursul anului trecut, municipalitatea
ie[ean` a stabilit [i o nou` serie de
tarife pentru locurile de parcare din
Ia[i. Tariful pentru un loc de parcare
\n centrul Ia[ului r`mâne la 5 lei. De
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asemenea, tariful lunar de parcare
(abonament) pentru un autoturism în
parc`rile longitudinale pe artere de
circula]ie a crescut de la 100 de lei
pe lun` la 104 lei lunar. {i tariful lunar
de parcare (abonament) pentru un
autoturism în parc`rile publice cu plat`
a crescut de la 140 la 145 de lei. Un
abonament lunar pentru microbuze în
parc`rile cu plat` din municipiul Ia[i
a crescut de la 300 de lei la 311 lei.
Vlad ROTARU
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Emo]ii uria[e pentru viitorii medici!
Pe 25 iulie va avea loc concursul de
admitere de la Universitatea de
Medicin\ [i Farmacie din Ia[i
La finalul acestei s`pt`m~ni, [i anume
duminic`, 25 iulie 2021, se va desf`[ura
concursul de admitere, sub forma unui
test-gril`, la Universitatea de Medicin` [i
Farmacie „Grigore T. Popa”, din Ia[i.
Clasificarea candida]ilor se va face în
ordinea descresc`toare a mediei, în care
o pondere de 90 la sut` o va avea nota
ob]inut` la testul-gril`, iar 10 la sut` media de la Bacalaureat. Comparativ cu
2020, când s-au înscris 2.337 de
candida]i, anul acesta, concuren]a la
majoritatea specializ`rilor este sensibil
mai mic`, ajung~ndu-se la un total de
2.226 de dosare validate
Pe 18 iulie 2021 s-a încheiat perioada de înscrieri la concursul
de admitere organizat de Universitatea de Medicin` [i Farmacie
(UMF) „Grigore T. Popa”, din Ia[i, sesiunea iulie 2021. Comparativ
cu 2020, când s-au înscris 2.337 de candida], anul acesta, concuren]a
la majoritatea specializ`rilor este sensibil mai mic`, ajung~nduse la un total de 2.226 de dosare validate.
La Medicin` sunt 1.177 de dosare finalizate (concuren]` de
3,87 la sut` pe loc bugetat, fa]` de 4,22/loc bugetat, anul trecut),
la Asisten]` Medical` General` - 296 (concuren]` de 4,77/loc
bugetat, fa]` de 5.57 /loc bugetat, anul trecut), la Nutri]ie [i
Dietetic` - 58 (concuren]` de 6,44, fa]` de 5/loc bugetat, anul
trecut), la Medicin` Dentar` - 345 (concuren]` de 3,83, fa]` de
3,21/loc bugetat - anul trecut), la Asisten]` de Profilaxie Stomatologic`
- 11 (concuren]` de 1,38, fa]` de 0,89/loc bugetat, anul trecut),
Tehnic` Dentar` - 78 (concuren]` de 3,04, fa]` de 2,60/loc bugetat,
anul trecut), la Farmacie - 45 (concuren]` de 0,50, fa]` de 0,77/loc
bugetat, anul trecut), la Bioinginerie - 87 (concuren]` de 1,18/loc
bugetat, fa]` de 1,52/loc bugetat, anul trecut), iar la Balneofiziokinetoterapie [i recuperare - 125 (concuren]` de 1,76, fa]` de
2,36/loc bugetat, anul trecut).

orele 18:00 [i 20:00). Ocuparea locurilor în s`li se desf`[oar` în
intervalul orar 8:00 - 9:30. La ora 10:00 începe testul-gril`. Durata
de desf`[urare a probei scrise este de 3 ore (10:00 - 13:00), întro singur` zi.
Disciplinele de concurs: pentru programele de studiu Medicin`
[i Medicin` Dentar` - Biologie clasa a XI-a (Anatomia [i Fiziologia
omului) - obligatoriu [i - Chimie organic` sau Fizic` - la alegere.
Pentru programul de studiu Farmacie - Chimie organic` - obligatoriu
[i -Biologie vegetal` sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia [i
Fiziologia omului) - la alegere. Pentru programele de studiu:
Asisten]` Medical` General`, Tehnic` dentar`, Nutri]ie [i dietetic`,
Asisten]` de Profilaxie Stomatologic`, la alegere între: - Biologie
clasa a XI-a (Anatomia [i Fiziologia omului) sau - Chimie organic`.
Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie [i recuperare:
- Biologie clasa a XI-a (Anatomia [i Fiziologia omului). Pentru
programul de studiu Bioinginerie, la alegere între: - Matematic`
sau - Biologie clasa a XI-a (Anatomia [i Fiziologia omului).

Reguli pentru candida]i la concursul de
admitere de la UMF Ia[i
Regulile pentru candida]i la concursul de admitere de la UMF
Ia[i sunt: la intrarea în sala de concurs, vor prezenta: actul de
identitate pe care candidatul l-a depus online (carte de identitate

/ pa[aport în termen de valabilitate la data concursului); legitima]ia
de concurs imprimat` pentru confirmarea locului în sala de concurs:
declara]ia pe propria r`spundere privind starea s`n`t`]ii. Candida]ii
care [i-au schimbat numele sunt ruga]i ca, pe lâng` cele 3
documente men]ionate, s` prezinte [i o copie simpl` a actului
doveditor. La intrarea în cl`direa \n care se afl` sala în care au
fost repartiza]i, vor ar`ta legitima]ia de concurs [efului de cl`dire.
Acesta le va lua temperatura, le va da c~te o masc` [i îi va
direc]iona spre sala de concurs. Intrarea în sala de concurs se
va face în mod organizat, p`strând distan]a de 1,5 m. Vor purta
masc` [i vor utiliza antisepticul pentru mâini, puse la dispozi]ie
de c`tre universitate.
În sala de examen se intr` doar cu o sticl` cu ap`, dar f`r`
etichet`. Telefoanele mobile, gen]ile [i tot ce au asupra lor, în
afara sticlei cu ap`, vor fi l`sate într-un loc indicat de [eful de
sal`. Vor utiliza calculatoare de birou, markere [i pixuri puse la
dispozi]ie de c`tre UMF Ia[i. Dac` au terminat mai devreme, nu
pot p`r`si sala înainte de ora 10:30. Dac` pleac` la final (ora
13:00), candida]ii î[i vor putea lua grila cu întreb`ri. Dup` predarea
tezei, candidatul p`r`se[te zona, iar rezultatele vor fi afi[ate online,
lucr`rile fiind corectate doar într-un centru de scanare special
amenajat (tezele nu vor mai fi scanate în sala de concurs).
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Candida]ii se pot prezenta începând „cu
ora 8:00 \n sala de concurs
\n care au fost repartiza]i
Pe 25 iulie 2021 se va desf`[ura concursul de admitere la
UMF Ia[i, sub forma unui test-gril`. Clasificarea candida]ilor se
va face în ordinea descresc`toare a mediei, în care o pondere
de 90 la sut` va avea nota ob]inut` la testul-gril`, iar 10 la sut`
- media de la Bacalaureat. Candida]ii se pot prezenta începând
cu ora 8:00 \n sala de concurs \n care au fost repartiza]i (candida]ii
vor putea identifica s`lile de concurs sâmb`t`, 24 iulie 2021, între
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Vineri, 23 iulie

Zece mii de euro pe proiect, un nou
sprijin financiar prin granturi
oferite de Universitatea Tehnic\
din Ia[i
Universitatea Tehnic`
„Gheorghe Asachi” din
Ia[i pune la dispozi]ia
cercet`torilor trei
scheme de granturi.
Asta, pentru a-i sprijini
s` finalizeze proiectele
în care sunt deja
angrena]i sau s`
dezvolte noi idei de
cercetare. Prima dintre
acestea, „Granturi
interne - publica]ii”,
pune la dispozi]ia
cercet`torilor un sprijin
financiar de aproximativ
10.000 de euro pe
proiect pentru echipele
care au nevoie s`-[i
acopere o parte din
cheltuielile implicate de
finalizarea unui demers
[tiin]ific

dispozi]ia cercet`torilor un sprijin
financiar de aproximativ 10.000 de euro
pe proiect pentru echipele care au
nevoie s`-[i acopere o parte din cheltuielile
implicate de finalizarea unui demers
[tiin]ific.
„Grantul li se adreseaz` tuturor
cadrelor didactice [i a fost conceput
pentru îmbun`t`]irea [i cre[terea
capacit`]ii de publicare. El permite
finan]area grupurilor de cercetare care
doresc s` publice sau s` finalizeze
activit`]i necesare pentru publicarea
unor lucr`ri [tiin]ifice. Pot s` î[i cumpere
materiale, obiecte de mic` valoare care
le sunt utile, pot face deplas`ri dac`
nu sunt constrângeri, s` achite taxe
de acces la infrastructura de cercetare
sau taxe de publicare, dac` este cazul”,
a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen
Loghin, prorector responsabil cu activitatea
de cercetare, dezvoltare [i inovare la
TUIA{I.

Universitatea Tehnic` (TUIA{I)
„Gheorghe Asachi” din Ia[i pune la
dispozi]ia cercet`torilor din institu]ia
de înv`]`mânt superior trei scheme de
granturi pentru a-i sprijini pe ace[tia
s` finalizeze proiectele în care sunt
deja angrena]i sau s` dezvolte noi idei
de cercetare. Astfel, prima dintre acestea,
„Granturi interne - publica]ii”, pune la

În cadrul proiectului pot fi pl`tite
inclusiv salarii, deoarece este încurajat`
participarea atât a tinerilor cercet`tori
în aceast` echip`, cât [i a doctoranzilor.
Fondurile necesare pentru a pl`ti aceste
granturi provin din linia bugetar`
destinat` finan]`rii cercet`rii [tiin]ifice,
care a fost inclus` pentru prima dat`
în bugetele universit`]ilor anul acesta,

Fondurile necesare, din
linia bugetar` destinat`
finan]`rii cercet`rii
[tiin]ifice

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word,
Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă,
dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul
de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant
Relații la telefon: 0744 275 627

destinat` exclusiv sus]inerii activit`]ii
de cercetare.
A doua linie de finan]are, „Granturi
interne - idei de proiect”, este destinat`
grupurilor de cercet`tori ce caut` s`
ini]ieze [i s` conceap` proiecte care
pot fi depuse ulterior, dup` ce au fost
dezvoltate, pe apelurile lansate în cadrul
programului „Horizon Europe Grants”.
„Se rafineaz` idei de proiect, se stabilesc
consor]iile - vorbim despre faza incipient`
de ini]iere a proiectului. Sunt necesare
unele deplas`ri, document`ri, acces la
diferite infrastructuri de cercetare.
Finan]area este de 40.000 de lei pentru
proiectele selectate [i scopul este s`
încuraj`m colabor`rile interdisciplinare,
s` se constituie echipe, inclusiv la
nivelul universit`]ii, inter-facult`]i, între

colective [i centre de cercetare”, a
precizat prof. univ. dr. ing. Carmen
Loghin.

Zece granturi de 10.000
de lei, într-un proiect
câ[tigat de universitate
la competi]ia Fondurilor
de Dezvoltare
Institu]ional`
Cea de-a treia linie de finan]are
vizeaz` activitatea doctoranzilor universit`]ii,
care pot s` primeasc` granturi pentru
finalizarea tezei de doctorat, fiind oferite
10 granturi de 10.000 de lei într-un
proiect câ[tigat de universitate la
competi]ia Fondurilor de Dezvoltare
Institu]ional`.

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării
în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
Relații la telefon: 0744 275 627
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Spre deosebire de primele dou`
categorii, este vorba despre granturi
individuale [i pot fi folosite cu acelea[i
scopuri: pl`tirea taxelor de publicare,
a accesului la infrastructuri de cercetare,
prest`ri de servicii, dac` este necesar,
achizi]ia de materiale consumabile sau
materii prime. Vor fi eligibili doctoranzii
care sunt în etapele de finalizare a
tezei de doctorat, fiind primul an în
care universitatea acord` un astfel de
sprijin financiar pentru doctoranzi.
Scopul este ajutarea acestora pentru a
finaliza teza de doctorat. Acest tip de
burs` poate fi accesat inclusiv de
studen]ii doctoranzi de pe locurile cu
tax` sau afla]i în prelungirea perioadei
de desf`[urare a cercet`rii.
Valentin HU}ANU

ECONOMIC

Vineri, 23 iulie

Fermierii din Ia[i au
investit `n utilaje
agricole performante
fonduri europene `n
valoare de 1,1 milioane
de euro `n acest an.
Pl\]ile continu\ c\tre
beneficiarii din jude]
Fermierii ie[eni care au cerut fonduri
europene pentru cump`rarea unor utilaje
agricole performante au primit de la AFIR 1,1
milioane de euro. Banii au fost vira]i \n
conturile beneficiarilor \n acest an, iar pl`]ile
vor continua \n acest an. Agricultorii din Ia[i
au primit 5 milioane de euro, fonduri
europene, \n PNDR 2021-2020, numai pentru
utilaje agricole
Agricultorii din Ia[i care au vrut s`-[i schimbe utilajele
vechi cu altele noi, performante, au accesat fonduri europene
în valoare de 1,1 milioane de euro. Banii au fost pl`ti]i de
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) în anul
2021 beneficiarilor din Ia[i care au depus proiecte în cadrul
Programului Na]ional pentru Dezvoltare Rural` (PNDR) 20142020. Cea mai mare sum` acordat` unui agricultor din Ia[i,
în anul 2021, în cadrul Subm`surii 4.1 - Modernizarea
exploata]iilor agricole - , este 400.000 de euro, fiind f`cute
pl`]i cuprinse între 100.000 [i 400.000 de euro. Fermierii din
Ia[i care au ob]inut fondurile europene [i vor s` fac` agricultur`
performant` au primit în cadrul PNDR 2014-2020 fonduri
nerambursabile \n valoare de 5 milioane de euro, pe lâng`
cele 1,1 milioane de euro pl`tite \n acest an. Pl`]ile c`tre
beneficiarii din Ia[i vor continua \n 2021.

Bani europeni pentru cump`rarea de
utilaje agricole performante
Potrivit speciali[tilor din cadrul Centrului Regional pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale (CRFIR) Nord-Est, institu]ia care
gestioneaz` acordarea banilor europeni pentru Regiunea de
Nord-Est, în jude]ele Vaslui, Neam], Boto[ani, Suceava, Ia[i
[i Bac`u, cele mai mari sume au fost acordate beneficiarilor
cu proiecte mari, eligibili la finan]are. Pl`]i au fost f`cute [i
c`tre beneficiarii din mediul rural care au depus proiectele
în Subm`surile 6.3 - Dezvoltarea fermelor mici - [i 6.1 Instalarea tinerilor fermieri. Fermierii din Ia[i au încasat \n
acest an fonduri nerambursabile în valoare de 11 milioane de
euro, pentru proiectele eligibile la finan]are.
Beneficiarii din Regiunea de Nord-Est au încasat fonduri
europene în valoare de 28 de milioane de euro. Speciali[tii
\n acordarea fondurilor europene analizeaz` \n aceast` perioad`
cererile depuse de ie[eni în perioada mai-iulie 2021, în
componenta Diaspora, din cadrul Subm`surii 6.1 - Instalarea
tinerilor fermieri - , iar pl`]ile vor fi f`cute pân` la finalul
anului. Tinerii ie[eni care s-au \ntors din str`in`tate vor s`
investeasc` banii europeni \n ferme zootehnice [i sere cu
legume.

O nou` sesiune, de pe 30 iulie 2021
Fermierii din Ia[i vor putea depune cererile de finan]are
\n cadrul Subm`surii 17.1 - Prime de asigurare a culturilor,
plantelor [i animalelor. Bugetul alocat acestei subm`suri de
finan]are este de 20 de milioane de euro, pentru to]i fermierii
din ]ar`.
Pentru a putea ob]ine fondurile europene, fermierul trebuie
s` fie activ, s` încheie cu o societate de profil un contract
de asigurare pentru riscurile prev`zute de Subm`sura 17.1 [i
s` se angajeze s` pl`teasc` valoarea integral` a primei de
asigurare în cuantumul [i la termenele prev`zute în contract.
Principalele riscuri eligibile care pot face obiectul contractului
de asigurare acoper` fenomenele climatice nefavorabile, inclusiv
seceta. De asemenea, alte fenomene climatice nefavorabile
eligibile la finan]are sunt ar[i]a, inunda]iile, grindina, înghe]ul
(timpuriu - de toamn`, de iarn` sau târziu - de prim`var`),
ploile toren]iale sau ploile excesive [i de lung` durat`, furtuna,
vijelia, uraganul sau tornada.
Raluca COSTIN
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Se face cur\]enie la DNA
Ia[i! Peste 400 de persoane
sunt a[teptate `n sediul
institu]iei
Firmele de cur`]enie pot câ[tiga un
contract la sediul DNA Ia[i. Procedura
este programat` la finalul lunii august
2021. Spa]iile interioare ale cl`dirii
trebuie \ntre]inute zilnic. Acordul-cadru
se va desf`[ura pe o perioad` de 2 ani de
la semnarea contractului
Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA) a alocat fonduri pentru
serviciile de cur`]enie ce vor fi prestate la sediile din teritoriu.
Pe data de 30 august 2021 este programat` licita]ia pentru
furnizarea serviciilor. Pentru cele 15 servicii teritoriale din ]ar`
a fost alocat` suma de 3.028.656 de lei, f`r` TVA, ce ar urma
s` fie cheltuit` printr-un acord-cadru cu o durat` de 48 de luni.
Pentru DNA Ia[i a fost alocat` suma de 248.832 de lei, f`r` TVA,
adic` 50.000 de euro. Spa]iile interioare ale DNA Ia[i de pe strada
C.A. Rosetti, nr. 18, au o suprafa]` total` de 720 de metri p`tra]i.
Cl`direa a fost compartimentat` \n 19 birouri, grupuri sanitare
formate din 7 cabine WC [i 7 lavoare, holuri. Exteriorul cl`dirii
este format din curte interioar`, alei de acces, parc`ri, spa]iu
verde, cu o suprafa]` de 800 de metri p`tra]i. |n institu]ie lucreaz`
22 de angaja]i [i este estimat un num`r de 420 de vizitatori, care
ar putea fi prezen]i \n institu]ie pe parcursul unei luni. Comisia
de evaluare va alege oferta depus` cu pre]ul cel mai mic. Totodat`,
Compania de Transport Public a desemnat o firm` care s` se
ocupe de cur`]enia din mijloacele de transport.

Firma de cur`]enie trebuie s` respecte
mai multe condi]ii impuse de
autoritatea contractant`
Conform caietului de sarcini, firma de cur`]enie va asigura
servicii de \ntre]inere \n intervalul orar 8:00 - 16:00, de luni pân`
vineri. „Const` \n efectuarea urm`toarelor opera]ii: aspirarea
suprafe]elor din birouri, aerisirea [i odorizarea \nc`perilor, [tergerea
prafului [i cur`]area mobilierului (birouri, dulapuri, vitrine, comode,
mese, cafetiere), cur`]area dulapurilor, u[ilor [i a altor piese de

mobilier, precum [i a echipamentelor de birou (calculatoare,
telefoane, imprimante) cu lavete impregnate cu solu]ii protectoare
[i antistatice, golirea co[urilor de gunoi din birouri [i grupurile
sanitare [i schimbarea sacilor menajeri, gunoiul se va colecta \n
saci colectori [i va fi evacuat \n locurile special amenajate”, se
arat` \n documenta]ia procedurii. |n sarcina firmei intr` [i activitatea
de completare a consumabilelor din grupurile sanitare: hârtie
igienic`, s`pun lichid, saci menajeri sau prosoape de hârtie.

La Palatul de Justi]ie Ia[i, cur`]enia
cost` 50.000 de euro
Recent, [i Palatul de Justi]ie Ia[i a declan[at procedura pentru
achizi]ia serviciilor de cur`]enie. Valoarea estimat` a contractului
este de 243.500 de lei, f`r` TVA, adic` aproape 50.000 de euro.
La procedur` s-au prezentat 3 societ`]i: Alpinpolaris SRL (Ia[i),
Cribo Clean Services SRL (Bucure[ti) [i Terra Clean Service SRL
(Tulcea). Serviciile de cur`]enie vor fi asigurate \n perioada iulie
2021 - iunie 2023, prin intermediul unui acord-cadru. „Cur`]enie
curent` cu periodicitate de 3 ori pe s`pt`mân`: [tergerea [i
\ndep`rtarea prafului de pe piesele de mobilier, pervazurile
ferestrelor, glafurile de la ferestre, aviziere [i cur`]area exterioar`
a dozatoarelor de ap` aflate \n incinta Palatului de Justi]ie, sp`lare
- cur`]are mecanizat` pardoseal` holuri”, sunt cerin]ele autorit`]ii
contractante. {i Direc]ia Silvic` Ia[i a lansat o procedur` similar`.
Ciprian BOARU

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de
afaceri; * Expertize contabile judiciare [i extrajudiciare; *
Evalu`ri patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; * Auditare
societ`]i, fonduri europene; * Consultan]` economicofinanciar`, 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

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

7

ACTUALITATE

Vineri, 23 iulie

A sc\zut poluarea din Ia[i `n iunie
2021, comparativ cu aceea[i lun\ din
anul precedent. Principalele cauze
ale dep\[irilor la indicatorul PM10
sunt traficul [i inversiunea termic\
Poluarea din Ia[i a
sc`zut \n iunie 2021,
comparativ cu aceea[i
lun` a anului precedent.
Speciali[tii de mediu
sus]in c` dep`[irile la
indicatorul PM10, care
arat` calitatea aerului,
au fost \nregistrate
dup` aproximativ dou`
luni \n care nu a fost
nicio dep`[ire
Datele \nregistrate de sta]iile de
monitorizare a calit`]ii aerului din Ia[i
arat` c` poluarea a sc`zut \n iunie
2021, comparativ cu aceea[i perioad`
a anului precedent. Potrivit datelor
furnizate de Agen]ia pentru Protec]ia
Mediului (APM) Ia[i, \n luna iunie
2021 au fost \nregistrate 7 dep`[iri ale
indicatorului PM10, mai pu]ine fa]` de
cele \nregistrate \n iunie 2020, când
au fost 28 de dep`[iri ale indicatorului
PM10. De asemenea, \n anul 2019 a
fost \nregistrate 32 de dep`[iri ale
PM10, iar, \n 2018, a fost un num`r
dublu. Speciali[tii de mediu sus]in c`
dep`[irile la indicatorul PM10, care
arat` calitatea aerului, au fost \nregistrate
dup` aproximativ dou` luni \n care nu
a fost nicio dep`[ire.
„Au ajutat vegeta]ia, condi]iile
climatice, de aceea nu au fost a[a
multe dep`[iri ale PM10 ca \n anii
preceden]i. Când, \ns`, au fost \nregistrate

dep`[iri la PM10, pe fondul caniculei,
al calmului atmosferic [i al unui episod
de inversiune termic`, traficul, acestea
au fost principalele cauze. Ia[ul este
pozi]ionat \ntr-o zon` \n care inversiunile
termice pot s` contribuie la cre[terea
polu`rii”, sus]ine Galea Temneanu,
directorul APM Ia[i.

Poluarea din Ia[i s-a
redus la jum`tate \n
ultimii 4 ani, potrivit
speciali[tilor de mediu
Dep`[irile, validate prin metoda
gravimetric` de referin]`, au fost
înregistrate în perioada 23-25 iunie
2021, dup` cum urmeaz`: dou` dep`[iri
în sta]ia de trafic IS-1 Podu de Piatr`,
dou` dep`[iri în sta]ia de fond urban
IS-2 Decebal-Cantemir, dou` dep`[iri
în sta]ia de fond suburban IS-5 Tome[ti
[i o dep`[ire în sta]ia de fond urbantrafic IS-6 Bosia-Ungheni. Potrivit
speciali[tilor de mediu, poluarea din
Ia[i s-a redus la jum`tate începând cu
anul 2018, pân` în prezent, îns` traficul
r`mâne în continuare principalul factor
al polu`rii.
De aceea trebuie aplicate unele
m`suri de c`tre autorit`]ile locale pentru
ca Ia[ul s` nu ajung` din nou pe „lista
neagr`” a celor mai poluate ora[e din
]ar`.
|n anul 2018 au fost înregistrate
peste 200 de dep`[iri ale indicatorului
PM10, care arat` calitatea aerului din
Ia[i, iar, în 2021, acestea au ajuns la
un num`r de 87. |n sta]ia de trafic

din Podu de Piatr` sunt cele mai multe
probleme privind calitatea aerului, unde
s-au înregistrat cele mai multe dep`[iri
ale PM10 în ultimii ani.

|n sta]ia de trafic Podu
de Piatr` au fost cele
mai multe dep`[iri ale
indicatorului PM10, \n
anul 2021
|n anul 2018 au fost 105 dep`[iri,
în 2019 - 54 de dep`[iri, iar, în anul

2020, 44 de dep`[iri. |n sta]ia de trafic
Podu de Piatr` s-a înregistrat [i cea
mai mare valoare a indicatorului PM10,
fiind vorba despre 120 de microni pe
metrul cub, limita admis` fiind de 50
de microni pe metrul cub. Garda de
Mediu Ia[i a aplicat amenzi \n valoare
de aproape un milion de lei \n acest
an, unele dintre acestea fiind date
pentru poluare. Au fost efectuate 440
de controale, iar cele mai multe sanc]iuni
au fost aplicate pentru gestionarea
necorespunz`toare a de[eurilor.

De exemplu, dou` ma[ini care
transportau ilegal de[euri au fost
confiscate. În urma verific`rilor au fost
date 106 amenzi în valoare de 869.000
de lei. Sesizarea organelor de cercetare
penal` s-a realizat pentru dou` fapte
care se încadreaz`, conform legisla]iei
de mediu, la infrac]iuni, respectiv
gestionarea necorespunz`toare a de[eurilor
periculoase [i arderea vegeta]iei întro arie natural` protejat`.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Sufletele pierdute de la Institutul de
Psihiatrie ıSocola‰ din Ia[i! Pacien]ii sunt
]inu]i departe de preo]i [i biseric\. ıSunt
termina]i dup\ pastilele pe care le iau!‰
Suferin]` enorm` a preotului
Iustin Neagu, care sluje[te la
Biserica „Schimbarea la Fa]`”,
din curtea Institutului de
Psihiatrie „Socola”! Acesta
este ]inut departe de pacien]ii
spitalului. Sufletele bolnavilor
ap`sate de greut`]i nu are cine
s` le aline
Preotul de la Biserica „Schimbarea la Fa]`”,
de la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Ia[i,
este ]inut departe de pacien]ii care au cea mai
mare nevoie de el. P`rintele Iustin Neagu sluje[te
la biserica din curtea unit`]ii medicale de aproximativ
30 de ani [i dintotdeauna s-a izbit de atitudinea
cadrelor medicale. Preotul este [i a fost ]inut
departe de pacien]ii interna]i. „Am ajuns aici \n
urm` cu 27 de ani. E o poveste \n spate, cum
am venit eu aici. Dac` crede]i c` eu reu[esc s`
stau de vorb` cu pacien]ii de aici, care sunt
bolnavi suflete[te, v` \n[ela]i. Exist` un zid invizibil
\ntre mine [i ei. De la un director, la altul, zidul
se ridic` [i mai \nalt. Anul trecut au avut pretexte
cu pandemia, c` nu m` l`sau s` intru \n saloane,
iar, \n ceilal]i ani, \mi spuneau simplu: «Nu!» Nu
m` las` s` merg la ei \n saloane, dar nici bolnavilor
nu le permit s` vin` \n biseric`. Oamenii de aici
nu \n]eleg c` e \nspre binele tuturor dac` ar l`sa
ca medicina [i biserica s` lucreze \mpreun`. Ei
ar vrea s` se descarce suflete[te [i \mi spun
mereu: «P`rinte, vorbe[te tu cu ei, s` ne lase s`
venim la tine!». Sunt singur la 800-900 de pacien]i,
dar nu \i pot ajuta cât a[ vrea. Ei (medicii) sunt
300-400 [i ar trebui s` fie invers: s` fie un medic

[i 300 de preo]i”, a declarat preotul Iustin Neagu,
de la Biserica „Schimbarea la Fa]`”, de la Socola.

La externare, pacien]ii trec pe
la p`rintele Iustin s`-i ajute cu
bani [i cu o binecuvântare
Ieri, reporterii „BZI” erau \n curtea bisericii
de la Institutul „Socola” când câ]iva pacien]i abia
externa]i nu [tiau \ncotro s` o apuce [i veneau
direct la p`rintele Iustin Neagu. Ace[tia erau
debusola]i [i speria]i, aveau doar câte o saco[`
\n mân`, probabil cu lucrurile cu care au venit
la internare. Veneau \n fa]a bisericii, se uitau \n
ochii lui câteva minute, transmi]ându-i parc` toat`
durerea lor, iar singurele cuvinte rostite erau:
„P`rinte, ajut`-m` s` ajung acas`!” Aceste cuvinte
erau rostite de to]i cei care au ajuns lâng` el.
Când sunt externa]i, este singurul moment
\n care pacien]ii pot trece pragul bisercii [i \i
cer p`rintelui Iustin Neagu o vorb` bun` sau
câ]iva lei. P`rintele Iustin i-a mângâiat pe to]i,
ca un tat`, [i le-a dat bani pentru a-i ajuta s`
aib` de drum. „Vin, s`racii, la mine, c` sunt
termina]i dup` pastilele pe care le iau aici! Sunt
foarte firavi [i au mare nevoie de ajutor.
Medicamentele pe care le primesc \i transform`
\n ni[te zombi. Mul]i nu \n]eleg c` boala lor e
din suflet [i au nevoie de Dumnezeu [i de puterea
Lui”, a precizat preotul Iustin.

P`rintele Iustin: „Acum 27 de
ani am g`sit iad [i am f`cut rai!”
Chiar dac` nimeni nu a vrut s`-l ajute la
\nceput, preotul Iustin Neagu a reu[it s` transforme
complet biserica [i curtea. Enoria[ii din apropiere

l-au \ndr`git imediat pe p`rinte [i ei au fost cei
care l-au sprijinit [i l-au ajutat ca biserica s` arate
cum este ast`zi. P`rintele spune c` „a g`sit iad”
când a ajuns la biseric`.
„|mi amintesc [i acum ce am g`sit aici când
am venit \n urm` cu 27 de ani. Era iad, iar eu
am reu[it s` fac un mic col] de rai! Acum 27
de ani, când am \nceput eu aici, nu era nimic,
erau doar buruieni. Biserica era atât de deteriorat`,
\ncât st`tea s` cad`. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu
am muncit [i am reu[it s` schimb tot aici. Mia luat foarte mult timp, dar am reu[it. Am \nceput
cu biserica, iar, u[or-u[or, am f`cut curtea. Am
reparat [i clopotni]a. Avea spitalul un p`mânt,
undeva, aici, \n vale, [i nu \l folosea nimeni. Lam luat eu [i am \nceput s` m` \ngrijesc de el,
am pus ceap`, ro[ii, castrave]i, tot ce se poate,
iar, acum, m` bucur de roade”, a spus preotul
Iustin Neagu.

Reprezentan]ii Institutului de Psihiatrie „Socola”
din Ia[i au spus c` pacien]ii nu sunt l`sa]i s` se
deplasese foarte mult prin spital, deoarece este
pandemie [i exist` \n continuare un risc mare
de infectare.
„Nu este adev`rat c` pacien]ii nu sunt l`sa]i
s` mearg` la biserica din curte sau c` preotul
nu este l`sat s` mearg` \n saloane. S` nu uit`m
c` este \n continuare stare de alert` [i riscul de
infectare e foarte ridicat, iar, din aceast` cauz`,
pacien]ilor nu le este permis s` umble prea mult
prin institut. Eu [tiu c` p`rintele avea o rela]ie
foarte bun` cu fostul manager al spitalului [i nu
i s-a interzis niciodat` s` vorbeasc` cu pacien]ii.
Nu exist` a[a ceva!”, a declarat Robert Feren],
purt`tor de cuvânt la Institutului de Psihiatrie
„Socola” din Ia[i.
Andreea PåDURESCU

Clien]i fura]i de dezvoltatorul cartierului Royal Tower din Ia[i!
Afaceristul Ruslan Rotaru a umblat la suprafa]a apartamentului.
A f\cut milioane de euro din vânzarea imobilelor de pe Aleea Sadoveanu
Un b`rbat din Boto[ani a cump`rat
\n 2019 un apartament \n cartierul
Royal Tower, din Ia[i, construit de
dezvoltatorul Ruslan Rotaru.
Suprafa]a apartamentului a
devenit mai mic` cu 1,3 metri
p`tra]i. Cump`r`torul a cerut
diferen]a de 1.396,5 euro, dar
dezvoltatorul a refuzat
Dezvoltatorul imobiliar Ruslan Rotaru, cel care
a construit cartierul Royal Tower, din Aleea
Sadoveanu, este implicat \ntr-un proces ru[inos
ce se desf`[oar` la Judec`toria Ia[i. Totul a pornit
\n 2019, când Iulian Popovici, din jude]ul Boto[ani,
a cump`rat un apartament din cartierul men]ionat.
Vânz`tor a fost societatea R&R Premium Development
SRL, controlat` de basarabeanul Ruslan Rotaru.
Din cauza pandemiei, tranzac]ia a fost finalizat`
cu \ntârziere. Clientul s-a sim]it ne\ndrept`]it [i
a formulat o reclama]ie la Comisariatul Jude]ean
pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) Ia[i.
„Pe data de 26 martie 2019, am achizi]ionat
de la societatea R&R Premium Development SRL
Ia[i un apartament cu o suprafa]` de 64,37 mp,
cu loc de parcare inclus, \n valoare de 69.750 de
euro, conform antecontractului din data de 27
mai 2019, urmând ca acesta s` fie dat \n folosin]`

\n luna decembrie 2019. Ca urmare a decal`rii
termenului de predare din diverse motive (inclusiv
pandemia), acesta a fost recep]ionat pe data de
18 mai 2020. |ncepând cu aceast` dat`, am fost
amâna]i cu privire la semnarea contractului [i
distribuirii locului de parcare, fiind invocate motive
de nefinalizare a intabul`rilor, lipsa marcajelor
parc`rii, pl`cu]e de rezervare etc.”, se arat` \n
reclama]ia depus`.

Clientul a fost nevoit s`
pl`teasc` mai mult decât suma
prev`zut` \n contract
|n momentul \n care actele ar fi trebuit s`
fie finalizate, dezvoltatorul a ar`tat c`, \n realitate,
apartamentul are o suprafa]` mai mare. „Pe data
de 31 august 2020, am fost informa]i c`, \ncepând
cu data de 10 septembrie 2020, ne putem programa
la \nceperea semn`rii contractelor de vânzarecump`rare. |n momentul \n care am cerut
programarea la notariat [i dup` ce am transmis
c`tre societatea respectiv` toate dovezile pl`]ilor
(cu toate c` erau transmise), am fost informat
c`, \n urma m`sur`torilor cadastrale, am de achitat
o diferen]` de pre] \n valoare de 1.396,5 euro,
reprezentând 1,33 mp (0,82 mp la spa]iu util [i
0,71 mp balcon)”, mai spune b`rbatul \n reclama]ie.

Contactat telefonic, clientul a precizat c` nu a
pl`tit diferen]a de pre], dar a[teapt` solu]ia definitiv`
a autorit`]ilor. „M-am mutat \n apartament. Nu
pot s` m` pronun] pân` nu exist` o solu]ie
definitiv` din partea Protec]iei Consumatorilor”,
a precizat Iulian Popovici.

Dezvoltatorul de la Royal
Tower a fost amendat de
inspectorii de la Protec]ia
Consumatorilor
Comisarii de la CJPC au luat \n serios
reclama]ia boto[`neanului [i au verificat aspectele
semnalate. |n consecin]`, a fost aplicat` o amend`
de 5.000 de lei. Acum, dezvoltatorul a contestat
amenda la Judec`toria Ia[i. Urm`torul termen de
judecat` este programat pe data de 9 septembrie
2021. Reporterii „BZI” au cerut un punct de
vedere dezvoltatorului, dar acesta nu a fost trimis
la adresa redac]iei. „V` trimitem punctul de vedere
al avocatului”, au spus reprezentan]ii R&R Premium
Development SRL. Pân` la \nchiderea edi]iei,
punctul de vedere nu a fost transmis.
|n 2020, societatea a \nregistrat vânz`ri crescute
fa]` de anii anteriori. Astfel, cifra de afaceri a
fost de aproape 40 de milioane de lei, adic` 8
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milioane de euro, profit de 5,8 milioane de lei,
adic` peste 1 milion de euro. La capitolul datorii
apare suma de 20 de milioane de lei, aproximativ
4 milioane de euro. |n firm` lucreaz` 7 angaja]i.
|n edi]iile trecute au fost prezentate [i nemul]umirile
clien]ilor de la complexul Bohemian Residence.

Un caz asem`n`tor a fost
identificat [i \n cartierul Fusion
Towers, din zona CUG
O situa]ie asem`n`toare a fost semnalat` [i
\n cartierul Fusion Towers, din zona CUG, complex
reziden]ial cu 11 etaje, cu o capacitate de 290
de apartamente. Asociat \n proiectul Fusion Towers
este [i dezvoltatorul imobiliar C`t`lin Pânzariu,
care s-a ocupat de vânzarea imobilelor. |ns` un
client nemul]umit a ar`tat c` \n]elegerile cu
dezvoltatorul nu au fost respectate. Mai precis,
dup` intabularea apartamentelor, suprafe]ele erau
mai mici fa]` de proiectul ini]ial.
Adrian Enache a cump`rat dou` apartamente,
dar care, la intabulare, au devenit mai mici cu
aproape 1 metru p`trat. |n consecin]`, cump`r`torul
i-a cerut dezvoltatorului s`-i \napoieze 1.000 de
euro, dar acesta a refuzat, explicând c` a vândut
o unitate locativ`, nu o suprafa]`.
Ciprian BOARU
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A vrut cu orice pre] s\ o execute! O femeie
a fost aproape tran[at\ în ma[in\ de iubitul
ei, în localitatea ie[ean\ Rediu! Dup\ ce s-a
umplut de sânge, a fugit ca un la[, pentru a
nu fi prins de Poli]ie!
O femeie în vârst` de 39 de
ani, din comuna Rediu, a ajuns
ieri sear` în stare foarte grav`
la Spitalul Clinic Jude]ean de
Urgen]` „Sfântul Spiridon”, din
Ia[i. Victima, Z.P., a fost t`iat`
de zeci de ori cu un cu]it, întrun autoturism marca Skoda
Fabia, în centrul satului
Horle[ti. Agresorul s-a f`cut
nev`zut de la locul teribilei
fapte, la scurt timp de la
incident, el fiind c`utat de zeci
de poli]i[i ie[eni
Scene demne de filmele horror, pe un drum
din jude]ul Ia[i! Un individ a pus pe jar toat`
Poli]ia ie[ean`, dup` ce a b`gat cu]itul de zeci
de ori în iubita lui. Atacul extrem de violent a
avut loc într-un autoturism marca Skoda Fabia.
În urma incidentului, victima, o femeie \n vârst`
de 39 de ani, Z.P., a ajuns în stare grav` la spital,
iar agresorul a fugit.
Joi sear`, 22 iulie 2021, autorit`]ile ie[ene
aveau s` fie alertate cu privire la un incident de
o gravitate extrem`. Astfel, printr-un apel la 112,

un martor a anun]at c` o femeie a fost t`iat` cu
un cu]it într-un autoturism, pe marginea drumului
din centrul satului Horle[ti, comuna Rediu.

Victima, transportat` în stare
grav` la Spitalul „Sfântul
Spiridon”, din Ia[i
La scurt timp de la apelul la 112, la fa]a
locului s-au deplasat un echipaj medical [i unul
de Poli]ie. Femeia de 39 de ani a fost transportat`
de urgen]` la Spitalul „Sfântul Spiridon”, din Ia[i,
deoarece se afla într-o stare extrem de grav`.
„O pacient` con[tient` a fost adus` de echipa
de Terapie Intensiv` Mobil` în Unitatea de Primire
Urgen]e. Aceasta prezenta multiple pl`gi t`iate
pe mâini (cu adâncimi cuprinse între 2,5 [i 5
centimetri), multiple pl`gi t`iate pe picioare, pl`gi
t`iate abdominal, cu eviscera]ie, [i fiind în [oc
hemoragic. Pacienta a intrat direct în sala de
opera]ie, fiind internat` în Sec]ia de Chirurgie”,
a declarat asear` dr. Ovidiu Popa, din cadrul
UPU-SMURD Ia[i.

Agresorul a fugit de la locul
atacului extrem de violent
Pe de alt` parte, reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Ia[i au demarat cercet`rile
de îndat`, pentru a stabili cu exactitate ce s-a

întâmplat [i pentru a-l prinde pe agresor. A[adar,
la fa]a locului au fost mobilizate mai multe echipaje
de Poli]ie, dar [i Serviciul de Ac]iuni Speciale
din cadrul IPJ Ia[i („masca]ii”). În plus, în localitate
a sosit [i unul dintre adjunc]ii IPJ Ia[i. De
asemenea, oamenii legii au f`cut mai multe filtre
în zona respectiv`, pentru a-l prinde pe suspect.
Anchetatorii ie[eni au stabilit c`, ieri dup`-amiaz`,
un individ a agresat-o pe femeia de 39 de ani
cu un cu]it, într-un autoturism marca Skoda Fabia,
pe marginea drumului din centrul satului Horle[ti,
comuna Rediu.
Ulterior, individul s-a f`cut nev`zut. Surse
apropiate anchetei au afirmat, pentru reporterii

cotidianului „BZI”, c` suspectul din acest caz sar numi Ionel Bogdan Sitaru. Acelea[i surse au
sus]inut c` individul are aproximativ 34 de ani
[i c` a mai avut probleme cu legea în trecut.
Pân` la închiderea edi]iei, autorit`]ile nu au anun]at
prinderea ie[eanului. Cazul a fost preluat de
procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i, fiind întocmit un dosar penal sub
acuza]ia de tentativ` de omor.
La caut`ri au participat [i reprezentan]i ai
Inspectoratului Poli]iei de Frontier` Ia[i, cu un
aparat de termoviziune.
Ciprian NEDELCU

O tân`r` din Ia[i vinde abonamente pentru sl`bit oamenilor
de afaceri, IT-i[tilor [i medicilor. Abia face fa]` cererilor din
partea clien]ilor. Meniurile cost` \ntre 1.580 [i 4.266 de lei
Oana Maftei a investit 20.000 de
euro \ntr-o afacere de succes, cu
mâncare s`n`toas`. Pasionat` de
buc`t`rie, tân`ra antreprenoare \n
vârst` de 34 de ani, din Ia[i, a
\nceput timid, cu livrarea
preparatelor g`tite \n stil
mediteraneean, \ns`, acum, vinde
40 de abonamente lunar. IT-i[tii,
medicii [i oamenii de afaceri sunt
clien]ii fideli ai Aromazen
Oana Maftei, o tân`r` antreprenoare din Ia[i,
a pus bazele unei afaceri cu mâncare s`n`toas`
\n 2015, dup` ani \n care s-a perfec]ionat prin
participarea la diverse cursuri de specializare.
„Am muncit ca sp`l`tor de vase, apoi \ntr-un
call-center [i, \n cele din urm`, am f`cut [i cursul
de buc`tar. Eu am fost mereu pasionat` de
buc`t`rie. |n 2011 mi-a venit ideea s` investesc
\ntr-o astfel de afacere, \ns`, pân` \n 2015, am
f`cut cursuri de perfec]ionare. Tot atunci m-am
\nscris la un concurs cu planul meu de afaceri
[i am câ[tigat vreo 2.500 de euro, bani care s`
m` ajute s` m` specializez \n domeniu, s` \nv`]
cât mai multe, s` fac ni[te cursuri de perfec]ionare.
Banii pentru afacere i-am avut, practic, din
\mprumuturi bancare. Cred c` am investit aproximativ
20.000 de euro la \nceput, iar tot ce am câ[tigat
am reinvestit. Noi ne-am dezvoltat treptat [i pot
s` spun c`, acum, suntem pe profit”, sus]ine Oana
Maftei, cea care a fondat Aromazen.

Oana Maftei: „Clien]ii no[tri
sunt oameni de afaceri, IT-i[ti,
medici...”

Oana Maftei, o tân`r` din Ia[i,
a investit \ntr-o afacere de
succes cu mâncare s`n`toas`

abonamentele pe comand`, la cele pentru sl`bit,
dar [i la produsele naturale, s`n`toase, pe care
le vindem \n magazinele cu care colabor`m. Acum
avem \n jur de 40 de abonamente lunare, cu
Oana Maftei a pornit la drum plin` de speran]`,
meniuri prestabilite, \n func]ie de op]iunile clien]ilor,
\ns`, pentru c` ie[enii nu erau obi[nui]i s` comande
[i vindem preparate s`n`toase, proaspete, \n 6
mâncare s`n`toas`, nu a avut vânz`ri masive atât
magazine din Ia[i”, mai spune Oana Maftei.
de repede precum se a[tepta.
„Am luat prima comand` \n martie 2015. Era Afacerea Aromazen s-a dezvoltat foarte bine \n
destul de greu la \nceput, pentru c` ceea ce plin` pandemie de COVID-19, când a crescut
facem noi, conceptul de mâncare s`n`toas`, nu num`rul comenzilor pentru livrarea preparatelor
era foarte cunoscut. Primii clien]i au fost rudele, la domiciliu, mai ales de s`rb`tori. Meniurile
prietenii, cuno[tin]ele, iar, apoi, am avut comenzi pentru sl`bit cost` \ntre 1.580 de lei [i 4.266 de
din partea altor clien]i. Noi am trecut de la partea lei pe lun`. Acestea includ micul dejun, prânz,
de catering, pe care o f`ceam la \nceput, la gustare [i cin`.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dac` \n primul an \n care a fondat Aromazen
Oana Maftei avea un singur angajat, acum, \n
buc`t`ria din Ia[i lucreaz` alte trei persoane [i
se mai fac angaj`ri. „Nu g`sim pe nimeni acum
ca ajutor de buc`tar. Nu [tiu ce se \ntâmpl`...
Noi folosim stilul mediteraneean la prepararea
mânc`rii. Acesta consider c` e unul dintre cele
mai s`n`toase stiluri alimentare. Adapt`m re]etele
[i pentru persoanele care nu consum` carne, iar,
\n ultimii ani, am avut cereri pentru abonamente
[i din partea persoanelor vegetariene. Clientul
nostru este persoana care nu are timp s` g`teasc`.
Clien]ii no[tri sunt oameni de afaceri, IT-i[ti,
medici, persoane care vor s` sl`beasc` sau care
vor s` se men]in` \n form`, s` m`nânce s`n`tos.
De anul acesta colabor`m cu diverse magazine
\n care livr`m preparate precum burger cu quinoa
sau burger de vit`. Colabor`m cu produc`torii
locali pentru furnizarea legumelor [i fructelor [i,
acum, ne ax`m pe produsele vândute \n magazine”,
a \ncheiat Oana Maftei.
Cifra de afaceri \nregistrat` de Aromazen SRL
\n anul 2020 a fost de jum`tate de milion de lei.
O alt` afacere a unei tinere de succes este cea
a ie[encei Oana Rasiga, care a deschis un restaurant
pe ro]i \n Copou.
Raluca COSTIN
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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
Vând cas`, anexa<beci \n Piatra
Neam], str.Hangului, nr.20,
suprafa]a de teren 1110 mp.
Rela]ii la telefon: 0742073886.
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
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.

cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
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.
CARTIER VI{OIANU Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
APARTAMENTE DE LUX.
gresie, faian]`, parchet, CT
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu proprie. Pre]uri de la 1300
apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

|NCHIRIERI
|nchiriez camer` decomandat`
cu acces la buc`t`rie, frigider,
ma[in` de sp`lat, baie, central`
termic`, aragaz, camer` cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lun`. Spa]iul se afl`
lâng` complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
central`, frigider, aragaz, ma[in`
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
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
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
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 JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
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MIC A PUB LIC ITATE
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|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.

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.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial`
angajeaz` Inginer service, cu
sau f`r` experien]`, permis
auto categ. B. Rela]ii
suplimentare la tel/fax
0232/236.341; 0744/554.249,
email: service.iasi@etnis.ro.
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
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.
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.

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.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
www.bzi.ro \]i spune

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
\n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, studii medii,
fara experienta precizata, LIFEIND SRL, Rela]ii la:
0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1
Agent comercial, studii medii,
experienta 1 an, PRO INVEST
SRL, Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL, Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

engleza , EUROPA TRADE SRL,
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4
Agent de vanzari, studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL,
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
agricole, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN'S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani
Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Ajutor bucatar, studii gimnaziale,
fara experienta precizata,
engleza, cazare, masa, posturile
sunt pentru timisoara, restaurant
fenice palas , FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F
Ajutor bucatar, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3
Ajutor bucatar, fara studii
precizate, experienta 1 an,
SMILE ARIS SWEET SRL, Rela]ii
la: 0742158804;
mihaeladurac@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.126
Ajutor ospatar, studii medii, fara
experienta precizata, engleza,
cazare, masa, posturile sunt
pentru timisoara, restaurant
fenice palas , FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F
Analist, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist financiar, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist informatii , studii
superioare, experienta 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist resurse umane, studii
superioare, experienta 1 an,
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limba franceza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist servicii client, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN'S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani

2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28
Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64

Asistent medical , scoala
postliceala, fara experienta
precizata, CMI DUMITRU
NICOLETA, Rela]ii la:
0745573592;
dr.nicoleta.dumitru@gmail.com,
Tomesti, Bl.44, Parter

Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi

Asistent medical generalist, studii
de specialitate, experienta 3 ani,
CMI DR.GRIGORAS SIMONA,
Rela]ii la: 0745374186;
mihaelacucorada@yahoo.com,
Str.T.Vladimirescu Nr.11, Bl.P12,
Sc.B, Ap.3

Confectionerprelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113

Asistent relatii publice si
comunicare, studii medii, fara
experienta precizata, NEFF
CONSULTING SRL, Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com,
Str.Luca Arbore Nr.12, Bl.404,
Sc.A, Etj.7, Ap.30
Brutar, studii medii, experienta 12 ani, PANIFICATIE VLAD SRL,
Rela]ii la: 0740162996;
butiuc.maria@yahoo.com, Bazei
Nr.12, Valea Adanca
Bucatar, studii medii, fara
experienta precizata, BIZANTIQ
SRL, Rela]ii la: 0749 311 155;
ionut.cretu@bizantiq.ro,
Com.Rediu, Sat Rediu,
Sos.Valea Rediului Nr.19,
Mansarda
Camerista de hotel, studi medii,
fara experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Casier, fara studii si experienta
precizate, ADVICE IS SRL, Rela]ii
la: 0749980450, Sat Hlincea,
Com. Ciurea, Str. Ioan Matei,
Nr.43, Parter, Incaperea 1,
Cam.2, Jud Iasi
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL, Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL, Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA

Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR
MICI SI MIJLOCII, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51 C,
Etj.1
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experienta 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA, Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor
Nr.5
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL, Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156

Electronist telecomunicatii, studii
medii de specialitate, RESIO
ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
746703259
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78

Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27

Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1

Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27
Curier, studi medii, fara
experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Curier, studii medii, fara
experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, SMART
PROCENT SRL, Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Director economic, studii
superioare, fara experienta
precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A

Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
Electrician intretinere si reparatii,
mediu, FISCONTEXPERT
studii medii, fara experienta
CONSULT SRL, Rela]ii la:
precizata, CEREALCOM SA,
0232/224227;
Rela]ii la: 0752656656;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL,
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Facturist, studii medii, fara
experienta precizata, LIFE-IND
SRL, Rela]ii la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL, Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL, Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4
Femeie de serviciu, studii
generale, fara experienta
precizata, engleza, cazare, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas , FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Fochist clasa a, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Frezor, studii medii, fara
experienta precizata, EXQUISITE
SRL, Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Nr.14, Birou 10
Geograf, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 4 ani, CASA LEBADA
SRL, Rela]ii la: 0729292089;
hr@casalebada.ro, Sos.Bucium
Nr.23
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, fara experienta
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL, Rela]ii la:
0741057468, Com.Miroslava
Str.C-Tin Langa Nr.81A
Inginer cai ferate drumuri si
poduri, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata, ELMAR
SRL, Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Inginer constructii hidrotehnice,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Inginer de sistem in informatica,
studii superioare, limba engleza,
franceza, ciunostinte matlab
simulink, hw,sw, auto, EXPLEO
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
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CENTER ROMANIA SA, Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Inginer geodez, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA, Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Inginer instalatii , studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Inginer mecanic, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL, Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6
Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL, Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4
Ingrijitor cladiri, fara studii si
experienta precizate, posturile
sunt pentru iasi, TEO GRUP
FACILITY MANAGEMENT SRL,
Rela]ii la: 0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman
Ingrijitor spatii hoteliere, studi
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Instalator , scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Instalator apa canal, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni
Instalator instalatii sanitare, fara
studii si experienta precizate,
CHV CONTAINER RO SRL,
Rela]ii la: 0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3

Lacatus confectii metalice,
scoala profesionala/curs
calificare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Lacatus mecanic, studii medii,
experienta 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL, Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro, Calea
Chisinaului Nr.22
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL, Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3
Lacatus mecanic, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Lacatus mecanic, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Lacatus mecanic, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi
Lacatus montator, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Librar, studii umaniste,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4
Lucrator bucatarie, studii medii,
experienta, CUPTORUL
MOLDOVENCEI SRL, Rela]ii la:
0746271583;
financiarcuptorulmoldovencei@g
mail.com, Sos.Nicolina Nr.5
Lucrator bucatarie, studii
gimnaziale, fara experienta
precizata, cazare, engleza, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas , FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F
Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3
Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL, Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Iasi

byricco2016@gmail.com,
Com.Ciurea, Sat.Hlincea,
Str.Rasaritului Nr.110

dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii

Lucrator comercial, studii medii,
absolvent sau persoane peste 45
ani, GMB FOREVER SRL, Rela]ii
la: 0775344341; bogdanonu@yahoo.com, Sos.Nicolina
Nr.16, Bl.939

Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79

Lucrator comercial, 10 clase, fara
experienta precizata, MISS
CAROLINE SRL, Rela]ii la:
0722411591;
cristian.balteanu@gmail.com, Era
Shoping Stand I 9

Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA,
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12

Lucrator comercial, studii medii,
fara experienta precizata,
PATISERIA SAM IMPEX SRL,
Rela]ii la: 0758488901, Kaufland
Nicolina, Str.Mitropolit Varlaam
Lucrator comercial, studii medii
de specialitate, STILAUTO SOFT
SRL, Rela]ii la: 0720732207,
Sos. Bucium, Nr.33, Parter, Iasi
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87
Magaziner, studii medii,
experienta, PHARMA SA, Rela]ii
la: 0232/242102; 0232/254000;
secretariat@pharmaiasi.ro,
Sos.Bucium Nr.73E
Maistru ccia, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Manipulant marfa, studii
generale, fara experienta
precizata, LIFE-IND SRL, Rela]ii
la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL, Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani

Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL, Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3
Muncitor necalificat, scoala
generala, fara experienta
precizata, EHS-PREVENTION
SRL, Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21
Muncitor necalificat, studii
generale, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ROXEMA
SRL, Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizata,
ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
R & R SRL, Rela]ii la:
0744516673; 0232/270611;
oanafilip34@yahoo.com,
Str.Ciurchi Nr.108
Muncitor necalificat in industria
confectiilor, fara studii si
experienta precizate, SOPHIA
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28

Manipulant marfa, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
Lucrator comercial, fara studii si
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Operator fabricarea si
experienta precizate, BY RICCO
Rela]ii la: 0729076365;
prelucrarea polimerilor, studii
SRL, Rela]ii la: 0744261338;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Operator facturare, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi
Operator introducere si validare
date, studii medii, fara experienta
precizata, pentru persoane cu
dizabilitati, BRAS SRL, Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4
Operator introducere si validare
date, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, fara studii si
experienta precizate, ALBARES
LEATHER SRL, Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, studii medii,
fara experienta precizata, SABINI
COMPANY INVEST SRL, Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14
Operator mase plastice, studii
medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Operator mase plastice, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii
Operator siloz, studii medii, fara
experienta precizata,
CEREALCOM SA, Rela]ii la:
0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5
Operator taietor textile, studii
medii, fara experienta precizata,
SOPHIA 2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28
Profesor in invatamantul primar,
studii superioare, fara experienta
precizata, NAVIGATOR UNU
SRL, Rela]ii la: 0799798688;
mariana.andries@certic.ro,
Str.Stihi Nr.2A
Proiectant arhitect, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
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0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer constructii,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
Psiholog in specialitatea
psihologia muncii si
organizationala, studii superioare,
limba engleza , membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Receptioner de hotel, studii
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Responsabil achizitii, studii
superioare / medii, experienta
min.1 an, permis cat.b, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi
Responsabil cu protectia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs dpo, limba
engleza, operare pc, SPIN

GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Secretara, studii medii,
experienta, persoana pana in 25
ani, persoana peste 45 ani,
AUTO KARLY BBC SRL, Rela]ii
la: 0754487993;
kly_transport@yahoo.ro, Str-La
Arh.Ion Berindei Nr.8
Sef formatie, studii medii,
experienta 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL, Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Sofer, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3
Sofer, studii medii, experienta 1
an, categ.b,c, M&R SRL, Rela]ii
la: 0723329340;
comercial@msir.ro, Calea
Chisinaului Nr.37
Sofer, 8 clase, experienta 2 ani,
PLASTIC PAPER DISTRIBUTION
SRL, Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii
Sofer, fara studii si experienta
precizate, posturile sunt pentru
iasi, TEO GRUP FACILITY
MANAGEMENT SRL, Rela]ii la:
0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman

Stivuitorist, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Strungar , scoala
profesionala/curs calificare, fara
experienta precizata, DAS SRL,
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87
Strungar universal, studii medii,
fara experienta precizata,
EXQUISITE SRL, Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Nr.14, Birou 10
Sudor, scoala profesionala/curs
calificare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Sudor, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Sudor, studii medi; cu experienta
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA, Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL,
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi

Sofer , scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL, Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156

Tamplar, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1

Sofer autocamioane mare tonaj,
scoala profesionala permis
categ.be-ce-de , fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87

Tamplar manual, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja

Specialist in domeniul proiectarii
asistate pe calculator, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3

Tamplar manual la presare si
incleiere, scoala generala, fara
experienta precizata, TECKMAU
PAVE SRL, Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tamplar mecanic, calificare,
experienta 3 ani, ROMUS

TRADING & DEVELOPMENT
SRL, Rela]ii la: 0743139924;
mobila@office.romus.com, B-Dul
Chimiei Nr.14

vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

Tamplar universal, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34

APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6,
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea autoriza]iei de mediu
privind activit`]ile„Captare,
tratare [i distribu]ie ap`– cod
CAEN 3600”desf`[urate în
comuna Sine[ti, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, str.
Calea Chi[in`ului nr. 43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
vor transmite la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, în
termen de 10 zile de la data
public`rii prezentului anun].

Tamplar universal, fara studii si
experienta precizata, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL,
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com, Valea
Lupului, Str.Nufarului Nr.16
Tamplar universal, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tapiter, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tehnician proiectant in
constructii, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Tehnolog confectii, studii
medii/postliceale, experienta 4
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Vanzator, studii medii, experienta
2 ani, AMERICAN GRAND SHOP
SRL, Rela]ii la: 0758374836;
marianaflorea64@yahoo.com, BDul Chimiei Nr.2 Bis
Vanzator, studii medii, experienta
minima, DEVIL SRL, Rela]ii la:
0729128608; 0729011255;,
Sos.Bucium Nr.82
Vanzator, studii medii, experienta
min.1an, DOLIMEX SRL, Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com,
Str.Ateneului Nr.2
Vanzator, studii medii, fara
experienta precizata, DREI FOR
US SRL, Rela]ii la: 0746948901,
B-Dul Dimitrie Cantemir Nr.7,
Parter

MEDIU
APAVITAL S.A. IA{I, cu sediul în
Ia[i, str. Mihai Cost`chescu nr. 6,
anun]` depunerea cererii pentru
emiterea autoriza]iei de mediu
privind activit`]ile„Captare,
tratare [i distribu]ie ap`– cod
CAEN 3600”desf`[urate în
comuna Groze[ti, jude]ul Ia[i.
Documenta]ia tehnic` poate fi
consultat` la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i, str.
Calea Chi[in`ului nr. 43.
Eventualele observa]ii ale
publicului referitoare la activitatea
[i amplasamentul obiectivului se
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

NOTIFICARI
Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei Marioara, C.I.F. RO
33344280, sediul \n Ia[i, Bd.
Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A,
parter, ap. 3, jud. Ia[i, Numar
RFO I-1372/2014, notific`
deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei S.C.
BEST DIVISION GROUP S.R.L.,
cu sediul social în sat Valea
Lupului, comuna Valea Lupului,
str. Teilor, nr.33A, jud. Ia[i,
J22/915/2006, CUI 18564053,
dosar 3756/99/2021-Tribunalul
Ia[i.Termene limit`:depunere ]
03.09.2021; afi[are tabel
preliminar 13.09.2021; depunere
contesta]ii 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar \n BPI, termen
pentru definitivare tabel:
08.10.2021. Prima Adunare a
Creditorilor pentru alegerea
comitetului creditorilor [i a
pre[edintelui comitetului,
confirmarea lichidatorului judiciar
[i stabilirea remunera]iei
acestuia, precum [i orice alte
aspecte necesare derul`rii
procedurii din data de
17.09.2021, ora 10 [i AGA
debitoarei pentru desemnare
administrator special din
27.07.2021, ora 10 sau din
30.07.2021, ora 10 vor avea loc
la sediul lichidatorului judiciar.”

DECESE

U

A trecut \n nefiin]` cel mai
iubit strabunic, bunic [i
tat` Pulpan Pavel! Acesta
este depus la capela bisericii
cimitirului Eternitate!
Înmormântarea va avea loc în
data de 22 iulie 2021, ora 13.
Dumnezeu s`-l odihneasc` în
pace!

CONDOLEAN}E

U

Consiliul de Administra]ie
al Universita]ii Tehnice
”Gheorghe Asachi” din
Ia[i regret` dispari]ia prematura a
colegului {EF LUCRARI
DR.ING.SORINEL GICU TALIFProdecan al Faculta]ii de
Mecanica [i transmite sincere
condolean]e familiei.
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Bogdan [i Anda Maleon nu se odihnesc nici dup\ moarte

Au trecut aproape 4 ani de când s-au sinucis
amândoi `n vila din Ia[i, iar, acum, cineva le
vrea averea. Câ]i bani sunt `n joc [i cum au
pierdut familiile celor doi orice speran]\
So]ii Anda Elena [i Bogdan Petru Maleon,
care au fost g`si]i mor]i \n propria cas` \n
urm` cu câ]iva ani, au fost chema]i \n
judecat`. Astfel, reprezentan]ii BRD
Groupe Societe Generale au cerut
executarea silit` a celor doi so]i. Asta, \n
ciuda faptului c` ei sunt deceda]i. Totul a
pornit de la dou` contracte de credit, unul
de nevoi personale, iar altul - privind
programul „Prima Cas`”. |n total, este
vorba despre o datorie de 25.874 de euro
[i, respectiv, 82.700 de lei

Petru Maleon [i Anda Elena Maleon, deceda]i pe 25 decembrie
2017, în dosarul de executare silit` al BEJ Chiriac C`t`lin R`zvan,
pân` când va fi numit, în condi]iile legii, curatorul succesiunii
defunc]ilor”, au ad`ugat magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i.
De remarcat este faptul c` sentin]a emis` de prima instan]`
nu era definitiv`, aceasta putând fi contestat`. Procesul ini]iat de
BEJ Chiriac C`t`lin R`zvan [i BRD, pe de-o parte, [i so]ii Anda
Elena [i Bogdan Petru Maleon, de cealalt` parte, a \nceput pe
data de 19 martie 2021. Prin ac]iunea depus` la instan]`, a fost
solicitat` \ncuviin]area execut`rii silite. |n total, este vorba despre
o crean]` de recuperat de 25.874 de euro [i, respectiv, 82.700
de lei.

Secretul mor]ii so]ilor Maleon! Reporterii cotidianului „BZI”
v` prezint` detalii incendiare referitoare la tragedia care a zguduit
\ntreg mediul academic din România. So]ii Anda Elena [i Bogdan
Petru Maleon, care au fost g`si]i mor]i \n propria cas` \n urm`
cu câ]iva ani, au fost chema]i \n judecat`. Astfel, reprezentan]ii
BRD Groupe Societe Generale au cerut executarea silit` a celor
doi so]i. Asta, \n ciuda faptului c` ei sunt deceda]i. Totul a pornit
de la dou` contracte de credit, unul de nevoi personale, iar altul
- privind programul „Prima Cas`”.
Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au luat deja o decizie
\n acest caz. „Instan]a admite în parte cererea formulat` de
petentul Biroului Executorului Judec`toresc (BEJ) Chiriac C`t`lin
R`zvan, la solicitarea creditorului BRD Groupe Societe Generale
SA. Respinge cererea de încuviin]are a execut`rii silite a contractului
de credit de nevoi personale din 20 aprilie 2017 [i a contractului
de credit «Prima Cas`» din data de 9 martie 2012, formulat` de
petentul BEJ Chiriac C`t`lin R`zvan, la cererea creditorului BRD
Groupe Societe Generale SA, împotriva mo[tenitorilor succesiunii
debitorilor Bogdan Petru Maleon (decedat) [i Anda Elena Maleon
(decedat)”, au afirmat judec`torii ie[eni.
Judec`torii ie[eni au numit [i un curator al averii so]ilor Anda
[i Bogdan Maleon. „Instan]a dispune numirea A.M.T. în calitate
de curator special, pentru a reprezenta interesele defunc]ilor Bogdan

Vestea mor]ii so]ilor Maleon a venit ca un [oc chiar în ziua
de Cr`ciun, în anul 2017. Anda [i Bogdan aveau o cas` frumoas`,
aproape de centrul Ia[ului. Acolo au fost g`si]i amândoi deceda]i.
Dup` descoperirea macabr`, anchetatorii au luat în calcul toate
variantele posibile. Ini]ial s-a crezut c` este vorba despre o crim`
urmat` de sinucidere. Bogdan Maleon a fost g`sit spânzurat, iar
Anda a fost g`sit` moart` în aceea[i camer`, având urme de
strangulare în zona gâtului.
În urma necropsiei s-a stabilit c` ambii so]i au murit în urma
asfixierii mecanice. Surse din cadrul anchetei au precizat c`, în
Ajunul Cr`ciunului, Anda [i Bogdan s-au comportat ca un cuplu
normal, au petrecut împreun` [i chiar ar fi avut contacte intime.
Dar o sear` de Ajun de poveste avea s` se transforme în una
de co[mar.
Pe 25 decembrie 2017, un apel la num`rul unic de urgen]e
112 a fost efectuat la ora 15:40. Atunci s-a anun]at c` so]ii Maleon
sunt în stare de incon[tien]` în cas`. Bogdan [i Anda Maleon
au fost g`si]i pu]in înainte de ora 15:40 de c`tre profesorul de
istorie Liviu Pilat. El a fost cel care a sunat la num`rul unic de
urgen]e 112 [i a anun]at tragedia. Un echipaj medical a ajuns la
fa]a locului, dar nu a mai putut face nimic pentru cei doi so]i.
Procurorii au declarat la scurt timp dup` incident c` primele
rezultate ale necropsiei ar`tau c` ambii so]i au murit cu 8-10 ore

Mai multe semne de întrebare r`mase \n
urma mor]ii so]ilor Maleon
înainte. Procurorii ie[eni au precizat înc` din acel moment c` ar
fi vorba despre o dubl` sinucidere.
Bogdan [i Anda au petrecut împreun` [i au consumat alcool.
O cantitate destul de mare îns`. În urma necropsiei s-a stabilit
c` Bogdan Maleon avea o alcoolemie de 2,40 miligrame alcool
pur în sânge, iar Anda - 1,70 miligrame alcool pur în sânge.
Chiar dac` cei doi ar fi avut o sear` lini[tit`, la un moment dat
a început cearta între ei. Apoi, Anda [i Bogdan s-ar fi sinucis.

Testamentul, documentul
care a complicat lucrurile
Dup` moartea so]ilor s-a adus în discu]ie testamentul celor
doi. În acel testament scria negru pe alb c`, dup` moartea lor,
averea ar trebui s` ajung` în proprietatea Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC), din Ia[i, [tiindu-se apropierea lui Bogdan
Maleon, fostul [ef al BCU Ia[i, de mediul academic. Singura
condi]ie era ca ambii so]i s` fi murit \n acela[i timp. |n caz
contrar, unul \l mo[tenea pe cel`lalt.
A[adar, averea so]ilor Maleon, potrivit testamentului, ar fi
trebuit s` ajung` la UAIC, îns` familia Andei a luptat s` ob]in`
bunurile celor doi so]i. În testamentul celor doi ar fi fost scris
c` averea va ajunge în proprietatea UAIC dac` ambii vor muri
în acela[i timp. Procedural, când o persoan` las`, prin testament,
bunurile sale unui mo[tenitor, documentul trebuie acceptat de
beneficiar. Numai c` UAIC nu a acceptat acest testament, astfel
c` urmeaz` ca BRD s` execute silit casa celor doi so]i, dup`
efectuarea unor expertize [i stabilirea valorii imobilului. |n general,
la perfectarea unui contract de credit, banca ofer` [i o asigurare
de via]`, \n care se stipuleaz` c`, \n eventualitatea unui deces,
restul de plat` din \mprumut este acoperit de institu]ia bancar`.
Pe de alt` parte, asigurarea nu este luat` \n calcul \n cazuri de
suicid, cum este cel al so]ilor Maleon.
Ciprian NEDELCU
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Bursa bârfelor

Dezvoltatorul imobiliar care
\[i trateaz` amploaia]ii ca pe sclavi:
„V` salut, p`mântenilor!”
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre un nene dezvoltator imobiliar (acu’, fie
vorba \ntre noi, jumate din popula]ia târgului e „dezvoltatoare
imobiliar`”!), pre numele s`u Rusnacu Robaru. Gurile rele spun
c` nenea aista, mare afacerist [i dezvoltator, are numai aere
\n cap [i c`, de fiecare dat` când apare pe la munc`, \[i salut`
amploaia]ii sub form` de batjocur`. Cic`, aproape de fiecare
dat`, le spune oamenilor care rânesc pentru el: „V` salut,
p`mântenilor!” Ca [i cum endevidu’ de la Turnu Regal ar fi
picat de pe vreo alt` planet` sau ceva. Sau, cum probabil crede
el \n capul lui de om d`[tept, el e mai presus de t`t` lumea,
doar pentru c` are ne[te b`nu]i \n plus. Acu’, babetele bârfitoare
au mai v`zut cet`]eni dintr-`[tia, care dau de ceva bani, dup`
care se cred buricu’ P`mântului!

Con]iliera s-a apucat de f`cut mi[ma[uri.
Problema e c` au aflat [`fii!
|n continuarea rubricu]ei de ast`zi, babetele cele hâtre v`
prezint` una despre o con]ilier` de pe la agentura de dat
parale ]`ranilor din Ie[i. Zic gurile rele c` madama con]ilier`
Alinu]a Suficienta, care este cunoscut` colegilor c` e isteric`
[i c` se ceart` cu t`]i fermierii, s-a apucat de combina]iuni
cu firme de consultan]`, ca s`-i ias` [i ei ne[te lovele. Cic`
madama con]ilier` le recomand` oamenilor firmuli]ele respective,
chiar dac` n-au nicio treab` cu activitatea aiasta. Oamenii r`i
spun c`, pentru recomand`ri, Alinu]a ar primi un comi]ion,
adic`telea ne[te lovele, la fiecare client. Problema e c` au aflat
[i [`fii Alinu]ei despre t`t` treb[oara aiasta [i a cam ie[ât cu
scandal, cic`! Acu’, s-a vedea ce se \ntâmpl` \n continuare,
cert este c` Alinu]a a dec`zut din nou \n ochii colegilor.

Morticia a agiuns la disperare: caut` s`
dea orice, numai c` nu prea are cui!
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una nou`
despre aceea[i Morticia de la Hoper`, cunoscut` [i drept Betty
cea Urât`. Gurile rele spun c`, de când au ap`rut problemele
cu b`e]ii veseli, Morticia se tot fr`sune[te [i se screme s` se
aburce \napoi \n scaunul ei moale [i pufos. Asta, pentru c`,
pe vremea \n care t`ia [i spânzura pren enstetu]ie, treaba
mergea ca uns`: mai o achizi]ie, mai o acadic`, mai o cazare
pe na[pa pentru mami]ica. Acu’, de când cu perchezi]iile [i
cu controalele judiciare, s-a cam \nchis robinetul cu parale.
Iar Morticia s-a obi[nuit cu lovele, cu mânc`ric` bun`, cu aleaalea. Oamenii r`i spun c`, acu’, Morticia tot \ncearc` apele,
cum se spune, s` dea [i ea ceva ici sau colo, doar-doar o
sc`pa de b`e]ii veseli de pe cap, s` se \ntoarc` la cârm`, ca
s` pun` iar mâna pe ne[te lovele, de la costume, de la decoruri,
de la orice. Cic` ea ar fi \n stare s` dea orice, numai c` nu
prea are cui, pentru c` b`e]ii sunt pu[i r`u pe capul ei.
Adev`rul e c`, dup` câte belele a comis [i câ]i oameni a
nenorocit, trebuia s` se \ntoarc` [i roata.
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A urm\rit o v\duv\, a dat
buzna peste ea \n cas\ [i a
`ncercat s\ o violeze `n miez
de noapte! Tân\rul nu se
a[tepta ca ie[eanca s\
riposteze `ntr-un asemenea
mod. {i-a pus pofta-n cui [i a
fugit ca ars
Un tân`r \n vârst` de 20 de ani va fi nevoit
s` dea explica]ii \n instan]`, dup` ce a
fost acuzat c` a \ncercat s` siluiasc` o
v`duv`. Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i lau trimis ieri \n judecat` pe Alin Cristian
Olariu, sub acuza]iile de tentativ` de viol,
violare de domiciliu [i distrugere. Oamenii
legii spun c` ie[eanul a \ncercat s`-[i
satisfac` poftele animalice cu o v`duv`,
dar nu i-a ie[it „pasien]a”
Un individ de 20 de ani, din jude]ul Ia[i, a urm`rit o v`duv`,
a dat buzna peste ea \n cas` [i a \ncercat s` o violeze. Totu[i,
individul nu se a[tepta ca femeia s` riposteze \ntr-un asemenea
mod. Agresorul [i-a pus pofta-n cui [i a sp`lat putina cât a putut
de repede. Ulterior, el a fost identificat de anchetatori, iar, acum,
a venit „nota de plat`”.
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i l-au trimis ieri \n judecat` pe Alin Cristian Olariu, sub acuza]iile
de tentativ` de viol, violare de domiciliu [i distrugere. Acum,
urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen al
procesului penal. Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus
toate p`r]ile implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Alin Cristian Olariu, \nc`tu[at pentru
c` a \ncercat s` siluiasc` o ie[eanc`
Anchetatorii ie[eni spun c` Alin Cristian Olariu a intrat \n
vizorul lor \n urm` cu câteva s`pt`mâni. Pe data de 2 iulie 2021,
tân`rul din jude]ul Ia[i a fost re]inut de poli]i[ti pentru 24 de
ore, sub acuza]ia de tentativ` de viol.
Ulterior, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis
cererea f`cut` de anchetatori pe numele lui Alin Cristian Olariu.
„Instan]a admite propunerea procurorului formulat` în dosarul de
urm`rire penal` al Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Dispune arestarea preventiv` a inculpatului Alin Cristian Olariu,
urm`rit penal pentru s`vâr[irea infrac]iunii de tentativ` de viol,
pe o perioad` de 30 de zile. Dispune emiterea mandatului de
arestare preventiv` pe numele inculpatului”, au precizat judec`torii
ie[eni. Conform procurorilor, tân`rul de 20 de ani a urm`rit-o pe
o femeie în vârst` de 65 de ani pân` la ea acas`, în satul
Mogo[e[ti. A intrat peste ea, îns` femeia a ripostat. Cu lumina
închis`, l-a lovit pe tân`r, iar acesta s-a speriat [i a luat-o la fug`.

Individul nu se a[tepta ca
ie[eanca s` riposteze

Alin Cristian Olariu a intrat \n aten]ia oamenilor legii dup`
ce victima a f`cut o pângere la Poli]ie. Atunci, oamenii legii au
fost sesiza]i cu privire la un incident care l-ar fi avut în primplan pe individ. La scurt timp, agen]ii din cadrul Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i au demarat cercet`rile [i au ajuns
la Alin Cristian Olariu. Ie[eanul a fost ridicat [i dus la audieri.
Dup` audieri, individul a fost re]inut pentru 24 de ore, sub acuza]ia
de tentativ` de viol. A doua zi, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i au formulat o propunere de arestare
preventiv` pe numele individului, sub acuza]ia de tentativ` de
viol. Poate c` tân`rul ar fi sc`pat basma curat` dac` femeia, E.V.,
nu le-ar fi indicat poli]i[tilor poten]ialul suspect. De asemenea,
ie[eanca le-a povestit anchetatorilor c`, \n momentul \n care
individul a \ncercat s` o violeze, ea a ripostat, punându-l pe fug`
pe agresor.
De remarcat este faptul c`, în ultimii ani, tot mai multe cazuri
de agresiune sexual` au fost constatate de oamenii legii în jude]ul
Ia[i. A[adar, zeci de ie[eni au fost cerceta]i, re]inu]i, aresta]i,
trimi[i în judecat` [i chiar condamna]i pentru comiterea unor
astfel de infrac]iuni.
Ciprian NEDELCU
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