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Un supliment alimentar pentru
disfuncții sexuale, Maraton, provoacă
un scandal de proporții în România!
Pacienții l-au dus la analize
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Șase medici
de la Spitalul
„Sf. Spiridon” din
Iași au cusut bucată
cu bucată fața unui
bărbat mutilat de urs
ECONOMIC

6

actualitate 8
A vrut să îi
S-a urcat la volanul unui TIR cu o
execute pe fosta
alcoolemie de 3.65 la mie! Putea să facă
iubită și pe tatăl ei, prăpăd dacă polițiștii nu l-ar fi oprit la timp
dându-le foc la casa Situație incredibilă, la Iași. Un
șofer de TIR a fost tras pe
din Valea Lupului
dreapta de polițiștii de la Podu

actualitate 8

Iloaiei și testat cu aparatul
alcooltest. În urma testării a
rezultat o alcoolemie uriașă de
1,40 miligrame alcool pur în
aerul expirat. Tânărul a fost...

Ciobanul în vârstă de 45 de ani din Suceava
care a scăpat cu viață după ce a fost atacat
de urs este de nerecunoscut. O echipă
complexă, formată din medici de la Spitalul
Clinic Județean de Urgențe "Sfântul Spiridon" ...
Incendiu în miez de noapte, la Iași! Zilele
trecute, un incendiu violent a izbucnit la o
casă din Valea Lupului. Focul a pornit de la
acoperiș, iar asta le-a dat de gândit atât
proprietarilor, cât și anchetatorilor. Astfel...

Ateneul Național din Iași
organizează o serie de manifestări
în memoria preotului Visarion
Puiu, director al Ateneului Popular
din Tătărași între anii 1945-1947
SOCIAL
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Una din cele mai cunoscute
clădiri din Iași a fost vândută cu 2,3
milioane de euro. O companie din SUA a
pus mâna pe imobilul din zona Copou
Una din cele mai cunoscute clădiri
din municipiul Iași a fost
înstrăinată pentru 2,3 milioane de
euro. Un fond de investiții din
Statele Unite ale Americii a pus
mâna pe clădirea de la Super
Copou, imobil ridicat în urmă cu
câteva decenii. În clădire...
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Bojdeuca lui Creang\ din
}ic\u va fi restaurat\.
Proiect de 1,7 milioane
de euro pentru primul
muzeu din România
Bojdeuca scriitorului Ion Creang` din cartierul }ic`u,
municipiul Ia[i, va fi restaurat`. Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i
a ob]inut o finan]are de 1,7 milioane de euro pentru restaurarea
cl`dirii \n care a locuit marele scriitor. Proiectul va fi derulat
\n colaborare cu ora[ul F`le[ti, Republica Moldova, \n baza
unui program de vecin`tate. Discu]iile despre restaurarea
bojdeucii din }ic`u au fost ini]iate \nc` de acum câ]iva ani,
\ns` proiectul a b`tut pasul pe loc vreme \ndelungat`.
Conducerea Consiliului Jude]ean (CJ) Ia[i a anun]at c`, recent,
a fost semnat contractul legat de finan]area investi]iei. „A fost
semnat contractul de grant, în valoare de 1,7 milioane de euro,
prin care se va restaura Bojdeuca lui Ion Creang` din }ic`u.
Investi]ia va fi realizat` în cadrul proiectului «C`l`tor pe Meridiane
Culturale». Al`turi de acest muzeu va fi reabilitat Muzeul de
Istorie [i Etnografie «Laz`r Dubinovschi», dar [i drumul istoric
de acces {tefan cel Mare, din ora[ul F`le[ti, Republica Moldova.
Proiectul va fi realizat prin intermediul Instrumentului European
de Vecin`tate, parte din Programul Opera]ional Comun România
- Republica Moldova”, a men]ionat Sorin Afloarei, vicepre[edintele
CJ Ia[i. Cl`direa se afl` \n administrarea Muzeului Na]ional al
Literaturii Române (MNLR) Ia[i.
Din cele 1,7 milioane de euro, CJ va beneficia de 1,5
milioane de euro ca finan]are nerambursabil`. Bojdeuca \n care
a locuit scriitorul Ion Creang` a devenit primul muzeu memorial
din România, fiind deschis \n 1918. „Finan]area nerambursabil`
este de 1.500.000 de euro, iar perioada de implementare a
proiectului este de 24 de luni. Fiind primul muzeu literar din
România, inaugurat în anul 1918, [i cel mai vizitat muzeu din
Ia[i, m` bucur c`, în sfâr[it, putem restaura acest obiectiv.
Nu va fi restaurat doar ca o colec]ie de obiecte vechi [i
originale, ci ca o oglind` [i ca un întreg univers al vie]ii [i
al operei marelui scriitor Ion Creang`”, a mai spus Sorin
Afloarei, vicepre[edintele CJ Ia[i.

Bojdeuca lui Creang`,
\n pericol de pr`bu[ire
Casa scriitorului Ion Creang` s-a degradat de la an la an.
Construit` în anul 1842, c`su]a din }ic`u a devenit la 15 aprilie
1918 primul muzeu memorial din România. Bojdeuca necesit`
acum interven]ii la structura de rezisten]`, pentru c` zona în
care este amplasat` e afectat` de alunec`ri de teren.
Acoperi[ul cl`dirii, din drani]`, este, de asemenea, deteriorat.
Sunt necesare [i montarea unor sisteme de supraveghere,
asigurare antiefrac]ie [i antiincendiu în toate înc`perile, refacerea
instala]iei electrice în interior [i amplasarea unui sistem de
iluminat exterior. Se impun dot`ri moderne de iluminare a
spa]iilor muzeale. Vor fi modernizate [i anexele din jurul
bojdeucii, conform proiectului.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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CJ va aloca 4,4 milioane
de lei pentru reabilitarea
drumurilor din jude]ul Ia[i.
Iat\ lista complet\ a
[oselelor care vor fi ref\cute
Consiliul Jude]ean va aloca
noi fonduri pentru
reabilitarea drumurilor din
jude]ul Ia[i. Proiectul va fi
discutat \n [edin]a
extraordinar` a CJ Ia[i
care va avea loc ast`zi, 6
august 2021. |n calcul a
fost luat` suplimentarea
sumelor din programul de
lucr`ri pentru drumuri [i
poduri din 2021
O nou` [edin]` extraordinar` de Consiliu
Jude]ean Ia[i va avea loc \n cursul zilei de
ast`zi, 6 august 2021. {edin]a de plen se
va desf`[ura de la ora 11:00, \n sistem
online, pe ordinea de zi urmând a fi dou`
proiecte de hot`râre. Ale[ii jude]ului Ia[i
vor discuta despre un proiect derulat de
Spitalul de Copii „Sf. Maria”, dar [i despre
actualizarea programului de lucr`ri de la
Direc]ia Jude]ean` de Administrare a
Drumurilor [i Podurilor (DJADP) Ia[i.
Ultimul proiect prevede alocarea câtorva
milioane de lei pentru suplimentarea
programului la Direc]ia de Drumuri.

Finan]are de 1,5 milioane
de lei pentru Spitalul
de Copii din Ia[i
Reprezentan]ii Consiliului Jude]ean Ia[i
au men]ionat c` Spitalul de Copii va beneficia
de un proiect de 1,5 milioane de lei pentru
sec]iile medicale reabilitate recent. „Pe
ordinea de zi se afl` dou` proiecte de
hot`râre. Astfel, va fi supus` votului consilierilor
jude]eni aprobarea de credite de angajament
pentru anul 2021, în suma de 1.5 milioane
de lei. Banii vor fi aloca]i în vederea demar`rii
de c`tre Spitalul Clinic de Urgen]` pentru
Copii «Sf. Maria» Ia[i a procedurilor de

achizi]ie a mobilierului destinat spa]iilor
medicale reabilitate în cadrul proiectului cu
finan]are extern` nerambursabil`”, au transmis
reprezentan]ii CJ Ia[i.

Proiecte noi pentru
refacerea unor drumuri
din jude]ul Ia[i
O serie de modific`ri vor avea loc [i
\n ceea ce prive[te lucr`rile pe drumurile
jude]ene. |n acest caz este vorba despre
DJ 248B Vân`tori-Le]cani. Pentru refacerea
acestei artere se vor aloca 1,8 milioane de
lei, conform noului proiect de hot`râre ce
va fi discutat ast`zi de plenul Consiliului
Jude]ean Ia[i. Pentru DJ 281 SpinoasaBelce[ti se vor aloca 589 de mii de lei \n
plus fa]` de programul ini]ial pentru drumuri
avizat de plenul CJ Ia[i. „Cel de-al doilea
proiect de hot`râre se refer` la programul
de lucr`ri drumuri [i poduri al Direc]iei
Jude]ene de Administrare a Drumurilor [i
Podurilor Ia[i pentru anul 2021”, au mai
men]ionat reprezentan]ii Consiliului Jude]ean
Ia[i. O parte din aceste artere au fost
incluse [i \n noul masterplan de drumuri
jude]ene avizat de plenul CJ.
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Fonduri pentru drumurile
din jude]ul Ia[i.
Iat` lista complet`
Pentru \ntre]inerea drumurilor pietruite
se va suplimenta programul cu 2.6 milioane
de lei. |n calcul intr` DJ 248D CiureaTodirel-Bârnova-Pietr`rie-P`un-Tome[tiHolboca, cu o sum` de 271 de mii de lei.
Al]i 278 de mii de lei se vor aloca pentru
DJ 208G din DN2- H`l`uce[ti. De asemenea,
se vor mai aloca [i 612 mii de lei pentru
\ntre]inerea DJ 248F Voine[ti-Bude[ti. Pentru
DJ 249D Criste[ti-}u]ora se vor aloca 279
de mii de lei. Pentru DJ 280 Piscu RusuluiB`lu[e[ti se vor aloca 417 mii de lei. Pentru
DJ 281B Arama-Boro[oia se vor aloca 218
mii de lei. |n plus, pentru DJ 281D Petro[icaCoarnele Caprei se vor aloca 220 de mii
de lei. Pentru DJ 282D Potângeni-Române[ti
se vor aloca 178 de mii de lei. Un alt
proiect nou derulat de CJ este legat de
\nfiin]area unui drum cu patru benzi pe DJ
248 la ie[irea din cartierul CUG.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Una din cele mai cunoscute cl\diri din Ia[i a
fost vândut\ cu 2,3 milioane de euro.
O companie din SUA a pus mâna pe imobilul
din zona Copou. Detaliile unei afaceri colosale
Una din cele mai cunoscute cl`diri din
municipiul Ia[i a fost \nstr`inat` pentru 2,3
milioane de euro. Un fond de investi]ii din
Statele Unite ale Americii a pus mâna pe
cl`direa de la Super Copou, imobil ridicat \n
urm` cu câteva decenii. |n cl`dire
func]ioneaz` [i câteva magazine, \ns`
chiria[ii nu vor pleca prea curând din imobil
Tranzac]ie de câteva milioane de euro pentru un imobil
emblematic din zona cartierului Copou. Cl`direa cunoscut` de
ie[eni drept Super Copou, construit` \n 1968, a fost vândut` c`tre
un fond de investi]ii din Statele Unite ale Americii (SUA) [i o
companie local` de IT, pentru circa 2,3 milioane de euro. Firma
local` de IT este Thinslices Development SRL, companie care
are sediul pe strada Vasile Alecsandri. Fostul proprietar este
grupul de firme Admiral Company, grup care a luat imobilul \n
urm` cu mai mul]i ani. Tranzac]ia cu fondul din SUA a fost
parafat` recent, dup` mai multe luni de negociere \ntre p`r]i.

Aproape un an de negocieri
pentru imobilul de la Super Copou
Compania Uil Casa Imobiliare a intermediat afacerea \ntre
Admiral Company [i fondul de investi]ii din Statele Unite.
Reprezentan]ii companiei au ar`tat c` negocierile au durat circa
9 luni pân` când s-a ajuns la \n]elegere. „Tranzac]ia imobiliar` a
anului în Ia[i, vândut` de c`tre Uil Casa Imobiliare cu 2,3 milioane
de euro, pentru complexul Super Copou. Echipa Uil Casa Imobiliare
a vândut Complexul Super Copou de]inut de c`tre grupul de
firme Admiral Company, c`tre o asociere de tip joint venture,
fondat` de c`tre un fond de investi]ii din Statele Unite ale Americii
[i de o companie local` de IT din Ia[i, pentru suma de 2,3
milioane euro, dup` mai bine de 9 luni de negocieri complexe”,
a precizat Iulian Ursache, reprezentantul Uil Casa Imobiliare.

Noi proiecte imobiliare,
derulate \n municipiul Ia[i
Reprezenta]ii agen]iei imobiliare au mai precizat [i faptul c`
\n perioada urm`toare vor mai fi derulate [i alte tranzac]ii de
ordinul milioanelor de euro \n zona municipiului Ia[i. „Munca

grea din ultima perioad` a echipei Uil Casa a dat roade [i suntem
\ncânta]i s` anun]`m c` pe lâng` aceast` tranzac]ie [i restul
cl`dirilor vândute [i închiriate cu succes din Ia[i, preg`tim o
nou` rund` de tranzac]ii cu valoare investi]ional` de peste 6
milioane de euro”, a mai spus reprezentantul agen]iei imobiliare.
O situa]ie similar` \n zon` este [i cu fostul Cinema „Copou”,
imobil disputat \n instan]` [i \n care este parte tocmai Prim`ria
municipiului Ia[i.

Chiria[ii r`mân \n cl`direa
de la Super Copou
|n prezent, \n cl`direa de la Super Copou func]ioneaz` mai
multe magazine. Printre chiria[ii care au luat spa]ii \n imobil se
num`r` firme precum Pepco, DM- Drogerie Markt sau magazinul
Profi. Tranzac]ia a vizat atât parterul, cât [i etajul cl`dirii din
zona cartierului Copou. Reprezentan]ii Admiral Company au precizat
[i ei o serie de detalii legate de tranzac]ia care a presupus
vânzarea cl`dirii de la Super Copou. „Da, tranzac]ia a fost parafat`
recent. Suma este de circa 2 milioane de euro, iar negocierile

au durat câteva luni. Suntem bucuro[i c` am reu[it s` finaliz`m
aceast` tranzac]ie”, a precizat Daniel Florescu, reprezentantul
Admiral Company.

Cum a fost vândut` cl`direa
de la Super Copou din Ia[i?
Ce \nseamn` asocierea de tip joint venture pentru cl`direa
de la Super Copou din municipiul Ia[i? O astfel de asociere
presupune un contract ferm între dou` sau mai multe persoane
fizice [i/sau juridice, f`r` îns` a da na[tere unei noi persoane
juridice. Avantajul acestui tip de asociere este acela c`, în caz
de litigiu, activitatea comun` poate înceta oricând, iar bunurile
aportate [i profitul realizat se împart conform clauzelor contractului
de asociere. De asemenea, asocierea de acest tip poate fi o
alternativ` la parteneriatul de afaceri dintre societ`]ile-mam` [i
filialele lor din ]`rile emergente. |n cartierul Copou au ajuns s`
apar` [i alte imobile \n ultimii ani, zona fiind extrem de vânat`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Un de]inut din Penitenciarul Ia[i cere un ordin de
protec]ie `mpotriva colegilor de celul\!
Caz extrem de ciudat, pe rolul instan]elor ie[ene! Un de]inut
din cadrul Penitenciarului de Maxim` Siguran]` Ia[i a cerut un
ordin de protec]ie pe numele colegilor de celul`! Totu[i, recent,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au respins solicitarea f`cut`
de Viorel U]`. „Instan]a admite excep]ia inadmisibilit`]ii cererii de
emitere a ordinului de protec]ie. Respinge ca inadmisibil` cererea
de emitere a ordinului de protec]ie formulat` de reclamantul Viorel
U]`, în contradictoriu cu pârâ]ii Bogdan Ghiorghi]anu, Tiberius
L`c`tu[u [i Daniel C`t`lin Rusu”, au precizat judec`torii ie[eni.
Decizia nu este definitiv`, aceasta fiind deja contestat` de c`tre
Bogdan Ghiorghi]anu, Tiberius L`c`tu[u [i Daniel C`t`lin Rusu.
Procesul intentat de Viorel U]` lui Bogdan Ghiorghi]anu, Tiberius
L`c`tu[u [i Daniel C`t`lin Rusu a \nceput pe data de 20 iulie 2021.
Cei 4 de]inu]i au fost audia]i prin videoconferin]` la locul de deten]ie,
respectiv \n cadrul Penitenciarului de Maxim` Siguran]` Ia[i. |nc`
de la \nceput, reclamantul a cerut recuzarea pre[edintelui completului
de judecat`, solicitare ce a fost respins`. „Eu cer, în contradictoriu
cu pârâ]ii, Bogdan Ghiorghi]anu, Tiberius L`c`tu[u [i Daniel C`t`lin
Rusu, emiterea unui ordin de protec]ie, motivat de faptul c` pârâ]ii
m-au b`tut în decursul anilor 2020-2021 de mai multe ori. |n prezent,
eu stau în camer` cu pârâ]ii [i nu vreau s` iau [i alte b`t`i”, a
men]ionat Viorel U]` \n fa]a judec`torilor ie[eni. La rândul lor,
ceilal]i de]inu]i au sus]inut c` solicitarea lui Viorel U]` nu poate
fi admis`, \n contextul \n care ordinul de protec]ie, potrivit legisla]iei,
este emis \mpotriva unui membru de familie. De asemenea, procurorul

a cerut admiterea excep]iei inadmisibilit`]ii, având în vedere faptul
c` Legea nr. 127/2003 prevede în mod expres rela]iile ocrotite,
respectiv rela]iile de familie. Mai mult, unul dintre cei chema]i \n
judecat` a afirmat c`, de fapt, reclamantul are unele probleme de
integrare. „|ntre reclamant [i noi nu exist` o rela]ie de rudenie,
noi fiind persoane aflate în executarea unor pedepse privative de
libertate”, au afirmat cei trei pârâ]i. |n plus, judec`torii ie[eni au
considerat c` nu poate fi admis` cererea lui Viorel U]`. „Un ordin
de protec]ie se poate emite dac` se comite un act de violen]` de
natur` s` pun` în pericol via]a, integritatea sau libertatea victimei,
de c`tre un membru al familiei. Articolul 5 din lege define[te
no]iunea de «membru de familie», aceasta cuprinzând: a) ascenden]ii
[i descenden]ii, fra]ii [i surorile, copiii acestora, precum [i persoanele
devenite prin adop]ie astfel de rude; b) so]ul / so]ia [i / sau fostul
so] / fosta so]ie; c) persoanele care au stabilit rela]ii asem`n`toare
acelora dintre so]i sau dintre p`rin]i [i copii, în cazul în care
convie]uiesc; d) tutorele sau o alt` persoan` care exercit` drepturile
fa]` de persoana copilului; e) reprezentantul legal sau o alt` persoan`
care îngrije[te persoana cu boal` psihic`, dizabilitate intelectual`
ori handicap fizic, cu excep]ia celor care îndeplinesc aceste atribu]ii
în exercitarea sarcinilor profesionale”, au men]ionat magistra]ii ie[eni.
De remarcat este faptul c` Viorel U]` are mai multe dosare
\nregistrate pe rolul instan]elor, \n care contest` diverse decizii
luate \n cadrul Penitenciarului de Maxim` Siguran]` Ia[i.
Ciprian NEDELCU
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Medicii ie[eni vin cu ve[ti bune!
Doi pacien]i COVID-19 care se aflau
`n stare grav\ vor fi externa]i din
sec]ia ATI. Medic: ıLucrurile `ncep
s\ mearg\ bine‰
Doi pacien]i infecta]i cu COVID-19, care
se aflau \n stare foarte grav`, [i-au
revenit! Medicii au hot`rât ca ace[tia s`
fie transfera]i din sec]ia ATI, pe sector. |n
prezent, toate cele opt locuri ATI-COVID19 ale Spitalului de Boli Infec]ioase sunt
ocupate, urmând s` fie externa]i cei doi
pacien]i
Ve[ti bune de la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i! Doi
pacien]i COVID-19, afla]i \n stare grav`, [i-au revenit [i vor fi
transfera]i din sec]ia ATI pe sector. |n prezent, toate cele opt
locuri ATI-COVID-19 ale Spitalului de Boli Infec]ioase sunt ocupate,
urmând s` fie externa]i cei doi pacien]i. „Lucrurile \ncep s` mearg`
bine, am externat un pacient infectat cu COVID-19, care era
internat pe sector cu forme u[oare. Mai avem al]i doi pacien]i
pe care \i preg`tim pentru externare din sec]ia de Anestezie [i
Terapie Intensiv`.
Ace[tia vor fi transfera]i pe sector. Cei doi pacien]i au trecut
printr-o perioad` critic`, \n care starea lor de s`n`tate a fost una
grav`, dar au r`spuns tratamentului [i acum sunt mai bine. Vor
r`mâne \n continuare interna]i pentru supraveghere. Ace[tia au
prezentat o form` grav` a bolii [i au fost interna]i aproximativ
dou` s`pt`mâni \n sec]ia ATI. Terapia Intensiv` din cadrul Spitalului
de Boli Infec]ioase din Ia[i a avut cel mai mare procent de
pacien]i \ngriji]i [i vindeca]i din ]ar`”, a declarat dr. Florin Ro[u,
managerul Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din
Ia[i.

Doar trei din cei opt
pacien]i interna]i \n ATI
sunt infecta]i cu Delta

Bal[. Tuturor pacien]ilor \ngriji]i \n terapie intensiv` li s-a ridicat
suspiciunea \nalt` de infectare cu tulpina Delta, s-a identificat pe
kitul special de]inut de laboratorul nostru, probele fiind trimise
[i c`tre Bucure[ti.
Din cele opt probe trimise de la pacien]ii din ATI, trei au
venit pozitive, urmând s` ne vin` [i rezultatul celorlalte probe”,
a ad`ugat managerul Spitalului de Boli Infec]ioase.

Când au fost descoperite
primele cazuri de Delta \n Ia[i
Amintim c`, pe 6 iulie 2021, au fost confirmate primele cazuri
de infectare cu tulpina Delta \n Ia[i. Medicii ie[eni au anun]at
c` au intrat \n alert` dup` ce mai multe persoane au fost confirmate

pozitiv cu noua tulpin`. |n total, pe 6 iulie 2021, 10 persoane au
fost confirmate cu aceast` tulpin`. 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 decedat
pe data de 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 \ns` negativ.
Andreea PåDURESCU

Doar trei dintre cei opt pacien]i interna]i \n sec]ia ATI sunt
confirma]i cu tulpina Delta, urmând s` ajung` [i rezultatul celorlal]i
cinci. Spitalul de Boli Infec]ioase este singurul din regiunea
Moldovei care de]ine kituri de identificare a tulpinei Delta. „Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i este singurul din regiunea Moldovei
care, \n cadrul laboratorului de biologie molecular`, de]ine kituri
de identificare a tulpinei Delta. Identific`m [i ridic`m suspiciunea
\nalt` de tulpin` Delta, nu prin excludere cu celelalte tulpini,
pentru care avem de asemenea kituri special destinate, ci prin
analiz` direct`. Ulterior, trimitem probele [i la Institutul «Matei
Bal[», Spitalul de Boli Infec]ioase fiind centru regional de screening
[i filial` [tiin]ific` a Institutului Na]ional de Boli Infec]ioase Matei
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Ateneul Na]ional din Ia[i organizeaz\ o
serie de manifest\ri în memoria preotului
Visarion Puiu, director al Ateneului
Popular din T\t\ra[i între anii 1945-1947
Preotul Visarion Puiu - 30 de ani de la
trecerea la cele ve[nice! Astfel, ast`zi, 6
august 2021, în comuna Gârcina, jude]ul
Neam], Ateneul Na]ional din Ia[i, în
parteneriat cu Prim`ria comunei Gârcina,
Neam] [i Editura „Princeps Multimedia”
Ia[i, organizeaz` o serie de manifest`ri în
memoria preotului Visarion Puiu, director
al Ateneului Popular din Tat`ra[i între anii
1945-1947. Pentru a comemora
personalitatea marcant` a celui ce a fost
director al Ateneului Popular din T`t`ra[i
în cea mai dificil` perioad` a istoriei sale
de peste 100 de ani, Ateneul ie[ean
organizeaz` o serie de evenimente în
comuna Gârcina, jude]ul Neam], locul
trecerii la cele ve[nice a preotului
Visarion Puiu
Ast`zi, 6 august 2021, în comuna Gârcina, jude]ul Neam],
Ateneul Na]ional din Ia[i, în parteneriat cu Prim`ria comunei
Gârcina, Neam] [i Editura „Princeps Multimedia” Ia[i, organizeaz`
o serie de manifest`ri în memoria preotului Visarion Puiu, director
al Ateneului Popular din T`t`ra[i între anii 1945-1947. Pentru a
comemora personalitatea marcant` a celui ce a fost director al
Ateneului Popular din T`t`ra[i în cea mai dificil` perioad` a
istoriei sale de peste 100 de ani, Ateneul ie[ean organizeaz` o
serie de evenimente în comuna Gârcina, jude]ul Neam], locul
trecerii la cele ve[nice a preotului Visarion Puiu.

Ateneul ie[ean organizeaz`
o serie de evenimente în
comuna Gârcina, jude]ul Neam]
Pentru a comemora personalitatea (https://www.bzi.ro/personalitatide-renume-international-vin-la-iasi-26616) marcant` a celui ce a fost
director al Ateneului Popular din T`t`ra[i în cea mai dificil` perioad`
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a istoriei sale de peste 100 de ani, Ateneul ie[ean organizeaz` o
serie de evenimente în comuna Gârcina, jude]ul Neam], locul trecerii
la cele ve[nice a preotului Visarion Puiu. Manifest`rile vor începe
la ora 17:00, la Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul Gârcina,
cu lansarea celor trei volume de prestan]` academic` («Ateneul
popular din T`t`ra[i. O fort`rea]` anticomunist`», «Sub neguri
comuniste» [i «Flori din gr`dina iubirii»). Cele trei volume, finan]ate
de c`tre Ateneul Na]ional din Ia[i, au fost editate la Editura „Princeps
Multimedia” Ia[i în 2020 [i 2021. Prezentarea acestor volume va
fi f`cut` în prezen]a ing. Cezar Puiu, fiul p`rintelui Visarion Puiu,
precum [i a editorilor Filomena Corbu [i Daniel Corbu.În continuarea
manifest`rilor, de la ora 18:00, la Baza de agrement Opri[eni,
comuna Gârcina, echipa de actori a Ateneului Na]ional din Ia[i va
interpreta piesa de teatru pentru copii „Aventuri cu Dl. Goe”, iar
de la ora 20:30, în acela[i loc, pe sistemul de cinema în aer liber
al Ateneului, va rula filmul „Întoarcerea lui Vod` L`pu[neanu”.
Preotul Visarion Puiu s-a n`scut la 5 iunie 1913 în satul Sin`u]ii
de Jos, comuna Tureatca, jude]ul Dorohoi. Dup` absolvirea [colii
primare din satul natal [i-a continuat studiile la Seminarul „Veniamin
Costache” din Ia[i [i la Facultatea de Teologie din Cern`u]i, perioad`
în care mitropolit al Bucovinei era tizul s`u, Mitropolitul Visarion
Puiu. În aceast` perioad`, el a participat activ la via]a studen]easc`,
devenind consilier al Uniunii Studen]ilor Cre[tini Români, membru
al Consiliului Uniunii Na]ionale, reprezentându-i pe cei peste o mie
de studen]i de la Facultatea de Teologie din Cern`u]i. A fost [i
vicepre[edinte al Federa]iei Studen]ilor Teologi din România. În
perioada 1945-1947 este director al Ateneului Popular din T`t`ra[i.
Activitatea sa cultural` în aceast` func]ie este una fructuoas`,
reu[ind, prin ac]iunile întreprinse, s` reporneasc` mi[carea culturalartistic` a ateneelor ie[ene, oprite în perioada r`zboiului, pe de o
parte, iar, pe de alt` parte, s` atrag` antipatia noului regim instalat
în ]ar`. La 14 octombrie 1949, preotul Visarion Puiu este arestat
[i întemni]at timp de 6 ani, pân` la 1 iunie 1955, ca de]inut
administrativ, în diverse locuri de deten]ie - Boto[ani, Suceava,
Ghencea, Ocnele Mari. |n 1958 urmeaz` o nou` condamnare, de
ast` dat` de c`tre Tribunalul Militar din Ia[i, la zece ani de
închisoare pe motiv de „na]ionalism” [i de „uneltire contra ordinii
sociale”. Este gra]iat prin celebrul decret nr. 411 din 24 iulie 1964.
Dup` eliberare este reîncadrat în câmpul muncii ca preot la parohia
S`rat` Dobreni, jude]ul Neam]. Se stinge din via]` în anul 1991 [i
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CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word,
Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă,
dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul
de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant
Relații la telefon: 0744 275 627

Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării
în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
Relații la telefon: 0744 275 627

e înmormântat în curtea bisericii din Gârcina, în care a slujit cu
devotament pân` în ultimele clipe ale vie]ii.
Valentin HU}ANU

Schimbarea la Fa]\ a
Mântuitorului. Ce nu ai
voie s\ faci `n aceast\ zi
S`rb`toare important` pentru
cre[tin`tate, \n aceast` zi. Pe
6 august 2021, atât cre[tiniiortodoc[i, cât [i cei romanocatolici s`rb`toresc Schimbarea
la Fa]` a Mântuitorului. Acest
eveniment a avut loc \nainte de
intrarea lui Iisus \n Ierusalim
[i de r`stignire [i este considerat`
a fi s`rb`toarea premerg`toare
Adormirii Maicii Domnului, cea
mai important` din aceast`
perioad` a anului. S`rb`toarea
dateaz` de la începutul secolului
al IV-lea, când Sfânta Împ`r`teas`
Elena a zidit o biseric` pe
muntele Tabor. În documente,
s`rb`toarea începe s` fie
men]ionat` din prima jum`tate
a secolului al V-lea. S`rb`toarea
de ast`zi este [i una plin` de
tradi]ii [i obiceiuri \n toate
zonele ]`rii. S`rb`toarea are o
importan]` aparte [i \n Biserica
Ortodox`, fiind trecut` cu cruce
ro[ie \n calendar. Se spune c`,
\n acele momente, o [uvi]` de
lumin` a pogorât din cer [i a
f`cut ca fa]a lui Iisus s` str`luceasc`
precum soarele, iar mantia i-a
devenit alb` ca z`pada. În
documentele din secolul al Vlea apar men]iuni atât \n R`s`rit,
cât [i în Apus referitoare la
s`rb`torirea Schimb`rii la Fa]`.
S`rb`toarea mai este numit` [i
Obrejenia, denumire ce vine
din slavon` [i înseamn`
transformare,
schimbare.
Denumirea în limba greac` a
s`rb`torii este Metamorphosis
(transfigurarea). Sfântul Antim
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Ivireanul o nume[te sugestiv
Dumnezeiasca Înfrumuse]are a
lui Hristos. Când sfin]ii Cosma
[i Damian au compus imnuri
pentru slujba s`rb`torii în secolul
VII, cultul ei era deja generalizat
în Biserica de R`s`rit. În Apus,
Schimbarea la Fa]` era s`rb`torit`
înc` sporadic în secolul VII,
cultul ei generalizându-se mai
târziu. Ziua de ast`zi, 6 august
2021, este una plin` de tradi]ii.
Schimbarea la Fa]` este singura
zi când se poate mânca pe[te,
\n postul Sfintei M`rii, care a
\nceput la 31 iulie [i care se
termin` la 15 august. De acest
moment sunt legate [i unele
credin]e [i obiceiuri populare.
Se crede c`, de acum, \ntreaga
natur` cap`t` amprenta toamnei.
Practic, aceast` s`rb`toare este
considerat` ca hotarul dintre
var` [i toamn`. Agricultorii cred
c`, dup` 6 august, este posibil`
oricând c`derea brumei. Tot
din 6 august sunt estimate
roadele livezilor, din convingerea
c`, de aici \nainte, fructele nu
se mai aleg. Femeile p`streaz`,
mai ales \n mediul rural, diferite
credin]e [i obiceiuri. Nu mai
las` noaptea ferestrele deschise,
nu atât de teama frigului, ci
din credin]a c`, \n miez de
noapte, duhurile rele se retrag
\n case [i c` membrii familiei
atin[i de ele r`mân o vreme
cu membrele \n]epenite sau
strâmbe. Continuarea pe BZI.ro.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Produc\torii de fructe de p\dure din Ia[i
vor s\ ob]in\ certificate ecologice. A
crescut num\rul solicit\rilor depuse la
Direc]ia Agricol\!
Produc`torii de fructe de p`dure din Ia[i
au solicitat certificatele ecologice de la
Direc]ia Agricol`. Num`rul solicit`rilor a
crescut \n anul 2021, comparativ cu 2020.
|n Ia[i este \nregistrat` o suprafa]` cu
228.000 de hectare cu culturi ecologice,
\n cre[tere fa]` de anii anteriori, potrivit
speciali[tilor din domeniul agricol
Tot mai mul]i produc`tori de fructe de p`dure din Ia[i sunt
interesa]i de atestatele ecologice care arat` c` fructele pe care
le comercializeaz`, proaspete sau procesate, sunt naturale, f`r`
chimicale. Num`rul celor care solicit` atestatele a crescut cu 10
la sut` \n anul 2021, comparativ cu 2020. Anul acesta au fost
depuse 33 de solicit`ri din partea produc`torilor de fructe de
p`dure care cultiv` c`p[uni, c`tin`, mure, zmeur` sau afine. Cele
mai mari suprafe]e sunt cultivate cu mure, c`p[uni [i zmeur`,
aproximativ 40 de hectare, pentru care s-a solicitat certificarea
ecologic`.
De asemenea, pentru c`tin` [i afine, produc`torii de pe 12
hectare au cerut atestatul ecologic de la Direc]ia Agricol` Ia[i.
|n acest an a crescut [i num`rul ie[enilor care cultiv` legume
sau au livezi [i au cerut certificatul ecologic. Dac` vor \ndeplini
toate condi]iile, vor ob]ine atestatul. |n Ia[i este \nregistrat` o
suprafa]` cu 228.000 de hectare cu culturi ecologice, \n cre[tere
fa]` de anii anteriori, potrivit speciali[tilor din domeniul agricol.
Printre documentele pe care trebuie s` le depun` fermierii
din Ia[i se reg`sesc contractul încheiat între operator [i organismul
de inspec]ie [i certificare men]ionat în fi[a de înregistrare, dar
[i declara]ia pe proprie r`spundere în vederea înregistr`rii ca
operator în sistemul de agricultur` ecologic`, conform anexei nr.
8 din HG 125112013 sau extras din SNIIF – Sistemul privind
identificarea [i înregistrarea animalelor din România, pentru
fermierii cu animale crescute în sistem ecologic. Transmiterea
documentelor se face în format electronic, prin e-mail, po[t` sau
fax ori prin asocia]iile profesionale legal constituite în domeniul
agriculturii.
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

Pentru suprafe]ele de teren lucrate cu contract de arend`
trebuie o copie dup` contractul de arend` sau, în cazul mai multor
suprafe]e, centralizatorul contractelor de arend`, vizat de Prim`rie,
dar [i print-screen-ul de la APIA pentru vegetal sau adeverin]`
pentru anul 2021 de la Prim`rie privind terenul agricol exploatat.
Una dintre planta]iile cu legume ecologice este cea a familiei
Nechifor, din satul Homi]a, comuna Criste[ti.

A crescut suprafa]a cultivat` cu
fructe de p`dure \n Ia[i \n ultimii ani
Num`rul ie[enilor care au înfiin]at planta]ii cu fructe de p`dure
a crescut în ultimii 5 ani. Potrivit speciali[tilor din domeniul

agricol, în anul 2017 erau 138 de hectare cu planta]ii cu c`tin`,
zmeur` [i c`p[uni în jude]ul Ia[i, iar, în 2021, s-au înregistrat
168 de hectare cu aceste culturi.
A crescut num`rul produc`torilor din Ia[i, mai ales \n perioada
2019-2020. Cele mai multe culturi cu fructe de p`dure sunt în
zonele Le]cani, Pa[cani, Trife[ti, Popricani, Pris`cani, Deleni,
}u]ora [i }ig`na[i. Unul dintre produc`torii de c`tin` din Ia[i
este Andrei Rotariu.
De asemenea, \n Ia[i sunt [i produc`tori de lavand`, miere
sau fructe, cu atestate ecologice, \ns` [i fermierii care cresc
bovine au solicitat \n ultimii ani acest document.
Raluca COSTIN

Ie[enii au `nmatriculat cu 50 la sut\ mai multe
firme `n primul semestru din acest an.
Cele mai multe companii au fost `nregistrate `n
domeniile agricultur\ [i comer]
Ie[enii au înmatriculat cu 50 la sut` mai
multe firme în primul semestru din 2021,
comparativ cu aceea[i perioad` a anului
precedent
Reprezentan]ii Oficiului Na]ional pentru Registrul Comer]ului
(ONRC) de pe lâng` Tribunalul Ia[i au ar`tat c` a crescut
num`rul firmelor \nmatriculate \n ianuarie - iunie 2021, comparativ
cu aceea[i perioad` a anului precedent. Astfel, \n primul semestru
din acest an s-au \nregistrat 3.076 de noi firme, cu 50 la sut`
mai multe fa]` de cele \nmatriculate \n 2020, adic` un num`r
de 2.080 de noi societ`]i. Cele mai multe companii \nregistrate
\n acest an au fost \n agricultur` [i comer]. De asemenea, a
crescut num`rul de înmatricul`ri, suspend`ri, dizolv`ri sau radieri.
|n primul semestru din 2021 s-au \nregistrat 243 de suspend`ri,
mai multe fa]` de cele din anul precedent, când au suspendat
activitatea 216 firme. De asemenea, anul acesta au fost dizolvate
621 de companii, mai multe fa]` de 2020, când, \n primul
semestru, au fost 437 de dizolv`ri. A crescut [i num`rul firmelor
din Ia[i radiate \n primele 6 luni din acest an, dar [i al celor
care intr` \n insolven]`. Astfel, au fost radiate 1.178 de firme
\n 2021, iar, \n anul 2020, un num`r de 852 de companii.

Patronii ie[eni au salvat afacerile
de la faliment cu ajutoare financiare
acordate prin diverse programe
|n primele 6 luni din acest an au intrat \n insolven]` 113
firme, mai multe fa]` de cele \nregistrate \n 2020, când au fost

92 de insolven]e. Dac` \n acest an num`rul firmelor \nmatriculate,
dizolvate sau radiate a crescut, \n 2020, din cauza pandemiei de
COVID-19, trendul a fost de sc`dere. Cei care au afaceri \n
diverse domenii [i au avut nevoie de ajutoare financiare pentru
a acoperi pierderile cauzate de pandemie au solicitat [omaj tehnic
pentru angaja]i sau credite acordate \n diverse programe de
finan]are, derulate \ncepând de anul trecut. Primul program lansat
pentru afacerile afectate de pandemia de COVID-19 care a avut
succes [i care poate fi \n continuare accesat este IMM Invest.

Antreprenorii din Ia[i au solicitat, \n
programul IMM Invest, 80 de milioane de lei
Antreprenorii din Ia[i [i-au salvat afacerile de la faliment cu
ajutorul banilor ob]inu]i în cadrul Programului IMM Invest. Patronii
sus]in c` pierderile financiare cauzate de pandemia de COVID-19
au fost însemnate, astfel c` singura solu]ie a fost accesarea creditelor
prin intermediul programului guvernamental. Antreprenorii din Ia[i
au ob]inut în anul 2020 credite în valoare de 750 de milioane de
lei, prin aceast` schem` de finan]are. Bugetul Programului IMM
Invest pentru anul 2021 a fost majorat de la 4,5 miliarde, la 7,18
miliarde de lei, fiind depuse, pân` \n prezent, cereri \n valoare de
peste 80 de milioane de euro. Dintre cele 95 de solicit`ri depuse
pân` în prezent, de beneficiarii din Ia[i, au fost aprobate de Fondul
Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM)
45 de dosare, care au o valoare de 32 de milioane de lei, din
care 27 de milioane de lei reprezint` valoarea garan]iei Fondului.
Cererile mai pot fi depuse pân` la finalul acestui an.
Raluca COSTIN
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Scandal cât casa, la o
asocia]ie de proprietari
din Ia[i! Acuza]ii de [antaj,
distrugere [i influen]area
declara]iilor

Firmele din Ia[i primesc
vouchere `n valoare de
415.000 lei `n programul
Rabla Plus 2021. AFM
le-a pl\tit ie[enilor 1,1
milioane de lei

Un ie[ean va fi nevoit s` dea socoteal` \n
instan]`, dup` ce a fost acuzat c` a f`cut
un mega-scandal la o asocia]ie de
proprietari. Astfel, procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i lau trimis recent \n judecat` pe Silviu
Marian Iftimoaia, pentru [antaj, distrugere
[i influen]area declara]iilor
La o asocia]ie de proprietari din municipiul Ia[i a avut loc
un scandal cât casa! Totul a pornit de la consumul de ap`
\nregistrat. |n urma conflictului cu pre[edintele de asocia]ie, un
ie[ean va fi nevoit s` dea explica]ii \n instan]`.
Astfel, recent, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` pe Silviu Marian Iftimoaia,
sub acuza]iile de [antaj, distrugere [i influen]area declara]iilor.
Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen
al procesului penal. Mai apoi, magistra]ii vor asculta ce au de
spus toate p`r]ile implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest
caz.

Ie[eanul Silviu Marian Iftimoaia, acuzat de
[antaj, amenin]are [i influen]area declara]iilor
Anchetatorii ie[eni au precizat c` Silviu Marian Iftimoaia a
intrat \n vizorul lor \n urm` cu aproximativ 4 ani. Potrivit oamenilor
legii, ie[eanul a luat parte la un scandal ce a avut loc la o
asocia]ie de proprietari din municipiu. „În cauz` s-a re]inut c`,
pe data de 12 octombrie 2017, \ntre orele 16:20 [i 18:00, inculpatul
S.M.I. a intrat în sediul Asocia]iei de proprietari Socola 18, de
pe bulevardul Socola, în timp ce persoana v`t`mat` G.D.C. se
afla acolo, a provocat scandal [i a distrus u[a de acces în sediu
(prin lovirea puternic` cu piciorul, fapt ce a dus la ruperea
obiectului din balamalele de sus]inere), motivat de faptul c`, în
ziua de 10 octombrie 2017, persoana v`t`mat`, în calitate de
pre[edinte al Asocia]iei de Proprietari, a sesizat o societate
comercial` referitor la unele nereguli [i posibile neconcordan]e
între consumul de ap` rece [i agent termic înregistrat de aparatele
de m`surare [i consumul real din apartamentul în care locuie[te
inculpatul”, a declarat ieri Simon Rotundu, prim-procurorul adjunct
al Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.

Pre[edintele de asocia]ie, somat
s` achite amenda primit` de ie[ean
Oamenii legii au ad`ugat c`, \n aceea[i zi, ie[eanul Silviu
Marian Iftimoaia ar fi fost sanc]ionat contraven]ional dup` scandal.
„În acee[i zi, în jurul orei 18:00, dup` ce persoana v`t`mat` a
sesizat incidentul la num`rul unic pentru situa]ii de urgen]` 112,
iar, la fa]a locului, a sosit un echipaj de Poli]ie care l-a sanc]ionat
contraven]ional pe inculpatul S.M.I., acesta i-a solicitat persoanei
v`t`mate G.D.C. s` achite contravaloarea amenzii pe care o primise
de la agen]i, amenin]ând-o cu acte de violen]` [i cu producerea
unor pagube materiale autoturismului s`u, în caz de neplat`”, a
ad`ugat Simon Rotundu. Potrivit acestuia, scandalul nu s-a oprit
aici. „Ulterior, pe data de 5 iulie 2018, în jurul orei 20:00, inculpatul
S.M.I. a intrat din nou în sediul Asocia]iei de Proprietari Socola
18, unde, prin amenin]area cu acte de agresiune fizic` (simularea
unor lovituri directe cu palmele [i pumnii), i-a solicitat persoanei
v`t`mate G.D.C. retragerea total` [i necondi]ionat` a plângerii
penale depuse împotriva lui la Parchetul de pe lâng` Judec`toria
Ia[i pe data de 13 octombrie 2017, în caz contrar urmând a
suporta consecin]ele atât el, cât [i membrii familiei sale, fapt ce
i-a provocat o stare de temere persoanei v`t`mate, care a apelat
la 112 [i a solicitat sprijinul Poli]iei. Preciz`m c` toate persoanele
beneficiaz` de prezum]ia de nevinov`]ie pân` la pronun]area unei
hot`râri judec`tore[ti definitive”, a \ncheiat prim-procurorul adjunct
al Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Ciprian NEDELCU

Patronii din Ia[i modernizeaz` parcurile auto cu ajutorul
voucherelor ob]inute \n Programul Rabla Plus 2021, în valoare
de 1,1 milioane de lei. Lista cu firmele din Ia[i care vor primi
tichetele valorice a fost publicat` pe site-ul Administra]iei
Fondului pentru Mediu (AFM), la sec]iunea „Rabla PlusRezultate analiz` cereri”. Firmele din Ia[i care au ob]inut
vouchere \n valoare de 45.000 de lei fiecare sunt Ilsaco SRL
Ia[i, A&S Mad Warehouse SRL, Premiera Residence [i Ralu
Land Sustainable. De asemenea, societ`]ile Union Cars SRL,
Ghipoconcept SRL, Dansonet SRL, Adimet SRL, Aplytechniscs
SRL, Beta Proiect SRL [i Fides Express vor primi fiecare
tichete \n valoare de 20.000 de lei, pentru a le utiliza la achizi]ia
unor ma[ini noi. |n cadrul Programului Rabla Plus se acord`
dou` tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru ma[inile
pur electrice [i 20.000 de lei pentru ma[inile hibrid plug-in,
dar nu mai mult de 50 la sut` din valoarea autoturismului
nou. Firmele din Ia[i au primit de la AFM tichete \n valoare
de 1,1 milioane de lei, pentru modernizarea parcurilor auto.
De pe data de 14 iunie 2021 au ap`rut modific`ri la ghidurile
de finan]are ale Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto na]ional 2020-2024, Rabla Clasic, [i Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` în transporturi,
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante [i
eficiente din punct de vedere energetic (2020-2024) Rabla Plus.
Dosarele de finan]are transmise de persoanele juridice în cadrul
celor dou` programe vor con]ine mai pu]ine documente, iar,
pentru facilitarea însu[irii prevederilor ghidurilor de finan]are,
criteriile de eligibilitate [i componen]a documenta]iilor sunt
reglementate în Ghidul solicitantului, la articolele 27 [i 28.
Modific`rile f`cute în cele dou` programe u[ureaz` procesul
de depunere a documentelor pentru ca poten]ialii beneficiari
s` poat` ob]ine mai repede voucherele cerute. Valabilitatea
voucherului este de maximum 180 de zile, timp în care
solicitantul trebuie s`-[i cumpere autoturismul. Un alt program
derulat de AFM în acest an, care a prezentat interes pentru
ie[eni, este Rabla pentru Electrocasnice. Persoanele interesate
au depus \n 2021 aproape 4.000 de cereri. |n ultima etap` de
\nscriere \n program au fost cerute peste 1.000 de vouchere.
Voucherele acordate au o valoare cuprins` între 300 [i 500
de lei. |n toate cele 3 etape derulate pân` acum pentru beneficiari
în cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice 2021, au fost
acordate vouchere în valoare de 1,5 milioane de lei. Finan]area
oferit` prin intermediul programului nu poate dep`[i 50 la sut`
din valoarea echipamentelor comercializate prin program.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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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Uita]i-v\ la el! S-a urcat la volanul unui
TIR cu o alcoolemie de 3.65 la mie! Putea
s\ fac\ pr\p\d `n trafic dac\ poli]i[tii
de la Podu Iloaiei nu l-ar fi oprit la timp
Situa]ie incredibil`, la Ia[i. Un
[ofer de TIR a fost tras pe
dreapta de poli]i[tii de la Podu
Iloaiei [i testat cu aparatul
alcooltest. |n urma test`rii a
rezultat o alcoolemie uria[` de
1,40 miligrame alcool pur \n
aerul expirat. Tân`rul a fost
re]inut pentru 24 de ore, iar
ieri a fost prezentat \n fa]a
judec`torilor care au decis
arestarea sa preventiv`
Un [ofer de TIR a fost prins beat mang` la
volan. Poli]i[tii de la Podu Iloaiei au oprit un
tân`r incon[tient \nainte de a produce vreo tragedie.
Acesta se deplasa dinspre Ia[i c`tre Târgu Frumos,
când a fost tras pe dreapta. „Agen]ii din cadrul
Poli]iei ora[ului Podu Iloaiei au re]inut pentru 24
de ore un tân`r de 29 de ani, cercetat pentru
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului
sau a altor substan]e. Din cercet`rile efectuate
s-a constatat faptul c`, pe 18 iulie 2021, acesta
ar fi condus un autotren pe DE 583, fiind sub
influen]a alcoolului. În urma test`rii tân`rului cu
aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,40
mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care
a fost dus la spital, unde i-au fost prelevate mostre
biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”,

au precizat reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean (IPJ) Ia[i. Alin Popa a fost prezentat
cu propuneri legale Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i. Judec`torii au decis arestarea sa
preventiv` pentru 30 de zile. Trebuie precizat c`,
\n sânge, [oferul avea o alcoolemie de 3.65
miligrame alcool pur.

Poli]i[tii au efectuat controale
\n mai multe zone din jude]
Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i au
ac]ionat pentru prevenirea accidentelor rutiere,
în special a celor produse pe fondul nerespect`rii
legisla]iei de c`tre pietoni [i bicicli[ti. Scopul
ac]iunilor a fost acela de a cre[te gradul de
siguran]` rutier` pe drumurile publice [i de a
ajuta participan]ii la trafic s` con[tientizeze
importan]a respect`rii legisla]iei [i riscurile la
care se expun când nu respect` prevederile
amintite. În urma neregulilor constatate, au fost
date 77 de amenzi, dintre care 18 pentru
nerespectarea legisla]iei rutiere de c`tre bicicli[ti
[i 59 pentru alte abateri. De asemenea, au fost
re]inute trei permise de conducere [i au fost
retrase dou` certificate de înmatriculare. De
exemplu, un b`rbat de 36 de ani a fost amendat,
deoarece a circulat cu bicicleta, f`r` a respecta
obliga]ia de a se deplasa pe pista pentru biciclete,
special amenajat`. {i agen]ii din cadrul Poli]iei
ora[ului Târgu Frumos, împreun` cu reprezentan]i
ai RAR Ia[i, au ac]ionat pentru prevenirea

accidentelor rutiere [i cre[terea gradului de
siguran]` pe drumurile publice. În cadrul ac]iunii
au fost controlate 36 de vehicule [i au fost
legitimate 42 de persoane. În urma neregulilor
constatate, au fost date 40 de amenzi, în valoare
total` de 11.585 de lei. De asemenea, au fost
re]inute trei permise de conducere [i au fost

retrase [ase certificate de înmatriculare. De
exemplu, un tân`r de 25 de ani a fost amendat,
fiind dispus` retragerea certificatului de înmatriculare,
deoarece a condus un autoturism, pe DE 583, în
localitatea R`zboieni, având montate lumini de
intensitate tip xenon, neomologate.
Lucian SAVA

A vrut s\ `i execute pe fosta iubit\ [i pe tat\l
ei, dându-le foc la casa din Valea Lupului.
La 2 noaptea, ie[eanul a aruncat cu benzin\
pe cas\ [i a privit cum totul arde
Incendiu \n miez de noapte, la
Ia[i! Zilele trecute, un incendiu
violent a izbucnit la o cas` din
Valea Lupului. Focul a pornit
de la acoperi[, iar asta le-a dat
de gândit atât proprietarilor,
cât [i anchetatorilor. Astfel, pe
fir au intrat poli]i[tii ie[eni,
care au deschis un dosar penal
[i au aflat \n cele din urm` c`
focul a fost pus

Nu s-a extins [i nu a cuprins \ntreaga locuin]`.
Autorit`]ile au sim]it c` este ceva dubios la mijloc
[i au deschis o anchet`. Poli]i[tii de la Serviciul
de Investiga]ii Criminale (SIC) au f`cut echip`
cu agen]ii de la Le]cani [i au reu[it \ntr-un timp
extrem de scurt s` pun` mâna pe suspect. „Pe
data de 1 august 2021, poli]i[tii au fost sesiza]i
despre producerea unui incendiu \n Valea Lupului.
|n urma investiga]iilor efectuate a fost re]inut un
b`rbat \n vârst` de 56 de ani, b`nuit de comiterea
infrac]iunilor de distrugere [i violare de domiciliu.
Cercet`rile continu` pentru stabilirea \ntregii
situa]ii de fapt”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Un b`rbat [i-a petrecut noaptea \n arest dup`
ce a dat foc casei fostei sale iubite. La 56 de
ani, Costic` T. s-a gândit s` se r`zbune la scurt
timp dup` ce s-a desp`r]it de femeie. Din câte
se pare, a ajuns s`-[i doreasc` asta dup` ce fosta
sa iubit` a refuzat s` se mai \mpace cu el. Nervos
peste m`sur`, Costic` T. a mers pe data de 1
august 2021 la casa p`rinteasc` a iubitei. Era
aproximativ 2 noaptea când un incendiu a izbucnit
la acoperi[ul casei. Proprietarii [i vecinii au dat
alarma, iar, din fericire, focul a fost stins la timp.

a p`truns \n curtea casei tat`lui fostei sale
concubine. A aruncat cu benzin` [i a dat foc la
acoperi[. Ulterior, a plecat de acolo. A fost ca
un avertisment totul”, a precizat o surs` din
cadrul anchetei. De-a lungul timpului, la Ia[i au
B`rbatul \n vârst` de 56 de ani ar putea mai existat cazuri similare. Din gelozie sau din
ajunge \n spatele gratiilor pentru fapta sa. Trebuie cauza unor scandaluri amoroase s-a ajuns la astfel
precizat faptul c`, \n urma incendiului, a fost de situa]ii. Chiar zilele trecute, la Ia[i s-a petrecut
distrus` o parte din acoperi[. Mai precis, aproape un incendiu \n urma c`ruia un b`rbat [i-a g`sit
20 de metri p`tra]i au fost mistui]i de fl`c`ri, iar sfâr[itul. B`rbatul avea 72 de ani [i a fost g`sit
paguba se ridic` la câteva mii de lei. „B`rbatul decedat \n baie. Asta, dup` ce a pus o tigaie pe
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dac` va fi g`sit vinovat,
ie[eanul ar putea ajunge \n
spatele gratiilor

foc, pe aragaz. Nu este clar dac` acesta a murit
din cauze naturale sau dac` s-a intoxicat cu fum.
Trupul s`u ne\nsufle]it a fost transportat la Institutul
de Medicin` Legal` (IML) pentru necropsie.
Urmeaz` a se stabili cauzele decesului. {i \n acest
caz, poli]i[tii din Ia[i au deschis un dosar penal.
„Poli]i[tii au deschis un dosar penal sub aspectul
comiterii infrac]iunii de ucidere din culp` [i
continu` verific`rile pentru stabilirea \ntregii situa]ii
de fapt”, au transmis reprezentan]ii IPJ Ia[i.
Drago[ SAVIN
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Un supliment alimentar pentru disfunc]ii
sexuale, Maraton, provoac\ un scandal de
propor]ii `n România! Pacien]ii l-au dus la
analize. ~n loc de un produs natural, au
descoperit c\ `[i administreaz\ un medicament
periculos, care d\ efecte adverse grave
Un a[a-zis produs sut` la sut`
natural, Maraton Forte,
provoac` un scandal \n
România! Pacien]ii l-au dus la
analize [i au constatat c`
acesta con]ine substan]e
chimice nocive [i c` nu este
sut` la sut` natural, a[a cum
se laud` produc`torul. Medicii
de specialitate nu-l recomand`
celor cu tulbur`ri de dinamic`
sexual`. Astfel, suplimentul
alimentar Maraton Forte
con]ine (\n urma analizelor
f`cute \n laborator) Tadalafil,
\ntr-o concentra]ie de 5 ori mai
mare decât cea reg`sit` \n
medicamentele prescrise doar
de medic pentru tratarea
impoten]ei
Scandal de propor]ii [i pericol pentru s`n`tatea
public`, provocate de pastile Maraton Forte, a[azis produs sut` la sut` natural, care s-ar baza pe
combinarea [tiin]ific` a celor mai eficiente plante
medicinale cunoscute pentru capacitatea lor de
stimulare a performan]elor sexuale masculine.
Pacien]ii l-au dus la analize [i au constatat c` acesta
con]ine substan]e chimice nocive [i c` nu este sut`
la sut` natural, a[a cum se laud` produc`torul.
Nici medicii de specialitate nu-l recomand` celor
cu tulbur`ri de dinamic` sexual`. Astfel, Maraton
Forte con]ine (\n urma analizelor f`cute \n laborator),
L-Arginin`, sildenafil sau tadalafil, acestea ob]inânduse pe cale sintetic` [i cu efecte grave asupra
s`n`t`]ii oamenilor. Ciudat este c`, având \n vedere
c` asemenea produse sunt la liber pe pia]`, legile
din România ar trebui s` fie mai clare [i stricte
când vine vorba de cadrul \n care pot fi produse
[i comercializate acestea.

Ce spun oficialii Institutului
Na]ional de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA Bucure[ti
Reporterii Cotidianului „BUNå ZIUA IA{I”
(BZI) i-au contactat telefonic pe oficialii Institutului
Na]ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse
Alimentare - IBA Bucure[ti \n leg`tur` cu produsul
Pastile Maraton Forte. Aceasta este o organiza]ie
de cercetare public` cu activitate de cercetare în
patru domenii: siguran]` alimentar`, nutri]ie,
comportamentul consumatorului, (Bio)tehnologii
alimentare. „Noi primim date [i mostre de la
asemenea suplimente alimentare. Facem analize
[i teste apoi aprob`m sau nu dosarul produsului.
Repet, vorbim de suplimente alimentare, care nu
]in loc de medicamente [i trebuie ca fiecare
persoan` s` fie informat` atunci când apeleaz` la
acestea. Produc`torul este cel care trebuie s`
garanteze faptul c` un asemenea produs con]ine
ceea ce scrie pe prospect, aici e vorba de moralitate.

Noi analiz`m doar ceea ce ne trimit ei [i nu ]ine
de noi s` verific`m dac` toate produsele comercializate
con]in ceea ce scrie pe prospect”, a punctat Asistent
Manager - Gina Pîrvu, \n cadrul IBA Bucure[ti.

„Am auzit de Maraton, dar nu
l-am recomandat pacien]ilor...”,
a declarat dr. Liviu Panainte,
medic primar \n specialitatea
urologie [i sexologie
|n acest context, medicii de specialitate nu
recomand` s` folosim suplimente alimentare despre
care nu [tim ce con]in. „La tulbur`ri de dinamic`
sexual` le recomand pacien]ilor suplimente
alimentare doar pe cele de care [tiu ce con]in
[i ce efecte au. Am auzit de Maraton, dar nu lam recomandat pacien]ilor. Trebuie precizat c`
un pacient cu tulbur`ri de dinamic` sexual` trebuie
obligatoriu s` mearg` la un medic de specialitate
pentru a-[i face un consult medical. De precizat
c` erec]ia implic` probleme vasculare, neurologice,
endocrine [i psihologice.
Trebuie s` precizez c` maratonul con]ine LArginin`, care este un vaso-dilatator, un aminoacid
ob]inut pe cale sintetic`. Aceast` L-Arginin` este
elementul principal din acest supliment alimentar
[i care ar putea duce la un infarct, un AVC sau
o sincop`, tocmai de aceea se impune un consult
medical \nainte de a se administra suplimente
alimentare pentru cre[terea poten]ei. Apoi, din
ceea ce am cercetat [i mi-au spus pacien]ii, sunt
multe suplimentele alimentare pentru tulbur`ri de
dinamic` sexual` care con]in Viagra. Piseaz`
pastilele de Viagra [i le introduc \n compozi]ia
suplimentelor alimentare de acest gen”, a declarat
dr. Liviu Panainte, medic primar \n specialitatea
urologie [i sexologie.

Ce ar con]ine produsul
Pastile Maraton Forte

|n pres` au fost relatate
probleme legate de
Maraton Forte. S-a g`sit
o substan]` nedeclarat`
ce se reg`se[te \n Viagra
|n urm` cu câ]iva ani, mai precis \n 2012,
presa din Suceava relata pe larg problemele cu
care s-au confruntat cei care au consumat suplimentul
alimentar Maraton Forte. Astfel, la acea vreme,
inspectorii sanitari din cadrul Direc]iei de S`n`tate
Public` (DSP) Suceava au f`cut mai multe controale
în farmacii, dup` ce au aflat c` o parte dintre
unit`]i continuau s` comercializeze suplimentul
alimentar Maraton Forte, care con]ine o substan]`
nedeclarat`, similar` cu cea din Viagra. Directorul
DSP de atunci, dr. Ludovic Abitei, a explicat la
acea vreme c` inspectorii sanitari din Boto[ani
[i Bac`u au depistat câ]iva distribuitori care au
livrat acest produs [i în jude]ul Suceava, de[i
acesta trebuia s` nu mai existe la vânzare. S-a
ajuns la aceast` situa]ie din cauza faptului c`
suplimentul alimentar Maraton Forte avea \n
compozi]ie Tadalafil, substan]` ce se reg`se[te
\n Viagra, medicament administrat pentru impoten]`.
Trebuie precizat c` Tadalafil are anumite contraindica]ii
[i poate fi periculos pentru s`n`tate dac` este
administrat f`r` prescrip]ia medicului. Astfel, \n
Maraton Forte se reg`sea aceast` substan]` [i
putea fi consumat de orice persoan`, f`r` s` fie
avertizat` de riscurile la care se expune. Asta
demonstreaz` c` suplimentul alimentar nu este
natural, a[a cum era trecut pe prospect. De aceea,
\n anul 2012, a fost retras din Suceava. Scandal
nu a fost doar \n România. |n anul 2018, [i
italienii aveau s` afle c` \n Maraton Forte exist`
o substan]` periculoas`, [i anume Tadalafil.

De reliefat c`, \n prospectul oficial, produc`torul
produsului Pastile Maraton Forte arat` c`: „este
un produs sut` la sut` natural, se bazeaz` pe
combinarea [tiin]ific` a celor mai eficiente plante
medicinale cunoscute pentru capacitatea lor de
stimulare a performan]elor sexuale masculine.
Maraton Forte ac]ioneaz` rapid, iar efectele sale
benefice asupra organismului se datoreaz` combin`rii
unor superconcentrate din plante cu aminoacidul
L-Arginina. L-Arginina are un rol important în
realizarea [i men]inerea erec]iei, prin monoxidul
de azot la apari]ia c`ruia contribuie”.
Pe de alt` parte, la contraindica]ii pentru
Maraton Forte se arat`: „produsul este contraindicat
persoanelor cu afec]iuni cardiace grave [i, \n
general, când efortul fizic este contraindicat”. |n
final, la nivel de compozi]ie: „o capsul` con]ine
Presa din Italia: Drogurile
extracte de: Muira Puama 50mg, Catuaba 50mg,
interzise pentru a spori
Ginseng Siberian 35mg, Guarana 35mg, Tribulus
performan]a sexual`
terestris 30mg, Epimedium 30mg, Polygonum
|n anul 2018, presa din Italia scria despre
multiflorum 20mg”. Paradoxal, de reamintit c` la
analizele de laborator, \n produs s-au depistat Maraton Forte [i compara suplimentul alimentar
substan]e care nu sunt ob]inute pe cale natural`, cu un drog. O anchet` a f`cut posibil` blocarea
a[a cum au constatat unii pacien]i care au testat comercializ`rii suplimentului alimentar produs în
Maraton Forte.
România ce ascundea \n capsule un amestec
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

periculos de ingrediente active. Acesta combina
sindenafilul [i tadalafilul, ingredientele active ale
Viagra [i Cialis, cu extractul de plante din
epimedium brevicornum maxim, oferind consumatorilor
de sex masculin o cre[tere a performan]ei sexuale.
Este vorba despre Maraton Forte, un produs care
pân` la \nceperea scandalului era distribuit pe o
mare parte a teritoriului Italiei, prin magazine
mici, inclusiv \n magazine de tip Plafar. Maraton
Forte a fost etichetat ca supliment alimentar. La
acea vreme, produsul se g`sea \n magazine, \ns`
a fost confiscat \n urma unor controale. |n urma
cercet`rilor efectuate \n Italia de carabinieri a
reie[it faptul c` \n Maraton Forte se reg`sesc
substan]e care nu sunt declarate \n prospect. Este
vorba despre Tadalafil [i Sindenafil. De[i substan]ele
aflate \n compozi]ia Maraton Forte ar fi trebuit
s` se reg`seasc` doar \ntr-un medicament, acestea
se reg`seau \ntr-un a[a-zis supliment alimentar.
Atunci, italienii au realizat c` produc`torul a apelat
la un „artificiu” pentru a putea introduce pe pia]`
un medicament sub form` de supliment alimentar.
Mai multe informa]ii despre scandalul din Italia
pute]i
ob]ine
accesând
link-ul:
https://www.modenatoday.it/cronaca/sequestromaraton-forte-integratore-illegale-2018.html

Ce este Tadalafil [i cum
trebuie utilizat. Doar medicul
poate prescrie o re]et`
Tadalafil este un medicament utilizat pentru
tratarea disfunc]iei erectile la b`rba]i (numit` uneori
impoten]`). Medicamentul se poate utiliza [i pentru
tratarea b`rba]ilor care prezint` semne [i simptome
de hiperplazie benign` de prostat`. Tadalafil Lilly
con]ine substan]a activ` tadalafil [i este echivalent
cu Cialis, care este deja autorizat în Uniunea
European` (UE). Tadalafil este disponibil sub form`
de comprimate cu administrare pe cale oral`. B`rba]ii
care inten]ioneaz` s` \l utilizeze frecvent pot face
asta \n func]ie de decizia medicului. Medicamentul
trebuie luat aproximativ la acela[i moment al zilei,
iar necesitatea unui regim de administrare zilnic`
trebuie evaluat` periodic. Medicamentul se poate
ob]ine numai pe baz` de prescrip]ie medical`.
Sorin PAVELESCU
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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.

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` 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.

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.

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.

|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.

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
|NCHIRIERI
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
|nchiriez camer` decomandat`
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
cu acces la buc`t`rie, frigider,
dot`ri interioare de lux: u[i,
ma[in` de sp`lat, baie, central`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
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controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.

Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial`
angajeaz` Inginer service, cu
sau f`r` experien]`, permis
auto categ. B. Rela]ii
suplimentare la tel/fax
0232/236.341; 0744/554.249,
email: service.iasi@etnis.ro.
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

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

MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, studii medii,
fara experienta precizata, LIFEIND SRL. Rela]ii la:
0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Agent comercial, studii medii,
experienta 1 an, PRO INVEST
SRL, Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL, Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
engleza, EUROPA TRADE SRL,
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.

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

Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.

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

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

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

Confectioner prelucrator 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.

dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
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.
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
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
experienta precizata, DAKOTA
Electronist telecomunicatii, studii
GENERAL SRL, Rela]ii la:
medii de specialitate, RESIO
0744868055;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
746703259
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78.
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.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator facturare, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi.
Operator introducere si validare
date, studii medii, fara experienta
precizata, pentru persoane cu
dizabilitati, BRAS SRL, Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Operator introducere si validare
date, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, fara studii si
experienta precizate, ALBARES
LEATHER SRL, Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, studii medii,
fara experienta precizata, SABINI
COMPANY INVEST SRL, Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.Operator
mase plastice, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator mase plastice, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii.Operator siloz, studii
medii, fara experienta precizata,
CEREALCOM SA, Rela]ii la:
0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Operator taietor textile, studii
medii, fara experienta precizata,
SOPHIA 2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Profesor in invatamantul primar,
studii superioare, fara experienta
precizata, NAVIGATOR UNU
SRL, Rela]ii la: 0799798688;
mariana.andries@certic.ro,
Str.Stihi Nr.2A.
Proiectant arhitect, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
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.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
Psiholog in specialitatea
psihologia muncii si
organizationala, studii
superioare, limba engleza,
membru colegiul psihologilor,
SPIN GROUP & HR SRL, Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Receptioner de hotel, studii
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.ro
; ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Responsabil achizitii, studii
superioare / medii, experienta
min.1 an, permis cat.b, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud. Iasi
Responsabil cu protectia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs dpo, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Secretara, studii medii,
experienta, persoana pana in 25
ani, persoana peste 45 ani,
AUTO KARLY BBC SRL, Rela]ii
la: 0754487993;
kly_transport@yahoo.ro, Str-La
Arh.Ion Berindei Nr.8
Sef formatie, studii medii,
experienta 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL, Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Sofer, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;

lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3
Sofer, studii medii, experienta 1
an, categ.b,c, M&R SRL, Rela]ii
la: 0723329340;
comercial@msir.ro, Calea
Chisinaului Nr.37
Sofer, 8 clase, experienta 2 ani,
PLASTIC PAPER DISTRIBUTION
SRL, Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii
Sofer, fara studii si experienta
precizate, posturile sunt pentru
iasi, TEO GRUP FACILITY
MANAGEMENT SRL, Rela]ii la:
0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman
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
Specialist in domeniul proiectarii
asistate pe calculator, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
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
Sudor, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A

0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29

la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com,
Str.Ateneului Nr.2

Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL,
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com
, Com.Comarna, Sat Osoi

Vanzator, studii medii, fara
experienta precizata, DREI FOR
US SRL, Rela]ii la: 0746948901,
B-Dul Dimitrie Cantemir Nr.7,
Parter

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

Vanzator, studii medii, experienta
1 an, M&R SRL, Rela]ii la:
0723329340; comercial@msir.ro,
Calea Chisinaului Nr.37

Tamplar manual, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tamplar manual la presare si
incleiere, scoala generala, fara
experienta precizata, TECKMAU
PAVE SRL, Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tamplar mecanic, calificare,
experienta 3 ani, ROMUS
TRADING & DEVELOPMENT
SRL, Rela]ii la: 0743139924;
mobila@office.romus.com, B-Dul
Chimiei Nr.14
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizata, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL,
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com, Valea
Lupului, Str.Nufarului Nr.16
Tamplar universal, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tapiter, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tehnician proiectant in
constructii, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3

Vopsitor, studii minime, limba
engleza mediu, experienta 2 luni,
MLC AGRO-TUR SRL, Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi
Vopsitor auto, studii medii,
experienta 2 ani, COMPLETE
AUTO PAINT SRL, Rela]ii la:
0742870038;
simionescu11alexandru@gmail.c
om, Com.Miroslava, Sat Horpaz,
Str.Bisericii Nr.22, B2
Zidar, scoala profesionala, curs
calificare, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Zidar, calificare, experienta 5 ani,
ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Zidar, studii medii, experienta 5
ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni
Zugrav, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A

PIERDERI
@@@ Pierdut certificat de
\nregistrare seria B, Nr. 2644662
pentru \ntreprinderea individual`
Acatrinei Gheorghe cu sediul \n
Sat Valea Lupului, comuna Valea
Lupului,Str. 1 Decembrie, jud.
Ia[i, F22/2496/05.10.2012, CUI
30751107. Se declar` nul.

S.C. PRO AGRO VERTICAL.
S.R.L.anun]` publicul interesat
asupra depunerii solicit`rii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul
ÎMBUNåTå}IREA
COMPETITIVITå}II PRO AGRO
VERTICAL SRL PRIN
DEZVOLTAREA CAPACITå}II
AVANSATE DE PRODUC}IE A
BETONULUI –„Sta]ie mobil`
pentru fabricarea betonului,
reciclator mobil necesar pentru
reciclarea apelor rezultate de la
sp`larea autobetonierelor,
autobetoniere, autopompe,
înc`rc`tor frontal, containere tip
birou, sta]ie mobil` sortare
agregate”, propus a fi amplasat
în municipiul la[i, DN28, intravilan
extins conform PUG, nr. cad.
168171, 168172, 168173, jud.
Ia[i. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.

NOTIFICåRI
MEDIU

SC IANIS CLUB SRL cu sediul \n
Mun. Ia[i, str. S`lciilor, nr. 12,
cam. 1, bl. 820, sc. C, et. 1, ap.
7, jud. Ia[i, având CUI 33336954
[i Nr. de ordine \n registrul
comer]ului: J22/1058/2014,
Strungar universal, studii medii,
anun]` publicul interesat asupra
fara experienta precizata,
depunerii
solicit`rii de emitere a
EXQUISITE SRL, Rela]ii la:
Tehnolog confectii, studii
acordului de mediu pentru
0232/247751;
medii/postliceale, experienta 4
proiectul
“Construire
locuin]`
office@exguisite.ro, B-Dul
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
colectiv` \n regim D+P+4E +
Rela]ii la: 0771623993;
Chimiei Nr.14, Birou 10
spa]ii comerciale \mprejmuire,
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
bran[ament utilit`]i ”, propus a fi
Sudor, scoala profesionala/curs
Chisinaului Nr.43, In Incinta
amplasat \n sat Vi[an, Com.
calificare, fara experienta
Tehnoton
Bârnova, jud. Ia[i, NC 71915.
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
Vanzator, studii medii, experienta Informa]iile privind proiectul
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
2 ani, AMERICAN GRAND SHOP propus, pot fi consultate la sediul
Agen]iei pentru Protec]ia
SRL, Rela]ii la: 0758374836;
Vlaicu Nr.87
Mediului Ia[i din mun. Ia[i, Calea
marianaflorea64@yahoo.com, BSudor, studii medi; cu experienta Dul Chimiei Nr.2 Bis
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
min. 3 ani, GREENFIBER
luni-joi \ntre orele 8:00 – 14:00.
Vanzator, studii medii, experienta Observa]iile publicului se primesc
INTERNATIONAL SA, Rela]ii la:
min.1an, DOLIMEX SRL, Rela]ii
0332/411852; 0332/411853;
zilnic la sediul APM Ia[i.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
Vanzator, studii medii, experienta
minima, DEVIL SRL, Rela]ii la:
0729128608; 0729011255;,
Sos.Bucium Nr.82

HERGHELEGIU {TEFAN {I
HERGHELEGIU NICOLETA
MARIA, în calitate de titulari ai
Planului Urbanistic Zonal „PUZ INTRODUCERE TEREN |N
INTRAVILAN, CU NR. CAD. {I
CF 60790, CONSTRUIRE ZONA
DE AGREMENT”, intravilan extravilan comuna Grajduri, NC
60790, jud. Ia[i, anun]` publicul
interesat asupra deciziei etapei
de încadrare – proiectul de plan /
program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de încadrare se
primesc la sediul APM Ia[i din
str. Calea Chi[in`ului nr. 43, \n
zilele de luni-joi (orele 8:0016:30) [i vineri (orele 8:0014:00), \n termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anun]ului.

Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei Marioara, C.I.F.
33344280, sediul \n Ia[i, Bd.
Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A,
parter, ap. 3, jud. Ia[i, Num`r
RFO I-1372/2014, Tel/fax
0743.438.364, 0232/250.220,
email ciiapetrei@yahoo.ro, notific`
deschiderea procedurii de
lichidare [i dizolvarea debitoarei
S.C. NEDIRAS.R.L., cu sediul
social în Mun. Ia[i, {os. Bucium,
nr.6, jud. Ia[i, J22/1336/2004,
CUI 16551278. Creditorii
debitoarei din prezen]a cauza se
pot \nscrie la masa credal` \n
termen de 10 zile de la apari]ia
prezentului anun] \n ziar. Cererea
de înscriere a crean]ei în tabelul
creditorilor, înso]it` de
documentele justificative ale
crean]ei în copii certificate va fi
transmis` prin po[ta pe adresa
lichidatorului, men]ionat` mai sus.
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Fiica a urcat la volan, iar mama a
l\sat-o, de[i [tia c\ nu are carnet.
Ie[encele au crezut c\ nu le va
prinde nimeni, dar s-au `n[elat.
Totul a ie[it la iveal\ `n urma unui
accident rutier
O mam` din Ia[i a vrut s` fac` o fapt`
bun` [i [i-a l`sat fiica s` urce la volanul
autoturismului, chiar dac` [tia c` tân`ra
nu are carnet. Cele dou` au sperat c`
lucrurile nu se vor afla, dar au avut parte
de o surpriz` nepl`cut`. Acum, procurorii
din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i le-au trimis \n judecat`
pe Mariana D`nil` [i pe Ionela Cristina
D`nil`, sub acuza]iile de încredin]area
autoturismului unei persoane, pentru a-l
conduce pe drumurile publice, cunoscând
c` aceasta nu are carnet pentru vreo
categorie de vehicule [i, respectiv,
conducerea unui vehicul pe drumurile
publice f`r` permis

Caz destul de rar, la Ia[i! O mam` [i fiica acesteia vor fi
nevoite s` se prezinte \n instan]`, \n cadrul aceluia[i dosar penal.
Asta, dup` producerea unui accident rutier destul de grav. Astfel,
procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i leau trimis recent \n judecat` pe Mariana D`nil` [i pe Ionela Cristina
D`nil`, sub acuza]iile de încredin]area autoturismului unei persoane,
pentru a-l conduce pe drumurile publice, cunoscând c` aceasta
nu are carnet pentru vreo categorie de vehicule [i, respectiv,
conducerea unui vehicul pe drumurile publice f`r` permis.

Acum, urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim
termen al procesului. Ulterior, magistra]ii vor asculta ce au de spus
toate p`r]ile implicate, pentru a putea lua o decizie \n acest caz.

Mariana [i Ionela Cristina D`nil`,
acuzate \n acela[i dosar penal,
din pricina unui autoturism
Oamenii legii au precizat c` cele dou` ie[ence, mam` [i fiic`,
Mariana (48 de ani) [i Ionela Cristina D`nil` (25 de ani), au
intrat \n vizorul lor \n urm` cu aproximativ 4 ani. Conform
anchetatorilor, totul a ie[it la iveal` \n urma producerii unui
accident rutier. „În cauz` s-a re]inut c`, pe data de 20 august
2017, în jurul orei 19:30, inculpata M.D., în calitate de proprietar`
în fapt a autoturismului marca Volkswagen, i-a încredin]at ma[ina

fiicei sale, inculpata I.C.D., pentru a o conduce pe drumurile
publice, cunoscând c` aceasta din urm` nu are permis pentru
vreo categorie de vehicule”, a declarat ieri Simon Rotundu, primprocurorul adjunct al Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.

Tân`ra din Ia[i a comis un accident rutier
Anchetatorii au ad`ugat c` tân`ra de 25 de ani, Ionela Cristina
D`nil`, a urcat la volanul ma[inii [i a comis un accident rutier.
„Astfel, în aceea[i zi, în jurul orei 19:35, inculpata I.C.D. a condus
autoturismul marca Volkswagen pe Calea Ceferi[tilor, din satul
Criste[ti, comuna Holboca, jude]ul Ia[i, dinspre Holboca, spre
Bosia, f`r` a avea permis pentru vreo categorie de vehicule. |n
dreptul unui imobil, inculpata a pierdut controlul asupra direc]iei
de deplasare [i a intrat în coliziune cu un pode]. În urma
accidentului a rezultat v`t`marea corporal` a numitelor G.F.R. [i
I.M.D., care nu au formulat o plângere penal` pentru s`vâr[irea
infrac]iunii de v`t`mare corporal` din culp`. Preciz`m c` toate
persoanele beneficiaz` de prezum]ia de nevinov`]ie pân` la
pronun]area unei hot`râri judec`tore[ti definitive”, a \ncheiat primprocurorul adjunct al Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i.
Acum, r`mâne de v`zut ce decizie vor lua magistra]ii din cadrul
Judec`toriei referitor la cele dou` ie[ence, mam` [i fiic`, acuzate
\n cadrul aceluia[i dosar.
Ciprian NEDELCU

www.bzi.ro î]i spune în timp real ce se întâmpl` în Ia[i, în ]ar` [i în lume

EXPRES

Vineri, 6 august

Bursa bârfelor

A recep]ionat re]eaua de ap`
de ani buni, dar n-a curs o
pic`tur` la robinetele oamenilor!
La un pas de r`scoal`
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre un alt bremare din giude], pre numele
s`u Ghi]` Rot`rel, de pe la comuna ceea, entitulat` }igana.
S`tenii spun c` re]eaua de ap` din comun` este recep]ionat`
de bremare de ani buni, dar apa tot nu curge pe la robinetele
oamenilor. Cic` nici nu ar avea cum s` curg` apa, pe motiv
c` ]eav` exist` doar \n unele locuri, lovelele s-au p`pat demult,
iar alte parale nu vor mai agiunge pe acolo prea curând.
Acuma, gurile rele spun c`, de fapt, saielele au agiuns pren
ne[te bozonare grase, iar oamenii au fost l`sa]i de izbeli[te,
de fapt. Mai mult, unii spun c` n-ar mai fi mult [i b`e]ii veseli,
cei cu ochi alba[tri, se vor interesa mai \ndeaproape \n ceea
ce prive[te treb[oara aiasta. |n orice caz, babetele cele hâtre
vor sta cu ochii pe situa]iune ca pe butelie [i v` vor ]âne la
corent \n edi]iile viitoare!

Cel mai pulitician din târg,
vizitat inopinat de puli]i[ti
|n continuarea rubricu]ei, babetele cele hâtre v` prezint`
una nou` despre acela[i Cretian {panciu, `l mai cel pulitician
din giude]. Nu mai spunem de biznisman, c` n-are pereche
pren târg! Gurile rele spun c` musiu Cretian o fost vezetat
inopinat zâlele trecute de ne[te b`e]i cu ca[chete [i pulane.
Asta, dup` ce o fost ne[te reclama]ii c` se lucreaz` \n doru’
lelii pe la c`soaia cu haine, din buricu’ târgului. Cic` s-o l`sat
doar cu un avertisment tura aiasta, dar s-ar putea ca, pe viitor,
s` se lase [i cu amenzi consistente, dac` treaba nu e f`cut`
ca lumea. {i \n aceast` problem`, babetele bârfitoare vor sta
gean` pe desf`[urarea evenimentelor, ca s` afle dac` treb[oara
e f`cut` ca la carte sau cu dureri \n spate!

Iubirile lui Baia. Una
capra, a doua oaia...
Auzi]i? |l mai [ti]i cumva pe Baia? Da, ministrul, cel cu
oaia... Ap`i a[a pe final am zis s` d`m o „p`litur` moldoveneasc`”
din fundu’ gr`dinii. Domnu’ Baia e tare iub`re]. Cic` e deja
la a treia nepast`. Ap`i asta n-ar fi o problem` onest`, dar
lucrurile sunt cumva mai complicate. Cic` Baia le-a f`cut pe
cele trei foste nepeste s` se \n]eleag` \ntre ele. Acum la cine
trage, numai el [tie. |n]elege]i [i voi ce vre]i. {ti]i voi, [i
[oricelul mai schimb` g`urica din când \n când. Dac` Baia,
ca un fost menestru, face acela[i lucru, nu putem [ti. Oricum
e tare... Dac` reu[e[te s` fac` asta... Baia ba alege capra, ba
alege oaia...
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{ase medici de la Spitalul
ıSf. Spiridon‰ din Ia[i au
cusut bucat\ cu bucat\ fa]a
unui b\rbat mutilat.
Nici m\car zeci de opera]ii
estetice nu ar mai putea s\-i
redea figura de alt\dat\
B`rbatul \n vârst` de 45 de ani din Suceava, care a fost mutilat
de urs, este de nerecunoscut! Medicii ie[eni au f`cut eforturi
pentru a-i reconstrui fa]a. Opera]iile au avut succes, \ns` b`rbatul
nu mai are aceea[i fizionomie. O echip` complex` de medici ORLi[ti, chirurgi oro-maxilo-faciali, chirurgi plasticieni [i oftalmologi
au muncit ore \ntregi pentru a-l salva pe b`rbat. Interven]iile au
fost complexe [i, acum, acesta este bine, \ns` nu va mai ar`ta
niciodat` la fel. B`rbatul a ajuns la spital \n stare foarte grav`,
cu multiple pl`gi \n zona fe]ei. O bucat` de scalp era desprins`
de cap, mai multe buc`]i de piele artârnau de fa]a b`rbatului [i
doar zona ochilor a sc`pat neatins`. „Pacientul a suferit mai multe
interven]ii chirurgicale. Acesta prezenta multiple fracturi \n zona
fe]ei. S-a intervenit pentru imobilizarea fracturii de unghi mandibular
prin osteosintez` cu pl`cu]e metalice [i blocaj intermaxilar rigid.
S-a efectuat imobilizarea fracturii de arcad` zigomatic` prin
osteosintez` cu pl`cu]e metalice. S-a f`cut toaletarea [i sutura
pl`gilor. Firele de sutur` au fost suprimate. A sc`pat ca prin
minune din ghiarele fiarei”, au declarat medicii speciali[tii de la
Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]e „Sfântul Spiridon”, Ia[i.

Ciobanul a fost externat dup`
dou` s`pt`mâni de spitalizare
Dup` aproximativ dou` s`pt`mâni de internare, b`rbatul a
fost externat de la Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]e „Sfântul
Spiridon” din Ia[i [i urmeaz` s` vin` la controlul periodic. Acesta
trebuie s` revin` peste o s`pt`mân` la control. Pacientul a fost
externat dup` ultima interven]ie efectuat` \n sec]ia de chirurgie
plastic` pentru fractura de la nivelul oaselor mâinii stângi.
Speciali[tii sus]in c` b`rbatul nu va mai avea nevoie de
interven]ii chirurgicale la fa]`. Din echipa de medici care au f`cut

tot posibilul ca b`rbatul s` \[i recupereze fa]a fac parte: dr. Mihai
- Liviu Ciofu, chirurgie oro-maxilo-facial`, [ef lucr`ri dr. Per]ea
Mihaela [i dr. Nadia Aldar, chirurgie plastic`, dr. C`t`lina Pintilie,
ORL [i dr. Constantin Grigora[, oftalmologie.

Colegul ciobanului, \n vârst` de
26 de ani, a murit \n urma atacului
Amintim c` pe data de 23 iulie 2021, trei b`rba]i au fost
ataca]i de urs, la o stân` din jude]ul Harghita, la grani]a cu
Suceava. Unul dintre ei este în stare grav` la spital, iar un altul
a fost dat disp`rut. Un cioban în vârst` de 45 de ani a fost r`nit
la fa]`, membre [i torace [i a fost recuperat de pe munte de
Salvamont [i predat medicilor de la Ambulan]`, dup` ce s-a
refugiat, împreun` cu un alt cioban, într-o stân`. Acesta a ajuns
pe data de 24 iulie 2021 la Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]e
„Sfântul Spiridon” din Ia[i, \n stare foarte grav`, [i a intrat de
urgen]` \n sala de opera]ie. Zeci de salvamonti[ti, poli]i[ti, jandarmi
[i pompieri au participat la misiunile de c`utare pentru cel de-al
treilea b`rbat. Ciobanul care a fugit în p`dure în urma atacului
a fost g`sit mort, la aproape 300 de metri de locul în care a
avut loc atacul. Victima, un b`rbat de 26 de ani, avea r`ni grave
în momentul în care a fost g`sit.

Un c`lug`r a fost atacat de urs \n p`dure

Luni, 12 iulie 2021, \n jurul ore 19:30, un c`lug`r de la
M`n`stirea Sih`stria Putnei, din Suceava, a fost mu[cat de un
urs! B`rbatul are 34 de ani [i a plecat de la m`n`stire \n p`durea
din apropiere pentru a culege ni[te ciuperci. Dup` ce a mers
câ]iva metri prin p`dure, c`lug`rul a observat un pui de urs, sa uitat \n jur s` vad` dac` ursoaica este prin apropiere [i s-a
apropiat de acesta. Dup` ce s-a jucat câteva minute cu puiul, din
senin a ap`rut ursoaica [i l-a atacat pe b`rbat. Acesta a fost
neputincios \n fa]a animalului, dar, ca prin minune, a sc`pat cu
via]`. C`lug`rul a reu[it s` scape din ghearele ursului [i a reu[it
s` fug`. Acesta a reu[it s` ajung` la m`n`stire [i a sunat la 112.
La fa]a locului a ajuns un echipaj medical, iar b`rbatul a fost
transportat la spitalul din Câmpulung Moldovenesc, unde a primit
\ngrijiri medicale. C`lug`rul a ajuns la Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i pentru a i se administra antirabicul.
Andreea PåDURESCU
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