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Și-a vândut casa și terenul
pentru a intra în lumea selectă
a antreprenorilor, iar acum
are parte de surpriza vieții!
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Femeia
înjunghiată cu
sânge rece,
de zeci de ori,
a scăpat cu viață
social
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Minunile există! După ce a fost înjunghiată de
aproximativ 40 de ori și lăsată să zacă într-o
baltă de sânge, o femeie și-a revenit în mod
miraculos. Nimeni nu îi mai dădea vreo șansă
de supraviețuire după ce a ajuns în stare
foarte gravă pe masa de operație. Ieșeanca
este stabilă și i-a uimit până și pe medici

Alertă la
Iași! Tinere, pipăite
pe stradă în
zonele intime!
actualitate 8

Un individ acuzat că abuza sexual tinere în
plină stradă va fi nevoit să dea explicații în
instanță. Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au
trimis în judecată un individ acuzat că agresa
sexual tinere pe stradă. Una dintre victime a
fost chiar jefuită de către Adrian Bogdan...

eveniment 3
Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi”, pol de atracție
pentru tineri din afara României,
la admiterea din acest an!
Sunt 415 candidați din străinătate

actualitate 9

Primăria Iași vrea imposibilul!
Limita de viteză pe străzile din municipiu
va fi de 30 km/h pe prima bandă
Șoferii vor trebui să se
acomodeze cu o nouă regulă
anunțată de Primăria Iași. Pe
prima bandă a principalelor
artere din oraș nu se va circula
cu o viteză mai mare de 30 km/h.
Propunerea se află în dezbatere
publică, iar cei interesați pot
completa un chestionar
actualitate 8

„Regele asfaltului” a patentat
rețeta pentru 17,6 milioane de euro
fără a avea toate hârtiile în regulă
Lotul 3 din axa rutieră IașiSuceava a ajuns la firma Eky Route
SRL, societate aflată în siajul
familiei lui Ioan Echimov. Firma
acestuia a prins un contract de
17,6 milioane de euro, însă
procedura de licitație prezintă
numeroase semne de întrebare. În
plus, nu este primul contract
dubios de care această firmă...
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Rezultate slabe `n Ia[i
la examenul de
Titularizare 2021!
B\t\lie strâns\ pentru a
ob]ine un post didactic
bun `n municipiu
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii (MEC) a publicat ieri
rezultatele (\nainte de contesta]ii) la examenul de Titularizare
2021. La nivelul jude]ului Ia[i, procentul notelor de peste 7
ob]inute de candida]ii care au sus]inut proba scris` este de
46,5 la sut`, peste media pe ]ar`, care este 44,47 la sut`, iar
procentul notelor între 5 [i 7 este de 34,84 la sut`. Astfel,
rata de promovabilitate este de 81,34 la sut`. Pe de alt` parte,
din promo]ia curent`, 44 la sut` dintre candida]i au ob]inut
note de peste 7, peste media pe ]ar`, care este 40,63 la sut`.
Totodat`, 8 candida]i au ob]inut nota 10, jude]ul Ia[i
plasându-se în acest clasament pe pozi]ia a patra pe ]ar`. De
asemenea, 678 de candida]i au ob]inut note între 7 [i 9,99,
iar 514 candida]i au note între 5 [i 6,99. La proba scris` din
cadrul concursului na]ional pentru ocuparea posturilor didactice
din înv`]`mântul preuniversitar s-au prezentat 1.548 de candida]i,
din totalul de 1.938 de candida]i înscri[i.
În centrele de evaluare au fost notate 1.475 de lucr`ri,
întrucât 72 de candida]i s-au retras din concurs din motive
personale sau medicale, în conformitate cu prevederile
metodologiei, iar lucrarea unui candidat au fost anulat` din
motive legate de nerespectarea metodologiei. Contesta]iile au
putut fi depuse la sediul Inspectoratului {colar Jude]ean Ia[i
(ISJ) sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 27
iulie, dup` afi[area rezultatelor, pân` la ora 21:00, respectiv
28 iulie (ast`zi), pân` la ora 12:00.

Rezultatele finale se afi[eaz`
pe 3 august la sediul ISJ [i
pe site-ul Ministerului Educa]iei

Trotinete electrice la liber,
pe str\zile din Ia[i! Lista
complet\ a zonelor `n care
vehiculele vor fi instalate `n
municipiu
Schimb`ri majore, pe str`zile din Ia[i!
Prim`ria a ini]iat un proiect legat de
mobilitatea urban` privind transportul
alternativ cu trotinete electrice \n
municipiu. Aceste trotinete vor ap`rea \n
mai multe puncte din ora[ pentru a fi
folosite de ie[eni, viteza vehiculelor fiind,
\ns`, limitat` la 24 de kilometri pe or`
Prim`ria Ia[i a lansat \n dezbatere public` un proiect legat
de ini]ierea unui acord cu un viitor operator pentru \nchirierea
trotinetelor electrice în ora[. Trotinetele electrice ar urma s` fie
\nchiriate prin intermediul unei platforme online, în regim selfservice. Procedura se va derula în cadrul unui program-pilot de
transport public alternativ.
Dup` ce va sta \n dezbatere public`, proiectul de hot`râre
va intra \n plenul Consiliului Local Ia[i. Documentul de 25 de
pagini a fost ini]iat de municipalitate \n contextul planului de
mobilitate urban`. Practic, Prim`ria ar urma s` \ncheie un acord
cu un operator care va aduce aceste trotinete \n municipiu,
\nchirierea urmând a avea loc \n regim online.

Regulament nou pentru utilizarea
trotinetelor electrice \n municipiu

Contesta]iile pot fi transmise [i prin e-mail, dup` afi[area
rezultatelor, pân` pe 28 iulie (ast`zi), la ora 12:00. Rezultatele
finale se afi[eaz` pe 3 august la sediul ISJ [i pe site-ul
Ministerului Educa]iei. Pentru angajarea pe o perioad`
nedeterminat` (titularizare), candida]ii trebuie s` ob]in` la
proba scris` minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioad`
determinat` (suplinire) - minimum nota 5. Proba practic` [i
inspec]ia la clas` au fost eliminate pentru anul în curs prin
Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului nr. 70/2020.
Repartizarea candida]ilor pe posturile didactice de predare
vacante publicate pentru angajare pe perioad` nedeterminat`,
în ordinea descresc`toare a notelor ob]inute la proba scris`,
se realizeaz` în [edin]e publice sau online, organizate de c`tre
ISJ în intervalul 4-5 august 2021. Cea mai mare concuren]`
este pentru un post de \nv`]`tor, educator, profesor de Educa]ie
Fizic` [i Sport, Limba [i literatura român`, respectiv Limba
englez`. De precizat este faptul c` doar aproximativ 160 de
posturi sunt de titular \n jude]ul Ia[i. {i, dintre acestea, cele
mai multe sunt \n mediul rural.
Valentin HU}ANU
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Prim`ria Ia[i a impus [i un regulament pentru utilizarea
trotinetelor electrice pe str`zile din ora[. Acestea vor avea o vitez`
limitat` la maximum 24 de kilometri pe or`.
„În acest context, este imperios necesar` preluarea initia]ivei
de c`tre autoritatea public` ie[ean`, prin crearea în primul rând
a unui cadru adecvat pentru constituirea unui mecanism legal [i
func]ional. Aceasta trebuie s` genereze instrumentele de lucru
pentru derularea tehnic` a proiectului [i s` identifice solu]ii
financiare viabile pentru implementarea în condi]ii optime a acestuia,
astfel încât s` ating` obiectivele pentru care a fost propus”, se
arat` \n proiectul de hot`râre. Circula]ia cu trotinetele electrice
a fost reglementat` recent de autorit`]ile centrale printr-o serie
de reguli de transport.

Dou` axe de transport
alternativ, \n municipiu
|n proiect apar [i unele propuneri ca locuri de amplasare a
acestor trotinete. Pe axa Nord-Sud sunt incluse zone precum Rond
Copou (Agronomie), intrarea \n Parcul Expozi]iei, proximitatea
Gr`dinei Copou, Universitatea „Al.I. Cuza”, Pia]a „Mihai Eminescu”

(zona Casei Studen]ilor). De asemenea, ar urma s` fie amplasate
trotinete [i \n Pia]a UMF (bulevardul Independen]ei), alte zone
de pe strada A. Panu (posibil Pia]a Palatului Culturii), Parcul Podu
Ro[, precum [i zone de pe {oseaua Nicolina (din Podu Ro[, pân`
la Rond Tehnopolis / CUG 2) sau zona Galata, spre Miroslava.
Axa Vest-Est cuprinde zona cap`t P`curari / Dacia, zona G`rii
Centrale / strada [i [oseaua P`curari, zona Podul de Piatr`, zona
Podu Ro[, zona Socola / zona Tudor Vladimirescu (complex
studen]esc, c`mine, Universitatea Tehnic`). |n plus, \n calcul intr`
zona Bucium-Bârnova-Vi[an, precum [i cea de la T`t`ra[i - Doi
B`ie]i. Municipalitatea a demarat un proiect referitor la achizi]ia
unor trotinete pentru angaja]ii s`i \nc` de anul trecut.

Zone \n apropierea infrastructurii
de piste pentru biciclete
|n proiect se arat` c` propunerile de zone se afl` \n apropiere
de infrastructura de piste pentru biciclete. Astfel, pe str`zile din
ora[ vor ap`rea astfel de vehicule pe care ie[enii le vor putea
folosi prin platforma respectiv`. „Aceste zone ar putea fi acoperite,
pe de o parte, prin sisteme alternative de transport, cum ar fi
transportul motorizat cu trotinetele electrice, pentru care s-ar
putea crea [i dezvolta ulterior axe / linii / trasee de transport
dedicate care s` favorizeze dezvoltarea mobilit`]ii în interiorul
ora[ului”, se mai arat` \n proiectul de hot`râre.
Acesta arat` c` trotinetele ar urma s` reprezinte o alternativ`
la transportul clasic de c`l`tori. „Rezult`, astfel, necesitatea implement`rii
unui sistem integrat de transport cu biciclete [i cu trotinete electrice,
coroborat cu extinderea pistelor pentru biciclete [i crearea de zone
de parcare. Astfel, se va implementa un sistem de mobilitate
alternativ`, de independen]` energetic`, utilizând bicicletele [i
trotinetele electrice”, se mai arat` \n proiectul de hot`râre.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Universitatea Tehnic\ ıGheorghe
Asachi‰, pol de atrac]ie pentru tineri din
afara României, la admiterea din acest
an! Sunt 415 candida]i din str\in\tate,
atât din UE, cât [i din alte state
La admiterea pentru anul
universitar 2021-2022,
organizat` de Universitatea
Tehnic` „Gheorghe Asachi”,
din Ia[i, au fost depuse 5.934
de fi[e de înscriere, fiind 3.200
de candida]i unici. Dintre cei
3.200 de candida]i, 200 au
depus fi[e de înscriere
exclusiv pentru locuri care
includ plata taxei de
[colarizare. Universitatea
Tehnic` a înregistrat dou`
recorduri importante la
admiterea de anul acesta. Au
fost aproape 800 de dosare
depuse pe locurile destinate
candida]ilor români de
pretutindeni [i 415 candida]i
din str`in`tate, atât din ]`rile
Uniunii Europene, cât [i nonUE
Informa]ii importante de la admiterea pentru
anul universitar 2021-2022 organizat` de Universitatea
Tehnic` (TUIA{I) „Gheorghe Asachi”, din Ia[i,
în contextul în care Facultatea de Arhitectur`
„G.M. Cantacuzino” [i Facultatea de Automatic`
[i Calculatoare (AC) au reluat probele scrise, \n
vedere select`rii candida]ilor. De asemenea, au
fost depuse 5.934 de fi[e de înscriere, fiind 3.200

de candida]i unici, la un nivel comparabil cu
2019, când au fost înregistrate cele mai bune
cifre din ultimii 12 ani. Dintre cei 3.200 de
candida]i, 200 au depus fi[e de înscriere exclusiv
pentru locuri care includ plata taxei de [colarizare.

Record de dosare pentru
locurile destinate candida]ilor
români de pretutindeni [i celor
din str`in`tate
Pe de alt` parte, Universitatea Tehnic` din
Ia[i a mai înregistrat dou` recorduri la admiterea
de anul acesta. Au fost aproape 800 de dosare
depuse pe locurile destinate candida]ilor români
de pretutindeni [i 415 candida]i din str`in`tate,
atât din ]`rile Uniunii Europene (UE), cât [i nonUE.
„Num`rul ridicat de solicit`ri pentru a deveni
student la licen]` la TUIA{I reprezint` o surpriz`
pl`cut`, c`ci, de[i am prev`zut [i asist`m de
câ]iva ani la revigorarea înv`]`mântului tehnic
«ca atractivitate», în acest an, interesul acordat
studiilor inginere[ti [i de arhitectur` a dep`[it
prognoza. În acela[i timp, îns`, trebuie s` fim
rezerva]i în acest optimism, [i nu doar noi, cei
din Politehnica ie[ean`, deoarece num`rul mare
de înscrieri se datoreaz` generaliz`rii procedurii
online de la nivel na]ional, astfel c` se pot înscrie
u[or, oriunde, candida]i din toate regiunile
geografice ale României. Chiar [i în aceste condi]ii,
un bilan] par]ial al admiterii ne arat` c` situa]ia
este superioar` anilor trecu]i, din punctul de
vedere al atractivit`]ii”, a sintetizat prof. univ.
dr. ing. Dan Ca[caval, rectorul Universit`]ii
Tehnice din Ia[i.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Nr. /26.07.2021
Subscrisa EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
societăţii debitoare AYA SPORTS S.R.L., astfel desemnat de
instanţa Tribunalului Iaşi – Sectia a II - a Civilă - Faliment în dosarul
nr. 1970/99/2009 (nr. format vechi 96/2009), prin Sentinţa Comercială
nr. 585/25.05.2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,
în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţa generală că în
ziua de 02.08.2021, ora 14:00, organizează licitaţie publică
competitivă cu strigare, pentru valorificarea următorului bun
imobil, proprietatea debitoarei:
Denumirea activului supus vânzării:; Preț de pornire a licitației
(EUR, fără TVA)
Proprietate rezidențială, tip “casă de locuit cu regim de înălțime
P+1E+M, cu teren aferent”, situată în Sat Răsboieni, Com. Țibănești,
Jud. Iași, compusă din:
24.700,00
Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, în
suprafață totală de 962,26 mp, identificat sub nr. cad. 392, înscris
în CF nr. 237 a Com. Țibănești, Sat Răsboieni, T6, P1(380/1), Com.
Țibănești, Jud. Iași;
2.000,00
Corp clădire C1 cu destinație casă de locuit, în stare de
degradare, cu regim de înălțime P+1E+M, identificat sub nr. cad.
392 - C1, înscris în CF nr. 237 a Com Țibănești, având :
Sc = 258,18 mp; Scd = 516,36 mp; Su parter = 170,48 mp; Su

Num`rul candida]ilor s-a
p`strat la un nivel ridicat
Num`rul candida]ilor s-a p`strat la un nivel
ridicat, de[i Facult`]ile de Arhitectur` [i AC au
reintrodus anul acesta probele scrise la admitere,
care nu au fost sus]inute \n 2020, în contextul
pandemiei de COVID-19. De altfel, rezultatele
tinerilor la aceste probe au fost mul]umitoare,
mai ales c` subiectele la testul scris de la
Automatic` [i Calculatoare, spre exemplu, au fost
mai dificile decât cele de la proba de profil de
la Bacalaureat.
„În acela[i trend, îns` mult mai evident, având
în vedere c` dosarele de înscriere trec [i prin
filtrul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii, se
înscrie [i num`rul candida]ilor str`ini, UE [i nonUE, în afara celor din Republica Moldova. În
acest an, am înregistrat peste 400 de candida]i

etaj = 172,84 mp; Su mansardă = 66,78 mp și Su totală = 410,1 mp
22.700,00
Prețurile nu includ TVA. Urmează a fi făcută aplicabilitatea
dispozițiilor art. 292, (alin. 2), lit. F, din Codul Fiscal, în măsura
aplicabilității.
Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce
urmează a fi scos la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până la data de 01.08.2021, ora 12:00,
la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din
Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi.
În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006,
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în
exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini,
precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie,
de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică,
cu strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în Adunarea
Creditorilor din data de 17.06.2021.
Pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al
licitaţiei, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de
17.06.2021.
Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi lucrătoare, ora
17:00, înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin
depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de
organizare al licitaţiei.
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 5% din
preţul de pornire a licitaţiei, pentru fiecare activ în parte, sumă
ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei AYA SPORTS

din aceste categorii, majoritatea din zona Magrebului,
îns` [i din Statele Unite ale Americii (SUA),
Canada, Israel sau Ucraina. Am înregistrat [i un
flux mult mai ridicat al candida]ilor din Republica
Moldova, având 800 de candida]i pe cele 311
locuri la licen]`”, a conchis prof. univ. dr. ing.
Dan Ca[caval. În ceea ce-i prive[te pe cei 415
candida]i pentru locurile destinate studen]ilor din
afara ]`rii, cei mai mul]i sunt din Maroc - 365,
restul fiind din Ucraina, SUA, Nigeria, Italia,
Israel, Iordania, Grecia, Canada, Bangladesh,
Austria [i Albania. Dup` finalizarea procesului
de confirmare, universitatea va anun]a public
num`rul de locuri disponibile pentru sesiunea
de admitere din toamn`, care va avea loc între
6 [i 17 septembrie 2021.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

S.R.L., cont numărul RO67BRDE240SV83383702400, deschis la
BRD – GSG S.A., suc. Iași. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se
constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la
termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.
Vizitarea şi prezentarea activului se poate face în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, cu acceptul lichidatorului judiciar.
Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor
achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant
al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare
în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini. Vizualizarea bunului imobil reprezintă o condiție
obligatorie pentru participarea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea bunului imobil supus procedurii de valorificare sunt
expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare
şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on – line,
de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietul de sarcini este de
595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L.: www.lrj.ro, tel: 0733.683.701,
0733.683.702, mail vanzari@lrj.ro, anabella.padurariu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.
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PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei: PRINT MULTICOLOR S.R.L., desemnat prin Încheierea
nr. 5/06.01.2015, pronunţată de Tribunalul Iași Secţia a-II -a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.9745/99/2014 (nr.format vechi
642/2014), în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014,
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
coroborat cu prevederile Codului Procedură Civilă, în măsura
compatibilităţii, anunță:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ a
Nr.crt.; Denumire bun; Cant.; Valoarea de evaluare (EUR,
fără TVA)
1 Utilaj tipografic SOROS
1 10.120,00
2 Masa montaj foto
1 90,00
3 Masina de legat cu banda TP6000
1 190,00
4 Masina de legat cu banda TP6000
1 220,00
5 Masina pentru devolopat placi TIPO
1 500,00
6 Masina de capsat cu 2 cap. SUPERSTITCHE 1 3.830,00
7 Masina de introdus bloc carte BEMIN
1 3.070,00
8 Purificator WATERPIA WP
1 50,00
9 Scara metalica
1 130,00
10 Sistem supraveghere video
1 80,00
11 Sistem supraveghere video
1 80,00
12 Xerox M118-DADF
1 110,00
13 Notebook ACCER
1 130,00
Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea
Creditorilor în data de 11.01.2017, preţul de pornire al negocierii
directe este cel mai mai bun preț oferit,dar nu derizoriu față
de prețul determinat în urma Raportului de Evaluare.Prețul nu
include TVA. Potenţialii cumpărători pot depune oferte până
la data de 06.09.2021, la sediul lichidatorului judiciar,în plic
sigilat,conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini.
Garanţia de participare este în valoare de 10% din preţul de
evaluare, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă
în contul de lichidare al debitoarei, nr.:RO41BPOS24006485952RON01,
deschis la Banca Transilvania Iași,prin ordin de plată sau foaie
de vărsământ bancar. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile
se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului
judiciar, la locul în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va
permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de
sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la
solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile
suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul
de sarcini. Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție obligatorie
pentru participarea la negociere. Detaliile privind documentaţia
necesară în vederea participării la negociere şi condițiile
negocierii,precum şi descrierea bunurilor mobile supuse
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a
negocierii directe cu un cumpărător neidentificat şi care poate
fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii
ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,aceasta
fiind condiţie obligatorie privind participarea la negociere.
Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus,plătibili
în contul lichidatorului judiciar nr.:RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului
judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro,
la tel.: 0733.683.702, 0724.332.099, – mail: vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.
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Medicii ie[eni [i-au f\cut
cruce când au v\zut c\
deschide ochii! Femeia
`njunghiat\ cu sânge rece,
de zeci de ori, a sc\pat cu
via]\. ıA avut mare noroc!‰
Minunile exist`! Dup` ce a fost
\njunghiat` de aproximativ 40 de ori [i
l`sat` s` zac` \ntr-o balt` de sânge, o
femeie [i-a revenit \n mod miraculos.
Nimeni nu \i mai d`dea vreo [ans` de
supravie]uire dup` ce a ajuns \n stare
foarte grav` pe masa de opera]ie.
Ie[eanca este stabil` [i i-a uimit pân` [i
pe medici. Agresorul este internat la
Institutul de Psihiatrie „Socola”
Tân`ra de 39 de ani, din comuna Rediu, care a fost \njughiat`
de mai multe ori [i a fost lasat` s` zac` \ntr-o ma[in`, pe marginea
drumului, a sc`pat cu via]` ca prin minune. Medicii ie[eni nu \i mai
d`deau nicio [ans` de supravie]uire. Victima a ajuns, dup` un incident
extrem de grav, la Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]` „Sfântul
Spiridon”, din Ia[i [i a intrat de urgen]` \n sala de opera]ie. Aceasta
prezenta [oc hemoragic, multiple pl`gi \njunghiate \n zona abdominal`
[i eviscera]ie de intestine. Echipa chirurgical` a f`cut eforturi disperate
pentru a o ]ine \n via]`, chiar dac` pierduse mult sânge [i nu d`dea
semne c` \[i revine. Nimeni nu \i mai d`dea vreo [ans` la via]` [i
doar o minune o putea salva. Tân`ra a luptat cu ultimele puteri s`
tr`iasc` [i i-a uimit pân` [i pe medici. „Pacienta \n vârst` de 39 de
ani, care a fost \njunghiat` de mai multe ori \n zona abdominal`, a
fost transferat` din sec]ia de terapie intensiv`, \n salon. Femeia [ia revenit miraculos, deoarece a fost \n stare foarte grav` când a
ajuns la spital. Aceasta pierduse mult sânge [i prezenta [oc hemoragic.
|ntreaga echip` medical` a fost uimit` de evolu]ia st`rii ei de s`n`tate.
Ea a avut mare noroc c` a sc`pat cu via]`! |n prezent, are o evolu]ie
bun` [i este stabil` hemodinamic”, au precizat reprezentan]ii Spitalului
Clinic Jude]ean de Urgen]e „Sfântul Spiridon”, din Ia[i.

Victima a fost abandonat`
\ntr-o balt` de sânge
Reamintim c`, \n seara zilei de 22 iulie 2021, \n localitatea
ie[ean` Horle[ti, din comuna Rediu, s-au desf`[urat scene demne
de filmele horror. Un ie[ean a pus pe jar toat` Poli]ia ie[ean`,
dup` ce [i-a \njunghiat iubita de mai multe ori. Atacul extrem
de violent a avut loc într-un autoturism marca Skoda Fabia.
Victima, o femeie de 39 de ani, a fost abandonat` \ntr-o balt`
de sânge, pe marginea drumului. Martoririi \nsp`imânta]i de cele
\ntâmplate au sunat la num`rul unic de urgen]` 112. La fa]a
locului s-au deplasat ini]ial un echipaj de Poli]ie [i o ambulan]`
SMURD de Terapie Intensiv` Mobil`.

Desf`[urare de for]e pentru
identificarea agresorului
|n noaptea incidentului a avut loc o adev`rat` desf`[urare de
for]e pentru a-l prinde pe cel care aproape [i-a ucis iubita. La
fa]a locului s-au mobilizat mai multe echipaje de Poli]ie, dar [i
din cadrul Serviciului de Ac]iuni Speciale de la IPJ Ia[i („masca]ii”).
Ace[tia au plecat pe urmele atacatorului. C`ut`rile s-au desf`[urat
vreme de câteva ore. La anchet` au participat [i reprezentan]i ai
Inspectoratului Poli]iei de Frontier` Ia[i, cu un aparat de termoviziune.
|n localitate a sosit [i unul dintre adjunc]ii IPJ Ia[i, pentru a
ajuta la identificarea atacatorului.
Autorit`]ile au organizat filtre, iar mai multe persoane au fost
oprite \n trafic [i identificate, pentru a ajunge la suspect. |ntr-un
sfâr[it, individul a fost identificat pe raza localit`]ii Popricani. |n
acele momente s-a desf`[urat o scen` desprins` parc` din filme.
Agresorul a fost scos din ma[ina \n care se afla de „masca]i”.
Individul a fost identificat \n persoana lui Ionel Bogdan Sitaru,
un ie[ean care a mai avut probleme cu legea în trecut.

Agresorul va fi supus
unei expertize psihologice
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 asupra unui membru de familie. Individul
care a ciopâr]it o femeie de 39 de ani cu zeci de lovituri de cu]it
a fost dus de anchetatori la Institutul de Psihiatrie „Socola”.
Medicii psihiatri vor decide dac` Ionel Bogdan Sitaru a avut
sau nu discern`mânt \n momentul comiterii faptei. Oamenii legii
spun c` individul, care a fost oprit recent cu focuri de arm` pe
o strad` din municipiul Ia[i, a avut unele probleme psihice \n
trecut. Ie[eanul a fost pus \n libertate de judec`tori la finele lunii
februarie 2021, dup` ce a fost condamnat de prima instan]` cu
suspendare, pentru ultraj.
Andreea PåDURESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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Pacientul infectat cu hantavirus
a fost mutat din Sec]ia ATI!

Medicii sunt `nc\ rezerva]i:
ıNu mai necesit\ dializ\,
dar nu a trecut de perioada
critic\!‰
Medicii ie[eni sunt
rezerva]i cu privire la
starea de s`n`tate a
pacientului din jude]ul
Neam] infectat cu
hantavirus. B`rbatul de 72
de ani a ie[it din sec]ia de
terapie intensiv`, \ns` nu a
trecut de perioada critic`.
Dup` [apte zile de la
internare, starea lui de
s`n`tate s-a mai ameliorat
[i nu mai necesit` dializ`.
Acesta este internat \n
Sec]ia de Nefrologie a
Spitalului Clinic „Doctor
C.I. Parhon”. Pacientul
infectat cu malarie a fost
externat de la Spitalul de
Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva” din Ia[i
Dup` o s`pt`mân` de la internare,
starea b`rbatului infectat cu hantavirus sa ameliorat. Acesta a fost transferat din
Sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`
(ATI), \ns` medicii ie[eni sunt rezerva]i cu
privire la starea lui de s`n`tate. B`rbatul
\n vârst` de 72 de ani a fost internat \n
urm` cu opt zile \n Sec]ia ATI a Spitalului
Clinic „Doctor C.I. Parhon”. Acesta a fost

transferat pe 20 iulie 2021 de la UPU Neam]
la Spitalul „Parhon”, din Ia[i. B`rbatul a
ajuns în stare foarte grav`, cu o afec]iune
respiratorie, dar [i cu una renal`. Infectarea
cu acest virus provine de la ni[te roz`toare
din p`durea de lâng` cas`. Familia pacientului
a povestit c` el a fost la t`iat de lemne
[i, probabil, de acolo a luat virusul.
„Pacientul \n vârst` de 72 de ani a fost
transferat din Sec]ia ATI. Acesta se simte
pu]in mai bine, este con[tient [i stabil
hemodinamic. Din fericire, func]ia renal`
se recupereaz` treptat [i nu mai necesit`
dializ`. Chiar dac` starea lui de s`n`tate
se \ndreapt`, acesta nu a trecut \nc` de
perioada critic`. Suntem \n continuare
rezerva]i \n ceea ce prive[te starea sa. Noi
sper`m s` \[i revin` complet”, a declarat
dr. Adelina Miron, medic specialist urologie
\n cadrul Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon”.
Ve[ti bune vin de la Spitalul de Boli
Infec]ioase „Sfânta Parascheva”. Ie[eanul
recent \ntors \n ]ar` cu malarie a fost

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

externat dup` trei zile de la internare,
imediat ce a terminat tratamentul. Starea
b`rbatului a fost una bun`, iar medicii au
hot`rât c` acesta se poate \ntoarce acas`.
El se simte bine [i este stabil hemodinamic.
„Pacientul \n vârst` de 59 de ani, infectat
cu malarie, care s-a prezentat pe 20 iulie
2021 la Spitalul de Boli Infec]ioase, a fost
externat. Acesta a finalizat tratamentul antimalarie, care s-a desf`[urat pe o perioad`
de trei zile. Astfel, vineri, 23 iulie 2021, el
a putut pleca acas`. Starea b`rbatului era
una foarte bun`”, a precizat dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
Ia[i. Ultimul caz de acest fel a fost confirmat
\n urm` cu trei ani. B`rbatul infectat
c`l`tore[te frecvent în Africa, \n interes de
serviciu, [i s-a întors acas` cu aceast` boal`.
Ie[eanul era vaccinat cu serurile obligatorii
pentru ]ara de destina]ie. Ie[eanul s-a întors
pe 13 iunie 2021, iar simptomele au ap`rut
la dou` s`pt`mâni de la revenirea în ]ar`.
Andreea PåDURESCU

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

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

Dosar nr. 2080/2013
Subsemnatul Darie Andreea, executor judecătoresc în
circumscripţia Curţii de Apel Iasi, cu sediul în Iasi, Str. Grigore
Ureche nr.3, bl. Walter Maracineanu, parter, jud. Iasi,
În conformitate cu dispoziţiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunoştinţa generală că, în data de 12.08.2021 orele
12.00, va avea loc la sediul B.E.J.A. ANDREEA DARIE SI CRISTIAN
GHEORGHE LUPU – NICOLAITA din Iasi, str. Grigore Ureche nr.
3, bl. Walter Maracineanu, parter, vânzarea la licitaţie publică
a imobilului:
1.
Teren intravilan in suprafata de 1000 mp, situat in
Fetesti, judet Iasi, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii
Scobinti, nr. cadastral 149;
2.
Locuinta cu o SC de 70,50 mp, situat in Fetesti,
judet Iasi, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti, nr.
cadastral 149-C1;
3.
Magazin compus din C2/0 su SC de 89,06 mp si C2/1 cu SC de 14,19 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii
Scobinti, nr. cadastral 149-C2;
4. WC, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,
nr. cadastral 149-C3;
5.
SU 36,56 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii
Scobinti, nr. cadastral 149-C4;
6.
Garaj cu SC 36,74 mp, inscris in C. F. Nr. 60741 a
localitatii Scobinti, nr. cadastral 149-C5;
7.
Imobil inscris in C. F. Nr. 60741 a localitatii Scobinti,
nr. cadastral 149-C6, la preţul de 155400 lei, reprezentand
75 % din pretul la care a fost evaluat imobilul, proprietatea
debitorilor FORCOS ANCA MANUELA si NEICA MARIA,
Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei
stabilite pentru vânzare.
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului
urmărit silit se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această
dată să prezinte oferte de cumpărare.
Potrivit dispoziţiilor art. 838 alin. 1lit. l)C. pr. civ., ofertanţii
trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc
la LIBRA INTERNET BANKcont: RO20BREL0002000783170101,
cel mai târziu până la termenul de vânzare, o garanţie de
participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei
imobilului, în sumă de 15540 lei.

ECONOMIC
PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul social în
Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare PLASMART S.R.L., desemnat
prin Sentinţa Civilă nr. 447/28.03.2019, pronunțată de instanţa
Tribunalului Iași, Secția a II - a Civilă - Faliment, în dosarul nr.
1307/99/2017 (format vechi 46/2017), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei
și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură
Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează în ziua de 02.08.2021,
ora 15:00, licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, pentru
valorificarea următoarelor bunuri mobile:
Denumire bunuri; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără TVA)
Combină GOMSELMASH PALESSE GS12
41.466,00
+ Heder porumb OROS 6 rânduri
Pulverizator automotor Berthoud
2.500,00
Prețurile nu includ TVA.
În cazul în care la licitaţia din data de 02.08.2021, nu se va
reuși valorificarea tuturor bunurilor mobile aparţinând debitoarei,
se vor organizara noi licitaţii, în aceleaşi condiţii, în data de de
09.08.2021, 16.08.2021, respectiv 23.08.2021, ora 15:00, la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia
sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la
data 01.08.2021, 08.08.2021, 15.08.2021, respectiv 22.08.2021, ora
12:00, la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile
art. 91, aln. (1), din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de
administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor
sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori
măsuri asiguratorii.Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile
este licitaţie publică, model competitiv, cu strigare, conform
Regulamentului de vânzare adoptat în cadrul ședinței Adunării
Creditorilor din data de 22.06.2021.Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului
de vânzare adoptat în cadrul ședinței Adunării Creditorilor din
data de 22.06.2021. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o
zi lucrătoare, ora 17:00, înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr.: RO18BUCU1032235341081RON, deschis
la Alpha Bank, suc. Iași, în lei, la cursul BNR din data plăţii. În cazul
câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar
se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei
de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică. Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se va efectua
doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare
zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul
în care acesta se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa
unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă
însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor
mobile este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on – line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de
595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar, nr.
RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank. Informaţii
suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro la tel.: 0733.683.702,
0733.683.705, – mail vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro, raluca.tarcan@lrj.ro.
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~nscrierile `n schema HoReCa
s-au `ncheiat. Firmele din
Ia[i au cerut ajutoarele
financiare pentru pierderile
provocate de pandemie
Procesul de \nscriere \n schema HoReCa s-a \ncheiat, iar
firmele din Ia[i au depus peste 100 de solicit`ri pentru accesarea
ajutoarelor financiare. Firmele care s-au \nscris trebuie s` aib` 20
la sut` din pierderea de cifr` de afaceri \ntre 2019 [i 2020. Plafonul
de finan]are este asigurat de Guvernul României prin bugetul de
stat, de 2,5 miliarde de lei. Dup` \nchiderea procesului online de
aplicare, urmeaz` perioada de evaluare a dosarelor depuse. |n
aceast` etap` vor fi comunicate deciziile de admitere sau respingere.
Evolu]ia num`rului de dosare va fi postat` pe site-ul Ministerului
Economiei, la sec]iunea „Schema HoReCa”, \n fiecare s`pt`mân`.
Dup` finalizarea procesului se va stabili suma final` pentru care
exist` cereri de finan]are, iar sumele solicitate vor fi pl`tite c`tre
beneficiarii selecta]i la finan]are. Imediat dup` parcurgerea acestor
etape va \ncepe trimiterea contractelor la semnat de c`tre beneficiari
[i plata efectiv` a ajutoarelor financiare. Astfel, 10.185 de firme
din toat` ]ara au depus cereri \n cadrul programului.

Când vor fi evaluate cererile depuse de
antreprenorii ie[eni
Ini]ial, înscrierile pentru antreprenorii afecta]i de pandemia
de COVID-19 erau prev`zute pentru perioada 29 iunie - 20 iulie,
dar termenul s-a prelungit pân` pe 26 iulie 2021. Dintre cei 10.185
de poten]iali beneficiari înscri[i din toat` ]ara, aproximativ 3.000
au aplicat în perioada de prelungiri, iar, în ultima zi de înscrieri,
au aplicat aproximativ 580 de solicitan]i. |n urm`toarele 2-3 luni
vor fi evaluate dosarele depuse, iar banii ar putea intra \n conturile
beneficiarilor \n aceast` toamn`, potrivit unor surse din Ministerul
Economiei.
Patronii de cafenele, hoteluri, restaurante, pensiuni, agen]ii
de turism, afecta]i de pandemia de COVID-19, sunt poten]ialii
beneficiari în cadrul programului derulat de Ministerul Economiei.
Suma maxim` ce poate fi ob]inut` de o firm` din Ia[i este în
valoare de 800.000 de euro, iar valoarea ajutorului financiar va fi

de 20 la sut` din valoarea rezultat` din sc`derea activit`]ii
beneficiarului în anul 2020, comparativ cu 2019.

Antreprenorii din Ia[i au primit ajutoare
financiare \n M`surile 1 [i 2 \n valoare de
30 de milioane de euro
Ca modalitate de atribuire a ajutoarelor, dac` valoarea însumat`
a cererilor de finan]are dep`[e[te creditul de angajament sau
bugetar alocat pentru schem`, angajarea, respectiv plata c`tre
beneficiari se va face propor]ional, prin raportarea sumei aprobate
pentru fiecare beneficiar la suma total` a cererilor de finan]are
aprobate, potrivit OUG nr. 10/2021.
Antreprenorii din Ia[i care au \nregistrat pierderi financiare
\n anul 2020 au solicitat granturile acordate \n cadrul M`surilor
1 [i 2. Suma pl`tit` pân` \n prezent \n M`sura 2 este \n valoare
de 46 de milioane de lei (aproximativ 9 milioane de euro), ultimele
pl`]i fiind f`cute \n aceste zile. |n M`sura 2 au fost acordate
micro-granturi \n valoare de 2.000 de euro pentru fiecare beneficiar
din Ia[i, \n total fiind pl`tite 21 de milioane de euro.
Raluca COSTIN

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de
afaceri; * 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
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Angaj\ri masive `n Ia[i, `n
curierat [i construc]ii! Cei
mai mul]i ie[eni care [i-au
g\sit un nou loc de
munc\ vin din mediul rural
Firmele din Ia[i au angajat 852 de
persoane \n luna iunie 2021, un num`r
mai mare fa]` de cel \nregistrat \n mai
2021. Domeniile \n care s-au f`cut
angaj`ri masive sunt construc]iile [i
curieratul
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM)
Ia[i a precizat c`, \n luna iunie 2021, s-au angajat 852 de persoane.
|n primele 6 luni din 2021 [i-au g`sit locuri de munc` 3.394 de
persoane. Cele mai multe angaj`ri s-au f`cut \n domeniile construc]ii
[i curierat. Astfel, ie[enii s-au angajat ca muncitori necalifica]i,
[oferi, curieri, dar [i vânz`tori, agen]i de securitate, buc`tari sau
ajutor de buc`tar.
Potrivit managerului uneia dintre companiile din Ia[i \n care
s-au f`cut angaj`ri \n acest an, Alex Iftime, nu a fost greu s`
g`seasc` angaja]i. „Noi am avut nevoie de agen]i de securitate
[i, la scurt timp, dup` ce am pus anun]urile de angajare, am
g`sit personal. Am angajat cinci persoane [i cred c`, \n urm`toarea
perioad`, vom mai avea nevoie de alte dou`. Au venit [i au vrut
s` se angajeze [i oameni f`r` calificare \n domeniu. I-am angajat
[i s-au adaptat foarte bine”, sus]ine Alex Iftime, administratorul
unei firme de securitate.

Firmele din Ia[i au angajat mai multe
persoane din mediul rural
\n primele [ase luni din 2021
|n primele [ase luni din 2021 [i-au g`sit locuri de munc`
3.394 de ie[eni. Din totalul persoanelor angajate prin intermediul
AJOFM Ia[i în primul semestru, 1.464 au peste 45 de ani, 449
au vârsta cuprins` între 35 [i 45 de ani, 569 au între 25 [i 35
de ani, iar 912 sunt tineri sub 25 de ani. Num`rul femeilor din
Ia[i încadrate în munc` pân` la 30 iunie 2021 a fost de 1.414
persoane (41,66 la sut` din total), iar cel al b`rba]ilor - 1.980
(58,34 la sut`). |n func]ie de mediul de reziden]`, 1.453 de
persoane angajate în primele [ase luni din anul 2021 provin din
mediul urban, iar 1.941 sunt din mediul rural.
Nivelul de preg`tire al persoanelor care [i-au g`sit un loc de
munc` arat` c` cele mai multe au studii profesionale (1.238 de

persoane) [i studii liceale [i postliceale (1.093). Studii gimnaziale
aveau 487 dintre persoanele încadrate în munc`, 106 persoane înv`]`mânt primar sau f`r` studii, iar alte 470 de persoane au
studii universitare. Pentru angaja]ii cu program redus de munc`
care au depus cerere \n Programul Kurzarbeit, AJOFM Ia[i a pl`tit
peste un milion de euro, \n perioada septembrie 2020 - iunie 2021.

Ie[enii care vor s` se angajeze au la
dispozi]ie 734 de locuri de munc` vacante
Patronii din Ia[i fac angaj`ri în aceast` perioad`, fiind disponibile
734 de locuri de munc` vacante în domenii precum construc]ii,
servicii, industrie sau confec]ii. Ie[enii [omeri care î[i caut` un
loc de munc` sau vor s` î[i schimbe domeniul de activitate se
pot angaja ca tâmplari, psihologi, speciali[ti în resurse umane,
femei de serviciu, vânz`tori, [oferi sau ingineri specializa]i în
domeniul construc]iilor.
A crescut num`rul de posturi disponibile în acest domeniu
în iulie 2021, comparativ cu luna iunie, fiind oferite 178 de posturi.
|n domeniul serviciilor, cel mai ofertant din aceast` perioad`, sunt
în total 398 de posturi disponibile, fiind c`uta]i barmani, osp`tari,
cameriste, femei de serviciu [i recep]ionere. Mai multe locuri de
munc` le sunt oferite [i persoanelor care vor s` se angajeze în
industrie. |n acest domeniu, potrivit AJOFM Ia[i, sunt 126 de
posturi vacante.
Raluca COSTIN

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor
Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006,
Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator
judiciar al societăţii debitoare TRANS MIRA COMPANY S.R.L.,
desemnat prin Încheierea nr. 329/17.06.2015, pronunțată de
instanţa Tribunalului Botoșani, Secţia a II - a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4076/40/2013, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile
Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, organizează
licitaţie publică competitivă, cu strigare, în data de 02.0.2021,
ora 15:00, pentru valorificarea următoarelor active mobile:
DENUMIRE ACTIV; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (RON,
fără TVA)
Autotractor Renault
5.660,00
Semiremorcă Schmitz
2.403,00
În cazul în care la data licitaţia din data de 02.08.2021, nu
se va reuși valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei,
se vor organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de
09.08.2021, 16.08.2021, 23.08.2021, respectiv 30.08.2021, la
sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare,au
obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 01.08.2021, 08.08.2021, 15.08.2021, 22.08.2021,
respectiv 29.08.2021, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar.
În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006,
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator,
în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi
de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii. Documentația
de participare la licitație precum și garanția de participare la
licitație se vor depune cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare, ora
17:00, înainte de data desfășurării ședințele de licitație.
Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică, cu
strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în cadrul
Adunării Creditorilor din data de 11.06.2021. Pasul de licitaţie
stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform
hotărârilor adoptate în cadrul Adunării Creditorilor din data de
11.06.2021.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire a licitației, pentru fiecare activ în
parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr: RO57BUCU1032235342607RON, deschis la Alpha Bank, suc.
Iași. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans,
iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării
va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit
pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar, la locul în care acestea se află. Lichidatorul
judiciar va permite accesul ofertanţilor care vor achiziţiona
caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestuia
şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate
informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat
caietul de sarcini.Vizualizarea bunurilor mobile este o condiție
obligatorie pentru participarea la licitații.Detaliile privind
documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică
şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor
mobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul
de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare
a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat on – line, de la lichidatorul
judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului
de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea
la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA
inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar nr.:
RO93BUCU1031215949892RON deschis la Alpha Bank Iaşi.Informaţii
suplimentare se pot obţine pe: www.lrj.ro, la tel.: 0733.683.702,
0729.292.746 – mail: vanzari@lrj.ro, manuel.stoica@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Filmul unei combina]ii strig\toare la
cer! ıRegele asfaltului‰ a patentat
re]eta pentru 17,6 milioane de euro
f\r\ a avea toate hârtiile `n regul\.
Contract dubios pe axa Ia[i-Suceava
Lotul 3 din axa rutier` Ia[iSuceava a ajuns la firma Eky
Route SRL, societate aflat` \n
siajul familiei lui Ioan Echimov.
Firma acestuia a prins un
contract de 17,6 milioane de
euro, \ns` procedura de
licita]ie prezint` numeroase
semne de \ntrebare. |n plus, nu
este primul contract dubios de
care aceast` firm` a beneficiat
\n ultimii ani
Unul dintre cele mai a[teptate contracte de
modernizare a drumurilor din jude]ul Ia[i a \nc`put
pe mâna unui personaj controversat, cu „lipici”
la banii publici \n ultimii ani. Firma Eky Route
SRL, controlat` de Ioan Echimov, va reabilita cei
40 de kilometri din lotul 3 de la axa rutier` Ia[iSuceava, dup` o licita]ie care a durat luni \ntregi
[i care deja ridic` numeroase semne de \ntrebare.
|n cursul zilei de 14 iulie 2021 a fost publicat
raportul procedurii legate de contractul de achizi]ie
pentru reabilitarea drumurilor cuprinse \n lotul 3
din axa rutier` Ia[i-Suceava. Este vorba despre
reabilitarea DJ 281 de la Belce[ti-Cepleni]a-DN
28B [i DJ 281 de la DN 28B-Scobin]i-Lespezi.
Lungimea total` a traseului cuprins \n lotul 3
este de 40,610 kilometri.

Prima combina]ie cu axa
rutier` Ia[i-Suceava
Raportul procedurii arat` c` asocierea Eky
Route SRL-Dimex 2000 Company a câ[tigat licita]ia
dup` ce a ofertat 86,3 milioane de lei (17,6
milioane de euro). Valoarea estimat` a licita]iei
a fost de 96 de milioane de lei (19,6 milioane

de euro). Practic, Eky Route a câ[tigat dup` ce
a licitat 89,82 la sut` din valoarea estimat`. Acest
lot din axa rutier` Ia[i-Suceava a mai fost câ[tigat
de Echimov, prin firma Eky Sam SRL, \ns` acea
procedur` a fost contestat` [i anulat` din cauza
condamn`rii penale a societ`]ii.
La prima licita]ie, Eky Sam a ofertat 95,9
milioane de lei (19,6 milioane de euro), \ns`,
acum, a ofertat mult mai pu]in. A[adar, tocmai
când materia prim` [i manopera s-au scumpit,
iar firmele au nevoie de bani, firma lui Ioan
Echimov a ofertat mai pu]in la procedura respectiv`!

Eky Route, lider de asociere cu
opt angaja]i, va reabilita 40 de
kilometri din axa rutier`
Licita]ia poate c` nu a ar`tat nimic \n neregul`,
la prima vedere, \ns` realitatea este cu totul alta.
Num`rul mediu de salaria]i ai liderului Eky Route
pe anul 2020 este de doar opt persoane. Cum
firma \nfiin]at` de Ioan Echimov a fost declarat`
liderul asocierii care va executa 95 la sut` din
lucrare, este lesne de \n]eles c` nu Eky Route
va face proiectul, ci tocmai Eky Sam. Aceasta
este principala firm` din grup, care, la procedura
precedent`, a fost descalificat` ca urmare a
condamn`rii penale. De precizat este faptul c`
nici acest lucru nu ar fi \n neregul`, dac` Eky
Sam ar fi fost declarat` subcontractant, \ns` nu
este cazul. Pe de alt` parte, tocmai firma lui
Echimov a contestat o licita]ie pentru \ntre]inerea
pe timp de var`, pe motiv c` societatea câ[tig`toare
nu a declarat subantreprenor un furnizor de
servicii [i nici nu are personal suficient.

Gafe \n raportul
procedurii de evaluare
Comisia de licita]ie a trecut cu vederea detaliile
care puteau face ca Eky Route s` fie descalificat`

din start. Comisia de licita]ie a fost compus` din
func]ionari de la Direc]ia de Proiecte din cadrul
CJ Ia[i, coordona]i de C`t`lina {erb`noiu, consilier
juridic \n cadrul institu]iei, so]ia lui Alexandru
{erb`noiu, de la Universitatea Tehnic`. |n raportul
procedurii s-au strecurat inclusiv [i gre[eli de
redactare.
„Comisia de evaluare a solicitat ofertantului
clasat pe primul loc, asocierea SC Eky Route
SRL-Dimex 2000 Company SRL, având ca
subcontractan]i pe SC Damiena SRL [i SC Lincas
SRL, prin adresa nr. 21585/28.06.2021, s` prezinte
documentele-suport / dovezi pentru demonstrarea
informa]iilor prezentate în DUAE, termenul-limit`
de depunere a documentelor-suport fiind 13.04.2021
(!!!). Ofertantul a transmis documentele-suport pe
data de 01.07.2021, r`spunsul fiind înregistrat cu
num`rul 22210/02.07.2021”, se arat` \n raportul
cu pricina.

Contracte-cadou oferite pentru
firmele lui Ioan Echimov
Pentru reabilitarea celor 40 de kilometri,
liderul de asociere ar trebui s` vin` cu o echip`
de m`car 80 de persoane, \ns` firma are \nregistra]i
de 10 ori mai pu]ini oameni. De precizat este
c`, \n ultimii trei ani, a câ[tigat licita]ii de circa
15 milioane de euro de la Direc]ia Jude]ean` de
Administrare a Drumurilor [i Podurilor, firma
având mereu circa zece angaja]i \nregistra]i.
|n mandatul lui Maricel Popa la CJ Ia[i,
firmele lui Echimov au prosperat lini[tite, asta
de[i calitatea lucr`rilor a l`sat mult de dorit, iar
comisiile de control au constatat acest lucru. {i
\n acest caz ar trebui ca procurorii s` se autosesizeze
[i s` \nceap` o anchet`, la mijloc fiind contracte
dubioase oferite f`r` respectarea legii.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Alert\ la Ia[i! Tinere, pip\ite pe strad\ `n zonele intime! Pr\d\torul sexual
a [i jefuit-o pe una dintre victime. Ie[eanul ac]iona numai dup\ l\satul serii
Un individ acuzat c` abuza sexual
tinere \n plin` strad` va fi nevoit
s` dea explica]ii \n instan]`. Astfel,
procurorii din cadrul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i au
trimis \n judecat` un individ acuzat
c` agresa sexual tinere pe strad`.
Una dintre victime a fost chiar
jefuit` de c`tre Adrian Bogdan
Rusu de rucsacul pe care \l avea
asupra ei, conform anchetatorilor
Autorit`]ile ie[ene au fost alertate dup` ce
mai multe tinere s-au plâns c` au fost abuzate
pe strad`. Una dintre victime a fost chiar jefuit`,
dup` ce a fost pip`it` \n zonele intime de c`tre
agresor. Anchetatorii spun c` ie[eanul ac]iona
numai dup` l`satul serii.
|ns` individul a fost prins [i, acum, a venit
„nota de plat`” pentru acesta. Astfel, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria

Ia[i l-au trimis recent \n judecat` pe Adrian
Bogdan Rusu, sub acuza]iile de agresiune sexual`
[i tâlh`rie. Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s`
stabileasc` un prim termen al procesului penal.
Ulterior, magistra]ii ie[eni vor asculta ce au de
spus toate p`r]ile implicate, pentru a putea lua
o decizie \n acest caz.

cu o mi[care brusc`, i-a smuls de pe um`r
rucsacul în care avea actul de identitate, suma
de 1 leu [i alte bunuri personale, cauzându-i un
prejudiciu în valoare de 100 de lei”, a declarat
ieri Drago[ Bordianu, prim-procurorul Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Conform acestuia, un alt incident a avut loc
tot dup` l`satul serii. „În noaptea de 30 iunie
Ie[eanul Adrian Bogdan Rusu,
2021, în jurul orei 1:36, acela[i inculpat a urm`ritacuzat c` pip`ia tinere
o pe o persoan` v`t`mat`, care se deplasa singur`
necunoscute \n zonele intime
tot pe strada Ba[ot`, din municipiul Ia[i, s-a
Anchetatorii ie[eni sus]in c` Adrian Bogdan apropiat din spate de aceasta [i i-a introdus mâna
Rusu a intrat \n vizorul lor \n urm` cu câteva între picioare, atingând-o în zona intim`, dup`
s`pt`mâni. „În fapt, s-a re]inut c`, în seara zilei care, cu ambele mâini, a tras-o c`tre el. La un
de 22 iunie 2021, în jurul orei 22:10, inculpatul moment dat, victima a c`zut, iar, din acea pozi]ie,
A.B.R. a urm`rit-o pe persoana v`t`mat` A.C.R., a început s`-l loveasc` pe inculpat cu picioarele,
care se deplasa singur` pe strada Ba[ot`, din fapt ce l-a determinat s` înceteze activitatea
municipiul Ia[i, s-a apropiat din spate de aceasta infrac]ional` [i s` fug` de la locul faptei”, a
[i i-a pus mâna pe fund, pip`ind-o, dup` care, ad`ugat Drago[ Bordianu.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Individul, certat \n trecut cu
legea: pedepsit dup` o tâlh`rie
Oamenii legii au mai precizat c` Adrian Bogdan
Rusu este recidivist, acesta fiind condamnat \n
trecut pentru comiterea unei infrac]iuni de tâlh`rie
calificat`. „Inculpatul a fost re]inut de agen]ii din
cadrul Poli]iei Municipiului Ia[i - Biroul de Investiga]ii
Criminale, pentru de 24 ore, începând cu data de
2 iulie 2021. Prin încheierea magistratului de
drepturi [i libert`]i din cadrul Judec`toriei Ia[i a
fost admis` propunerea Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i, de arestare preventiv` a inculpatului
pentru o perioad` de 30 de zile, începând din
data de 3 iulie 2021. A[adar, inculpatul a fot trimis
în judecat` în stare de arest preventiv. Preciz`m
c` toate persoanele beneficiaz` de prezum]ia de
nevinov`]ie pân` la pronun]area unei hot`râri
judec`tore[ti definitive”, a \ncheiat prim-procurorul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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{i-a vândut casa [i terenul pentru a intra `n
lumea select\ a antreprenorilor, iar acum are
parte de surpriza vie]ii! De la un borcan de
zacusc\, aceast\ ie[eanc\ a ajuns s\ fie `n
topul celor mai de succes femei din România!
Gica Neam]u, produc`tor
tradi]ional din Ia[i, care vinde
mur`turi, zacusc` [i dulcea]`,
a fost nominalizat` \n „Top 100
Femei de succes din România”
O femeie din Ia[i [i-a vândut casa [i terenul
pentru a intra \n lumea select` a antreprenorilor,
iar acum are parte de surpriza vie]ii! De la un
borcan de zacusc`, ea a ajuns s` fie \n topul
celor mai de succes femei din România. Gica
Neam]u, produc`tor de mur`turi, zacusc` [i
dulcea]`, a fost nominalizat` \n „Top 100 Femei
de succes din România”, \ntr-o revist` de specialitate
din România. Singura femeie de afaceri din sfera
produc`torilor locali tradi]ionali din Ia[i, Gica
Neam]u, spune c` succesul brandului creat \n
urm` cu opt ani, „Pofta Focului”, se datoreaz`
echipei cu care lucreaz`.
„Eu nu m` consider o femeie de succes.
Doar o femeie antreprenor care, \ntr-o lume a
b`rba]ilor, nu uit` nicio clip` c` este femeie, care
munce[te cu foarte mult` seriozitate [i determinare,
care [tie s` delege din autoritate [i alege foarte
bine echipa de lucru. Am \n jurul meu cea mai
fain` echip`, care pune um`rul la acest succes”,
sus]ine antreprenoarea care a reu[it \n numai
câ]iva ani s` dezvolte un brand de Ia[i recunoscut
la nivel na]ional [i care \ncepe s` fie cunoscut
[i la nivel interna]ional. Povestea ie[encei de
meserie inginer constructor \ncepe cu câteva
borcane cu zacusc`, ce au fost preg`tite ini]ial
pentru fiul ei [i colegii lui de facultate. Dup` ce

toat` lumea a \ndemnat-o s` fructifice talentul \n
buc`t`rie, ea s-a apucat serios de afacere.

Gica Neam]u este prima
antreprenoare din Ia[i cu
atestat tradi]ional pentru
„zacusca de vinete [i
gogo[ari” [i „dulcea]a de nuci
verzi”
|n anul 2014, Gica Neam]u a vândut casa [i
terenul pe care le avea pentru a face un laborator
\n care s` produc` zacusc` [i dulce]uri dup`
re]ete tradi]ionale. Dup` ce a f`cut borcanele cu
bun`t`]i, s-a gândit c` nu este suficient s` se
prezinte pe pia]` cu produsele, ci c` trebuie s`
creeze un brand de Ia[i. A f`cut toate demersurile
pentru a ob]ine atestatul de produc`tor tradi]ional,
ce recuno[tea munca de pân` atunci, dar [i
calitatea produselor sale. |n anul 2017, femeia
din comuna Bârnova a fost recunoscut` de
Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR)
ca fiind primul produc`tor tradi]ional din Ia[i cu
atestat pentru „zacusca de vinete [i gogo[ari” [i
„dulcea]a de nuci verzi”.
De remarcat este faptul c` acest atestat
presupune ca persoana respectiv` s` ob]in`
produsele dup` o re]et` tradi]ional`, din comuna
din care provine beneficiarul, ingredientele folosite
la prepararea produselor s` fie din produc]ie
local`, specifice zonei, m`car o etap` din produc]ie
s` fie executat` manual, dar [i cantitatea de marf`
s` fie una redus` semnificativ fa]` de cele produse
industrial.

„Ne-au cerut 56.000 de
borcane cu mur`turi [i 4.000
de borcane cu dulcea]` de
cire[e amare [i nuci verzi”
Clien]ii din Ia[i au \nceput s` descopere
produsele f`cute de Gica Neam]u, iar antreprenoarea
nu s-a oprit aici, ci a dezvoltat afacerea [i la nivel
na]ional. Vinde zacusc`, dulcea]`, sosuri [i mur`turi
\n 40 de magazine partenere din toat` ]ara.
Pandemia i-a adus mai mul]i clien]i, astfel c` cifra
de afaceri din anul 2020 a crescut la 250.000 de
lei, aproape dublu fa]` de cea \nregistrat` \n 2019.
„Clien]ii no[tri pl`tesc pentru un produs de calitate,
un produs de lux. Muncim 12-14 ore pe zi, pentru
c` noi facem totul tradi]ional”, sus]inea Gica
Neam]u \ntr-un interviu acordat cotidianului „BZI”.

Afacerea s-a extins pe plan interna]ional, astfel
c` produsele din Bârnova ajung acum [i \n Europa.
„Noi vindem din toamna anului trecut \n
magazinele românilor din Belgia (Bruxelles) [i
Germania. Acum semn`m contractele [i pentru
Fran]a [i Spania (Palma de Mallorca). Sunt unit`]i
comerciale ale românilor care au spa]ii dedicate
produc`torilor. Noi colabor`m cu un distribuitor
din Bucure[ti ce valorific` doar produsele tradi]ionale
\ntr-un lan] de magazine cu m`rfuri ale produc`torilor
locali. Totodat`, vindem \n mai multe magazine
din Germania, care fac parte dintr-o re]ea cu spa]ii
dedicate produc`torilor. Anul acesta ne-au solicitat
56.000 de borcane cu mur`turi [i 4.000 de borcane
cu dulcea]` de cire[e amare [i nuci verzi, \n
Belgia [i Germania”, a \ncheiat Gica Neam]u.
Raluca COSTIN

Prim`ria Ia[i vrea imposibilul! Limita de vitez` pe str`zile din
municipiu va fi de 30 km/h pe prima band`. Sensurile sunt
ocupate de ma[ini parcate. Specialist: „Este o prostie!”
Municipalitatea ie[ean` inten]ioneaz` s` modifice regulile de
circula]ie. Prin intermediul unei sesiuni de consult`ri publice,
ie[enii sunt anun]a]i c` vor fi instituite restric]ii de vitez` \n cazul
str`zilor de categoria I (6 benzi) [i categoria a II-a (4 benzi).
Proiectul municipalit`]ii prevede ca, pe prima band` a categoriilor
de str`zi, s` fie instaurat` restric]ia de vitez` de 30 km/h, o
reducere cu 20 km/h. Edilii su]in c`, prin aceast` m`sur`, vor fi
reduse riscurile de producere a accidentelor, fiind proteja]i \n
special pietonii care se angajeaz` \n traversare. „Probabilitatea unui
accident fatal pentru un pieton cre[te propor]ional cu viteza. Riscul
de deces este de 9 ori mai mic la 30 km/h, decât la 50 km/h,
iar leziunile sunt mult mai u[oare. Cu cât un [ofer conduce mai
repede, cu atât trebuie s` anticipeze mai mult ceea ce se întâmpl`
în jurul s`u. Câmpul vizual se restrânge odat` cu cre[terea vitezei.
Mic[orând viteza de deplasare, de la 50, la 30 km/h, câmpul vizual
cre[te, de la 90 grade, la 120 grade. Astfel, [oferul poate anticipa
pietonii care intr` pe carosabil sau copiii care, din joac`, pot ap`rea
dintre dou` ma[ini”, se arat` \n proiectul Prim`riei.

prima band` este ocupat` de ma[ini parcate. Pentru ca m`sura
s` fie respectat`, este nevoie de interven]ia Poli]iei Locale. Chiar
[i \n aceast` situa]ie, ma[inile respective trebuie parcate \n alt`
parte, dar Prim`ria Ia[i nu a construit m`car o parcare subteran`
sau suprateran`. Reprezentan]ii Poli]iei Locale Ia[i se a[teapt` la
un val de nemul]umiri din partea [oferilor. „Se vor face toate
demersurile pentru ca acea band` s` fie liber`. Asta intr` \n
atribu]iile Poli]iei Locale. Colegii de la Biroul Rutier vor verifica
dac` aceast` restric]ie va fi respectat`. Cu siguran]` vor fi mul]i
nemul]umi]i, dar ne vom adapta. Este un câ[tig [i pentru transportul
public, pentru c` se va folosi prima band`”, a declarat Liviu
Zanfirescu, directorul Poli]iei Locale Ia[i.

care a preferat s`-[i p`streze anonimatul. Pentru descongestionarea
traficului, Prim`ria Ia[i mai are \n vedere construirea a dou` pasaje
subterane \n Rond Agronomie [i pe strada A. Panu.

Autorit`]ile invoc` exemplele altor
]`ri din Uniunea European`

|n proiectul propus de Prim`ria Ia[i au fost eviden]iate exemple
din alte ]`ri din Uniunea European`, unde limitarea de vitez` a fost
instituit` pe mai multe sectoare de drum. Au fost oferite exemple
din Austria, Elve]ia, Fran]a, Germania, Belgia, Olanda sau Elve]ia.
„Reducerea vitezei de deplasare pe prima band`, a vehiculelor, la
30 km/h poate face posibil` realizarea unor aranjamente suplimentare
ale str`zilor care s` ofere un loc mai bun mobilit`]ii active în spa]iile
Speciali[tii dau de p`mânt
publice. O vitez` mai mic` pe prima band` va cre[te siguran]a celor
cu proiectul Prim`riei
care prefer` mobilitatea alternativ` [i circul` pe pistele pentru
Reporterii „BZI” au cerut opinia speciali[tilor \n materie de trafic, biciclete sau prefer` mersul pe jos [i circul` pe trotuare. Reducerea
care au precizat c` ini]iativa este greu de implementat, chiar [i din vitezei de deplasare pe prima band` la 30 km/h va face posibil`,
punct de vedere legal. „Din punctul meu de vedere, este o prostie. prin reducerea diferen]ei de vitez` între diversele utiliz`ri, de a
Nici nu [tiu dac` este legal. Restric]iile se pun pe un sector de promova mobilitatea activ` (mersul pe jos, cu bicicleta, trotineta,
Prima band` este ocupat` de ma[ini
drum, nu pe o band`. Restric]ia de 30 de kilometri pe or` se skateboard, role etc.)”, se mai arat` \n proiectul municipalit`]ii.
parcate pe majoritatea str`zilor
Ie[enii interesa]i de dezbatere pot completa un chestionar online
impune \n zonele reziden]iale, \n apropierea [colilor, pe str`zile cu
Pe lista str`zilor de categoria I se afl` arterele Bd. Independen]ei, o band` pe sens. |n al doilea rând, nu cred c` se va respecta publicat la adresa https://forms.gle/Rr6sLFXviqmDj4SH6. Pe de
A. Panu sau strada [i [oseaua P`curari. |n cazul primelor dou` aceast` restric]ie. Cum se va efectua controlul?! Un poli]ist urm`re[te alt` parte, anul trecut, primarul Mihai Chirica a anun]at un proiect
artere, situa]iile sunt rare când [oferii sta]ioneaz` pe prima band`. [oferul de pe prima band`, iar alt poli]ist urm`re[te banda a doua? prin care ma[inile sub Euro 3 nu vor mai avea acces \n municipiu.
Ciprian BOARU
|ns`, \n cazul [oselei [i str`zii P`curari, pe tot parcursul zilei, |n forma asta, este o prostie!”, a precizat un specialist \n domeniu,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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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 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.

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.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
|NCHIRIERI
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
|nchiriez camer` decomandat`
dot`ri interioare de lux: u[i,
cu acces la buc`t`rie, frigider,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
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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.

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.

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

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
engleza , EUROPA TRADE SRL,
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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,
limba franceza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
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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

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

Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN'S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani

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
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28

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
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, 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, 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
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

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
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

Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A

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

Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni

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

Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87

Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.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

Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A

Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA,
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5

Curier, scoala generala, fara
Electronist telecomunicatii, studii
experienta precizata, DAKOTA
medii de specialitate, RESIO
GENERAL SRL, Rela]ii la:
ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
0744868055;
746703259
dagotagenerale@gmail.com,
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78
Str.Pacurari Nr.156
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni
Fochist clasa a, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
CENTER ROMANIA SA, Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
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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

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

Manipulant marfa, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
Lucrator comercial, fara studii si
PAPER DISTRIBUTION SRL,
experienta precizate, BY RICCO
Rela]ii la: 0729076365;
SRL, Rela]ii la: 0744261338;
dragos.danaila@bvbags.ro,
byricco2016@gmail.com,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Com.Ciurea, Sat.Hlincea,
Str.Pacii
Str.Rasaritului Nr.110
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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
Operator fabricarea si
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
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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

PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A

Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti

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

Vanzator, studii 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

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

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

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

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,

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;

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str. ZORILOR,
nr. 11, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei “CRISTAL NETWORK” S.R.L,
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului
Procedură Civilă, anunţă:
VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A BUNURILOR MOBILE
Nr.Crt.; Mijloc fix; Valoare de lichidare (RON, fără TVA)
1
Autoutilitară Dacia
5.650,00
2
Autobasculantă 16t
15.000,00
TOTAL
20.650,00
Preţul de pornire al negocierii directe este cel mai bun preţ oferit de
potenţialii cumpărători, dar nu mai puțin de 50% din pretul determinat în
urma Raportului de Evaluare, conform Regulamentului de negociere aprobat
de Adunarea Creditorilor din data de 08.08.2012. Potenţialii cumpărători pot
depune oferte până la data de 06.09.2021, la sediul lichidatorului judiciar, în
plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini. Garanţia
de participare la negociere este în valoare de 10 % din preţul iniţial de
evaluare, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei,
nr.:RO05RZBR0000060014497341, deschis la Raiffeisen Bank-Suc. Iași.
Vizitarea şi prezentarea bunurilor mobile se va efectua doar în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant
al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest
sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile este o condiție obligatorie pentru participarea la negociere.
Detalii privind documentaţia necesară în vederea participării la negociere
şi condiţiile de negociere şi de selecţie a ofertelor sunt expuse în Caietul de
Sarcini ce conţine Regulamentul de valorificare prin negociere directă şi
care poate fi achiziţionat on – line de la lichidatorul judiciar. Preţul caietului
de sarcini este de 238,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului
judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis
la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la
telefon: 0733.683.702, 0724.332.099 – mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.

lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3
ofer, 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

PIERDERI
SCP Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, cu sediul în
Lunca Ceta]uii, str. Drepta]ii, nr.
4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Ia[i, declar` pierdut certificatul
constatator original [i certificatul
de înregistrare original pentru
societatea SADALGRI SRL cu
sediul în mun. Ia[i, str. Smârdan
nr. 85, construc]ia C1, jud. Ia[i,
J22/1579/2010, CUI: 27731924.

MEDIU
S.C. PRO AGRO VERTICAL.
S.R.L.anun]` publicul interesat

asupra depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ÎMBUN`T`TIREA
COMPETITIVIT`TII PRO AGRO
VERTICAL SRL PRIN
DEZVOLTAREA CAPACIT`TII
AVANSATE DE PRODUCTIE A
BETONULUI –„Sta]ie mobil`
pentru fabricarea betonului,
reciclator mobil necesar pentru
reciclarea apelor rezultate de la
sp`larea autobetonierelor,
autobetoniere, autopompe,
înc`rc`tor frontal, containere tip
birou, sta]ie mobil` sortare
agregate”, propus a fi amplasat
în municipiul la[i, DN28, intravilan
extins conform PUG, nr. cad.
168171, 168172, 168173, jud.
Ia[i. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.
S.C. DELGAZ GRID S.A., titular
al proiectului „ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA EXTINDERE CENTRU
COMERCIAL ERA IASI, ZONA
SES BAHLUI, MUN. IASI, JUD.
IASI” anun]` publicul interesat
asupra lu`rii deciziei etapei de
încadrare de c`tre A.P.M. IASI, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul propus a fi
amplasat în mun. Ia[i, jud.Ia[i.

Proiectul deciziei de încadrare [i
motivele care o fundamenteaz`
pot fi consultate la Sediul
autoritatii competente pentru
Protec]ia Mediului A.P.M. Ia[i,
Calea Chi[in`ului, nr. 43, în zilele
de luni – vineri între orele 8 –
16:30, precum [i la urm`toarea
adres` de internet:
www.apmis.anpm. ro. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observa]ii la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 5 de zile de la data public`rii
prezentului anun], pân` la data
de 04.08.2021.
SC AUTOMATIC INVEST SRL
reprezentata de IOSUB
BEATRICE MIHAELA, anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emiterii a
acordului de mediu pentru
proiectul ““INFIIN]ARE CENTRU
DE TRANSFER TEHNOLOGIC
AUTOMATIC INDUSTRY – emis
în scopul ob]inerii autoriza]iei de
construire pentru cladire P<1E
partial”, propus a fi amplasat în
comuna Miroslava, satul
Bratuleni, N.C.85828, jude]ul
Ia[i. Informa]iile privind proiectul
propus, pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din mun. Ia[i, Calea
Chi[inaului. nr. 43, \n zilele de
luni-joi \ntre orele 8:00 – 16:30 [i
vineri \ntre orele 8:00 – 14:00.
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Ia[i.

DANA
15 ani de artă modernă și
contemporană
Într-un proces de deculturalizare masivă, a trucării
valorilor, a unei acute lipse de sinceritate, e dificil să fii
corăbierul ce se avântă pe o apă tulbure şi reuşeşte prin
profesionalism şi generozitate să menţină „normalitatea”.
Fiindcă o galerie de artă este o “normalitate” într-un oraş
cosmopolit, Galeria „Dana” a devenit în timp o oglindă a
societăţii, un reper ce impune respect prin relevanţa
expoziţiilor alese şi mai ales pentru că, în cazul Iaşului,
este principalul spaţiu de expunere şi promovare a artei
susţinut exclusiv din fonduri personale. Corăbierul este,
fireşte, ing. Mihai Pascal, cel care de 15 ani cu stăruinţă
şi nedisimulat devotament şi-a asumat rolul de promotor
al artei, însufleţind viaţa culturală care, preponderent, se
revendica prin tradiţie. Echipa galeriei, alături de sutele
de artişti invitaţi, a conturat o identitate naţională noului
concept de expunere şi curatoriat, impunând “Dana” drept
lider al rafinamentului şi al capacităţii de a contextualiza
şi instituţionaliza realitatea artistică relevantă
contemporaneităţii.
Preferând tipurile de artă care şoptesc şi nu strigă
pentru a fi auzite, Galeria de artă “Dana” se metamorfozează
perpetuu, înţelegându-şi mai ales rolul social, de a oferi
publicului o largă paletă expoziţională, de la modernismul
academist la artă conceptuală, obiect şi ready made
pentru a-i facilita atât cunoaşterea, dar mai ales pentru
a-l forma într-un spirit al interogaţiilor şi nu al resemnării.
Poate că aceasta este principala trăsătură distinctivă a
“Danei”, un militantism cultivat tradus în 12 expoziţii anuale,
ce porneşte din crezul că scopul unei galerii nu este de
a înfrumuseţa citadela ori de a favoriza un artist, ci de a
fi o frescă în continuă schimbare a existenţei umane, a
tumultului, a căutărilor, a noilor limbaje pe care artistul
invitat le-a decodificat în faţa publicului. Cred cu putere

în capacitatea artei de a transforma traseele însingurate
sau limitate de necunoaştere în adevărate grădini ale
Semiramidei, portaluri deschise spre autocunoaştere.
(Maria Bilașevschi, critic de artă)
Cu acest prilej aniversar, invitam publicul iubitor de
artă să ne fie alături în data de 28 iulie 2016, orele 18.00
(str. Prof. Cujba, nr. 17), la sărbătorirea celor 15 ani de
activitate, ce vor fi celebrați prin deschiderea expoziției
retrospective „2012-2021” și lansarea celor două volume
„DANA-15 ani de artă modernă și contemporană”.
Deschide: Maria Bilașevschi
Curator: Smaranda Bostan
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Eforturi disperate pentru cre[terea
imuniz\rii `mpotriva COVID-19 `n jude]ul
Ia[i! DSP organizeaz\ noi caravane mobile
`n urm\toarele patru zile
Rata de imunizare \mpotriva COVID-19 a sc`zut drastic \n
jude]ul Ia[i, iar num`rul cazurilor depistate a crescut. Medicii
ie[eni sunt \n alert`, iar autorit`]ile fac eforturi disperate pentru
a imuniza cât mai multe persoane. Direc]ia de S`n`tate Public`
(DSP) Ia[i va organiza \n urm`toarele patru zile echipe mobile
de vaccinare \mpotriva COVID-19 \n cinci locuri din municipiul
Ia[i. Serul administrat este Johnson&Johnson. Acest ser necesit`
administrarea unei singure doze.
„Continu`m ac]iunile suplimentare pentru a sus]ine campania
de vaccinare împotriva COVID-19. Astfel, în urm`toarea perioad`,
vor fi organizate mai multe caravane mobile de imunizare \n cinci
locuri din municipiul Ia[i. Echipele medicale vor fi preg`tite s`
ofere explica]ii tuturor persoanelor care au nel`muriri cu privire
la vaccinuri [i vor fi gata s` imunizeze persoanele care doresc
s` minimalizeze riscul unei infec]ii sau care vor s` plece cu mai
pu]ine griji în vacan]`. Nu este nevoie de programare, vaccinarea
se face pe loc [i ave]i nevoie doar de cartea de identitate sau
de pa[aport. Vaccinarea este un act benevol [i gratuit. Dac` ne
vaccin`m cât mai mul]i, vom reveni mai repede la o via]` normal`”,
a declarat Marian Grigora[, prefectul jude]ului Ia[i.

Programul caravanelor
mobile din municipiul Ia[i
Programul de func]ionare al caravanelor mobile, ce se vor
deplasa prin municipiul Ia[i \n urm`toarele patru zile, este: miercuri,
28 iulie 2021, \n parcarea Complexului Egros Shopping Ia[i [i \n
parcarea Kaufland Nicolina, \n intervalul orar: 10:00 - 14:00.
Joi, 29 iulie 2021, medicii ie[eni vor imuniza \n parcarea Lidl
Galata [i parcarea Iulius Mall, \ntre orele 16:00 [i 19:00. Sâmb`t`,
31 iulie 2021, sunt vizate trei locuri din municipiul Ia[i: parcarea
Complexului Egros Shopping Ia[i [i parcarea Lidl Galata. Imunizarea
se va face de la ora 10:00, pân` la 14:00. |n ultima zi a caravanei,

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun. Iaşi,
Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, înregistrată în Registrul Societăţilor
Profesionale sub nr. RFO II - 0022/2006, Cod de Înregistrare
Fiscală 16605670, în calitate de administrator judiciar al debitoarei
S.C. PETROL TUB S.R.L.– în reorganizare, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire
a insolvenţei și de insolvență, coroborat cu prevederile Codului
de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, cu Planul de
Reorganizare confirmat și conform hotărârilor adoptate în ședința
Adunării Creditorilor din data de 16.12.2019, aducem la cunoştinţă
generală că în data de 02.08.2021, ora 15:00, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor
bunuri mobile, proprietatea debitoarei:
Descrierea activului; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,
fără TVA)
Semiremorcă O4/SCHMITZ
3.280,00
Autotractor MAN TGA 18.430
5.160,00
Prețurile nu conțin TVA.
În cazul în care la data licitaţia din data de 02.08.2021, nu se
vor valorifica toate bunurile mobile aparţinând debitoarei,se vor
organiza noi licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 09.08.2021,
respectiv 16.08.2021, ora 15:00, la sediul administratorului
judiciar.Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile ce urmează a fi scoase la vânzare, au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data
de 01.08.2021, 08.08.2021, respectiv 15.08.2021, ora 12:00, la sediul
administratorului judiciar.În conformitate cu prevederile art. 91,
aln. 1, din Legea nr. 85/2014, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a bunurilor mobile este licitaţie
publică, cu strigare, competitivă, conform Regulamentului de
valorificare aprobat în cadrul Adunării Creditorilor din 16.12.2019.Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei,

medicii ie[eni vor fi prezen]i \n parcarea Lidl Galata [i parcarea
Iulius Mall, \n intervalul orar 10:00 - 14:00.

De la debutul caravanei mobile de
vaccinare au fost imuniza]i
peste 200 de ie[eni
De pe data de 30 iunie 2021 [i pân` ieri, echipele medicale
organizate de DSP Ia[i au imunizat 270 de persoane. Chiar dac`
prima zi a campaniei de vaccinare \mpotriva COVID-19 cu ajutorul
caravanei mobile organizate de DSP Ia[i nu a reprezentat un
succes, echipa medical` a reu[it s` imunizeze 150 de persoane.
Prima caravan` de imunizare împotriva COVID-19 a fost organizat`
în Parcul Voievozilor, din municipiul Ia[i.
Atunci au fost vaccinate 15 persoane. Din cauza ploii, echipa
medical` nu a putut sta în parcul din cartierul ie[ean Alexandru
cel Bun decât o or`. Programul stabilit ini]ial era de trei ore.
Echipa mobil` a revenit \n cartier duminic`, 4 iulie 2021. |n acea
zi au fost vaccinate \nc` 60 de persoane, iar, \n cea de-a treia zi
de imunizare, 8 iulie 2021, \n acela[i loc, au mai fost vaccinate
75 de persoane. Vaccinul administrat a fost Johnson&Johnson,
deoarece tot mai multe persoane solicit` acest tip de ser, pentru
c` nu necesit` rapel. |n jude]ul Ia[i, vineri [i sâmb`t` au fost
administrate \n total 361 de doze cu Johnson&Johnson.

Vaccinul folosit este Pfizer. Programul de func]ionare a celor
[apte centre este zilnic, \n intervalul orar 8:00 - 20:00. |n jude]
mai func]ioneaz` 28 de centre de imunizare cu programare, unde
se administreaz` Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna [i AstraZeneca.
La Universitatea de {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad”, de
pe Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3 este singurul punct de vaccinare
din jude]ul Ia[i unde se mai administreaz` AstraZeneca.
Andreea PåDURESCU

Centre f`r` programare \n jude]ul Ia[i
|n prezent, \n jude]ul Ia[i exist` [apte centre de vaccinare
\mpotriva COVID-19 f`r` programare. Dou` dintre acestea se afl`
la Gara Ia[i [i la Aeroportul Interna]ional Ia[i. Acolo, serul
administrat este Johnson & Johnson.
La punctele de imunizare f`r` programare de la Centrul
Comercial Era, la Palatul Culturii, la Casa de Cultur` a Studen]ilor
[i la Cinema „Victoria” - Pia]a Unirii [i Spitalul Militar Ia[i.

conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunării
Creditorilor din 16.12.2019. Înscrierea la licitaţie se face cel târziu
cu o zi lucrătoare, ora 17:00, înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei. Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitației,
pentru fiecare bun în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei, nr.: RO23BACX0000000838177000, deschis
la Unicredit Bank. Garanţia de participare va fi depusă în lei la
cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării licitaţiei garanţia
se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului.
Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la
termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi
prezentarea bunurilor mobile se poate face doar în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri,
cu acceptul administratorului judiciar, la locul în care acestea
se află. Administratorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii administratorului
vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei
care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea bunurilor
mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea la
licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunurilor mobile supuse procedurii de
valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include
Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care
poate fi achiziţionat on–line de la administratorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,
aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.
Preţul caietului de sarcini este de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili
în contul administratorului judiciar, nr.: RO93BUCU1031215949892RON,
deschis la Alpha Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obţine
pe www.lrj.ro, la tel: 0733.683.702, 0799.930.007, mail: vanzari@lrj.ro,
office.is@lrj.ro, dragos.cruceanu@lrj.ro.
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Scandalul s-a transformat repede `ntr-o b\taie!

Bursa bârfelor

Suptprefectul are ambâ]uri mari
Iaca ce informa]ie a agiuns pe la urechile babetelor bârfitoare,
chiar \nainte de redactarea rubricu]ei. Este vorba despre F`nic`
T`n`sel, suptprefectul giude]ului. Pus pe func]ie din partea
Usereului, T`n`sel are ambâ]uri bine conturate, care nu sunt
v`zute cu ochi buni de matroana Closet Pipir`u, aia care crede
c` strune[te t`t` filiala. Cic` F`nic` T`n`sel vrea s` o pun`
de un mandat de diputat la alegerile viitoare [i c` \ncepe s`[i construiasc` traseul de pe acum. Omul e pe cai mari, pentru
c` de]ine [i frâiele filialei jude]ene a partidului. R`mâne de
v`zut dac` aceast` schem` \i va ie[i suptprefectului, pentru c`
sunt anun]ate [i alte nume care vor s` prind` ca[cavalul din
Parlament. Pân` la noi informa]ii despre junele de la prefectur`,
babetele se preg`tesc de o vacan]` prelungit`, dar doar dup`
ce vor da cheile rubricu]ei veri[oarelor mai tinere.

Figuri de bog`ta[ pentru
patronul de la Uaichichi
Babetele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu un afacerist
de pren târg care de]ine prin moluri un magazin de ]oale. Da,
este vorba despre Uaichichi, magazina[ul cu ieftineli, de unde
se \mbrac` toate boarfele de prin târg. Dac` \n urm` cu aproape
un ani[or patronul Alexu] Râmeanu se l`uda pe feisbuci c` se
afla \n vacan]e de lux, acum s-a mai \nvârtit roata. Omul este
a[a de disperat, \ncât caut` toate reducerile de pe saiturile cu
]oale. Surse din anturajul lui Râmeanu le-au spus babetelor c`
b`ie]a[ul este disperat acu’ pentru c` \i pare r`u c` a spart
lovelele cu nevast`-sa [i nu a \n]eles mare lucru, iar, mai nou,
se afl` \n bud` cu lovelele. E de urm`rit acest personaj, doar
pentru c` e plin de arogan]e [i figuri care nu-i trec nici dup`
un du[ rece. Babetele au o list` lung` cu astfel de personaje,
dar vor fi prezentate \n timp, pe m`sur` ce va trece [i vara
aiasta fierbinte.

Se pune de o revolt`! Oamenii
vor s` sar` la gâtul bremarelui
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre aduc \n aten]ia
publicului o situa]iune destul de grav`, dintr-o comun` din
giude], pre numele ei Ciuciurea. |n edi]iile anterioare ar`tam
c` oamenii de pe la blocuri de acolo sunt extrem de revolta]i
pe motiv c` nu au ap` [i nu-[i pot sp`la copchiii decât dup`
miezul nop]ii. Spunem c` situa]iunea e foarte grav` luând \n
calcul [i faptul c`, \n miez de var`, oamenii nu au ap`, \n
secolul 21! T`te enstetu]iile dau vina una pe alta [i fiecare
ridic` din umeri. Numai c` gurile rele spun c`, de fapt, unul
dintre cei mai culpabili este bremarele C`c`lin Lupul, care ar
fi dat ne[te autoriza]ii pentru ridicat blocuri \n zone de case.
{i t`t` treaba nu s-ar fi terminat, c` cic` lumea mai vrea s`
ridice blocuri pren zon`! |n plus, oamenii r`i spun c` autoriza]iile
cele, a[a cum au fost ele, s-au dat nu pe ochi frumo[i... Acu’,
e treaba b`e]ilor cu ochi alba[tri s` vad` ce [i cum s-a petrecut
pe acolo!

Doi ie[eni, care [i-au dat `n
petec într-o cl\dire
abandonat\ din ora[, s-au
ales cu o pedeaps\ de
aproape 3 decenii de
pu[c\rie
Doi indivizi au primit pedepse exemplare
din partea magistra]ilor ie[eni, dup` o
b`taie crâncen`. Astfel, judec`torii din
cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat
ieri pe {tefan Gabriel Amalioaei, zis
„Buz`”, la 11 ani de pu[c`rie, pentru
omor, \n vreme ce Octavian Chele, zis
„Nelu”, a primit o pedeaps` de 18 ani de
temni]`, pentru omor [i tentativ` de omor.
Anchetatorii spun c` cei doi ie[eni au
f`cut un scandal-monstru, \ntr-o cl`dire
abandonat` din ora[, \n urm` cu mai bine
de un an

O crim` \nfior`toare, care a avut loc \n Ia[i, a dus la pedepsirea
exemplar` a unor indivizi! Oamenii legii spun c` scandalul s-a
transformat rapid \ntr-o b`taie crâncen`! |n urma incidentului de
o violen]` rar \ntâlnit`, doi ie[eni s-au ales cu o pedeaps` total`
de aproape 3 decenii de pu[c`rie. Astfel, ieri, judec`torii din
cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat pe {tefan Gabriel Amalioaei,
zis „Buz`”, la 11 ani de pu[c`rie, pentru omor. |n acela[i dosar,
Octavian Chele, zis „Nelu”, a primit o pedeaps` de 18 ani de
temni]`, pentru omor [i tentativ` de omor.
|n plus, magistra]ii i-au obligat pe cei doi ie[eni s` pl`teasc`
desp`gubiri. „Instan]a admite în parte ac]iunile formulate de p`r]ile
civile. |i oblig` pe inculpa]i, în solidar, s` pl`teasc`, \n total,
daune morale \n valoare de 120.000 de lei”, au precizat ieri
magistra]ii ie[eni. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[enii {tefan Gabriel Amalioaei [i
Octavian Chele, acuza]i \n urma unui
scandal extrem de violent
Procesul ie[enilor {tefan Gabriel Amalioaei [i Octavian Chele
a \nceput pe 9 iulie 2020. Procurorii din cadrul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i i-au trimis \n judecat` sub acuza]iile
amintite. Asta, dup` ce indivizii fuseser` re]inu]i la mijlocul lunii
mai 2020. Conform anchetatorilor, incidentul de o gravitate extrem`
a avut loc în noaptea de 10 spre 11 mai 2020. Totul s-a petrecut
într-o cl`dire abandonat` din Ia[i. „|n cursul nop]ii de 10 / 11
mai 2020, în intervalul orar 23:00 - 1:00, pe fondul consumului
de alcool [i al unui conflict spontan minor, cei doi inculpa]i i-au
aplicat victimei F.I.R. multiple lovituri cu pumnii [i picioarele
predominant la nivel cranian. Dup` aceasta, l-au îmbrâncit pe
sc`rile neasigurate ale unei cl`diri dezafectate. Astfel, i-au cauzat
un traumatism cranio-cerebral [i facial cu plag` palpebral` dreapta,
hematom extradural, hematom subdural, hemoragie subarahnoidian`,
contuzie cerebral` [i fracturi craniene. Aceste leziuni au dus la
decesul victimei pe 12 mai 2020”, a declarat Mihaela Apostol,
prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Anchetatorii ie[eni au ad`ugat c` un alt b`rbat a ajuns în
stare grav` la spital. „|n cursul nop]ii de 10 spre 11 mai 2020,
în intervalul orar 23:00 - 1:00, inculpatul O.C., pe fondul consumului
de alcool [i al unui conflict spontan, i-a aplicat persoanei v`t`mate
P.F. lovituri cu un obiect din fier peste picioare. Ulterior, inculpatul
l-a îmbrâncit pe sc`rile unei cl`diri dezafectate. Astfel, victimei ia fost cauzat un traumatism cu plag` frontal` dreapta [i plag`
mentonier`, hematom [i echimoz` palpebral` ochi drept, multiple
traiecte de fractur` la nivel etmoidal, orbital - plafon [i perete
intern orbita dreapt`, fronto-sinusal [i frontal în stânga, hemosinus
frontal, maxilar drept sfenoidal [i etmoidal, fractur` temporozigomatic` stânga, hematom subdural fronto-parietal stâng, hematom
extradural frontal stâng [i excoria]ii la nivelul toracelui”, a subliniat
Mihaela Apostol.

O victim` a ajuns în stare grav` la spital
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Autorit`]ile au fost anun]ate despre aceast` b`taie crâncen`
din cl`direa abandonat` printr-un telefon la 112. La fa]a locului
s-au deplasat echipaje medicale [i ale Poli]iei. Pentru prima victim`,
echipajul medical nu a mai putut face nimic altceva decât s`
constate decesul. Cea de-a doua victim` a fost transportat` de
urgen]` la spital. Medicii care s-au ocupat de cea de-a doua
victim` au concluzionat c` leziunile suferite de aceasta au fost
de natur` a-i pune via]a în pericol.
„Doctorii au constatat c` victimei îi erau necesare 35 - 40 de
zile de îngrijiri medicale, pentru vindecare. Facem precizarea c`
trimiterea în judecat` constituie doar o etap` procesual` care, în
nicio situa]ie, nu poate înfrânge prezum]ia de nevinov`]ie”, a
încheiat prim-procurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
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