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Preț astronomic cerut de patronii
unei case de amanet din Iași
pentru o vilă de lux! Interiorul
imobilului din cartierul Tătărași
este făcut cu finisaje extravagante
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Jos pălăria
pentru aceste femei
din Iași! Au fost
premiate de
președintele Klaus
Iohannis, pentru că
sunt cele mai bune
social

4

Medicul Angelica Hristea și asistenta Laura
Ilie au fost nominalizate cu merite deosebite
în lupta pentru salvarea vieții, în cadrul
evenimentului organizat la Iași de Ziua...

A mers la un eveniment 2 Surpriză pentru șoferii dintr-o
miting pentru
comună de lângă Iași! Taxe uriașe
a-l susține pe
ca să poată traversa localitatea
Liviu Dragnea și
Șoferii mașinilor de mare tonaj
nu mai pot intra fără să
a ajuns la spital!
plătească în comuna Ciurea din
actualitate 8

județul Iași. Primăria a impus un
regulament de pe urma căruia
mașinile de mare tonaj nu mai
pot circula la liber în localitate.
Șoferii trebuie să achite o taxă
pentru a trece prin Ciurea
Un student ieșean s-a ales cu o pedeapsă din
partea judecătorilor, după ce ar fi agresat un
participant la mitingul PSD din 2019.
Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au
condamnat recent pe Daniel Imbrea la 10 luni
de închisoare, cu amânare, pentru lovire sau
alte violențe. Scandalul ar fi avut loc în...

eveniment 3
Scandal din cauza unui
contract de 1,7 milioane de euro,
lângă Iași! Dispută la sânge
pe asfaltarea drumurilor
din parcul industrial Miroslava

actualitate 9

Pârjol în lumea afaceriștilor
din Iași! Șmecherii înghit toată
piața de creștere a animalelor
Fermierii din Iași susțin că
subvenția acordată anul acesta
este o bătaie de joc la adresa
crescătorilor de bovine.
Crescătorii vor să renunțe la
fermele cu bovine și se apucă de
afaceri în alte domenii. Efectivul
de bovine din Iași s-a redus drastic
în ultimii 10 ani și în continuare
fermierii renunță la creșterea...
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Forum transfrontalier
organizat la Palatul
Culturii din Ia[i! Zeci
de persoane din
Ucraina [i Republica
Moldova vin `n municipiu
Consiliul Jude]ean Ia[i va organiza ast`zi, 29.07.2021, un
forum transfrontalier cu autorit`]i din Republica Moldova [i
din Ucraina. Forumul va avea loc la Palatul Culturii din Ia[i,
discu]iile urmând a cuprinde aspecte administrative, dar [i
culturale. Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ)
Ia[i, a ar`tat c` evenimentul de la Palat va reuni câteva zeci
de persoane din Republica Moldova [i Ucraina. „Sunt peste
60 de delega]i din Republica Moldova [i Ucraina, prieteni deai no[tri de suflet, cu care vom discuta zilele urm`toare despre
oportunit`]ile de dezvoltare [i finan]are a proiectelor culturale.
Discu]iile vor avea loc în cadrul Forumului Cultural Transfrontalier”,
a precizat Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
La eveniment vor fi prezen]i Costel Alexe, pre[edintele
CJ Ia[i, viceprimarul Cezar Baciu, subprefectul Adina G\rjan,
dar [i Liviu Br`tescu, secretar de stat al Ministerului Culturii,
Alexei }urcan, consulul Republicii Moldova la Ia[i. La forumul
de la Palatul Culturii va mai participa Irina Loredana St`nculescu,
consulul României la Cern`u]i (Ucraina) [i Victor Hrihorciuc,
pre[edintele Uniunii Ucrainenilor din România- filiala Ia[i.
„Este unul dintre cele mai mari evenimente pe care le
organiz`m anul acesta la Consiliul Jude]ean Ia[i [i am mare
încredere c` prin aceast` ini]iativ` vom consolida parteneriatul
cu Republica Moldova [i Ucraina pentru a onora leg`tura
noastr` cultural`, istoric`, lingvistic`, ce une[te comunit`]ile
de români, moldoveni [i ucraineni”, a mai spus Costel Alexe,
pre[edintele CJ Ia[i.

Invita]i de marc` la forumul de la Ia[i
Forumul de la Palatul Culturii va cuprinde [i o serie de
discu]ii legate de oportunit`]i de colaborare pe domeniul
cultural. Printre invita]i se afl` Cecilia V`duva, secretar general
adjunct al Ministerului Investi]iilor [i Proiectelor Europene.
La Ia[i va fi prezent [i Nicu T`nase, secretar de stat al
Ministerului Dezvolt`rii, Lucr`rilor Publice [i Administra]iei.
La forum [i-au anun]at prezen]a Adrian Dupu, secretar de
stat al Departamentului pentru Rela]ia cu Republica Moldova,
Ion Apostu, director executiv al Biroului Regional pentru
Cooperare Transfrontalier` Ia[i, precum [i Acad. Valeriu Matei,
Director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din
Chi[in`u. Pe lâng` manifest`rile economice [i culturale, la
Palatul Culturii din Ia[i au loc [i alte evenimente \n aceast`
perioad`.
Recent, la Palatul Culturii din Ia[i a fost organizat un
eveniment la care au participat primarii din jude], dar [i
reprezentan]i ai companiei Transgaz. Discu]iile au vizat
identificarea solu]iilor necesare extinderii infrastructurii energetice
la nivelul comunit`]ilor ie[ene.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Surpriz\ pentru [oferii dintr-o
comun\ de lâng\ Ia[i! Taxe
uria[e ca s\ poat\ traversa
localitatea. Decizie suspect\
`mpotriva noilor investitori
{oferii ma[inilor de mare
tonaj nu mai pot intra f`r`
s` pl`teasc` \n comuna
Ciurea din jude]ul Ia[i.
Prim`ria a impus un
regulament de pe urma
c`ruia ma[inile de mare
tonaj nu mai pot circula la
liber \n localitate. {oferii
trebuie s` achite o tax`
pentru a trece prin Ciurea.
|n urm` cu mai mul]i ani sau pus [i bariere pe unele
str`zi din comun`
Dup` ce a \mpânzit localitatea cu bariere
pe drumurile publice, Prim`ria comunei
Ciurea \ncearc` s` mai \ncaseze ni[te bani
de pe urma ma[inilor de mare tonaj. Recent,
\n Consiliul Local a fost adoptat` o hot`râre
controversat` privind interzicerea circula]iei
ma[inilor mai mari de 3,5 tone pe drumurile
din comun`. Cei care vor s` tranziteze
localitatea sau s` ajung` \n vreun sat trebuie
s` achite o tax` \n baza unui permis de
liber` trecere. |n urm` cu mai mul]i ani,
pe drumurile din comun` s-au montat [i
bariere pentru ca ma[inile de mare tonaj
s` nu mai circule la liber. Decizia ridic`
semne de \ntrebare, mai ales \n contextul
\n care localitatea se afl` \n plin` dezvoltare,
iar noile construc]ii aduc alt venit la bugetul
local.

Lovitur` pentru cei care
circul` cu camioanele \n
localitate. Taxe uria[e ca
s` intre \n comun`
Regulamentul prevede plata unei taxe
de 50 de lei pe zi pentru ma[inile cu masa
\ntre 3,5 [i 12 tone [i al]i 150 de lei pentru
autovehiculele cuprinse \ntre 12 [i 20 de

tone. De asemenea, [oferii care circul` cu
autovehicule cu masa \ntre 20 [i 35 de
tone trebuie s` achite 300 de lei pe zi.
Taxa lunar` ajunge la 800 de lei pe lun`
pentru prima categorie, 2.000 de lei lunar
pentru a doua categorie [i 3.000 de lei
lunar pentru cea de-a treia categorie.
Vehiculele TIR [i transportul agabaritic ar
putea tranzita drumurile dac` se pl`te[te
o tax` de 500 de lei pe zi sau 5.000 de
lei lunar. „|n comuna Ciurea este interzis`
circula]ia autovehiculelor destinate transportului
de m`rfuri [i materiale, precum [i a utilajelor
autopropulsate utilizate \n construc]ii, care
au masa maxim` autorizat` mai mare de
3,5 tone. Accesul \n zona de interdic]ie se
poate realiza doar pe baza unei autoriza]ii
de acces valabil`, numit` «permis de liber`
trecere»”, se arat` \n regulamentul aprobat
de Consiliul Local al comunei Ciurea.

Circula]ie interzis` pentru
alte tipuri de autovehicule
Conform regulamentului, se pot aplica
[i amenzi de pân` la 20.000 de lei dac`
nu se respect` decizia. |n plus, ma[inile
mai grele de 7,5 tone nu vor putea circula
deloc \n comun` \n zilele de duminic`, \n
perioada s`rb`torilor legale, precum [i \ntre
orele 22:00 [i 6:00. Sunt \ns` [i excep]ii.
Ma[inile de pompieri, cele de utilitate
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public` sunt exceptate de la plata acelei
taxe. |n comuna condus` de primarul C`t`lin
Lupu sunt mai multe probleme cu drumurile.
Un exemplu este legat de o situa]ie din
satul Lunca Cet`]uii, unde mai mul]i stâlpi
de iluminat au fost l`sa]i chiar pe mijlocul
drumului.

Scandal uria[ pe drumurile
din comuna Ciurea
O alt` situa]ie de acest gen a ap`rut
\ntr-un cartier reziden]ial din comuna aflat`
la doi pa[i de municipiul Ia[i, unde pe un
drum privat care se intersecteaz` cu artere
publice au ap`rut limitatoare de vitez`. |n
plus, [i al]i localnici din comuna Ciurea se
plâng de situa]ii absurde pe drumurile din
cartierele abia ridicate. Primarul C`t`lin
Lupu sus]ine c` vrea s` protejeze drumurile
din localitate prin aceast` tax`. „Vrem s`
ne protej`m inves]iile. A crescut traficul
foarte mult, cu tot felul de camioane. Aceste
taxe au fost stabilite \n Consiliul Local, la
fel ca [i \n alte localit`]i de lâng` Ia[i.
Firmele care au sediul \n comun` [i unde
apar camioanele desc`rcate nu pl`tesc. Taxa
va fi achitat` pentru camioanele \nc`rcate”,
a spus C`t`lin Lupu, primarul comunei
Ciurea.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Scandal din cauza unui contract de
1,7 milioane de euro, lâng\ Ia[i! Disput\ la
sânge pe asfaltarea drumurilor din parcul
industrial Miroslava
Asfaltarea unor drumuri ce duc
la parcul industrial de la
Miroslava a stârnit un scandal
uria[ printre firmele care au
depus oferte. Decizia Prim`riei
comunei Miroslava de a atribui
contractul de lucr`ri de 1,7
milioane de euro unei firme din
municipiu a atras
nemul]umirea altei societ`]i.
Contractul a ajuns la Consiliul
Na]ional de Solu]ionare a
Contesta]iilor.
Prim`ria comunei Miroslava, jude]ul Ia[i, a
demarat recent un contract legat de modernizarea
unor c`i de acces c`tre parcul industrial din
localitate. Autoritatea local` din Miroslava a lansat
[i o licita]ie cu o valoare de 1,7 milioane de euro,
la mijloc fiind asfaltarea a 3,4 kilometri de drumuri.
Procedura a atras mai multe societ`]i, iar comisia
de licita]ie s-a pronun]at recent. Cu toate acestea,
una din firmele participante s-a ar`tat nemul]umit`
de decizie [i a atacat hot`rârea la Consiliul Na]ional
de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC). Procedura

a fost contestat` la CNSC de c`tre firma Mecon
SRL Ia[i. Aceasta s-a ar`tat nemul]umit` de faptul
c` firmele Enviro Construct SRL [i Danlin XXL
SRL s-au clasat \naintea sa la licita]ia derulat` de
prim`ria localit`]ii ie[ene. Firma Mecon SRL a
cerut anularea raportului procedurii. „Contesta]ia
a fost formulat` de Mecon SRL Ia[i împotriva
rezultatului procedurii emis de c`tre comuna
Miroslava, în calitate de autoritate contractant`.
|n cadrul procedurii simplificate, desf`[urat` online,
organizat` pentru atribuirea contractului de lucr`ri
având ca obiect modernizare 3,476 km drumuri
de incint` (8 tronsoane) din cadrul parc industrial
Miroslava, s-a solicitat admiterea contesta]iei [i
anularea comunic`rii rezultatului procedurii”, se
arat` \n raportul ajuns la CNSC.

CSNC a decis ce se \ntâmpl`
cu licita]ia de la Miroslava
Cu toate acestea, Consiliul Na]ional de
Solu]ionare a Contesta]iilor a decis s` resping`
cererea firmei Mecon SRL [i s` p`streze decizia
luat` de comisia de licita]ie. „Respinge ca nefondate
excep]iile inadmisibilit`]ii [i lipsei de interes
invocate de intervenientul Danlin XXL SRL fa]`
de contesta]ia formulat` de SC Mecon Ia[i SRL.
Respinge ca nefondat` contesta]ia formulat` de

ANUN} PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE
Prin prezentul anunț TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L. –societate
aflată în procedura de insolvență, face cunoscut faptul că
organizează licitație public în data de 12.08.2021, orele 14:00,
pentru vânzarea, în conformitate cu prevederile art. 154 si
următoarele din Legea 85/2014 și cele ale Regulamentului de
vânzare întocmit de către Administratorul judiciar și aprobat de
Adunarea creditorilor din data de 19.04.2021, a următoarelor
autoturisme:
Marca; An defabricație; Preț pornire licitație(EUR, fără TVA)
HYUNDAI iX35 2.0L CRDI 4WD A/T
2012 7.200,00
TOYOTA HILUX 4X2 SINGLE CAB 2.5L D-4D 2009 4.400,00
PEUGEOT PARTNER VTC 1.6 HDI 92 CP
2011
4.700,00
PEUGEOT PARTNER VP 1.6 HDI BLANC
2015 5.320,00
LEXUS RX 450H PRESIDENT
2009 8.400,00
TOYOTA HILUX 4X4 DOUBLECAB 3.0 L D-4D 2011
9.300,00
HILUX DOUBLE CAB SILVER METTALIC
2011
9.400,00
TOYOTA HILUX 3.5 ALB
2011
9.200,00
Licitația va avea loc în data de 12.08.2021, orele 14:00 la sediul
Administratorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., din Mun.
Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași. Ședința de licitație se va desfășura
in următoarele condiții:
A. Vânzător: TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L., cu sediul social
în Iași, Șos. Păcurari nr. 128, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr.
J22/3277/1994, având CUI 6658553, prin administrator judiciar
consorțiul format din KPMG Restructuring S.P.R.L., societate
profesională cu sediul în București, DN1, Șos. București – Ploiești,
nr. 69-71, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Societăților
Profesionale al U.N.P.I.R. 0499, tel. 40372377800/fax+40372377700,
prin reprezentant permanent Mihai Nicoleta și EuroBusiness LRJ
S.P.R.L. cu sediul în Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, număr de
înregistrare în Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R.
0022/2006, tel/fax: +40 232 220 777, prin reprezentant permanent
Eduard Pascal, desemnat conform Încheierii de ședință din data
de 12.08.2020, pronunțată de Tribunalul Iași, Secția a II-a Civilă
în Dosarul nr.3516/99/2020.
B. Dată si locație ședință licitație: 12.08.2021, orele 14:00.

c`tre SC Mecon Ia[i SRL, \n contradictoriu cu
autoritatea contractant` comuna Miroslava, iar
pe cale de consecin]`, admite cererile de interven]ie
formulate de SC Danlin XXL SRL [i SC Enviro
Construct SRL. Respinge ca inadmisibil` solicitarea
SC Danlin XXL SRL de acordare a cheltuielilor
de judecat`”, se arat` \n decizia CNSC.

Drumuri moderne \n parcul
industrial de la Miroslava
Licita]ia a fost lansat` \n prim`vara acestui
an de c`tre autoritatea local` din comuna Miroslava.
Firma câ[tig`toare trebuie s` realizeze lucr`rile
în termen de [ase luni de la semnarea contractului.
|n contract se arat` [i faptul c` garan]ia solicitat`
pentru lucrare este de minimum 5 ani. Pe cei

Ședința de licitație va avea loc la sediul Administratorului judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud.
Iași. Înscrierea la licitație se face cu cel puțin 24 de ore înainte
de data fixată pentru începerea licitației prin depunerea tuturor
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al vânzării,
adică cel mai târziu in data de 11.08.2021, ora 15:00. Documentele
depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
C. Tip licitație: procedura de vânzare prin licitație publică
cu strigare, cu preț în urcare si scădere.
D. Dosar de prezentare/documente care trebuie să fie incluse
în dosarul de înscriere la licitație:
Oferta va conține cel puțin următoarele informații/documente
și va fi depusă la sediul administratorului judiciar EuroBusiness
LRJ S.P.R.L. din Mun. Iași, Str. Zorilor nr. 11, Jud. Iași, în plic închis
pe care vor fi înscrise, datele de identificare ale ofertantului și
mențiunea „Documente de participare la licitație”, data și ora
depunerii documentelor de către ofertant (fără a se depăși data
limită de 11.08.2021, ora 15:00):
- Scrisoare de intenție privind participarea la licitație care
va trebui să cuprindă datele complete de identificare ale ofertantului,
persoanele care reprezintă legal ofertantul, precum și bunul/bunurile
pentru care se înscrie;
- Dovada plății garanţiei de 20% din prețul de pornire fără
TVA(ordin de plată procesat de bancă), în contul de lichidare al
debitoarei, nr.: RO43 BREL 0002 0011 7901 0100, DESCHIS LA Libra
Bank, suc. Iași;
- Împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la
ședința de licitație (dacă este cazul);
- Pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie
de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului;
- Pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
- Pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
- Pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport;
- Declarația, în original, a ofertantului in sensul că înțelege
să cumpere bunurile în starea în care se găsesc, după principiul
“unde este, în starea în care este” – nu există un model predefinit.
- Acordul ofertantului de acceptare a prezentului

3,4 kilometri se vor instala [i indicatoare rutiere.
Proiectul prevede [i amenajarea mai multor pode]e
\n perimetrul parcului industrial din comuna
Miroslava.

Proiect din Miroslava
ajuns la CNSC
O alt` investi]ie din comuna Miroslava a
ajuns la CNSC. Este vorba despre noul Institut
Regional de Boli Cardiovasculare, investi]ie derulat`
de Consiliul Jude]ean Ia[i. Proiectul pentru
\ntocmirea studiului de fezabilitate, \n valoare de
3,2 milioane lei, a ajuns la CNSC, for care a
decis ca procedura s` fie reluat` de c`tre autoritatea
jude]ean`.
Vlad ROTARU

Regulament(original)–nu există un model predefinit.
- Pentru persoanele juridice declarația că nu este insolvent,
în insolvență sau în perioada de reorganizare – nu există un model
predefinit.
- Declarația că deține fondurile disponibile pentru cumpărarea
activului la cel puțin prețul ofertat–nu există un model predefinit.
- Pentru persoanele juridice hotărârea AGA/Consiliul de
Administrație privind aprobarea măsurii de achiziționare a
activelor.
Plicul va fi însoțit de intenția de participare la licitație, în
dublu exemplar, pe care vor fi menționate numărul de înregistrare,
data și ora înregistrării. Un exemplar pe care va fi înscris numărul
de înregistrare, data și ora, va fi restituit ofertantului.
E. Alte informații:
- Activele se vând libere de orice sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori
măsuri asigurătorii, conform dispozițiilor art. 91 din Legea nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență;
- Pasul de urcare/scădere este stabilit la valoarea de 10%
din prețurile de pornire enunțate mai sus;
- Diferența dintre prețul de adjudecare și garanția depusă
va putea fi achitată în termen de maxim 10 zile calendaristice de
la data ținerii licitației(considerând garanția plătită de adjudecatar
ca fiind avans din prețul de adjudecare)
Detaliile privind documentația necesară în vederea participării
la licitație și modul de organizare a procesului de vânzare, precum
și descrierea bunurilor supuse procedurii de valorificare pot fi
solicitate administratorului judiciar al TOTALGAZ INDUSTRIE
S.R.L. până cel mai târziu in data de 11.08.2021, ora 15:00. Pentru
informații suplimentare despre activele scoase la vânzare conform
Regulamentului de vânzare disponibil la cerere persoanele de
contact sunt:
Anabella Pădurariu - reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0232.220.777, Fax: 0232.220.777 E-mail: office.is@lrj.ro.
Gabriel Precupeanu - reprezentant al Administratorului
Judiciar: Telefon: 0733.683.702, E-mail: vanzari@lrj.ro.
Loredana Preda – reprezentant al Administratorului Judiciar:
Telefon: 0372.377.800, Fax: 0372.377.700 E-mail:
loredanapreda@kpmg.com.
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Jos p\l\ria pentru aceste femei din Ia[i! Au
fost premiate de pre[edintele Klaus Iohannis,
pentru c\ sunt cele mai bune. ıTo]i meritam
un premiu, a fost un an extrem de greu‰
Medicul Angelica Hristea [i asistenta
Laura Ilie au fost nominalizate cu merite
deosebite \n lupta pentru salvarea vie]ii,
\n cadrul evenimentului organizat la Ia[i
de Ziua Na]ional` a Ambulan]ei
Munca depus` \n cei 14 ani de activitate \n cadrul Serviciului
de Ambulan]` Jude]ean Ia[i (SAJ) le-a fost r`spl`tit`. Asistenta
medical` Laura Ilie are 45 de ani [i lucreaz` din anul 2007 \n
cadrul SAJ Ia[i. Din cei peste 400 de asisten]i ai SAJ, a fost
nominalizat` [i felicitat` pentru meritele deosebite ob]inute \n
lupta pentru salvarea vie]ii. Laura Ilie a debutat \n cadrul SAJ
Ia[i ca operator registrator de urgen]`. „Eu m-am angajat \n anul
2007, acum 14 ani, ca operator registrator de urgen]` la ambulan]`,
iar \ntre timp am urmat cursurile Facult`]ii de Medicin` din Ia[i.
Am absolvit facultatea \n 2009, iar din anul 2012 am \nceput
activitatea de asistent` pe ambulan]ele din cadrul SAJ Ia[i. De
aproximativ doi ani lucrez [i ca dispecer medical \n cadrul
dispeceratului integrat [i a celui de transport. Vreau s` v` zic c`
este o meserie extrem de frumoas`. Lucrând ca asistent` atâ]ia
ani am dobândit multe experien]e variate, iar cele mai frumoase
sunt momentele \n care reu[e[ti s` salvezi via]a unui pacient sau
m`car s` \i alini suferin]a. Am avut de-a lungul timpului [i na[teri,
[i tot felul de solicit`ri. Este o activitate foarte intens` la noi [i
mult` \nc`rc`tur` emo]ional`. Activitatea intens` cred c` ne atrage
pe noi, cei care lucr`m pe ambluna]`. Noi nu, sigur nu vrem s`
ne schimb`m locul de munc` cu unul din spital”, a declarat Laura
Ilie, asistent medical SAJ Ia[i.

Angelica Hristea este medic
\n cadrul SAJ Ia[i de 14 ani
Medicul Angelica Hristea are 46 de ani [i este cea de-a doua
angajat` a Serviciului de Ambulan]` Jude]ean care a fost nominalizat`
pentru meritele deosebite \n lupta pentru salvarea vie]ii! Aceasta
[i-a \nceput activitatea \n substa]ia Târgu Frumos, \n urm` cu 14
ani. Sutele de misiuni la care a participat au marcat-o [i au avut
o semnfica]ie aparte pentru ea, \ns` exist` una pe care nu o
poate uita niciodat`. „Am \nceput \n anul 2007 [i am lucrat timp
de 5 ani ca medic \n substa]ia de la Târgu Frumos. Acolo lucram
\n condi]ii destul de grele, pentru c` asiguram asisten]a medical`
[i \n zona spre Roman, spre Pa[cani [i Hârl`u. Eram acolo ca
la o r`scruce de drumuri. Cel mai greu era c` timpul era foarte
mare \n care eram singur` cu pacientul [i trebuia s`-l duc \n
siguran]` pân` la spital. Dup` 5 ani, când am venit la Ia[i, pentru
c` era nevoie de medici, situa]ia a fost alta. A fost pu]in mai
bine. Recent am fost numit` [i director medical \n cadrul SAJ
Ia[i. Am trecut prin multe, foarte multe accidente, foarte multe
situa]ii de criz`, dar am reu[it s` le duc la cap`t. Dac` exist` o
misiune care m-a marcat cu adev`rat este când am avut un pacient
\n stop cardio-respirator, pe care am reu[it s`-l salvez, iar ajun[i
la spital a avut puterea s` \mi spun` «mul]umesc». Acel cuvânt
pentru mine \nseamn` tot”, a precizat dr. Angelica Hristea.

Medicul Angelica Hristea [i
asistenta Laura Ilie vor fi premiate de
c`tre pre[edintele Klaus Iohannis
Ceremonia de premiere a celor dou` angajate de la Serviciul
de Ambulan]` Ia[i a avut loc ieri-sear`, \n jurul orei 20:00, la
Palatul Cotroceni, unde au fost premia]i to]i medicii [i asisten]ii
medicali din \ntreaga ]ar`. Premiile au fost \nmânate chiar de
pre[edintele României, Klaus Iohannis. „Am fost surprins` când
am aflat de nominalizare, dar to]i colegii am muncit foarte greu
anul acesta. Medici, asisten]i [i ambulan]ieri am muncit din greu
\n ultimul an. A fost un an foarte greu, nu ne-a fost deloc u[or”,
a ad`ugat dr. Angelica Hristea. „M-am emo]ionat foarte tare [i
nu m-am a[teptat. Nu \mi venea s` cred când m-au sunat [i am
realizat c` am fost nominalizat` din 400 [i ceva de asisten]i, câ]i
are Serviciul de Ambulan]`. M-am sim]it apreciat`. Sunt foarte
mândr` c` fac parte din marea familie a SAJ Ia[i. Se vede c`
munca noastr` este apreciat`. Consider c` orice coleg de-al meu
ar merita s` primeasc` aceast` onoare [i s` fie r`spl`tit pentru
munca depus`. Eu sunt [i vicepre[edinte \n cadrul Sindicatului
SAJ Ia[i”, a spus Laura Ilie, asistent-medical SAJ Ia[i. |n edi]iile
anterioare ale cotidianului „BZI” a fost prezentat cazul unui medic

de familie din jude]ul Ia[i, care a fost premiat de prefectul
jude]ului. Aceast` doctori]` a reu[it s` vaccineze cei mai mul]i
pacien]i \mpotriva COVID-19.
Ziua Na]ional` a Ambulan]ei din România a fost s`rb`torit`
[i \n Ia[i, \ntr-un cadru restrâns, miercuri, 28 iulie 2021. În acest
an, aceast` zi nu a mai putut fi s`rb`torit` public din cauza st`rii
de alert` [i a pandemiei de COVID-19. Pe data de 28 iulie 1906,
a ap`rut prima „Salvare” din Bucure[ti, din ini]iativa profesorului
dr. Nicolae Minovici, sub deviza „Totdeauna [i tuturor, gata pentru
ajutor!”. Ceremonia a avut loc \n curtea Policlinicii „Petru [i Pavel”
de pe bulevardul Prim`verii din municipiul Ia[i. Medicii de pe
ambulan]` au s`rb`torit cu bucurie, iar sirenele ambulan]elor sau facut auzite \n \ntreg ora[ul. Cadrele medicale au fost felicitate
[i \ncurajate de c`tre managerul Serviciilor de Ambulan]` Ia[i,
datorit` eforturilor deosebite pe care le depun pentru a salva
vie]i. „Pe aceast` cale, a[ vrea s`-i felicit pe to]i cei care lucreaz`
\n cadrul serviciilor de ambulan]`, [i mai ales pe cei de la Serviciul
Jude]ean de Ambulan]` Ia[i, pentru profesionalism, devotament
[i pentru clipele grele prin care au trecut. Le urez un sincer la
mul]i ani [i mult` putere de munc`”, a declarat Simona Iva[cu,
managerul general al SAJ Ia[i.
Andreea PåDURESCU
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Imagini [i am\nunte de senza]ie din
interiorul unui inestimabil loc din Ia[i!
A fost investit\ o avere `ntr-un tezaur
fabulos [i unic din România
|n acest loc, aflat \n plin centrul ora[ului
Ia[i, a fost investit` o avere \ntr-un tezaur
fabulos [i unic \n toat` România. Imagini
[i am`nunte de senza]ie, din interiorul
acestuia, arat` dimensiunea \ntregului
obiectiv. Inclusiv str`inii cu bani ar da
milioane s` poat` avea a[a ceva \n
proprietate
Fiind plin centrul ora[ului Ia[i, \n aceast` zon` a fost investit`
o avere \ntr-un tezaur fabulos [i unic \n toat` România. Imagini
[i am`nunte de senza]ie, din interiorul acestuia, arat` dimensiunea
\ntregului obiectiv. Inclusiv str`inii cu bani ar da milioane s`
poat` avea a[a ceva \n proprietate. De-a lungul timpului, acesta
a provocat invidia [i imagina]ia unor mari lideri politici [i militari.
Totul este legat de M`n`stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi”. Tocmai de
aceea, inclusiv Preasfin]itul P`rinte Nichifor Boto[`neanul, noul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, a f`cut demersurile necesare
de includere pe lista obiectivelor de patrimoniu a Organiza]iei
Na]iunilor Unite pentru Educa]ie, {tiin]` [i Cultur` a faimosului
l`ca[ de cult. Dosarul se afl` la Institutul Na]ional al Patrimoniului
[i este la un pas s` fie finalizat.

M`n`stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i
este un monument de arhitectur`
de valoare din România
M`n`stirea „Sfin]ii Trei Ierarhi” din Ia[i este un monument
de arhitectur` de valoare din România (cod LMI IS-II-a-A-04076),
fiind situat` în centrul tradi]ional al Ia[ului, pe Bulevardul {tefan
cel Mare [i Sfânt (fosta Uli]` Mare). Biserica „Trisfetitelor”, a[a
cum mai este cunoscut`, a fost ridicat` de c`tre domnitorul Vasile
Lupu, între anii 1637-1639, ca necropol` domneasc`, reflectând
aspira]ia ctitorului spre lumea bizantin`, combinând structuri [i
forme tradi]ionale cu materiale pre]ioase [i o decora]ie fastuoas`.
În timpul primilor ani ai domniei sale, când Patriarhia de
Constantinopol se g`sea într-o situa]ie critic` - strivit` de datorii,
dominat` de intrigi [i lovit` de dezordini, Vasile Lupu intervine
[i încearc` s` restabileasc` lucrurile. De asemenea, mai târziu el
va achita datoriile Sfântului Mormânt [i pe cele ale m`n`stirilor

de pe Muntele Athos [i va face numeroase dona]ii ca ini]iator al
unor opere de cult [i caritate cre[tin-ortodoxe în Polonia, Bulgaria
[i Grecia.

Monumentul de la „Trei Ierarhi” respect`
în linii mari planul bisericilor
moldovene[ti din secolul al XVI-lea
Monumentul de la „Trei Ierarhi” respect` în linii mari planul
bisericilor moldovene[ti din secolul al XVI-lea. Are un plan triconic
influen]at de Biserica Galata, având totu[i o turl` suplimentar`
deasupra pronaosului. Bolta, respectând ingeniosul sistem moldovenesc
de construc]ie al bol]ilor, cuprinde dou` registre suprapuse de 4
[i, respectiv, 8 arce de bolt` dispuse oblic [i care, împreun` cu
pandantivele de deasupra lor, reu[esc s` reduc` diametrul clopotni]ei.
În exterior, pe fa]ade, aranjarea elementelor decorative aminte[te
de Biserica Man`stirii Dragomirna (Moldova 1606-1609) [i împ`r]irea
paramentului cu ajutorul unei centuri întâlnit` la m`n`stirile din
Muntenia. Influen]a goticului transilvan este vizibil` în multe locuri:
la contraforturi, la arm`tura de piatr` a ferestrelor, la profilul
u[ilor, chenarele cu baghete [i arce în acolad`. Ornamenta]iile
sunt din cele mai variate: ni[e adânci cu arcade fasciculate conform
modelelor orientale, colonete ca ale bisericilor ruse[ti, vase persane
din care se ridic` ramuri înflorite, motive geometrice întâlnite [i
în Georgia [i Armenia. Paramentul împ`r]it de o centur` în form`
de sfoar` r`sucit` este încadrat` de dou` benzi de marmur`
decorate în stil renascentist sau baroc. Pictura a fost realiz` de
cei mai vesti]i me[teri: Sidov Pospeev, Iacob Gavrilov, împreun`
cu pictorii moldoveni Nicolae Zugravu cel Batrân [i {tefan.

La „Trei Ierarhi” au fost aduse, în iunie
1641, moa[tele Sfintei Parascheva,
trimise de Patriarhia [i
Sinodul de la Constantinopol
La „Trei Ierarhi” au fost aduse, în iunie 1641, moa[tele Sfintei
Parascheva, trimise de Patriarhia [i Sinodul de la Constantinopol.
Jefuit` [i ars` de n`v`litorii din Est (1650) [i din Nord (1686),
zguduit` de cutremure (1711, 1781, 1795, 1802), aceasta va fi
restaurat` între anii 1882-1887 (arhitectura), iar pictura [i amenajarea
interiorului a durat pân` în anul 1898. Al`turi de ctitori, la „Trei
Ierarhi” este depus c`rturarul voievod pribeag Dimitrie Cantemir

(1710-1711) [i primul domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza
(1859-1866). În curtea Bisericii a fost construit` o m`n`stire din
care azi se mai poate vedea cl`direa cu Sala Gotic`, vechea
„Schola Basiliana”, m`rturie a bog`]iei vie]ii culturale din acea
epoc`. Aici a ap`rut prima lucrare tip`rit` (în greac`) din Moldova
[i celebra „Cazanie” a Mitropolitului Varlaam. Cu ocazia lucr`rilor
de restaurare datorate arhitectului André Lecomte du Nouy între
anii 1882-1890, „Trei Ierarhi” [i-a v`zut distrus` pictura interioar`
original`. M`n`stirea „Trei Ierarhi” are aproape patru secole.

Jefuit` [i ars` de nav`litori din est (1650)
[i din nord (1686), zguduit` de
cutremure (1711, 1781, 1795, 1802)
Jefuit` [i ars` de nav`litori din est (1650) [i din nord (1686),
zguduit` de cutremure (1711, 1781, 1795, 1802), biserica va a[tepta
ridicarea din umilin]` pân` dup` R`zboiul de Independen]` (1877).
Majoritatea elementelor ambian]ei interioare, lucrate între 18891890 la Viena [i Paris, au fost donate de Regele Carol I [i Regina
Elisabeta. Scaunele domne[ti [i arhiere[ti, pupitrele etc. din bronz
aurit cu inser]ii de email [i filde[ înlocuiesc piesele de alt`dat`
sculptate în esen]e de lemn exotic la Istanbul. Tot din bronz aurit
sunt [i candelabrele actuale, înfrumuse]ate cu ou` de stru] [i
care înlocuiesc pe cele precedente, din argint, disp`rute înainte
de restaurare. S-a p`strat structura exterioar` datorit` c`reia
m`n`stirea este unic` în cadrul arhitecturii ecleziastice române[ti.
O magnific` broderie de piatr` îmbrac` în întregime zidurile
bisericii. Este vorba de blocuri de piatr` sculptate unul câte unul
cu o minu]iozitate perfect`, într-o asociere de stiluri complet
diferite, sudate ulterior între ele cu plumb topit. Acest stil care
împrumut` elemente caucaziene, bizantine, gotice, baroce, ar fi
riscat în alte condi]ii s` conduc` la un e[ec din punct de vedere
artistic, îns` la Trei Ierarhi s-a concretizat într-o capodoper`.

Aici sunt depuse osemintele familiei
ctitorului [i ale domnitorilor Dimitrie
Cantemir [i Alexandru Ioan Cuza
Ornamentele exterioare, care acoper` edificiul în întregime [i
care au fost ini]ial aurite, combin` elemente turce[ti, arabe,
georgiene, armene [i persane cu motive arhitecturale române[ti
într-o superb` dantel`rie în piatr`. Pot fi num`rate peste treizeci
CONTABIL cu/fără experiență:
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
de registre de motive decorative, care nu se repet`, acestea
Candidatul ideal:
împodobind biserica de la temelie [i pân` în vârful turlelor. Vaze
INGINERI cu/fără experiență:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
persane, încadrate între coloanele de tip rusesc, discuri solare,
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word,
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
asem`n`toare celor sculptate pe por]ile maramure[ene, motive
Excel)
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
florale exotice, simboluri mistice universale se împletesc într-o
des`vâr[it` armonie cu elemente inspirate din sculptura româneasc`
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
tradi]ional`, din broderiile populare [i din crest`turile în lemn.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă,
INFORMATICĂ APLICATĂ
În pere]ii laterali ai pronaosului se afl` patru morminte, câte dou`
dornică de a învăța
pe fiecare parte, s`pate sub form` de ni[e bolti]e. Aici sunt depuse
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul
MUNCITORI CALIFICAȚI:
osemintele familiei ctitorului [i ale domnitorilor Dimitrie Cantemir
de muncă
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
[i Alexandru Ioan Cuza. Mormintele sunt acoperite cu lespezi
Descrierea jobului:
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
masive de marmur` neagr` ornat`. Inclusiv moa[tele Sfintei
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Cuvioase Parascheva, d`ruite Domnitorului Vasile Lupu ca r`splat`
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
Diverse verificări și raportări
pentru ajutorul generos pe care acesta îl oferise Patriarhiei
Beneficii:
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării
Ecumenice, au fost aduse de la Constantinopol [i a[ezate într-o
în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
ni[` special zidit`.
Pachet salarial motivant
Valentin HU}ANU
Relații la telefon: 0744 275 627
Relații la telefon: 0744 275 627
valentin.hutanu@bzi.ro
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Poluare zero `n
municipiu, `n luna iulie
2021. Se men]ine `n
continuare tendin]a de
sc\dere a dep\[irilor la
indicatorul PM10, care
arat\ calitatea aerului
Potrivit datelor Agen]iei pentru Protec]ia Mediului (APM)
Ia[i, \n luna iulie 2021, \n municipiu nu s-a \nregistrat niciun
episod de poluare. Doar \n jude], \n sta]ia de monitorizare a
calit`]ii aerului de la Bosia-Ungheni, au fost 9 dep`[iri la
indicatorul PM10. Principalele cauze ale dep`[irilor sunt traficul
[i lucr`rile la drumul din apropierea sta]iei de monitorizare
a calit`]ii aerului. Potrivit speciali[tilor de mediu, poluarea din
Ia[i, \n luna iulie 2021, se men]ine sc`zut`, comparativ cu
aceea[i perioad` a anului 2020. „Nu avem nicio dep`[ire la
indicatorul PM10 \n municipiul Ia[i. De cele mai multe ori
erau dep`[iri la sta]ia de trafic 1- Podu de Piatr`, \ns` luna
aceasta nu a fost niciuna. |n mediul rural, la sta]ia BosiaUngheni au fost \nregistrate 9 dep`[iri”, sus]ine Galea Temneanu,
director al APM Ia[i. Potrivit speciali[tilor de mediu, se
men]ine tendin]a de sc`dere a polu`rii.

Poluarea din Ia[i s-a redus
la jum`tate în ultimii 4 ani,
potrivit speciali[tilor de mediu
Mai pu]ine dep`[iri au fost [i \n luna iunie 2021 comparativ
cu aceea[i lun` din 2020. |n luna precedent` au fost înregistrate
doar 7 dep`[iri ale indicatorului PM10, fa]` de cele 28 de
dep`[iri din iunie 2020. Poluarea din Ia[i s-a redus la jum`tate
începând cu anul 2018, pân` în prezent. Traficul r`mâne în
continuare principalul factor al polu`rii. De aceea trebuie
aplicate unele m`suri, de c`tre autorit`]ile locale, pentru ca
Ia[ul s` nu ajung` din nou pe „lista neagr`” a celor mai
poluate ora[e din ]ar`. |n anul 2018 au fost înregistrate peste
200 de dep`[iri ale indicatorului PM10, care arat` calitatea
aerului din Ia[i, iar în 2021 acestea au ajuns la un num`r de
87. |n sta]ia de trafic din Podu de Piatr` sunt cele mai multe
probleme privind calitatea aerului, unde s-au înregistrat cele
mai multe dep`[iri ale PM10 în ultimii ani. Numai \n acest
an au fost \nregistrate, \n aceast` sta]ie de monitorizare a
calit`]ii aerului, un num`r de 37 de dep`[iri.

Garda de Mediu Ia[i a amendat
firmele care au generat
episoade de poluare \n anul 2021
Limita admis` pentru indicatorul PM10 \n ceea ce prive[te
dep`[irile este de 50 de microni pe metrul cub. |n Ia[i sunt
amplasate 6 sta]ii de monitorizare a calit`]ii aerului, 3 \n
municipiu [i alte 3 \n comunele din jude]. Garda de Mediu
Ia[i, institu]ia care verific` dac` se respect` legisla]ia de
mediu, a aplicat amenzi în valoare de aproape un milion de
lei în acest an. Unele dintre acestea au fost date pentru
poluare. Comisarii de mediu din Ia[i au efectuat 440 de
controale, iar cele mai multe sanc]iuni au fost aplicate pentru
gestionarea necorespunz`toare a de[eurilor. De exemplu, dou`
ma[ini care transportau ilegal de[euri au fost confiscate [i au
fost sesizate organele de cercetare penal` pentru cele dou`
fapte care se \ncadreaz` la infrac]iuni, potrivit legisla]iei de
mediu.
Raluca COSTIN

Joi, 29 iulie

6

Apicultorii din Ia[i mai pot
solicita ajutoarele financiare
acordate `n Programul Na]ional
Apicol pân\ pe 2 august 2021.
Cererile se depun la APIA
Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) Ia[i
prime[te cererile de plat` pentru accesarea Programului Na]ional
Apicol (PNA) pân` la data de 2 august 2021 inclusiv, având în
vedere c` termenul limit` de 31 iulie 2021 este zi nelucr`toare.
Valoarea sprijinului financiar alocat anului 2021 pentru acest
program este \n valoare de 59 de milioane de lei. Apicultorii din
Ia[i au depus pân` \n prezent un num`r de 69 de cereri. Scopul
programului derulat \n perioada 2020 - 2022 este îmbun`t`]irea
produc]iei [i comercializ`rii produselor apicole prin acordarea
apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizicochimice care s` ateste calitatea mierii, dar [i pentru achizi]ionarea
de medicamente pentru tratarea varoozei [i nosemozei, boli specifice
albinelor. Cresc`torii din Ia[i mai pot achizi]iona, cu banii ob]inu]i
\n PNA, cutii noi în vederea reform`rii cutiilor uzate în urma
deplas`rii acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de
propolis, usc`tor de polen, înc`lzitor miere, topitor de cear`,
m`tur`tor, echipament de protec]ie apicol.

Apicultorii din Ia[i pot ob]ine ajutoare
financiare \n Programul Na]ional
Apicol pân` pe 2 august 2021
De asemenea, apicultorii din Ia[i pot achizi]iona afum`tor,
dalt` apicol`, furculi]` pentru desc`p`cit, cu]it pentru desc`p`cit,
sit` filtrare miere, remorci/pavilioane apicole, mijloace f`r`
autopropulsie de înc`rcare - desc`rcare a stupilor în pastoral,
m`tci [i/sau familii de albine. Potrivit cresc`torilor de albine,
mierea din acest an va fi mai scump`. Produc`torii din jude]
spun c` au avut un an mai bun ca cel precedent, mai ales la
salcâm, \ns` chiar dac` este produc]ie, pre]urile sunt mai mari
\n anul 2021. „Va fi miere mai scump` [i s-a v`zut mai ales la
cea bio c` au crescut pre]urile din prim`var`. Mierea la salcâm
e 50 de lei kilogramul”, sus]ine Relu Cojocar, produc`tor din
comuna Popricani, jude]ul Ia[i, care are 100 de stupi [i produce

miere bio cu atestat. Apicultorii din Ia[i au ob]inut anul trecut,
\n cadrul Programului Na]ional Apicol, subven]ii \n valoare de
100.000 de euro.
Num`rul apicultorilor din Ia[i care vor s` ob]in` atestatele
de produc`tori ecologici a crescut în ultimii ani. Ace[tia au depus
[i în anul 2021 documentele, la Direc]ia Agricol` Ia[i, iar dac`
vor îndeplini toate condi]iile pentru a ob]ine certificarea ecologic`,
vor putea s` vând` mierea de albine cu pre]uri mai mari. Pân`
în prezent, \n jude]ul Ia[i, a fost atestat` o suprafa]` cu 228.000
de hectare cu culturi agricole, fructe de p`dure, legume, lavand`,
dar [i ferme zootehnice sau apicole. Fermierii din Ia[i care vor
s` devin` produc`tori ecologici mai pot depune cererile la sediul
institu]iei. Cei care practic` acest tip de agricultur` trebuie s`
respecte reguli stricte privind tratamentele aplicate asupra culturilor.
Dac` nu respect` condi]iile impuse, risc` s` piard` certificarea
ecologic`, întrucât, în fiecare an, trebuie s` fac` o serie de analize
care s` dovedeasc` faptul c` s-au aplicat tratamente ecologice.
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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Accident rutier mortal, `n Ia[i!
{oferul a fugit de la locul
impactului devastator! A
abandonat ma[ina `n mijlocul
unui câmp
Un individ din jude]ul Ia[i a
fost pedepsit de judec`tori,
dup` producerea unui
accident rutier mortal.
Astfel, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i lau condamnat ieri pe
Constantin Ion`[escu la 3
ani de \nchisoare, cu
suspendare, pentru ucidere
din culp` [i p`r`sirea
locului accidentului
Un accident rutier mortal, care s-a
petrecut \ntr-o localitatea din jude]ul Ia[i,
a dus la pedepsirea [oferului! Ie[eanul a
fugit de la locul impactului, abandonându[i ma[ina \n mijlocul unui câmp. Chiar [i
a[a, conduc`torul auto a sc`pat de pu[c`rie.
Astfel, ieri, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat pe Constantin
Ion`[escu la 3 ani de \nchisoare, cu suspendare,
pentru ucidere din culp` [i p`r`sirea locului
accidentului. „Inculpatul va presta o munc`
neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe o
perioad` de 90 de zile lucr`toare, în cadrul
uneia dintre entit`]ile subordonate Consiliului
Local Erbiceni sau Prim`riei Erbiceni. Instan]a
ia act c` mo[tenitorii persoanei v`t`mate
Elena P. nu s-au constituit p`r]i civile în
cauz`”, au precizat ieri judec`torii ie[eni.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Constantin
Ion`[escu, acuzat c` a
fugit de la locul impactului
Procesul ie[eanului Constantin Ion`[escu
a \nceput pe 27 ianuarie 2021. Procurorii

din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i l-au trimis \n judecat` sub acuza]iile
de ucidere din culp` [i p`r`sirea locului
accidentului. Asta, dup` ce ie[eanul a fost
re]inut, arestat preventiv [i arestat la domiciliu
\n perioada 15 decembrie 2020 - 17 martie
2021. Conform anchetatorilor, pe 14 decembrie
2020, [oferul a comis un accident rutier
mortal \n localitatea Le]cani. Autorit`]ile au
fost alertate de martori cu privire la
producerea impactului. Oamenii legii care
s-au deplasat la fa]a locului nu l-au mai
g`sit pe [ofer. Poli]i[tii au precizat c`, de[i
ie[eanul avea permis de conducere [i nu
se afla sub influen]a b`uturilor alcoolice,
el [i-a abandonat autoturismul pe câmp [i
a fugit. În diminea]a zilei respective, o
femeie a murit în urma producerii unui
accident în localitatea ie[ean` Le]cani. {oferul
care conducea un vehicul marca Mitsubishi
a lovit-o din plin. Imediat dup` ce a coborât
din vehicul, individul a v`zut-o pe femeie
întins` pe carosabil, incon[tient`, pentru
ca, mai apoi, s` se fac` nev`zut. Martorii
au fost cei care au sunat la num`rul unic
de urgen]` 112. Din p`cate, echipajul medical
care a ajuns la fa]a locului nu a mai putut
face nimic pentru femeie.

{oferul, identificat
dup` accidentul
rutier de la Le]cani
Anchetatorii ie[eni l-au c`utat ore \ntregi
pe individul care a produs impactul devastator.
Ace[tia au constatat c` autoturismul implicat
\n accidentul rutier a fost abandonat de
[ofer pe un câmp aflat la câ]iva kilometri
distan]`.
„În urma cercet`rilor, poli]i[tii au g`sit
autovehiculul care a fost implicat în accident,
pe un teren viran, în extravilanul localit`]ii
Breazu. A fost identificat [i suspectul care
a condus autoturismul, un b`rbat de 34 de
ani, care a fost dus la audieri la sediul
Poli]iei Rutiere”, au ad`ugat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i.
Astfel, oamenii legii au ajuns la Constantin
Ion`[escu. La audieri, acesta a sus]inut c`
a plecat din cauza faptului c` s-a speriat
de ceea ce s-a \ntâmplat. B`rbatul din
localitatea ie[ean` Erbiceni a fost re]inut
pentru 24 de ore, iar, a doua zi, a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile, sub
acuza]iile amintite.

Elevii din comuna
Vl\deni vor primi tablete
pentru desf\[urarea
orelor on-line!
Contractul are o valoare
de 280.000 de euro
Noi achizi]ii sunt anun]ate \n comuna Vl`deni, jude]ul Ia[i.
Pe data de 30.08.2021, Prim`ria din localitate organizeaz` o
licita]ie privind furnizarea mai multor echipamente necesare
pentru desf`[urarea orelor on-line. Echipamentele vor ajunge
la unit`]ile [colare din localitate. Valoarea estimat` a contractului
este de 1.398.853 de lei, f`r` TVA, aproape 280.000 de euro.
Comisia de evaluare va alege oferta furnizorilor cu pre]ul cel
mai mic. „UAT Comuna Vl`deni, prin realizarea inves]iilor
prev`zute \n prezentul proiect, contribuie la consolidarea
capacit`]ii de reac]ie la criza de s`n`tate public` [i la asigurarea
accesului elevilor la procesul de \nv`]are \n mediul on-line,
prin dotarea cu echipamente mobile hardware TIC, respectiv
tablete [i echipamente/dispozitive electronice pentru uz [colar
cu acces la internet [i sistem de management pentru dispozitive,
astfel \ncât orele de preg`tire din timpul activit`]ilor didactice
s` se poat` desf`[ura on-line, evitându-se contactul direct al
elevilor cu profesorii [i cu ceilal]i elevi”, se arat` \n caietul
de sarcini. La \nceputul lunii mai 2021 au fost stabilite scenariile
pentru sus]inerea orelor \n \nv`]`mântul preuniversitar.

Trei unit`]i [colare vor primi
echipamentele promise
\n cadrul proiectului
Echipamentele vor ajunge La liceul Tehnologic Vl`deni,
{coala Bor[a [i {coala Bro[teni. Conform necesarului, vor fi
furnizate 708 tablete, 52 de laptopuri pentru cadrele diactice,
24 de table interactive, 34 de camere web pentru videoconferin]e
[i 34 de routere wireless. „Profesorii vor dispune de laptopuri
care vor putea fi folosite \n planificarea [i programarea
activit`]ilor, dar [i pentru predarea lec]iilor \n format on-line.
Astfel, cu ajutorul laptopului [i a camerei de videoconferin]`
se asigur` condi]ii optime pentru desf`[urarea orelor de curs.
Tabla interactiv` este un instrument de \nv`]are foarte util,
\n esen]` permite afi[area computerului. Deci, tot ce este pe
computer poate fi afi[at [i pe tabl`. Aceasta permite de
asemenea ad`ugarea unui comentariu, desenarea, sublinierea
sau eviden]ierea informa]iilor importante, realizarea de prezent`ri,
demonstra]ii, construirea modelelor, dar [i salvarea unui fi[ier
cu lec]iile predate - ceea ce presupune o implicare activ` a
elevilor”, se mai arat` \n descrierea procedurii. Finan]area
este asigurat` prin programe europene.

|n alte comune s-a alocat
suma de 500.000 de euro

Ciprian NEDELCU

Nu \n ultimul rând, [i Prim`ria comunei Ciurea, jude]ul
Ia[i, cump`r` tablete pentru desf`[urarea orelor de curs online \n \nv`]`mântul preuniversitar. Recent, autoritatea contractant`
a lansat licita]ia pentru achizi]ia echipamentelor. Valoarea
estimat` a contractului este de 2.200.257 de lei, f`r` TVA,
aproape 500.000 de euro. Pe lista cu echipamente se afl`
1.361 de tablete, 115 laptopuri, 61 de camere web [i 10 tablete
interactive. Va fi asigurat` [i conexiunea la internet. |n cadrul
programului, vor fi dota]i cu echipamente [i 115 profesori din
comun`. Nu mai pu]in de 12 oferte au fost depuse \n cadrul
procedurii. |n comuna Ciurea sunt \nregistra]i 1.361 de elevi
\n \nv`]`mântul preuniversitar. La \nceputul lunii mai 2021 au
fost stabilite scenariile pentru sus]inerea orelor \n \nv`]`mântul
preuniversitar.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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A mers la un miting pentru a-l sus]ine pe
Liviu Dragnea [i a ajuns la spital! Ie[eanul
s-a trezit cu pumni `n gur\, `n centrul
ora[ului. Studentul care l-a agresat nu s-a
a[teptat la acest final
Un student ie[ean s-a ales cu
o pedeaps` din partea
judec`torilor, dup` ce ar fi
agresat un participant la
mitingul PSD din 2019.
Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au
condamnat recent pe Daniel
Imbrea la 10 luni de
\nchisoare, cu amânare, pentru
lovire sau alte violen]e.
Scandalul ar fi avut loc \n
timpul mitingului de sus]inere
a fostului lider al PSD, Liviu
Dragnea
Un b`rbat din Ia[i a mers la un miting pentru
a-l sus]ine pe Liviu Dragnea [i a ajuns la spital!
Ie[eanul s-a trezit cu un pumn \n gur`, \n centrul
ora[ului. |n urma incidentului, agresorul a fost
identificat, iar, acum, a venit „nota de plat`”
pentru acesta. Astfel, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat recent pe Daniel
Imbrea (22 de ani) la 10 luni de \nchisoare, cu
amânarea aplic`rii pedepsei, pentru lovire sau alte
violen]e.
„Instan]a \i impune inculpatului s` presteze
o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe
o perioad` de 40 de zile, în cadrul unei institu]ii
publice aflate în subordinea Consiliului Local sau
al Prim`riei ora[ului Podu Iloaiei, având ca obiect
de activitate fie prestarea de servicii de utilit`]i
publice, fie prestarea de servicii de asisten]`
social`. Instan]a admite în parte ac]iunea exercitat`

de c`tre partea civil` Valentin A. |l oblig` pe
inculpatul Daniel Imbrea s` \i pl`teasc` p`r]ii
civile suma de 5.000 de lei, cu titlu de daune
morale, [i suma de 100 de lei, cu titlu de daune
materiale. Respinge ca neîntemeiate celelalte
preten]ii civile formulate”, au afirmat judec`torii
ie[eni. Sentin]a nu este definitiv`, aceasta putând
fi contestat`.

Studentul Daniel Imbrea,
acuzat c` a lovit un participant
la mitingul pro-Dragnea
Procesul studentului ie[ean Daniel Imbrea a
\nceput pe data de 27 iulie 2020. Procurorii din
cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i
l-au trimis \n judecat` sub acuza]ia de lovire sau
alte violen]e. „Pe 9 mai 2019, la ora 15:30, în
timp ce inculpatul se afla în Pia]a Unirii, din
municipiul Ia[i, pe fondul unui conflict spontan,
l-a lovit cu pumnul în fa]` pe numitul Valentin
A., provocându-i leziuni care au necesitat pentru
vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale”, au afirmat
anchetatorii ie[eni. |n ziua respectiv`, la ora 13:00,
Valentin A., împreun` cu fiica sa, a mers în Pia]a
Unirii, pentru a participa la mitingul PSD. În jurul
orei 15:30, ace[tia se aflau pe o banc`, \n zona
Pizzeriei Romeo & Julieta, [i a[teptau o comand`
de pizza. „La un moment dat, de ace[tia s-au
apropiat doi indivizi, identifica]i ulterior, care au
început s`-i repro[eze fetei participarea sa la
mitingul PSD, filmându-i în acela[i timp [i cu
telefonul mobil. Deranjat de atitudinea celor doi,
Valentin A. s-a ridicat de pe banc` [i le-a cerut
acestora s` plece. V`zând c` inculpatul [i prietenul
s`u nu dau curs solicit`rii, persoana v`t`mat` ia f`cut semn fiicei sale s` plece de acolo, îns`,

în acel moment, inculpatul i-a aplicat acestuia o
lovitur` cu pumnul în zona fe]ei. Imediat, Valentin
A. l-a prins de mâni pe inculpat, pentru a-l
împiedica pe acesta s` îl mai loveasc`. Atunci,
inculpatul a strigat dup` ajutor la amicul s`u,
care, f`r` a-l lovi, l-a tras de mâini pe Valentin
A. Profitând de moment, inculpatul s-a eliberat
din strânsoarea victimei, dup` care i-a mai aplicat
acesteia o lovitur` în zona fe]ei, apoi fugind.
Victima a pornit în urm`rirea agresorului, îns`,
din cauza st`rii în care se afla, a c`zut la p`mânt”,
au mai spus procurorii.

Victima a ajuns la spital cu
diferite leziuni. Suspectul:
„Am fost provocat!”
La scurt timp de la incident, victima a ajuns
la Spitalul „Sfântul Spiridon”, din Ia[i. Medicii au

constatat c` ie[eanul \n vârst` de peste 50 de
ani avea excoria]ii, echimoze [i tumefac]ii, leziuni
care au putut fi produse prin lovire cu mijloace
contondente, urmate de c`dere, ce necesit` 4-5
zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Ulterior,
b`rbatul a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie
„Prof. dr. Nicolae Oblu”, din Ia[i. De asemenea,
jandarmii care supravegheau desf`[urarea mitingului
PSD pro-Liviu Dragnea l-au prins la scurt timp
pe agresor. La audieri, tân`rul din localitatea
Podu Iloaiei a recunoscut c` l-a lovit pe b`rbat,
dar a sus]inut c` a fost provocat. „Am reac]ionat
astfel pentru c` am avut convingerea c` el m`
va lovi. De asemenea, prima mea reac]ie a venit
ca urmare a tulbur`rii provocate de cuvintele de
nedescris, jignitoare la adresa mea [i a familiei
mele, fiind scuipat cu r`utate”, a subliniat studentul
\n fa]a magistra]ilor ie[eni.
Ciprian NEDELCU

Pre] astronomic cerut de patronii unei case de amanet din Ia[i pentru o vil\
de lux! Interiorul imobilului din cartierul T\t\ra[i este f\cut cu finisaje
extravagante. Afaceristul Alin Lunca[u a fost prins de poli]i[ti c\ a luat mit\
O vil` de lux are un pre] de
vânzare ame]itor. Este ascuns`
printre copaci, de[i se afl` foarte
aproape de str`zile intens
circulate din cartierul T`t`ra[i.
Alin Lunca[u, proprietarul
imobilului, a avut probleme cu
legea \n urm` cu 23 de ani. Nu a
putut fi contactat pentru a oferi
detalii despre vânzare
O proprietate din municipiul Ia[i este scoas`
la vânzare de afaceri[tii Krisztina [i Alin Liviu
Lunca[u, patronii caselor de amanet Lak Diamond.
Vila este situat` \n cartierul T`t`ra[i, pe strada
Ion Creang`, \n imediata vecin`tate a Ateneului
Ia[i. A atras aten]ia pre]ul piperat pe care \l cer
cei doi proprietari. Asta, \n contextul \n care la
câ]iva metri este anun]at un proiect imobiliar de
propor]ii. Pre]ul cerut este de... 1.800.000 de euro,
pentru vila cu regimul de \n`l]ime D+P+E, terenul
de aproape 1.000 de metri p`tra]i, plus o cl`dire
de 110 metri p`tra]i cu regimul Parter, care
flancheaz` vila din planul secund. |n cl`direa de

la strad` func]ioneaz` o cas` de amanet [i un
magazin second-hand, ambele afaceri fiind de]inute
de so]ii Lunca[u. Alin Lunca[u a fost implicat
\ntr-un scandal petrecut \n urm` cu 23 de ani,
când avea vârsta de 27 de ani. B`rbatul a fost
cercetat pentru infrac]iunea de trafic de influen]`.
I-a promis unui partener de afaceri c` poate
influen]a o licita]ie organizat` pentru vânzarea
unui spa]iu comercial, dar doar contra sumei de
5.000 de dolari. Mai mult, s-ar fi retras [i din
competi]ie ca s`-i fac` loc. |n final, a fost denun]at
la Poli]ie, moment \n care s-a organizat un flagrant.
Alin Lunca[u a fost prins cu banii marca]i, dar
nu s-a dispus m`sura de arestare. |n trecut,
afaceristul activa \n zona gangului de la fostul
magazin Moldova, unde de]inea o cas` de amanet.
Dup` Revolu]ie, zona era \mpânzit` de „valuti[ti”
care schimbau dolari la negru.

o buc`t`rie, un living [i mai multe spa]ii de
de depozitare. Suprafa]a util` a cl`dirii este
de aproximativ 500 de metri p`tra]i. „Tâmpl`ria
este din PVC, de asemenea dubl`, cu triplan cu
camer` de 20 cm de aer, dublat` de \nc` un
triplan. Toate aceste demersuri [i investi]ii au
fost realizate pentru a oferi un confort maxim \n
condi]iile \n care loca]ia este \ntr-un punct extrem
de circulat al ora[ului. Acoperi[ul este unul cu
totul [i cu totul spectaculos, fiind realizat de o
echip` de speciali[ti având o bogat` expertiz`
interna]ional`, \mpreun` cu ]igl` import Italia.
Lucr`rile au avut loc \n anul 2017. Treptele
exterioare sunt din granit poros. Din punct de
vedere protec]ie solar`, exist` multiple rulouri [i
jaluzele orizontale din aluminiu pe baz` de
telecomand`”, sunt câteva detalii care descriu
proprietatea. |n aceast` perioad`, este scoas` la
vânzare [i vila de pe S`r`rie a regretatului medic
Florin Topoliceanu, fost profesor la Universitatea
Vila lui Alin Lunca[u are cinci
de Medicin` [i Farmacie (UMF) „Gr.T. Popa”.
dormitoare generoase
Cl`direa este prezent` pe lista monumentelor
Conform descrierii imobilului scos la vânzare, istorice [i se afl` \ntr-o stare destul de avansat`
vila este compus` din cinci dormitoare, trei b`i, de degradare.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Casa de amanet produce anual
suma de 100.000 de euro
So]i Lunca[u de]in p`r]i sociale egale \n
societatea Lak Diamond IFN SRL, care administreaz`
casele de amanet. |n 2020, cifra de afaceri a
societ`]ii a fost de 557.673 de lei, adic` 100.000
de euro, profit de 276.411 lei, datorii de 208.554
lei, cu un num`r de cinci angaja]i. |n ceea ce
prive[te afacerea cu magazinele second-hand,
acestea sunt administrate prin societatea Lak
Trade SRL. |n 2020, au avut vânz`ri de 80.562
lei, profit de 67.583 lei, datorii de 88.188 lei, f`r`
angaja]i. Reporterii „BZI” au \ncercat s` ia leg`tura
cu so]ii Lunca[u, dar ace[tia nu au putut fi
contacta]i la magazinul din T`t`ra[i. Un angajat
a precizat c` afaceristul nu se afl` \n localitate
Surse „BZI” arat` c` Alin Lunca[u s-ar fi mutat
\n Cluj, iar acum \ncearc` s` lichideze toate
afacerile [i propriet`]ile din Ia[i. La un moment
dat, a fost scoas` la vânzare alt` proprietate de
lux din Ia[i, ce apar]ine lui Ioan Pâr`u, patronul
Totalgaz Industrie. Vânzarea este for]at`, fiind
organizat` de executorii judec`tore[ti.
Ciprian BOARU
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Pârjol `n lumea afaceri[tilor din Ia[i!
{mecherii `nghit toat\ pia]a de
cre[tere a animalelor. Revolt\ f\r\
precedent `n rândul fermierilor:
ıDistrug to]i ]\ranii care vând `n pie]e‰

Fermierii din Ia[i sus]in c` subven]ia
acordat` anul acesta este o b`taie de joc
la adresa cresc`torilor de bovine.
Cresc`torii vor s` renun]e la fermele cu
bovine [i se apuc` de afaceri \n alte
domenii. Efectivul de bovine din Ia[i s-a
redus drastic \n ultimii 10 ani [i \n
continuare fermierii renun]` la cre[terea
animalelor
Fermierii din Ia[i sunt dispera]i c`, anul acesta, ajutorul na]ional
tranzitoriu, subven]ia acordat` de APIA, este \n valoare de 5 lei
pe cap de animal. Cresc`torii de bovine spun c` \nchid fermele
[i se apuc` de afaceri \n alte domenii. Ace[tia sus]in c` banii pe
care trebuie s`-i primeasc` sunt o b`taie de joc la adresa ]`ranilor
cinsti]i care de anul trecut au renun]at la efectivele de animale.
Ace[tia nu pot s` mai creasc` bovine \n condi]iile \n care nu sunt
sus]inu]i deloc de autorit`]i [i Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale (MADR). „E un dezastru \n agricultura [i zootehnia din
România. Nu a existat \n istoria de dup` Revolu]ie o situa]ie a[a
grav` cum e acum. S` primim 5 lei subven]ie pe cap de animal
este o umilin]`, o b`taie de joc! Nu [tiu cum Uniunea European`
vrea s` \ncurajeze tinerii s` se \ntoarc` \n România [i s` deschid`
ferme dac` subven]ia la bovin` e 5 lei! Pe vremea ministrului
Daea (n.r.- Petre Daea) s-au dat 300 de lei pe cap de animal. Nu
[tiu ce calcule au f`cut guvernan]ii acum, dar v` spun c` nu ne
scoatem nici m`car litrul de motorin` cheltuit pentru hrana
animalului, care e 6 lei. Subven]ia acordat` anul acesta este 1 kg
de fân pentru o vac`. Atât asigur` guvernan]ii”, sus]ine Mihai
Mihalache, fermier din comuna Schitu-Duca.

s` \ncurajeze fermierii cu legi. Nu s-a \ntâmplat nimic. Fac apel
la parlamentarii PSD din Ia[i s` fac` amendamente, s`-i sprijine
pe fermierii mici, s` mergem \n audien]` la Bruxelles. |i \ntreb
pe cei de la Bruxelles: atât merit` un fermier din România, 5 lei
pe bovin`?”, mai spune Mihai Mihalache, fermier din Ia[i. Deputatul
de Ia[i, Alexandru Kocsis, sus]ine c` este dispus s` discute cu
fermierii pentru a g`si solu]ii. „Eu nu sunt \n comisia de specialitate
din agricultur`, dar sunt dispus s` m` \ntâlnesc cu fermieri, s`
intermediez o discu]ie cu speciali[tii din domeniul agricol. Pân`
acum nimeni nu mi-a solicitat ajutorul, dar pot s` discut cu fermierii
despre situa]iile cu care se confrunt`, dar [i ce m`suri ce pot fi
aplicate pentru ca \n România s` avem o agricultur` competitiv`”,
sus]ine Alexandru Kocsis, deputat de Ia[i.

Cresc`torii de bovine din Ia[i vor s`
renun]e la cre[terea animalelor [i
se apuc` de afaceri \n alte domenii
Fermierul Mihai Mihalache, din Ia[i, mai spune c` nu se
dore[te ca micii fermieri s` produc` \n continuare, ci s` supravie]uiasc`
numai fermierii mari. „Ne spun s` mânc`m bio. Ce s` mânc`m,
de unde s` mânc`m, dac` distrug to]i ]`ranii care vând \n pie]e?
Acolo se vinde mâncare s`n`toas`, de la ]`ranii simpli. Nu de la
fermele mari. La pia]` merge lumea s` cumpere pentru c` [tie
c` sunt de calitate laptele [i brânza. V` spun c` au disp`rut 70
la sut` din vacile din România. Intereseaz` asta pe cineva? Anul
acesta au scos o nenorocire la ANARZ (n.r.- Agen]ia Na]ional`
pentru Ameliorare [i Reproduc]ie \n Zootehnie) cu \nscrierea
animalelor cu certificat ca s` iei 300 de euro pe animal. Au
nenorocit a[a ]`ranul român, cel cu ferm` mic`”, adaug` Mihai
Mihalache, fermier din Ia[i.

animal, iar acum e 5 lei. Suntem foarte pu]ini care mai au vaci
\n curte. Dac` mai suntem 3 oameni cu vaci aici, \n comun`. Nu
[tiu ce se va \ntâmpla, dar mergem \ntr-o direc]ie gre[it`. A[ fi
vrut s` m`resc efectivul, dar cu subven]ia asta m` gândesc s`
renun] de tot la cre[terea vacilor, s` m` apuc de altceva”, sus]ine
Teodor Ciobanu, fermier din Ia[i.

Mary Pan`, pre[edinte ACEBOP:
„Au mai r`mas doar
10-15 capete \n fiecare comun`”
Potrivit pre[edintelui Asocia]iei Cresc`torilor [i Exportatorilor
de Bovine, Ovine [i Porcine (ACEBOP) din România, Mary Pan`,
num`rul de efective de animale s-a redus mai ales \n sudul ]`rii,
\n ultimii ani. „E dezastru \n sudul ]`rii \n privin]a fermelor cu
bovine, pentru c` au mai r`mas doar 10-15 capete \n fiecare comun`.
Speran]ele noastre se \ndreapt` c`tre Moldova [i Transilvania \n
privin]a efectivelor din zootehnie. Noi am sus]inut mereu, prin
intermediul asocia]iei, c` [i fermierii cu meti[i trebuie s` ob]in`
subven]ii la fel de mari ca [i cele acordate celor care au rase
certificate. Astfel se sus]ine zootehnia româneasc`, cre[te [eptelul
românesc”, sus]ine Mary Pan`, pre[edintele Asocia]iei Cresc`torilor
[i Exportatorilor de Bovine, Ovine [i Porcine (ACEBOP) din
România. |n ultimii 10 ani s-a redus semnificativ efectivul de animale
din jude], respectiv cel de ovine, caprine, bovine sau suine.

Ia[ul are un efectiv de 60.000 de bovine,
extrem de pu]ine \n compara]ie
cu num`rul \nregistrat \n urm` cu 10 ani

Potrivit datelor statistice oferite de Direc]ia Sanitar Veterinar`
[i Pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Ia[i, cea mai mare sc`dere
se \nregistreaz` la efectivele de porcine, mai ales \n ultimii 3 ani,
perioad` \n care pesta porcin` african` a f`cut ravagii \n fermele
Mihai Mihalache, fermier din Ia[i:
din jude]. Astfel, dac` \n anul 2010 erau aproape 300.000 de porci
„Atât merit` un fermier
\n gospod`riile ie[enilor, \n anul 2020 au fost \nregistrate doar
din România, 5 lei pe bovin`?”
Num`rul de bovine din comuna Schitu Duca, din Ia[i, s-a 50.000 de capete. Statisticile arat` c` \n Ia[i mai sunt 60.000 de
Cresc`torul de bovine avea 100 de capete \n anul 2020, dar redus semnificativ \n ultimii 2 ani. Astfel, din cele 2.000 de capete bovine, extrem de pu]ine \n compara]ie cu efectivul de acum 10
a renun]at la jum`tate dintre ele din cauza ajutorului na]ional \nregistrate \n urm` cu 2 ani, au mai r`mas doar 250 de bovine. ani, când era \nregistrat \n jude] un efectiv de 160.000 de bovine.
tranzitoriu extrem de mic. „Le-am dat la abator, \n Boto[ani. Nu Unul dintre fermierii din comun` care \nc` se mai ocup` de Din cele 550.000 de ovine au mai r`mas 300.000, iar la caprine,
mai este rentabil s` le cre[tem. APIA (n.r.- Agen]ia Jude]ean` de cre[terea lor este Teodor Ciobanu, cresc`tor de bovine cu 25 de num`rul s-a redus \n ultimii 10 ani. Acum mai sunt \nregistrate
Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur`) a spus c` nu mai sunt bani capete. Acesta spune c` vrea s` renun]e la ferm`. „Când au \nceput la DSVSA Ia[i doar 50.000 de capete.
Raluca COSTIN
pentru noi. Trebuiau s` vin` \n Parlament politicienii, cu amendamente, s` se dea bani pentru vaci, subven]ia era 500 de lei pe cap de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

VÅNZåRI IMOBILIARE
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

PUBLICITATE

Joi, 29 iulie

12

MIC A PUB LIC ITATE
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;

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
Sofer, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL, Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Sofer autocamioane mare tonaj,
scoala profesionala permis
categ.be-ce-de , fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
SSpecialist in domeniul proiectarii
asistate pe calculator, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3

Stivuitorist, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Strungar , scoala
profesionala/curs calificare, fara
experienta precizata, DAS SRL,
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87

Tamplar, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tamplar manual, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja

Strungar universal, studii medii,
fara experienta precizata,
EXQUISITE SRL, Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Nr.14, Birou 10

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

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

Tamplar mecanic, calificare,
experienta 3 ani, ROMUS
TRADING & DEVELOPMENT
SRL, Rela]ii la: 0743139924;
mobila@office.romus.com, B-Dul
Chimiei Nr.14

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

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

Sudor, studii medi; cu experienta
min. 3 ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA, Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL,
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi

PIERDERI

U

Pierdut legitima]ie de
student pentru reducere
transport pe numele
Danila Cristina Elena, emis de
Universitatea de Medicina [i
Farmacie Grigore T. Popa din
Ia[i. Se declar` nul`.

Poli]ia Animalelor Ia[i [i-a intrat `n pâine!
Ie[eni, amenda]i din cauza condi]iilor
improprii `n care ]in câinii
|n ultimele zile, poli]i[tii ie[eni
au intervenit la mai multe
incidente, cele mai multe fiind
sesizate prin 112. Au fost
aplicate peste 200 de amenzi.
|n urma ac]iunilor [i
interven]iilor efectuate, au fost
sesizate peste 30 de
infrac]iuni. Au fost organizate
5 ac]iuni [i s-a intervenit la
117 incidente, dintre care 112
au fost sesizate prin 112

Poli]ia Animalelor [i-a intrat \n pâine! Mai
mul]i ie[eni au fost sanc]iona]i contraven]ional din
pricina condi]iilor improprii \n care ]in câinii.
Astfel, \n ultimele zile, poli]i[tii ie[eni au intervenit
la mai multe incidente, cele mai multe fiind sesizate
prin 112. Au fost date peste 200 de amenzi, iar
în urma ac]iunilor [i interven]iilor efectuate au
fost sesizate peste 30 de infrac]iuni. Au fost
organizate 5 ac]iuni [i s-a intervenit la 117 incidente,
dintre care 112 au fost sesizate prin num`rul unic
pentru apeluri de urgen]` 112. În urma activit`]ilor
au fost sesizate 32 de infrac]iuni. Totodat`, pentru
neregulile constatate, poli]i[tii au \ncheiat 208
procese verbale, în cuantum de 70.040 de lei.

Un ie[ean a fost amendat din
cauza condi]iilor \n
care ]inea 12 câini

A[adar, agen]ii din cadrul Biroului pentru
Protec]ia Animalelor Ia[i, ai Sec]iei VIII de Poli]ie
Rural` Le]cani [i ai Sec]iei I de Poli]ie Rural`
Ia[i au desf`[urat o ac]iune pentru verificarea
modului de respectare a m`surilor prev`zute în
materie de protec]ie a animalelor [i a obliga]iilor
legale ce le revin de]in`torilor de animale. „Un
de]in`tor a 12 exemplare din specia canin` a
fost sanc]ionat contraven]ional deoarece nu le-a
asigurat acestora un ad`post corespunz`tor [i
asisten]` medical` corespunz`toare, nu s-a preocupat
de sterilizarea animalelor [i nu a procedat la
microciparea [i înregistrarea exemplarelor canine
adulte”, au precizat ieri reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Ia[i.

Nou` patrupede, ]inute \n
condi]ii de mizerie
De asemenea, oamenii legii din Ia[i au
men]ionat c` un alt proprietar de câini a fost
sanc]ionat contraven]ional, din acela[i motiv.
Acesta are nou` patrupede. „Un alt de]in`tor a
nou` exemplare din specia canin` a fost sanc]ionat
contraven]ional deoarece nu le-a asigurat acestora
un ad`post corespunz`tor [i asisten]` medical`

corespunz`toare, nu s-a preocupat de sterilizarea
animalelor [i nu a procedat la microciparea [i
înregistrarea exemplarelor canine adulte”, au
\ncheiat rerezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Ia[i. Amintim c`, în urm` cu câteva
luni, Guvernul a aprobat, printr-o ordonan]` de
urgen]`, înfiin]area Poli]iei Animalelor. Acest
serviciu are structuri în toate jude]ele. Aproximativ
480 de angaja]i [i 90 de medici veterinari lucreaz`
în cadrul Poli]iei Animalelor, la nivel na]ional.
Totodat`, poli]i[tilor angaja]i în acest serviciu le
vor fi puse la dispozi]ie autoturisme pentru
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interven]ii. Agen]ii vor avea dreptul de a intra
pe o proprietate privat` f`r` a avea asupra lor
un mandat de la un judec`tor. Acest lucru va fi
posibil în cazul în care constat` c` un animal
se afl` în pericol. La Ia[i, aproape 30 de persoane
au concurat recent pentru un singur loc la Poli]ia
Animalelor. Aici au fost scoase la concurs [ase
posturi [i s-au înscris 175 de persoane, concuren]a
fiind uria[`. Exista [i o explica]ie, având în vedere
c` salariile sunt motivante [i pot ajunge pân` la
7.000 de lei.
Ciprian NEDELCU

15

SOCIAL

Joi, 29 iulie

Situa]ie dramatic\ `n jude]ul Ia[i! Num\rul
infect\rilor cu noua tulpin\ Delta cre[te
semnificativ, `n timp ce ie[enii fac raport\ri
false de vaccinare la intrarea `n ]ar\
Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP) a
confirmat 11 noi cazuri de infectare cu
Delta \n jude]ul Ia[i! Reprezentan]ii DSP
au cerut o situa]ie tuturor ie[enilor
\ntor[i din str`in`tate dup` ce mai
multe persoane au fost identificate c`
au prezentat documente false de
vaccinare la intrarea \n ]ar`

Alte 11 persoane au fost confirmate cu noua tulpin` Delta.
Marea majoritate a pacien]ilor sunt din zona Pa[cani. Din primele
informa]ii, ace[tia au revenit de curând \n România. Reprezentan]ii
Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i (DSP) vor s` fac` cercet`ri
pentru a identifica num`rul ie[enilor veni]i din str`in`tate, pentru
a ]ine situa]ia sub control, dup` ce num`rul infect`rilor a crescut
semnificativ. „Inciden]a a crescut semnificativ. Mar]i, 27 iulie 2021,
num`rul cazurilor din jude]ul nostru reprezenta cam 10 la sut`
din totalul cazurilor \nregistrate la nivel na]ional, ceea ce ne
\ngrijoreaz` foarte mult. Tot mar]i am primit confirmarea a 11
cazuri noi de infectare cu noua tulpin` Delta, dintre care [apte
sunt din zona Pa[cani. Toate cazurile care sunt internate \n sec]ia
de Anestezie [i Terapie Intensiv` sunt din zona Pa[cani. B`nuim
c` este vorba despre un grup mare de persoane care vin din
str`in`tate. Am cerut ieri s` se fac` o situa]ie cu num`rul
persoanelor venite din str`in`tate pe fiecare localitate \n parte,
considerând c` acesta este un factor de risc [i s` lu`m leg`tura
cu autorit`]ile din acele localit`]i. S` vedem cum proced`m, pentru
c` acolo trebuie s` vaccin`m mai mult decât \n alte p`r]i”, a
declarat Vasile Cepoi.

Zeci de ie[eni sunt suspec]i de falsificare
a certificatelor de vaccinare
Ieri, 28 iulie 2021, au fost identificate mai multe persoane
care s-au \ntors din str`in`tate cu documente care atestau c` sunt
vaccinate împotriva COVID-19 sau c` au trecut prin boal`,
susceptibile a fi false.
Poli]i[tii din cadrul IPJ Ia[i s-au sesizat \n acest caz [i au
deschis mai multe dosare penale. „Poli]i[tii din cadrul Inspectoratului

de Poli]ie Jude]ean Iasi s-au sesizat din oficiu, în cauz` fiind
întocmit dosar penal în care se continu` cercetarile, sub coordonarea
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i, sub aspectul savâr[irii
infrac]iunilor de fals material în înscrisuri oficiale [i uz de fals.
Ac]iunile continu` [i în perioada urm`toare”, au declarat reprezentan]ii
IPJ Ia[i. Ar fi zeci de cazuri \n care s-au identificat falsurile.
„Persoane care vin din str`in`tate, se pare c` au documente false,
care dovedesc fie vaccinarea, fie faptul c` au trecut prin boal`.
De exemplu, sunt persoane care aduc dovezi de vaccinare, dar
spun c` nu au mai fost \n România de 2 ani [i au fost vaccinate
\n România. Sunt [i cazuri \n care un grup mare de persoane
vin din zone diferite ale Angliei, dar care aduc dovada c` s-au
\mboln`vit cam \n acela[i interval de timp. Aceast` situa]ie ne
face s` credem c` marea majoritate a persoanelor care vin de
acolo nu sunt dispuse s` resptecte regulile de prevenire. Este
vorba de zeci de cazuri”, a declarat dr. Vasile Cepoi, directorul
DSP Ia[i.

Patru ie[eni sunt interna]i
\n stare foarte grav`
Num`rul pacien]ilor interna]i \n sec]ia de Anestezie [i Terapie
Intensiv` (ATI) a Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva”
a ajuns la patru.
To]i sunt \n stare grav`, iar medicii sunt \n alert`, dup` ce
num`rul acestora a crescut zilnic. Vârstele celor patru pacien]i
sunt cuprinse \ntre 49 [i 71 de ani. Trei dintre ace[tia provin
din zona Pa[cani a jude]ului Ia[i. Mar]i, 20 iulie 2021, a fost
declarat primul deces al unui pacient infectat cu tulpina Delta.
Victima a fost o femeie de 90 de ani internat` la Spitalul de Boli
Infec]ioase din Ia[i.
Ea a fost internat` pe 6 iulie 2021 [i s-a num`rat printre
primele persoane infectate din jude]. La internare, acesteia i-au
fost recoltate [i probe pentru test, ele ajungând la Bucure[ti pe
8 iulie 2021, dou` zile mai târziu.
B`trâna a murit pe 12 iulie 2021, iar rezultatele testelor care
au confirmat c` este infectat` cu noua tulpin` au ajuns pe 20
iulie 2021. Medicii au ridicat suspiciunea de infectare deoarece
fiul s`u se \ntorsese din str`in`tate [i prezenta simptome de
infectare. Rezultatul acestuia a fost negativ.
Andreea PåDURESCU
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R\sturnare de situa]ie `n cazul
mezzosopranei Maria Macsim Nicoar\!

Bursa bârfelor

Dram` \n spetalul Harcadia! Iat` de ce
fug medicii de afacerea familionului!
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu ni[te
chestiuni din lumea medical` de prin târg. Ei, cam mult spus
„lumea medical`”, pentru c`, de data aiasta, este vorba despre
famiglia Futerman, `ia care au lan]ul Harcadia. Cic`, de la o
vreme \ncoace, pentru `[tia e cam nasol s` mai g`seasc`
medici buni [i s-au cam \nmul]it plângerile la adresa serviciilor
lor. P`i, una e c` nu pl`tesc bine medicii [i oamenii cam evit`
s` vin` la ei s` lucreze, iar a doua e c` au numai personal
din `sta tân`r, abia ie[it de la umefeu [i care caut` s` se
afirme. Cic` la Harcadia se merge acuma pentru condi]iile de
acolo, c`-s ca la hotel [i asta \i mai ]ine. Unde mai pui c` [i
o na[tere cost` la ei vreo 60 de bulioane, adic` o c`ru]` de
lovele. Afacerea lui Futerman a cam \nceput s` scâr]ie, iar
treaba e cam serioas` de o vreme \ncoace. Numai c` familionul
condus de D`nu] nu vede asta [i continu` s` fie zgârciobani
de-a dreptul.

Primarul [i-a g`sit sf`tuitor de tain`.
A tunat [i i-a adunat pe junii politicii
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o alt`
chestiune de pe la noi. De data asta e vorba de doi b`je]i
veseli [i pluseri[ti, ajun[i \ntâmpl`tor pe cai mari [i cu chef
de ambi]ii. V` povesteau babetele despre subprefeciul Fane
Târtase, care se viseaz` deportat din mandatul urm`tor. De
data asta, babetele v` mai zic una despre acest june obosit al
politicii ie[ene care a ajuns sf`tuitorul de tain` al altui gogâld`u
care s-a trezit peste noapte cu func]ie mare. Cic` Fane Târtase
\l sf`tuie[te pe Cipiric` Grosieru, vânz`torul `la de parchet
laminat, ajuns bremare la Redioaia. Cipiric` e banan` total pe
func]ie, c` s`racul are nevoie de sfaturi pentru post`ri pe
feisbuc, pentru proiecte de hot`râre [i alte chestii de astea.
{i a[a a ajuns la Fane Târtase, altul care nu [tie pe ce lume
e, dar care a prins ceva mai mult tupeu. C` doar asta face
toat` ziua \n prefeciur`, st` \n birou [i coace planuri politice.

{i-a tras conac din banii de pe combina]ii
lâng` drumul european
La finalul rubricu]ei de ast`zi, babetele v` povestesc [i una
despre un endivid care a f`cut lovele multe cu asfalt`rile de
pe la noi. Ei bine, Joan Erchimoav` a ajuns ca, dup` ce a
pus ban pe ban, s` \nceap` [i el s` ridice o m`g`oaie \n zona
localit`]ii B`l]ate de lâng` Târgu Mi[to. Ditamai c`soiul lipit
de hotelul cu coroane a fost f`cut cu sudoarea frun]ii `lora
care au asfaltat, c` el nu a f`cut decât s` \ncaseze banii din
combina]ii. La câte zeci de meleoane de euroi a luat numai
\n vremea lui Ar`g`zel Pompa, nu e de mirare c` \[i permite
un conac din `la. La cum \i ies combina]iile [i acuma, mâinepoimâine o s` ridice [i o gr`din` zoologic` lâng` conacul `la.

So]ul acesteia a dat `n
judecat\ dou\ spitale din
Ia[i! Pianistul Codrin Nicoar\
vrea documentele medicale
ale artistei r\posate

Pianistul Codrin Constantin Nicoar` a dat
\n judecat` Spitalul Clinic de Recuperare
[i Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr.
Nicolae Oblu”, din Ia[i. Acesta le solicit`
magistra]ilor din cadrul Judec`toriei Ia[i
s` oblige unit`]ile medicale s` \i elibereze
actele medicale ale r`posatei sale so]ii,
mezzosoprana Maria Macsim Nicoar`
Lovitur` de teatru, \n cazul mezzosopranei Maria Macsim
Nicoar`! So]ul acesteia a dat \n judecat` dou` spitale din municipiul
Ia[i! Potrivit unor surse, pianistul Codrin Nicoar` vrea documentele
medicale ale \ndr`gitei artiste. Cele dou` ac]iuni au fost depuse
la Judec`toria Ia[i pe data de 22 iulie 2021.
Conform acelora[i surse, Codrin Nicoar` le solicit` magistra]ilor
s` oblige cele dou` spitale din Ia[i s` \i elibereze actele medicale
ale mezzosopranei Maria Macsim Nicoar`. De asemenea, acesta
le mai cere judec`torilor s` oblige Spitalul Clinic de Recuperare

[i Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. Nicolae Oblu”, din Ia[i,
s` achite cheltuielile de judecat`. Acum, urmeaz` ca Judec`toria
Ia[i s` stabileasc` primele termene ale celor dou` procese. Ulterior,
magistra]ii vor asculta ce au de spus p`r]ile implicate, pentru a
putea lua decizii \n acest caz.

Codrin Nicoar`: „Nu pot s` v` spun acum!”
Contactat telefonic de reporterii cotidianului „Bun` Ziua Ia[i”,
pianistul Codrin Constantin Nicoar` a refuzat ieri s` comenteze
pe marginea subiectului. „Ce anume dori]i de la mine? Nu v`
pot spune acest lucru. Deocamdat`, nu v` pot spune acest lucru”,
a precizat ieri pianistul Codrin Nicoar`. Amintim c`, \n urm` cu
câteva luni, acesta a dat \n judecat` Spitalul Clinic de Recuperare.
Codrin Constantin Nicoar` a ac]ionat în instan]` unitatea medical`,
cerându-le magistra]ilor din cadrul Tribunalului Ia[i s` oblige
institu]ia s` îi elibereze actele medicale ale Mariei Macsim Nicoar`.
Acesta le-a solicitat, dar s-a lovit de un refuz categoric. Potrivit
legisla]iei în vigoare, actele medicale sunt confiden]iale [i nu pot
fi date decât pacientului. Pentru a primi astfel de documente,
orice alt` persoan` trebuie s` aib` o împuternicire din partea
pacientului respectiv. Ulterior, Codrin Nicoar` a renun]at la judecat`.

Pianistul din Ia[i, trimis
\n judecat` de procurori

În urm` cu câteva luni, anchetatorii ie[eni au dispus trimiterea
în judecat` a pianistului Codrin Constantin Nicoar` în dosarul
mor]ii so]iei sale, pentru l`sarea f`r` ajutor a unei persoane aflate
în dificultate. La finele anului trecut, îndr`gita artist` Maria Macsim
Nicoar` a murit, dup` mai multe luni petrecute în spitalele din
Ia[i. „Inculpatul a fost trimis în judecat`. Ini]ial, în acest caz
fusese întocmit un dosar penal pentru tentativ` de omor, dar
solu]ia a fost de clasare acolo. Ulterior, s-a dispus extinderea
urm`ririi penale sub acuza]ia de l`sarea f`r` ajutor a unei persoane
aflate în dificultate. Recent a fost finalizat rechizitoriul [i a fost
trimis la instan]`”, a afirmat recent Mihaela Apostol, prim-procurorul
Parchetului de pe lâng` Tribunalul Ia[i.
La finele lunii decembrie 2020, mezzosoprana Maria Macsim
Nicoar` s-a stins din via]`. Artista s-a chinuit vreme de câteva
luni dup` ce a ajuns la spital în com`. La începutul lunii mai
2020, ea a fost dus` la spital. „Pacienta în vârst` de 52 de ani
avea un traumatism cranio-cerebral, fiind în com`, cu scor de
com` Glasgow 5, cu hematom temporal stâng. Aceasta a fost
preluat` de echipajul SMURD, care a intubat-o [i a transportat-o
la Sec]ia de Neurochirurgie, în sala de opera]ie. Rudele au declarat
c` pacienta a c`zut pe scar` seara [i s-a lovit la cap”, au spus
atunci reprezentan]ii SMURD Ia[i. Procurorii au declan[at o anchet`,
pentru a vedea dac` a fost vorba sau nu despre un accident. Au
fost audia]i mai mul]i martori, rude ale artistei, îns`, pentru c`
Maria Macsim Nicoar` nu a putut vorbi, cercet`rile au b`tut pasul
pe loc. Dup` decesul îndr`gitei artiste, cercet`rile au continuat.
Ciprian NEDELCU
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