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Bărbatul din Iași care a asistat la
torturarea Sofiei este dezvoltator
imobiliar! Ionuț Răușanu a construit
mai multe vile pentru bogați
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O ieșeancă
și-a asigurat o
pereche de pantofi
pentru suma de
5.000 de euro
actualitate 8

A crescut numărul clienților din Iași care își
asigură bunurile speciale precum blănuri,
bijuterii, costume Armani și Gucci sau pantofi
Louboutin. Specialiștii în asigurări spun că
plătesc anual, pentru primele de asigurare,
între 170 și 200 de euro, pe an, pentru riscuri...

actualitate 9
El este
Povești ce-ți fac pielea de găină
ceasornicarul
auzite de preotul de la Spitalul de Boli
medicilor din Iași!
Infecțioase. Un bărbat s-a spovedit
Prin mâinile sale au Un bărbat aflat pe patul de
moarte s-a spovedit pentru
trecut bijuterii de
prima dată! Preotul Spitalului
zeci de mii de euro de Boli Infecțioase "Sfânta

social
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Parascheva" din Iași, Ioan Oleru,
a fost cel care l-a convins să
facă acest lucru. Mulți pacienți
care sunt în stare foarte gravă
și se așteaptă din clipă în clipă...
Mihai State, în vârstă de 67 de ani, unul dintre
cei mai vechi ceasornicari ai Iașului,
povestește despre medicii și colecționarii
care îi trec pragul pentru a-și repara sau
verifica ceasurile care sunt estimate la zeci
de mii de euro. Ceasornicarul spune că...

Mărturia lui Gheorghe
Nichita după ce a ieșit din
penitenciar. Fostul edil
a povestit întreaga experiență
din spatele gratiilor
eveniment
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actualitate 8

A făcut parte din misiunea
extremă, alături de alți camarazi, de
retragere a trupelor române din Afganistan
Un jurnal de război emoționant și
plin de trăiri la limita extremă! Toate
vin de la un militar care, alături de
alți camarazi din Iași, a făcut parte
inslusiv din misiunea de retragere a
trupelor române din Afganistan din
2021. Momente extreme de pe
câmpul de luptă au fost
rememorate, cu lacrimi în ochi...
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Detalii [ocante despre
una dintre cele mai
a[teptate investi]ii din
Ia[i. Substa]ia de
ambulan]\ spre P\curari
a fost abandonat\
Un proiect pornit cu fast \n urm` cu mai mul]i ani \n
municipiul Ia[i a ajuns s` bat` pasul pe loc. Substa]ia de
ambulan]` din zona Canta-P`curari a r`mas la stadiul de
proiect, investi]ia nemaifiind luat` \n calcul de autoritatea
local`. De[i primele discu]ii au fost demarate \nc` de acum
câ]iva ani, proiectul nu a mai fost dus pân` la cap`t. Terenul
din zona Canta a fost eliberat de sarcini, a fost chiar asfaltat,
\ns` amenajarea acestuia nu a mai fost dus` la bun sfâr[it.

Substa]ia de ambulan]` blocat` din
cauza pandemiei COVID-19
Reprezentan]ii Prim`riei Ia[i au precizat c` proiectul a
fost l`sat \n a[teptare [i din cauza pandemiei COVID-19.
Ace[tia au precizat c` investi]ia va fi reluat` dup` ce va trece
criza provocat` de pandemie, iar municipalitatea va dispune
[i de sumele pentru derularea proiectului. „Proiectul r`mâne
\n aten]ia noastr`, dar situa]ia deosebit` din aceast` perioad`
nu ne-a permis continuarea investi]iei. Când situa]ia va reveni
la normal, cu siguran]` vom continua, \mpreun` cu Serviciul
de Ambulan]` Ia[i, investi]ia”, a spus Sebastian Buraga,
purt`torul de cuvânt de la Prim`ria Ia[i.
|nfiin]area acestei substa]ii a fost necesar` [i pentru c` exist`
o distan]` mare \ntre sta]ia central` din strada Prim`verii [i
cartierele Copou, Alexandru cel Bun, Dacia, P`curari. Ini]ial a
fost luat \n calcul [i un teren la ie[irea din municipiul Ia[i, dar
[i spa]iul unde a func]ionat Munca Invalizilor, \n P`curari. Ulterior,
s-a ajuns la spa]iul din zona Canta de la fosta autogar` Real.
Proiectul a fost ini]iat \n 2017 la ini]iativa dr. Florin Agapi,
fostul manager al Serviciului de Ambulan]` Ia[i. La vremea
respectiv`, Ambula]a solicita un spa]iu cu patru \nc`peri [i o
parcare pentru medici, asisten]i medicali, ambulan]ieri. Substa]ia
va fi dotat` cu o ambulan]` de tip C cu medic, asistent
medical, 4-5 ambulan]e de tip B numai cu asistent medical
[i, dac` exist` posibilitatea, o autosanitar` de tip A pentru
transport pacien]i. |n total, substa]ia respectiv` poate avea un
num`r de 14 medici, asisten]i medicali [i ambulan]ieri.
|n mandatul anterior al Consiliului Local Ia[i a fost luat
din nou \n calcul acest proiect. Solicitarea a venit din partea
ale[ilor locali PMP de la vremea respectiv`. Astfel, a fost
amenajat spa]iul pentru substa]ia de ambulan]` de la fosta
autogar` Real din Canta, cl`dirile fiind demolate, iar amplasamentul
asfaltat. Ulterior, investi]ia a fost abandonat` din lipsa fondurilor.
„|nfiin]area unei substa]ii de ambulan]` în P`curari înseamn`
un pas înainte pentru sistemul de urgen]e. Era necesar` o
astfel de investi]ie, în condi]iile în care un timp de interven]ie
mai mic poate face diferen]a la salvarea unei vie]i”, sus]ineau
cei de la PMP la vremea respectiv`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Fostul primar al Ia[ului, pus
`n libertate de judec\torii
boto[\neni! Gheorghe
Nichita s-a `ntors acas\, dar
nu scap\ de problemele din
Justi]ie! Dosarul ıAmanta‰
nu a fost finalizat `nc\
Ex-primarul Ia[ului a fost pus \n libertate de judec`torii
boto[`neni! Astfel, Gheorghe Nichita se \ntoarce acas`, dar nu
scap` de problemele din Justi]ie. Magistra]ii din cadrul Tribunalului
Boto[ani au decis ieri, definitiv, liberarea condi]ionat` a lui
Gheorghe Nichita. „Instan]a respinge ca nefondat` contesta]ia
formulat` de c`tre Parchetul de pe lâng` Judec`toria Boto[ani
împotriva sentin]ei penale nr. 714 din 30 iulie 2021, pronun]at`
în dosarul Judec`toriei Boto[ani. Cheltuielile judiciare din contesta]ie
r`mân în sarcina statului. Definitiv`”, au men]ionat ieri magistra]ii
boto[`neni.
Ini]ial, Judec`toria Boto[ani a decis acela[i lucru \n urm` cu
câteva luni. Ulterior, procurorii au contestat decizia luat` \n cazul
fostului edil-[ef al Ia[ului. Liberarea condi]ionat` a fost admis`
ini]ial de c`tre judec`tori, dup` ce ace[tia au constatat c` Gheorghe
Nichita a executat 609 zile de \nchisoare. Acesta ar fi trebuit s`
execute minimum 608 zile de deten]ie, asta \nsemnând o treime
din pedeapsa primit`.

Gheorghe Nichita, condamnat definitiv \n
dosarul „UTI”, sub acuza]ia de luare de mit`
În luna august 2020, Gheorghe Nichita a fost condamnat
definitiv în dosarul „UTI”. Astfel, Curtea de Apel Bucure[ti a
decis condamnarea la 5 ani de închisoare a fostului edil al
municipiului Ia[i. „Instan]a admite apelul declarat de DNA.
Desfiin]eaz`, în parte, sentin]a penal` apelat` [i, rejudecând, îl
condamn` pe inculpatul Gheorghe Nichita la 5 ani de închisoare,
pentru luare de mit`”, au men]ionat magistra]ii bucure[teni. În
acela[i dosar, omul de afaceri Tiberiu Urd`reanu a fost condamnat
la 8 luni de închisoare, cu suspendare.
În decembrie 2015, procurorii DNA au dispus trimiterea în
judecat` a lui Gheorghe Nichita, a pre[edintelui grupului UTI,
Tiberiu Urd`reanu, a vicepre[edintelui UTI Mihail T`n`sescu [i
a unui om de afaceri din Ia[i. Nichita a fost acuzat de luare de
mit`, iar ceilal]i inculpa]i - de dare de mit`. Nichita a fost acuzat
c` ar fi cerut 10 la sut` dintr-un contract de aproape 70 de
milioane de lei atribuit UTI [i unei alte firme, precum [i reduceri
la un hotel de lux din Bucure[ti, dar [i cazare în China. În urma
pedepsei definitive din acest dosar, fostul primar a fost preluat

[i dus în Penitenciarul Ia[i. Ulterior, el a fost transferat, ajungând
\ntr-un final \n Penitenciarul Boto[ani.

Problemele din Justi]ie continu`:
dosarul „Amanta”, aflat pe rol
|n septembrie 2020, Tribunalul Ia[i l-a condamnat pe Gheorghe
Nichita la 5 ani [i 2 luni de închisoare, pentru instigare la folosire,
în orice mod, direct sau indirect, de informa]ii ce nu sunt destinate
publicit`]ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la
aceste informa]ii, instigare la acces ilegal la un sistem informatic,
instigare la opera]iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice
[i instigare la abuz în serviciu, dac` func]ionarul public a ob]inut
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în form` continuat`.
Pe 27 noiembrie 2015, procurorii DNA l-au trimis în judecat`
pe Gheorghe Nichita. În acela[i timp, DNA l-a trimis în judecat` pe
Liviu Mihai Hliboceanu, director general al Poli]iei Locale Ia[i la
data faptelor. Anchetatorii anticorup]ie au precizat c`, în perioada 25
decembrie 2013 - 30 aprilie 2015, Gheorghe Nichita l-ar fi determinat
pe Hliboceanu s` î[i îndeplineasc` în mod defectuos atribu]iile de
serviciu prin folosirea necorespunz`toare a resurselor materiale [i
umane ale Poli]iei Locale a Municipiului Ia[i. Mai exact, acesta ar
fi determinat agen]ii s` o urm`reasc` pe prietena sa, Adina Samson.
Ciprian NEDELCU
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M\rturia [ocant\ a unui fost [ef de
la Aeroportul Ia[i! Cutremur major
`n interiorul regiei. Culisele unui
scandal f\r\ precedent `n cea mai
mare aerogar\ din Moldova
Un fost [ef de la Aeroportul
Ia[i [i un coleg de-al s`u au
pornit un r`zboi de uzur` cu
actuala conducere a aerog`rii.
Mitic` Rebegea, fost
comandant al aeroportului [i
pre[edinte al Consiliului de
Administra]ie, \[i cere toate
salariile restante [i sumele
provenite de pe urma
contractului de mandat din
ultimii doi ani, dup` ce i s-a
desf`cut contractul de
management. |ntre timp, \n
Consiliul de Administra]ie au
fost f`cute deja mai multe
schimb`ri
Conflict uluitor la Aeroportul Interna]ional
Ia[i. Doi fo[ti membri ai Consiliului de Administra]ie
(CA) de la aerogara ie[ean` au ajuns s`-[i cear`
drepturile \n instan]` dup` ce au fost da]i afar`
din structura de conducere. Mitic` Rebegea [i
Gheorghe Carp au depus câte o ac]iune la
Tribunalul Ia[i prin care solicit` salariile restante
de la aeroport din 2020 [i pân` \n prezent. Cei
doi au fost \nl`tura]i din CA de la Aeroportul
Ia[i dup` un scandal uria[, decizia fiind luat`
tocmai de plenul Consiliului Jude]ean Ia[i.

Aeroportul Ia[i poate pl`ti
sume uria[e celor da]i afar`
Mitic` Rebegea [i Gheorghe Carp aveau câte
o indemniza]ie de 2.500 de lei lunar, la care se
adaug` [i o sum` variabil` \n func]ie de realiz`rile

aeroportului. Componenta variabil` pe 2018 a
fost de 84 la sut` din 30 de mii de lei, iar pe
2019- de 87 la sut`. Pe anul 2020, aceast`
component` nu a fost achitat` din cauza pandemiei
COVID-19. Chiar cei doi fo[ti oameni din CA au
reclamat neachitarea acestei componente pe 2020,
dar [i sumele restante din indemniza]ie pân` la
finalul contractului de mandat. „Noi vorbim de
un contract ce trebuie respectat. Indemniza]ia
pe 2020 trebuia dat` \n termen de 30 de zile de
la depunerea bilan]ului contabil, dar din luna
mai 2021 pân` \n prezent nu s-a mai \ntâmplat
nimic. Eu nu a[tept s` se prescrie [i am ales
s` cer drepturile \n instan]`. Drepturile pe 2019
abia le-au dat, pentru c` nu au avut \ncotro. La
to]i ceilal]i din CA le-au dat la timp, iar pentru
noi doi abia dup` dou` luni [i dup` insisten]e.
Culmea, aeroportul a f`cut adres` c`tre CJ s`
vad` dac` poate sau nu s` ne dea banii”

Plângere la DNA pentru fostul
[ef de la Aeroportul Ia[i
Mitic` Rebegea, 65 ani, sus]ine c` cel care
i-a luat locul ca pre[edine CA i-a f`cut [i plângere
la Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA). Rebegea
a ajuns la Aeroportul Ia[i \n 2001 ca director
adjunct, iar din 2003 pân` \n 2009 a fost director
general. Ulterior a ie[it la pensie, \ns` \n 2017
a revenit \n Consiliul de Administra]ie.
„Noi am avut un contract cu Consiliul Jude]ean
pe care l-am respectat, \ns` ei nu au dorit acest
lucru. Atât CJ, cât [i Alexandru Anghel au vrut
s` ne ia banii \napoi. Alexandru Anghel mi-a
f`cut plângere [i la DNA. De altfel, procurorii
au luat toate documentele incriminate, le-au
verificat [i s-a dovedit c` nu au fost probleme.
Atunci, cei de la aeroport m-au dat \n judecat`
[i au pierdut definitiv [i la Curtea de Apel”, a

men]ionat Mitic` Rebegea, fostul pre[edinte al
CA de la Aeroportul Ia[i.

iar eu cu Gheorghe Carp ne-am ab]inut de la
vot. {i de aici a plecat scandalul. Nu cerem decât
s` ne dea toate drepturile noastre”

R`zboi pe banii de la
Aeroportul Ia[i
Mitic` Rebegea a precizat c` prin plângerea
depus` la Tribunalul Ia[i \[i cere doar drepturile
prev`zute pân` la expirarea contractului de mandat.
„|n contractul de mandat scrie clar c` dac` m`
d` afar` din alte motive decât din vina mea, CJ
se oblig` s`-mi pl`teasc` toat` indemniza]ia \n
cuantum de 100 la sut` pân` la finalul mandatului.
Au tot spus c` nu am studiile necesare, \ns` \n
domeniul avia]iei am toate [colile posibile”, a mai
men]ionat Mitic` Rebegea. Acesta sus]ine c` o
alt` gre[eal` a celor de la aeroport a fost legat`
de ree[alonarea datoriei Blue Air, ajuns` la peste
2 milioane de euro. „Ei abia au bani de salarii
[i vor s` fac` un ditamai proiectul. Nu au vrut
s` ia banii de la Blue Air, o datorie de 12 milioane
de lei. Le-am spus c` nu este bine s`-i p`suiasc`,

Un nou [ef la Consiliul
de Administra]ie de la
Aeroportul Ia[i
Recent, \n structura Consiliului de Administra]ie
de la Aeroportul Ia[i au fost operate [i alte
schimb`ri. Astfel, Alexandru Anghel nu mai este
pre[edintele CA, locul s`u fiind luat de Ionel
Damian, reprezentantul Consiliului Jude]ean Ia[i
\n aceast` structur`. De altfel, \n cursul zilei de
8.10.2021, plenul CJ Ia[i a avizat un proiect
privind prelungirea cu 4 luni a contractelor de
mandat ale celor din CA, dup` expirarea la
termen a acestora. |ntre timp, Aeroportul Ia[i va
demara o alt` procedur` de selec]ie pentru noile
contracte de mandat din Consiliul de Administra]ie
pe urm`torii 4 ani.
Vlad ROTARU

Bojdeuca lui Creang` din Ia[i va fi ref`cut`. Aviz pozitiv pentru
finan]area lucr`rilor la primul muzeu literar din România
Finan]area lucr`rilor la
Bojdeuca scriitorului Ion
Creang` din Ia[i a fost
avizat` pozitiv. Autorit`]ile
jude]ene au ar`tat c`
Biroul Regional pentru
Cooperare
Transfrontalier` Ia[i a
avizat investi]ia ce va fi
realizat` \n parteneriat cu
raionul F`le[ti din
Republica Moldova
Primul muzeu literar din România
va fi ref`cut integral. Bojdeuca scriitorului
Ion Creang` din zona }ic`u, municipiul
Ia[i, va intra \ntr-o proces de reabilitare.
Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalier` Ia[i a avizat finan]area
solicitat` de Consiliul Jude]ean, astfel

\ncât lucrarea poate fi demarat` f`r`
probleme. „Bojdeuca din }ic`u, locul
în care Ion Creang` a dat via]`
personajelor din pove[tile sale [i
amintirilor din copil`rie, va fi restaurat`.
Contractul de grant pentru implementarea
proiectului C`l`tor pe meridiane culturale,
în care este inclus` reabilitarea ansamblului
muzeal Ion Creang`, a primit [i avizul
Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalier` Ia[i”, a spus Costel
Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Ia[i. Autorit`]ile au \ncercat \nc` din
mandatul trecut s` refac` muzeul deschis
la 1918, \ns` investi]ia a b`tut pasul
pe loc la vremea respectiv`. |n prezent,
cl`direa este administrat` de Muzeul
Na]ional al Literaturii Române (MNLR)
Ia[i.

Cum va ar`ta proiectul
de 1 milion de euro
Conducerea Consiliului Jude]ean
Ia[i a ar`tat [i \n ce va consta reabilitarea
investi]iei \n primul muzeu literar din
România. „Proiectul include lucr`ri de
restaurare [i securizare a Bojdeucii,
lucr`ri de reabilitare [i modernizare a
cl`dirii muzeului, refacerea amfiteatrului
[i a circula]iilor pietonale din incint`,
reamenajarea spa]iului verde [i refacerea
sistemului de iluminat. Sunt bucuros
c` prin acest proiect vom putea conserva
farmecul unic al bojdeucii, care este
[i primul muzeu literar din România,
inaugurat în 1918”, a spus pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i, Costel Alexe.
Proiectul a fost avizat de plenul Consiliului

Jude]ean, lucrarea fiind urcat` pe
Sistemul Electronic de Achizi]ii Publice.
Bugetul total al proiectului este de 1
milion de euro, din care cea mai mare
parte este finan]are nerambursabil`
prin intermediul Instrumentului European
de Vecin`tate, iar perioada de implementare
este de 24 de luni. Starea de degradare
a cl`dirii este extrem de proast`,
imobilul având nevoie de repara]ii
urgente.

Proiect \n comun cu
Republica Moldova
Proiectul este derulat \n baza
Programului Opera]ional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020, program
prin care au mai fost derulate [i alte
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investi]ii din Ia[i. „C`l`tor pe meridiane
culturale este un proiect transfrontalier
desf`[urat în parteneriat cu Consiliul
Raional F`le[ti [i Prim`ria ora[ului
F`le[ti din Republica Moldova, cu
finan]are de la Uniunea European` în
cadrul Programului Opera]ional Comun
România-Republica Moldova 2014-2020.
În cadrul proiectului sunt incluse [i
restaurarea, reabilitarea drumului istoric
de acces din pavaj de granit {tefan
cel Mare din ora[ul F`le[ti [i reabilitarea
Muzeului de Istorie [i Etnografie «Laz`r
Dubinovschi» din ora[ul F`le[ti”, a mai
precizat Costel Alexe, pre[edintele
Consiliului Jude]ean Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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~l vede]i? El este ceasornicarul
medicilor din Ia[i! Prin mâinile sale au
trecut bijuterii de zeci de mii de euro.
ıRolex‰ sau ıPatek Philippe‰, printre
m\rcile preferate de boga]ii din spitale
Mihai State, \n vârst` de 67 de ani, unul
dintre cei mai vechi ceasornicari ai
Ia[ului, poveste[te despre medicii [i
colec]ionarii care \i trec pragul pentru a-[i
repara sau verifica ceasurile care sunt
estimate la zeci de mii de euro.
Ceasornicarul spune c` de-a lungul
timpului a reparat ceasuri extrem de
scumpe. M`rci precum „Rolex” sau „Patek
Philippe” i-au trecut prin mân`, iar
proprietarii nu au fost dezam`gi]i de
„serviciile” b`rbatului
Un b`rbat pe nume Mihai State este poate unul dintre ultimii
ceasornicari ai Ia[ului. B`trânul ceasornicar ie[ean \[i desf`[oar`
activitatea \ntr-un atelier modest de pe bulevardul {tefan cel Mare,
acolo unde repar` ceasuri de o via]`. Acesta spune c` nu mai
este la fel ca pe timpuri, când lumea venea mult mai des \n
atelierul s`u pentru a-[i repara ceasurile. Ceasornicarul poveste[te
cum a reparat ceasurile unor mari medici din Ia[i. Ceasuri precum
„Rolex”, „Omega” sau „Patek Philippe”, estimate la câteva zeci
de mii de euro, au ajuns \n atelierul ceasornicarului pentru a fi
reparate sau pentru o simpl` revizie. |n func]ie de complexitatea
mecanismului, pre]ul cerut pentru serviciile oferite de ceasornicar
variaz` de la câteva zeci de lei pân` la 1.000 de lei. Colec]ionarii
sunt \n general persoane preten]ioase, care ]in foarte mult la
ceasurile lor. De aceea, spune Mihai State, este important s` le
ofere o aten]ie deosebit` acestor clien]i pentru a pleca mul]umi]i
din atelierul s`u. Cu toate acestea, b`trânul ceasornicar recunoa[te
c` uneori i-a fost imposibil s` repare anumite ceasuri din cauz`
ca nu dispunde de echipamentele necesare.

Tinerii sunt din nou interesa]i
de ceasurile vechi

provine de la bunicul s`u [i este o mo[tenire de familie cu o
mare semnifica]ie sentimental`, conform ceasornicarului.

De unde a pornit pasiunea
ceasornicarului ie[ean
Mihai State s-a n`scut \n }u]ora, un sat de lâng` Ia[i. „|nc`
din copil`rie, de când eram la [coal`, \mi pl`cea s` repar ceasuri,
s` fiu mig`los”, a povestit Mihai State. Acesta a venit la Ia[i la
vârsta de 14 ani, pentru a \ncepe liceul. Ulterior, dup` finalizarea
studiilor, a sus]inut un examen [i a fost acceptat la fabrica de
ceasuri de la Arad, acolo unde a reu[it s` se perfec]ioneze [i s`
aprofundeze cuno[tin]ele dobândite pân` atunci. Dup` trei ani de
studiu la Arad, Mihai State s-a \ntors \n Ia[i, unde s-a angajat ca
ucenic la atelierul unui ceasornicar evreu de la care „fura” meserie.
Mihai State practic` aceast` meserie \nc` din anul 1969, [i \n
ziua de ast`zi, chiar dac` a ie[it la pensie de mai bine de doi
ani, b`trânul ceasornicar mai poate fi g`sit \n atelierul de pe
bulevardul {tefan cel Mare. „Trebuie s` \]i plac` [i s` ai r`bdare
s` faci aceast` meserie, c` dac` nu, trebuie s` te la[i de meseria
asta definitiv”, a mai spus Mihai State. Acesta are doi b`ie]i pe
care a vrut s` \i \nve]e meseria de ceasornicar, \ns` ace[tia [iau ales alte drumuri, unul lucreaz` \n IT, iar altul face monumente
funerare. Un alt me[ter b`trân din Ia[i \[i desf`[oar` \nc` activitatea
\n atelierul s`u.

Câ]i clien]i mai are ast`zi ceasornicarul
B`trânul ceasornicar \[i aminte[te c` acum 30-40 de ani
programa clien]ii chiar [i peste 6-7 zile, pentru c` era foarte
ocupat. „Acum, num`rul clien]ilor a sc`zut considerabil, \ns` nu
m` plâng, este bine atât timp cât \nc` \mi mai intr` oameni \n
atelier”, a mai ad`ugat ceasornicarul Mihai State. Acum, mai mult
ca niciodat`, ceasornicarul zice c` trebuie s` \[i p`streze clien]ii
[i s` ofere servicii de calitate pe cât posibil. „Clientul vine o dat`
[i dac` nu e mul]umit de servicii, nu mai vine niciodat` [i mai

spune [i la al]ii”, a mai ad`ugat Mihai State. B`trânul ceasornicar
mai poveste[te cum a reparat ceasuri de mii de euro aduse de
colec]ionarii [i medicii ie[eni. Acesta recunoa[te c` nu a reu[it
mereu s` repare toate ceasurile care i-au fost aduse. Cu toate c`
a reparat ceasuri scumpe, cum ar fi „Omega”, „Rolex” sau „Patek
Philippe”, uneori a dat gre[, nu neap`rat din lips` de cuno[tin]e,
cât din lipsa uneltelor [i a echipamentelor necesare. Acesta sus]ine
c` degeaba ai diploma fabricii de ceasuri din Elve]ia dac` nu ai
uneltele necesare.
„Un strung bun cost` aproximativ 5.000-6.000 de euro”, a mai
ad`ugat Mihai State, b`trânul me[ter. Ceasornicarul a \nv`]at \n
timpul uceniciei [i mai ales \n fabrica de ceasuri de la Arad s`
mai fac` anumite componente de ceasuri cum ar fi un ax sau
un dinte, doi, la o roat`, dar mai mult nu poate face, deoarece
nu are echipamentul necesar. Pre]urile cerute pentru repara]ia
unui ceas sau revizia acestuia sunt cuprinse \ntre 6 lei [i 1.000
de lei \n func]ie de problem` [i de complexitatea mecanismului
ceasului. Un alt b`trân cizmar din Ia[i este mândru de meseria
pe care o are.
George POPA

Ceasornicarul Mihai State poveste[te cu bucurie c` din ce \n
ce mai mul]i tineri sunt din nou interesa]i de serviciile sale. Mihai
State a povestit cum tinerii vin la el cu ceasuri vechi primite
mo[tenire [i vor s` le repare, spunând c` au valoare sentimental`.
„Ceasurile aduse de tineri nu sunt de la firme consacrate, acestea
provin de la firme vechi, majoritatea ruse[ti, ceasuri a[a cum se
purtau pe timpuri. |ns` m` bucur s` vad c` tinerii le aduc la
reparat \n loc s` le arunce printr-un sertar [i s` uite de ele”,
adaug` Mihai State. Acesta mai poveste[te cum unul dintre tineri
a adus \n atelierul s`u un ceas de peste 100 de ani. Ceasul cu
pendul de la firma „Gustav Becker”, una dintre firmele consacrate
de ceasuri, a avut nevoie de o revizie \nainte s` ajung` \napoi
pe peretele din casa tân`rului. Ceasul cu pendul al tân`rului
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Situa]ia este tot mai `ngrijor\toare la Ia[i!
~n fiecare zi, `n UPU ajung zeci de
persoane infectate, iar cele mai multe
sunt dependente de oxigen. ıUn pacient
nevaccinat `n vârst\ de 27 de ani este `n
stare grav\‰
Rata de infectare este tot mai
crescut` \n jude]ul Ia[i pe zi ce
trece! Doar \n ultimele 24 de
ore au fost raportate 658 de
noi cazuri. Zilnic, zeci de
pacien]i ajung \n Unitatea de
Primiri Urgen]e a Spitalului
Clinic Jude]ean de Urgen]`
„Sfântul Spiridon”, Ia[i, cei mai
mul]i dintre ace[tia având
nevoie de \ngrijire \n sec]ia ATI
Situa]ia infect`rilor este tot mai \ngrijor`toare
\n Ia[i! Sute de noi infect`ri sunt \nregistrate \n
fiecare zi, iar \n spital cu greu se mai g`sesc
locuri libere. Zilnic, aproximativ 30 de pacien]i
ajung \n Unitatea de Primiri Urgen]e (UPU) a
Spitalului Clinic Jude]ean de Urgen]` „Sfântul
Spiridon”, Ia[i, cei mai mul]i dintre ace[tia având
nevoie de oxigen. Din cauza num`rului foarte
mare de infect`ri, cu greu se mai g`sesc locuri
\n spital. Ieri, 19 octombrie 2021, erau interna]i
865 de pacien]i, dintre care 118 cu forme foarte
grave, \n sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv`
(ATI). Pentru a descongestiona situa]ia din UPU
[i pentru a face loc pacien]ilor care au nevoie
de \ngrijire de urgen]`, s-a redeschis Spitalul
Modular de la Le]cani, unde erau ocupate 28 de
paturi ATI. „Dou`zeci de noi cazuri de Terapie
Intensiv` \n UPU, dintre care 18 pacien]i pe

ventilator. Pentru cel de-al 18-lea pacient am fost
nevoi]i s` d`m la balon pentru c` nu mai exista
loc pe ventilator. Alte 10 persoane se aflau pe
surse de oxigen. Cel mai tân`r pacient intubat
[i ventilat mecanic are 27 de ani [i este \n stare
grav`. Acesta era s`n`tos anterior, aparent. Trebuie
precizat c` nu era vaccinat”, a transmis ieri prof.
dr. Diana Cimpoe[u, [efa UPU-SMURD Ia[i.

13 decese [i aproximativ
700 de noi cazuri \n Ia[i
Doar \n ultimele 24 de ore au fost \nregistrate
658 de noi cazuri de infect`ri [i 13 decese \n
rândul persoanelor infectate. Acestea sunt persoane
care au prezentat o form` grav` a bolii [i au
fost internate \n sec]iile ATI. De la debutul
pandemiei [i pân` ieri, num`rul deceselor provocate
de infectarea cu SARS-CoV-2 a ajuns la 1.302 \n
jude]ul Ia[i. Ieri erau interna]i 865 de pacien]i,
iar 118 dintre ace[tia se aflau \n sec]iile ATI,
prezentând forme grave. Cele mai multe locuri
ocupate \n ATI erau la Spitalul de Neurochirurgie,
18 paturi, urmat de Spitalul de Boli Infec]ioase
din Ia[i, 17, care este spital exclusiv COVID-19.
Totodat`, au mai fost identificate [apte paturi
ocupate la Spitalul Municipal Pa[cani, Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie - [ase, Spitalul „Sfântul
Spiridon” - 12, Spitalul Clinic CF Ia[i - [apte,
Spitalul de Recuperare Ia[i - [apte, Spitalul Clinic
„Dr. C.I. Parhon” - [ase, dou` paturi la Spitalul
Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna”
Ia[i [i opt paturi ATI la Spitalul Clinic de Urgen]`

ANGAJEAZĂ Asistent Manager
Candidatul ideal:
• Absolvent cu studii superioare (licenta/masterat), preferabil
în domeniul juridic
• Cunoștințe bune operare PC: MS Office, WORD, EXCEL
• Limba engleză scris/vorbit minim nivel mediu
• Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului
de muncă
• Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor
sarcini în același timp
• Capacitate de a respecta termene limită
• Preluarea inițiativei
• Atenție la detalii
• Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
• Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
Descrierea jobului:
• Îndeplinirea activităților zilnice de secretariat
• Preluarea și direcționarea apelurilor telefonice

pentru Copii „Sfânta Maria” Ia[i. Tot ieri au fost
externa]i 41 de pacien]i [i al]i 76 au fost interna]i.

Mesaj c`tre toate persoanele
care prezint` simptome
Reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public`
Ia[i (DSP) au transmis un mesaj \n aten]ia
persoanelor care prezint` simptomele infec]iei cu
noul coronavirus. Ace[tia au precizat c` num`rul
solicit`rilor pentru test`rile la domiciliu a dep`[it
o medie de 600 de cazuri pe zi. „Ca urmare a
r`spândirii f`r` precedent a infec]iei cu noul
coronavirus, num`rul de persoane simptomatice
care solicit` test`ri la domiciliu a dep`[it o medie
de 600 de cazuri pe zi. Dat` fiind situa]ia extrem
de grav` cu care se confrunt` jude]ul Ia[i, Direc]ia
de S`n`tate Public` Ia[i a suplimentat num`rul
de echipe care se deplaseaz` \n teritoriu, de la
10 la 17, cu sprijinul altor institu]ii, care au pus

• Primirea vizitatorilor și anunțarea persoanelor de contact
din societate
• Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate
cu cerințele zilnice
• Preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele
corespunzătoare, îndosariere și arhivarea corespondenței
și a mesajelor primite din partea partenerilor, clienților și
a celorlalți angajați
• Redactarea corespondenței de afaceri necesară desfășurării
activității zilnice
• Asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, fax, email
• Actualizarea bazei de date documente
• Rezervări hotel parteneri externi, etc.
• Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute
de management
• Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele
firmei

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word, Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă, dornică
de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul de

la dispozi]ie ma[ini. Cu toate acestea, solicit`rile
foarte multe din ultima perioad` \ngreuneaz`
acoperirea \n timpul cel mai scurt a \ntregii arii
de activitate. |n consecin]`, dorim s` asigur`m
cet`]enii jude]ului Ia[i de faptul c` facem toate
eforturile pentru a ajunge \n timpul cel mai scurt
la to]i cei care solicit` testarea la domiciliu prin
medicul de familie. De asemenea, rug`m pe cei
care prezint` simptome tipice acestei boli s`
anun]e medicul de familie, s` se izoleze la
domiciliu [i s` a[tepte sosirea echipelor DSP
sau ale Serviciului Jude]ean de Ambulan]` Ia[i,
pentru prelevarea probelor necesare test`rii.
Preciz`m c`, \n ciuda eforturilor noastre, pot
exista [i situa]ii \n care timpii de r`spuns pentru
testare pot cre[te, \n func]ie de num`rul de
solicit`ri existente \n fiecare zi”, au transmis
reprezentan]ii DSP Ia[i.
Andreea PåDURESCU

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

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării în
meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
CV-urile pot fi transmise prin e-mail la adresa:
office@das.ro sau se pot depune la sediul societatii
din Iasi, str.Aurel Vlaicu, nr.87
Relații la telefon: 0232 262800
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Ie[enii cu profesii
liberale, persoanele
fizice autorizate [i
`ntreprinderile
individuale [i-au creat
profil de utilizator pe
site-ul Ministerului
Economiei pentru a
ob]ine microgranturi
`n M\sura 1
Un num`r de 23 de persoane din Ia[i care au
profesii liberale, PFA sau I.I. au f`cut primul
pas pentru a ob]ine banii acorda]i \n M`sura 1
[i [i-au creat profil de utilizator pe site-ul
Ministerului Economiei
Ie[enii cu profesii liberale, persoanele fizice autorizate [i
\ntreprinderile individuale care vor microgranturile acordate
\n M`sura 1 \[i mai pot crea profilul, user [i parola pe siteul Ministerului Economiei, \n aplica]ia https://granturi.imm.gov.ro/
auth/login. |n etapa de pre\nscriere, aplican]ii vor înregistra,
pe portalul de granturi IMM, cu semn`tura electronic`, atât
datele reprezentantului legal/împuternicit, cât [i datele
IMM/PFA/ONG/CMI/II/IF/profesie liberal`. |n etapa a doua
de \nscriere \n cadrul celei de-a doua sesiuni de finan]are din
M`sura 2, microgranturi \n valoare de 2.000 de euro, aplican]ii
din Ia[i, cu profilul, user, [i parola generate în prima etap`,
vor completa [i transmite formularul de înscriere. Aceast`
etap` este programat` s` înceap` lunea viitoare, 25 octombrie
2021, de la ora 10:00, pentru o perioad` de 30 de zile
calendaristice (pân` la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere,
cu posibilitatea de prelungire a termenului pân` la epuizarea
bugetului). |n cele dou` zile de pre\nscriere derulate pân`
acum s-au \nscris 23 de poten]iali beneficiari din Ia[i. Num`rul
de call-center unde pot suna ie[enii pentru informa]ii despre
schemele COVID-19 este 0219059.

Firmele din Ia[i \nscrise \n M`sura 2
nu se mai pot \nscrie \n M`sura 1
|n anul 2020, când a fost deschis` pentru prima dat`
M`sura 1, firmele din Ia[i au depus 1.121 de cereri [i au
primit, fiecare, 2.000 de euro. Ia[ul a fost pe locul 5, la nivel
na]ional, ca num`r de aplican]i. |n a doua sesiune de depunere
a cererilor, \ntreprinderile mici [i mijlocii din Ia[i care fac
dovada prin situa]iile financiare depuse c` nu de]in salaria]i
cu contract individual de munc`, la data de 31 decembrie
2019, pot ob]ine microgranturile. O alt` condi]ie pentru PFAurile sau cabinetele medicale individuale (CMI)-urile implicate
în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea [i tratamentul
pacien]ilor diagnostica]i cu COVID-19 este s` completeze o
adeverin]`-formular [i s` o încarce în aplica]ia de înscriere,
emis` de unitatea sanitar` unde a prestat serviciul beneficiarul/direc]ia
de s`n`tate public` jude]ean`.

Printre cheltuielile care pot fi decontate
\n M`sura 1 sunt datorii curente [i
restante fa]` de furnizorii de utilit`]i
De asemenea, cheltuielile privind chiria pe baz` de contract
încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desf`[oar`
activitatea pentru care se solicit` finan]are, sunt cheltuieli
eligibile. Altele sunt cele privind achizi]ia de servicii [i repara]ii
necesare activit`]ii curente de baz`, cu excep]ia serviciilor de
consultan]`, studii [i alte categorii de servicii indirecte cu
activitatea curent`. Firmele din Ia[i pot deconta cheltuieli
privind echipamentele de protec]ie medical`, inclusiv materiale
de dezinfec]ie pentru protec]ia împotriva r`spândirii virusului
SARS-CoV-2. Firmele din Ia[i au primit granturi în valoare de
132 de milioane de lei, în M`sura 2, cea care, la fel ca M`sura
1, prima sesiune, a avut succes, fiind depuse din Ia[i 700 de
cereri. Firmele care s-au \nscris \n M`sura 2 nu mai pot
ob]ine banii [i \n M`sura 1. Banii acorda]i \n cadrul celor
dou` m`suri de finan]are sunt acorda]i celor care au \nregistrat
pierderi financiare din cauza pandemiei COVID-19.
Raluca COSTIN
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Un nou focar de pest\ porcin\
african\ a izbucnit `ntr-o
comun\ din Ia[i. Un localnic
a g\sit porcul mort `n curtea
sa [i a anun]at veterinarul
Un nou focar de pest` porcin` african` (PPA) a izbucnit \n
comuna Vl`deni, din Ia[i, s`pt`mâna trecut`. Din cele 30 de noi
focare \nregistrate \n toat` ]ara, \n perioada 8-14 octombrie 2021,
unul este \n Ia[i. Aproape lunar \n jude] au fost descoperi]i, \n
gospod`riile ie[enilor, porci care prezentau simptomele specifice
bolii sau erau mor]i din cauza PPA. |n acest an, dup` ce au fost
\nchise la \nceputul verii primele focare ap`rute \n Ia[i, au reap`rut
altele \n luna iulie 2021. |n total, acum sunt 12 focare de pest`
porcin` african` pentru care s-au luat m`suri. Acestea sunt \n
ora[ul Podu Iloaiei, în comuna }ig`na[i, în satul Stejari, în satele
Zagavia [i Scobin]i, comuna Scobin]i, în satul Maxut, comuna
Deleni, dar [i în satul Todirel, din comuna Bârnova. Alte focare
de PPA au izbucnit în satele Vân`tori [i Cârniceni. |n total au
fost sacrifica]i 53 de porci, din gospod`rii, care prezentau virusul
pestei porcine africane. Chiar dac` toate focarele de PPA erau
închise de DSVSA Ia[i la \nceputul verii, inclusiv la o ferm` cu
800 de capete din comuna Gorban, din cauza porcilor mistre]i,
virusul s-a transmis din nou la cei domestici.

Care sunt principalele cauze ale r`spândirii
virusului pestei porcine africane \n Ia[i?
Potrivit speciali[tilor din cadrul Direc]iei Sanitar Veterinare
[i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Ia[i, principalele cauze
care duc la apari]ia de noi focare sunt intrarea/ie[irea porcinelor
în/din exploata]ii f`r` a se solicita medicului veterinar documente
care s` ateste starea de s`n`tate a acestora. De asemenea,
scoaterea animalelor din zonele de restric]ie (protec]ie, supraveghere,
zon` infectat`), deci nerespectarea restric]iilor prev`zute în
prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/687 care trebuie
s` se stabileasc` [i s` se aplice în aceste zone sunt alte cauze
ale r`spândirii virusului PPA. Sacrificarea animalelor bolnave f`r`
notificarea medicului veterinar, carnea provenit` de la acestea
constituind în permanen]` o surs` de difuzare a virusului PPA

(virusul rezist` în carne congelat` peste doi ani), nerespectarea
obliga]iei de c`tre de]in`tori de a anun]a medicul veterinar atunci
când la porcii pe care-i de]in apar îmboln`viri [i/sau mortalit`]i,
sunt alte cauze care duc la r`spândirii pestei porcine.
Speciali[tii din Ia[i sus]in c`, de multe ori, aruncarea/abandonarea
cadavrelor provenite de la porcii mor]i de PPA în p`dure, p`[une,
marginea apelor contribuie la cre[terea num`rului de infect`ri,
dar [i nerespectarea m`surilor minime de biosecuritate în multe
exploata]ii nonprofesionale aflate în zonele de protec]ie [i
supraveghere, stabilite [i aprobate în cadrul Centrului Local de
Combatere a Bolilor (CLCB). Printre m`surile dispuse de speciali[tii
din Ia[i pentru combaterea r`spândirii pestei porcine se reg`sesc
efectuarea inspec]iilor sau a patrul`rilor zilnice de c`tre gestionarii
fondurilor cinegetice pentru depistarea de porci mistre]i mor]i
sau bolnavi. Medicii veterinari din jude] vor fi anun]a]i despre
cazurile de mistre]i g`si]i mor]i, iar recoltarea probelor de la
mistre]ii împu[ca]i sau g`si]i mor]i se va face de c`tre medicul
veterinar oficial sau de c`tre personalul tehnic instruit al gestion`rilor
fondurilor cinegetice, în condi]ii de biosecuritate severe.
Raluca COSTIN

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de
afaceri; * Expertize contabile judiciare [i extrajudiciare; *
Evalu`ri patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; * Auditare
societ`]i, fonduri europene; * Consultan]` economicofinanciar`, drept comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice, resurse umane; *
Management, contabilitate [i informatic` de gestiune.
Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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Asta da arogan]\! O ie[eanc\ [i-a
asigurat o pereche de pantofi pentru
suma de 5.000 de euro. ıBijuteriile‰
Louboutin au fost cump\rate
cu o sum\ mult mai piperat\
A crescut num`rul
clien]ilor din Ia[i care \[i
asigur` bunurile
speciale precum
bl`nuri, bijuterii,
costume Armani [i
Gucci sau pantofi
Louboutin. Speciali[tii
\n asigur`ri spun c`
pl`tesc anual, pentru
primele de asigurare,
\ntre 170 [i 200 de euro,
pe an, pentru riscuri
precum furtul, incendiile
sau inunda]ii
Tot mai mul]i clien]i din Ia[i vor
s` asigure bunuri speciale cum sunt
bl`nurile, bijuteriile, costumele sau
pantofii de la branduri cunoscute precum
Armani, Gucci sau Louboutin. Potrivit
speciali[tilor din domeniul asigur`rilor,
num`rul celor care \ncheie poli]e pentru
aceste bunuri a crescut \n ultimii ani
cu 30 la ast`. „|ntr-adev`r, sunt persoane
care \[i asigur` [i bunuri speciale.
Bl`nuri, \mbr`c`minte, \nc`l]`minte,
obiecte pre]ioase, din aur. Se pot asigura
\n anumite condi]ii, \n baza unei evalu`ri
prealabile. De exemplu, o doamn` [ia asigurat bunuri speciale de 10.000
de euro, cum ar fi 5 bijuterii de 1.000
de euro/fiecare [i 5 bl`nuri de 1.000
euro/fiecare. Asigurarea trebuie s`
pl`teasc` 170-200 euro/an pentru aceast`

acoperire. Riscurile acoperite sunt furtul,
incendiile [i inunda]iile. O alt` client`
[i-a asigurat pantofii Louboutin pentru
5.000 de euro, suma asigurat`, iar un
alt client, bunuri speciale precum ]inutele
vestimentare, de la diverse firme
cunoscute ca Armani sau Gucci”, sus]ine
Andrei Postelnicu, broker de asigur`ri,
cu peste 12 ani de experien]` \n acest
domeniu.

Andrei Postelnicu,
broker de asigur`ri:
„Pentru bunuri speciale
trebuie s` existe
alarm`, seif \ncastrat
\n perete”
Specialistul mai spune c` o condi]ie
esen]ial` pentru acoperirea riscului de
furt pentru obiecte de pre] este existen]a
unui sistem func]ional de alarmare antiefrac]ie, în caz contrar riscul de furt
nefiind acoperit. Mai mult, ofertele
privind asigurarea [i suma asigurat`
depind de fiecare companie \n parte.
„De exemplu, un domn care are mai
multe costume, iar unul dintre ele
cost` 6.000 de euro, Armani, nu poate
\ncheia asigurarea pentru aceast` sum`,
ci numai pentru 1.000 de euro/ bucata,
suma asigurat`. Depinde foarte mult
de compania de asigur`ri, iar la firma
unde au clien]ii asigur`rile, acestea
sunt ofertele. |n cazul \ncheierii unei
asigur`ri pentru bunuri speciale trebuie
s` existe alarm`, seif \ncastrat \n perete.
|n Ia[i putem observa c` sunt tot mai

mul]i clien]i care \[i asigur` astfel de
produse”, mai spune Andrei Postelnicu,
broker de asigur`ri. Un tân`r din Ia[i
[i-a f`cut o asigurare de via]` de 600.000
de euro.

Clien]ii care \[i asigur`
bl`nurile, bijuteriile,
costumele Gucci sau
Armani [i pantofii
Louboutin primesc
desp`gubiri de zeci
de mii de euro
|n cazul unui furt, incendiu sau
inunda]ii, firmele de asigur`ri pl`tesc
desp`gubirile \n câteva zile, dac` sunt

urma]i to]i pa[ii, potrivit lui Andrei
Postelnicu. „Avem [i cazul unui ho]
care a intrat \ntr-un apartament de la
parterul unui bloc prin geamul de la
baie. Ho]ul a furat un laptop [i adida[i
\n valoare de 6.000 de lei. Clientul a
fost desp`gubit. |n cazul acestor asigur`ri
de bunuri speciale sunt excluse de la
asigurare mobilierul, tablouri, sculpturi,
[i obiecte de art` asem`n`toare cu
valoare istoric` sau de patrimoniu. La
fel este [i \n cazul hârtiilor de valoare,
(registre, titluri, acte, manuscrise, m`rci
po[tale, colec]ii, alte hârtii cu valoare
artistic`), titlurile de credit, banii precum
[i alte documente de valoare (documente
de identitate, diplome de studii [i alte

asemenea). Se pot asigura [i bunurile
din locuin]`, dar se asigur` bunurile
gratuite \n limita a 10 la sut` din suma
asigurat` la cl`dire. Dac` ]i-ai asigurat
un apartament de 50.000 de euro, unii
asigur`tori \[i asigur` [i bunurile gratuit
\n limita a 5.000 de euro. Dac` vorbim
de bunuri, ne referim la electronice,
electrocasnice, mobilier, \nc`l]`minte,
draperii, covoare. E vorba de asigurarea
facultativ` pentru locuin]`”, mai spune
Andrei Postelnicu. Reporterii „BZI” au
prezentat \ntr-o edi]ie anterioar` [i
situa]ia clien]ilor City Insurance dup`
ce firma a intrat \n faliment.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Jurnal de r\zboi! A f\cut parte din
misiunea extrem\, al\turi de al]i camarazi
din Ia[i, de retragere a trupelor române din
Afganistan din 2021. Momente la limit\
de pe câmplul lupt\, rememorate cu
lacrimi `n ochi, de soldatul Lucian Irimia!
Un jurnal de r`zboi emo]ionant
[i plin de tr`iri la limita
extrem`! Toate vin de la un
militar care, al`turi de al]i
camarazi din Ia[i, a f`cut parte
inslusiv din misiunea de
retragere a trupelor române
din Afganistan din 2021.
Momente extreme de pe
câmpul de lupt` au fost
rememorate, cu lacrimi \n ochi,
de soldatul Lucian Irimia.
Acesta are 27 de ani de via]`
cazon`, misiuni, activitate, \n
Bosnia (2004), Kandahar [i
pân` la Kabul - Afganistan.
Acum, pentru prima dat`, \n
calitate de jurnalist militar,
lanseaz` mâine, 21 noiembrie,
ora 14:30 (la Cercul Militar
Ia[i), lucrarea intitulat` „{apte
pove[ti afgane”, o carte
despre veteranii teatrelor de
opera]ii, emo]ii, lupt`, dor [i
motiva]ie!
Pentru cei mai mul]i dintre ie[eni [i români,
via]a, misiunea [i riscul la care se expun ace[ti
militari sunt vagi [i prea pu]in cunoscute! Reporterii
Cotidianului „BZI” au reu[it s` realizeze un interviu
cu plt. adj. pr. Lucian Irimia, autor la publica]ia
„Observatorul Militar”. Acesta este inimos membru
[i al echipei din cadrul Brig`zii 15 Mecanizat`
„Podu |nalt” din Ia[i. El are 27 de ani de via]`
cazon`, misiuni, activitate, \n Bosnia (2004),
Kandahar [i pân` la Kabul - Afganistan. Acum,
pentru prima dat`, \n calitate de jurnalist militar,
lanseaz` mâine, 21 noiembrie 2021, ora 14:30 (la
Cercul Militar Ia[i), lucrarea intitulat` „{apte
pove[ti afgane”, o carte despre veteranii teatrelor
de opera]ii, emo]ii, lupt`, dor [i motiva]ie!

Veteranii teatrelor de opera]ii
[i-au f`cut din plin datoria
fa]` de România în una
dintre cele mai periculoase
zone de conflict!
Ceea ce a scris \n acest volum jurnalistul
militar - plt. adj. pr. Lucian Irimia are la baz` tot
ceea ce a v`zut, tr`it [i sim]it la fa]a locului, unde
veteranii teatrelor de opera]ii [i-au f`cut din plin
datoria fa]` de România, în una dintre cele mai
periculoase zone de conflict ale lumii: Afganistan.
Soldatul poveste[te cum de a ales un asemenea
drum. „Eu mereu simt pentru drapelul tricolor [il onorez. Acum, da.... sunt peste 27 de ani al`turi
de Armata Român`. Pentru mine, totul a \nceput
de la dragostea mea pentru tancuri... Copil fiind,
citeam c`r]ile faimosului Sven Hassel [i ascultam

pove[tile bunicului meu care a f`cut frontul, \n Al
Doilea R`zboi Mondial, unde a [i fost r`nit. Era
simplu [i dur \n ceea ce rememora, nu ca \n c`r]i
sau filme. Am vrut s` fac Liceul Militar, dar
nu am fost primit pentru c` nu aveam «origini
s`n`toase»”, arat` plt. adj. pr. Lucian Irimia.

A plecat la „Tancuri” [i a
ajuns \n mijlocul
conflictelor din Bosnia
A continuat s`-[i urmeze visul [i a muncit
din greu, concuren]a fiind una acerb`, ca s` intre
la „Tancuri”. „Pe atunci aveam 20 [i ceva de
ani... Eram entuziast, \mi doream s` fac multe,
dar f`ceam gre[eli! Erau [i vremuri \n care se
preg`tea intrarea noastr` \n NATO. Eu devenisem
un tanchist cazon, totul se lucra \n echip` [i
organizat. Acolo, cine tr`gea primul, câ[tiga! |mi
amintesc cum maior Marius Tudor [i colonelul
Tiron m-au transformat [i le mul]umesc din suflet.
Eu fac acum cu pl`cere [i dragoste jurnalismul
militar [i mul]umesc Trustului de Pres` al Armatei
care, la 32 de ani, mi-a acordat toat` \ncrederea,
m-a transformat din soldat [i \n jurnalist. S` [ti]i
c` militarii depun un jur`mânt \n care-[i depun
via]a...”, relateaz` plt. adj. pr. Lucian Irimia. Mai
apoi, el continu`: „Aici vreau s` amintesc de o
misiune, de acum peste zece ani, când la 6
diminea]a am decolat din Kabul, loc \n care se
mai putea trage sau nu... |n acea sear` am ajuns
\n sta]iunea Mamaia [i am v`zut oameni venind
de la plaj`... Nu fac bravad`, e clar c` aceasta
este misiunea soldatului, c` sunt riscuri [i c`
trebuie s`-]i asumi asta, dar, tocmai pentru ca
]ara mea s` fie lini[tit`, românii s` aib` parte de
prosperitate, am ales un asemenea drum...”,
completeaz` militarul.

„Misiunea aceasta a fost prima mea provocare...
Tocmai aflasem c` so]ia mea este \ns`rcinat` [i
eu am plecat pe câmplul de lupt`. Dar am f`cuto cu gândul la ei [i pentru ei, ei mi-au dat toat`
\ncrederea c` voi trece cu bine prin toate. De
atunci vreau s` v` spun c` b`ie]ii din Departamentul
de Geniu au «aruncat» poduri peste comunit`]i
dezbinate, au construit drumuri prin mun]i... Sunt
oamenii care, de la comandant pân` la soldat,
au muncit enorm atunci [i au demonstrat c`
merit`m s` intr`m \n NATO. Mi-a fost team` c`
nu voi reu[i, dar colegii m-au ajutat s` duc
stindardul României acolo unde merit`...”, declar`
jurnalistul militar.

Parte din ultima echip` de
solda]i care au asigurat
plecarea trupelor
române din Afganistan,
anume Batalionul
de Protec]ie a For]ei
„Jderii”, \ntors acas` la
finalul lunii iunie 2021!

Totu[i, anul acesta a fost un alt punct de
maxim` tr`ire pentru acesta. El a f`cut parte din
ultima echip` de solda]i care au asigurat plecarea
trupelor române din Afganistan, anume Batalionul
de Protec]ie a For]ei „Jderii”, \ntors acas` la
finalul lunii iunie 2021. A revenit în ]ar` sub
comanda generalului de brigad` Iulian Daniliuc,
reprezentantul na]ional al Armatei României în
Afganistan. Activit`]ile de repatriere au fost
sincronizate cu alia]ii din Organiza]ia Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO) si cu partenerul
strategic Statele Unite ale Americii (SUA), în
cadrul opera]iei: SAFE RETURN AFGHANISTAN
2021. „O, daaaa... Au fost momente extreme, a
Misiuni de mare risc, cot la cot fost o misiune complex` [i totul a fost tr`it al`turi
de mine al`turi de camarazi. Acolo, e bine de
al`turi de camarazii din
[tiut c` Armata Român` nu a fost pentru a cotropi,
Armata Român`, \n zone
ci pentru a p`stra lini[tea, pentru ca acei afgani
de conflict maximum
s` aib` o via]` normal`. A[a cum spun [i \n
Botezul „focului” pentru plt. adj. pr. Lucian carte, [i asta este cheia \n care trebuie v`zut`
Irimia a fost \n anul 2004, tocmai \n Bosnia. una dintre pove[ti, ceea ce am v`zut, scris [i
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

povestit despre ceea ce face [i a f`cut soldatul
român e legat de trecut, de eroii no[tri... Aici
vedem c` sacrificiul bunicului, care a luptat \n
Al Doilea R`zboi Mondial, este continuat de nepot,
mai departe [i cu mândrie! Asta simt eu [i nu
vreau s` par c` sunt naiv, spun vorbe mari sau
dau dovad` de patetism... Eu asta simt [i cred
c` solda]ii români merit` tot respectul cet`]enilor”,
spune, cu lacrimi \n ochi, plt. adj. pr. Lucian
Irimia.

Libertatea, dreptul la opinie,
pacea [i prosperitatea
este dat` de sacrificiul
f`cut de solda]ii-eroi care
au fost, sunt [i vor fi
Vizibil emo]ionat [i plin de cele mai sincere
tr`iri pentru ]ara sa, plt. adj. pr. Lucian Irimia
\[i dore[te ca România s` fie o ]ar` prosper`,
liber`, \n care fiecare s`-[i poat` spune opinia.
Dar el arat` c` toate acestea au la baz` sacrificiul,
inclusiv cu via]a, f`cut de solda]ii-eroi care au
fost, sunt [i vor fi. „Da, eu chiar simt toate
acestea... Fiecare are dreptul la opinie, la un
punct de vedere..., e normal asta! Doar c` nu
trebuie s` uit`m de eroii no[tri, solda]ii care au
murit \n r`zboi, pe câmplul de lupt`. E clar c`
[i-au asumat acest risc, asta trebuiau s` fac`
pentru ]ara lor. Tocmai de aceea nu trebuie s`i uit`m, deoarece risc`m s` pierdem totul. S` nu
uit`m c` inclusiv din cei care au plecat \n misiuni
tocmai \n Afganistan s-au «\ntors» acas` cu drapelul
pe piept [i nu mai sunt... {i au f`cut-o pentru
]ara lor...”, a conchis plt. adj. pr. Lucian Irimia.
Urm`ri]i, doar pe www.bzi.ro, un interviu complet
[i emo]ionant ce-l are \n prim-plan pe plt. adj.
pr. Lucian Irimia, jurnalist militar \n cadrul
„Observatorului Militar” - Trustul de Pres` al
Armatei. Acesta este inimos membru [i al echipei
din cadrul Brig`zii 15 Mecanizat` „Podu |nalt”
din Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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B\rbatul din Ia[i care a asistat la torturarea
Sofiei este dezvoltator imobiliar! Ionu]
R\u[anu a construit mai multe vile pentru
boga]i. Feti]a de 2 ani a murit `necat\, dup\ ce
a fost b\gat\ de mam\ [i `n ma[ina de sp\lat
Ionu] R`u[anu, concubinul
M`d`linei Prist`vi]a, care [i-a
torturat propria fiic`, este
dezvoltator imobiliar
Noi detalii ies la iveal` \n cazul Sofiei, feti]a
de 2 ani torturat` de propria mam`, M`d`lina
Prist`vi]a. Femeia \n vârst` de 21 de ani [i-a
chinuit crunt fiica, dup` ce ar fi declarat \n familie
c` nu-[i dorea copilul. Astfel, pe data de 8
septembrie 2021, feti]a a fost dus` la Spitalul „Sf.
Maria” din Ia[i, \n com`, dup` ce a fost l`sat`
nesupravegheat` de mam` \n cada plin` cu ap`
din baie. Chiar M`d`lina a dus feti]a la spital,
dar nu a mai putut fi salvat`, decesul fiind constatat
\n seara zilei de 9 septembrie 2021. Medicii au
stabilit c` feti]a a murit \necat`. Anchetatorii au
intrat pe fir [i au dispus m`sura re]inerii pentru
24 de ore pe numele M`d`linei Prist`vi]a, dar [i
pentru concubinul acesteia, Ionu] R`u[anu, care
ar fi asistat la ororile din casa situat` \n comuna
Aroneanu. Dup`, pe numele celor doi au fost
emise mandate de arestare pentru infrac]iunile
de rele tratamente asupra minorilor [i ucidere
din culp`. Ulterior, \ncadrarea a fost schimbat`
\n omor calificat, tentativ` la omor calificat [i
rele tratamente aduse minorilor.

Ionu] R`u[anu este
dezvoltator imobiliar, a
construit case \n Miroslava
Reporterii „BZI” au aflat c` Ionu] R`u[anu,
b`rbatul care ar fi [tiut de chinurile feti]ei, este
un cunoscut dezvoltator imobiliar, care a construit

mai multe vile \n comuna Miroslava, jude]ul Ia[i,
sat Horpaz. Ionu] R`u[anu are calitatea de unic
asociat [i administrator al societ`]ii Rio Transro
SRL, cu sediul social pe strada Bisercii, din
localitatea amintit`. |n acest moment, la adresa
men]ionat` locuiesc alte persoane. „Ionu] R`u[anu
a locuit aici, dar mi-a vândut mie. A construit
aici mai multe case. Am probleme pentru c`
sediul social este la mine acas`. I-am spus de
mai multe ori s`-l schimbe, vin tot felul de
persoane [i \ntreab` de el. Acum nu [tiu cu cine
s` vorbesc ca s` vorbesc, ]inând cont de ce
probleme sunt”, a spus noul proprietar. Conform
ultimelor date financiare, Rio Transro SRL a
\nregistrat \n 2020 o cifr` de afaceri de 1,3
milioane de lei, profit de aproape 500.000 de lei,
datorii de aproape 1 milion de lei, cu un singur
angajat. |n urm` cu mai mul]i ani, magistra]ii
ie[eni au condamnat o femeie la ani grei de
pu[c`rie dup` ce [i-a aruncat copilul \n apele
\nghe]ate ale râului Prut.

Nevasta dezvoltatorului
imobiliar a murit de cancer
Surse din anturajul lui Ionu] R`u[anu au ar`tat
c` acesta a trecut printr-o tragedie \n cursul
anului trecut. „El a avut necazuri [i anul trecut,
când so]ia a murit de cancer. Nu [tiu ce a fost
acolo. El are doi copii cu fosta nevast`. Nu cred
c` ar fi f`cut a[a ceva, s` chinuie o feti]`”, spun
apropia]i ai dezvoltatorului. Pe perioada arestului,
afacerea a fost preluat` de fratele dezvoltatorului.
Acelea[i surse arat` c` sunt mul]i creditori care
au de recuperat sume importante de la afacerist.

|ntre timp, a reu[it s` angajeze un avocat. La
ultima expertiz` psihiatric`, b`rbatul a declarat
c` de vin` este M`d`lina, semn c` se preg`te[te
de ap`rare \n timpul procesului [i c` nu vrea s`
fie asociat cu ac]iunile femeii. |n timpul expertizei,
b`rbatul a declarat c` M`d`lina \[i ura foarte tare
copilul [i c` o agresa, f`r` motiv de cele mai
multe ori. |n ciuda acestor concluzii, medicii au
stabilit c` cei doi inculpa]i nu au probleme psihice.

M`d`lina Prist`vi]a a filmat-o
pe Sofia \n timp ce o chinuia
\n ma[ina de sp`lat
Dup` o perchezi]ie informatic` realizat` de
anchetatori, s-a identificat pe telefonul mobil al
M`d`linei Prist`vi]a un filmule] cu torturile oribile
la care era supus` micu]a de 2 ani. Mama [i-a

pus feti]a \n ma[ina de sp`lat [i a dat drumul
la un program, iar \n tot acest timp filma groz`via.
Anchetatorii au identificat alte 20 de filmule]e
care ar putea cânt`ri mult \n timpul procesului.
Cert este c` anchetatorii [i-au f`cut deja o idee
despre comportamentul celor doi concubini. |ns`,
urmeaz` [i alte expertize. Prima concluzie arat`
c` cei doi sunt lips]i de empatie interpersonal`
[i de capacitatea de a sim]i mil` sau remu[care.
Acum, cei doi minori ai lui Ionu] R`u[anu se
afl` \n grija bunicii din Suceava, care a venit
personal s`-i recupereze dup` ce tat`l lor a fost
arestat. De precizat c` M`d`lina Prist`vi]a era
divor]at` de fostul so], care lucra \n str`in`tate.
De[i nu-[i dorea copilul, nu l-a l`sat \n grija
fostului so].
Ciprian BOARU

Pove[ti ce-]i fac pielea de g`in` auzite de preotul de la
Spitalul de Boli Infec]ioase de Ia[i. Un b`rbat s-a spovedit
pentru prima dat` \n via]a lui la ATI având o form` grav` de
COVID-19. La scurt timp dup` spovedanie s-a stins din via]`
Preotul Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva” din Ia[i, Ioan Ol`eru, poveste[te cum
pacien]ii afla]i pe patul de moarte cer ajutorul
lui Dumnezeu, ag`]ându-se de mila Lui ca de o
ultim` speran]`. Chiar [i cei care nu au avut \n
decursul vie]ii o leg`tur` strâns` cu Dumnezeu
[i nu au fost de multe ori la biseric` cer ajutorul
preotului, la fel cum a f`cut [i un b`rbat care
nu s-a spovedit niciodat`. Acesta a acceptat s`
se spovedeasc`, iar la câteva zile a decedat, având
o form` grav` a bolii [i fiind internat \n sec]ia
de Anestezie [i Terapie Intensiv` a Spitalului de
Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din Ia[i.
„Mul]i pacien]i v`d \n spovedanie [i \mp`rt`[anie
un ajutor, a[a cer ei ajutor Lui Dumnezeu s` se
vindece sau s` moar` \mp`ca]i. Au fost cazuri \n
sec]iile de Anestezie [i Terapie Intensiv` din Ia[i,
destul de grave, dar pacien]ii erau con[tien]i [i mau refuzat, spunând c` nu o s` moar`, iar \n jum`tate
de or` au murit. Am avut parte [i de câteva cazuri
mai deosebite, oricum, fiecare pacient \n parte are
o poveste unic`. Am \ntâlnit un b`rbat trecut de 40

de ani care nu s-a spovedit niciodat` \n via]a lui [i
nici nu avea o leg`tur` strâns` cu biserica. Acesta
era internat \n stare grav` \n sec]ia ATI, familia \mi
povestise c` el nu mergea la biseric` [i c` sigur
nu o s` vrea s` se spovedeasc`, \ns` dup` ce am
trecut pe la to]i pacien]ii [i am ajuns la el [i l-am
\ntrebat dac` ar vrea s` se spovedeasc`, f`r` prea
multe explica]ii, nu a stat pe gânduri [i a acceptat.
L-am sim]it mai lini[tit [i se vedea c` sufletul lui
era curat [i \mp`cat. Mi-a spus [i el c` nu s-a
spovedit niciodat`. La scurt timp dup` spovedanie
s-a stins din via]`”, a declarat Ioan Ol`eru, preotul
misionar al Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

„Dup` doar dou` zile
am auzit c` a decedat”

zile a fost r`pus de boal`. „A fost [i o familie,
fiic` [i tat`, interna]i \n spital, ambii infecta]i.
Ambii prezentau forme grave ale infec]iei COVID19 [i mergând prin spital, prima dat` am ajuns
la ea [i a fost foarte \ncântat` s` se spovedeasc`,
\ns` m-a sf`tuit s` nu merg la tat`l ei, ca s` nu
\l sperii. Mi-a trasmis c` dac` \i voi propune [i
lui s` se spovedeasc`, o s` se sperie [i o s`
cread` c` va muri. Când am ajuns la el \n salon,
am zis totu[i s` \ncerc [i l-am \ntrebat, dar m-a
refuzat [i i-am respectat decizia. Dup` doar dou`
zile de la discu]ia pe care am avut-o cu el, am
auzit c` a decedat”, a ad`ugat Ioan Ol`eru, preotul
misionar al Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.

Preotul ie[ean: „Familiile m`
cheam` la pacien]ii din

Nu to]i bolnavii vor s` se \mp`rt`[easc` sau
sec]iile ATI incon[tien]i”
s` se spovedeasc` atunci când se afl` \n momentele
critice. La fel a f`cut [i un b`rbat care se afla
Familiie pacien]ilor sunt cele care \l contacteaz`
internat \n sec]ia ATI al`turi de fiica lui, ambii pe preotu Ioan Ol`eru pentru a fi al`turi apropia]ilor
fiind infecta]i. Femeia [i-a eliberat sufletul, \ns` lor \n cele mai grele clipe. P`rintele a precizat
tat`l ei a refuzat cu des`vâr[ire [i \n doar dou` c` a avut de \mp`rt`[it [i persoane incon[tiente.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

„Acest val este unul cu mult mai periculos,
dar \n continuare ]in leg`tura cu pacien]ii [i merg
peste tot la ei, chiar [i \n sec]iile ATI. Am fost
solicitat [i la spitalul mobil de la Le]cani, unde
[i acolo sunt foarte mul]i pacien]i \n suferin]`.
Din p`cate, cei mai mul]i oameni aleg s` se
spovesdeasc` [i s` se \mp`rt`[easc` \nainte de
moarte, aceasta este cumva o mâhnire a preo]ilor.
Ramura asta Delta este foarte agresiv` [i \i las`
imediat f`r` puteri [i starea lor se agraveaz` \n
doar câteva zile. Fa]` de experien]ele anterioare,
\n prezent, situa]ia este extrem de periculoas`.
O alt` partea rea ar mai fi c` familiile m` cheam`
la pacien]ii din sec]iile ATI incon[tieni, de la care
nu plec tocmai \mp`cat, pentru c` le ating doar
pu]in buzele cu Sfânta |mp`rt`[anie. Nu [tiu dac`
pot muri \mp`c`]i cu adev`rat, exact cum este
\n cazul celor con[tien]i, care pot spune tot ce
\i apas` pe suflet [i pleac` pe lumea cealalt` cu
sufletul curat”, a precizat Ioan Ol`eru, preotul
misionar al Spitalului de Boli Infec]ioase din Ia[i.
Andreea PåDURESCU
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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 apartament \n zona Podul
Ros, 3 camere, 60 mp. Pre]
60000. Rela]ii la telefon:
0772026329.
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.

cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
dot`ri interioare de lux: u[i,
gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
CARTIER VI{OIANU Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
APARTAMENTE DE LUX.
gresie, faian]`, parchet, CT
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu proprie. Pre]uri de la 1300
apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

|NCHIRIERI
|nchiriez camer` decomandat`
cu acces la buc`t`rie, frigider,
ma[in` de sp`lat, baie, central`
termic`, aragaz, camer` cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lun`. Spa]iul se afl`
lâng` complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
central`, frigider, aragaz, ma[in`
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.
Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

LOCURI DE MUNCå
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.

|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
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
AUTOBASCULANTE 8x4;
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
CONDUCåTOR AUTO
\n fa]` cu magazinul Carrefour PENTRU AUTOCAMION;
Felicia), angajeaz` persoane cu
MECANIC DESERVENT
experien]` [i pensionari la limita
REPARTIZATOR ASFALT;
de vârsta \n meseriile /
MECANIC DESERVENT
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
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.

ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.

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

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.

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.

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 de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii
f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24
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.
Agent de vânz`ri, studii medii,
absolvent dupa 2013 sau [omer,
IACOB’S HOLDING SRL. Rela]ii
la: 0744785947;
iacobsltd@yahoo.com,SAT
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.15.
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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, SES
MEDIA FOOD SRL, Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
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.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL, Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
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 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.
Arhivar, liceu, f`r` experien]`
precizat`, ARHIV YCA SRL,
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Rela]ii la: 0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.
Asistent medical, scoala
postliceala, fara experienta
precizata, CMI DUMITRU
NICOLETA, Rela]ii la:
0745573592;
dr.nicoleta.dumitru@gmail.com,
Tomesti, Bl.44, Parter.
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.
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.
Buc`tar, 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.
Buc`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, SES MEDIA FOOD
SRL, Rela]ii la: 0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
C`lc`toreas` lenjerie, [coal`
general`, f`r` experien]`
precizat`, CURATATORIA
OMNICLEAN SRL, Rela]ii la:
0731334050;
irinafilipescu2005@yahoo.com,
STR.GEORGE ENESCU NR.5B.
Camerista de hotel, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, HOTEL
ORIZONT SRL, Rela]ii la:
0731344110, STR.GRIGORE
URECHEA NR.27.
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.
Casier, studii generale, f`r`
experien]` precizat`, PIB
MARKTSERV SRL. Rela]ii la:
0787512490, COM.MIROSLAVA,
SAT HORPAZ, STR.NOUA
NR.63A.
Casier, studii medii, cu
experien]`, SYMCO&STAR SRL.
Rela]ii la: 0741229759,
Sos.Nicolina.

Casier, scoal` profesional`, f`r`
experien]` precizat`, THE JOP
SRL. Rela]ii la: 0757588096,
LUNCA CETATUII, BL.13,SC.A,
AP.42, 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.
Conduc`tor auto transport rutier
de marfuri, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, II
URSACHE PETRU. Rela]ii la:
0746168181;
ursvolvo@yahoo.com,
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
Confec]ioner, studii medii, f`r`
experien]` precizat`,
BEBE&MOMMY SRL. Rela]ii la:
0744548191; 0743586429;
contact@hbebe.ro, LETCANI,
SOS.PRINCIPALA NR.612A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confec]ioner, 1 an experien]`,
studii medii, KATTY FASHION
SRL. Rela]ii la: 0752139210
manager.kf@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.
Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
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.
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.
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.

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.
Controlor calitate, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL. Rela]ii la:
0744868055;
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,
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
Botosani.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Decorator interioare, studii medii
calificare, f`r` experien]`
precizat`, BSR ESTATE SRL.
Rela]ii la: 0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str.Piata Unirii, nr. 9-11.
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.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,
STR.FANTANILOR NR.37,
BL.37, BL.B2.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, SPIROCA SA. Rela]ii
la: 0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
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, cursuri de
specialitate, experien]` 3 ani,
TERMO-SERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Electrician de \ntre]inere si
repara]ii, studii medii de
specialitate, f`r` experien]`
precizat`, CARREFOUR
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0754204535,Str. Bucium, nr.36.
Electrician \n construc]ii, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
ELECTRIC INSTAL SRL. Rela]ii
la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA.
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.
Electrician \ntre]inere [i repara]ii,
studii medii; cu experien]` min 3
ani, GREENFIBER
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
0332/411852; 0332/411853;
0735606866;
office@greenfiber.ro, IASI,
CALEA CHISINAULUI NR.29.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Electrician montator aparataj [i
cabluri de joas` tensiune, studii
medii f`r` experien]` precizat`,
STEFAN SECUTITY SRL. Rela]ii
la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.
Electrician montator linii electrice
aeriene, studii medii, fara
experien]`, ELECTRIC INSTAL
SRL. Rela]ii la: 0232/231088;
electricinstalsrl@yahoo.com,
str.Cazancilor, nr.2A.
Electromecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro,CALEA
CHISINAULUI NR.33.
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
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,
f`r` experien]` precizata,
ASOCIATIA DE PROPRIETARI
BL.339, TR.I [i TR.II. Rela]ii la:
0767122889, STR.PROF.PAUL
NR.13, BL.339/I, SC.D, P-U.
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 Timi[oara,
restaurant Fenice Palas, FADIS
TIME HOLDING SRL. Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Femeie de serviciu, gimnaziu,
f`r` experien]` precizat`,
FARMACIA ADRIANA SRL.
Rela]ii la: 0723233175;
farmaciaadriana2006@yahoo.co
m,STR.G.MUZICESCU NR.6.
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.
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.
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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.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
Frezor, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
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 custo de sala, studii
de specialitate, experien]` 1 an,
SEDCOM LIBRIS SA. Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
SOS.MOARA DE FOC NR.4
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 4 ani, CASA LEBADA
SRL. Rela]ii la: 0729292089;
hr@casalebada.ro, Sos.Bucium
Nr.23.
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,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, MCX BUIDING
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0756516256;
mcxconstruct@gmail.com,STR.F
ANTANILOR NR.37, BL.37,
BL.B2.
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 \n informatic`,
studii superioare, limba engleza,

franceza, cuno[tin]e MATLAB,
SIMULINK, HW,SW, AUTO,
EXPLEO ROMANIA SRL. Rela]ii
la: recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.

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.

Inginer de sistem \n informatic`,
studii superioare, limba englez`
avansat, proiectare [i realizarea
circuitelor imprimate, altium
designer, microcontrolere, PREH
ROMANIA SRL, 0372319856;
tudosa.alina@preh.ro;
iasi@preh.ro, Brasov.

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.

Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.

Ingrijitor spa]ii verzi, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, BSR
ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, str. Piata Unirii, nr.9-11.

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.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,STR.
PALAT NR.1, ETJ.3.
Inginer proiectant energetician,
studii superioare, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Inginer tricotaje, confec]ii, 1 an
experien]`, studii superioare,
engleza nivel mediu, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 manager.kf@kattyfashion.ro, Ia[i, calea Chi[in`ului,
nr.57.

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 frigotehnist, [coal`
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, ANDIULIS SRL. Rela]ii
la: 0762210108
office.andiulis@gmail.com,
Bd.Regele Ferdinand I, NR.33A,
cladirea ELSACO.
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.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
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, 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, fara studii si
experienta precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com,B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, SPIROCA
S.A.. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.

Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
Lacatus mecanic, scoala
experienta precizata, ALFA
generala, fara experienta
CLEAR SRL. Rela]ii la:
precizata, permis cat.b,
0722346878;
ATELIERUL BIL PLASTS SRL.
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.
Nr.4-6.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

L`c`tu[ mecanic, cururi de
specialitate, f`r` experien]`
precizate, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.

Lucr`tor gestionar, studii liceale
cu bacalaureat, cuno[tin]e office,
FRAROM INTERNATIONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.

Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, VEROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro, CALEA
CHISINAULUI NR.33.

Lucr`tor \n buc`t`rie, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
BSR ESTATE SRL. Rela]ii la:
0740301722;
resurseumane@grandhoteltraian.r
o, Str. Piata Unirii, nr.1.

L`c`tu[ mecanic \ntre]inere,
cururi de specialitate, f`r`
experien]` precizate, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Leg`tor manual, [coala ucenici,
f`r` experien]` precizat`, ARHIV
YCA SRL. Rela]ii la:
0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
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 Ia[i.
Lucr`tor buc`t`rie, studii
generale, f`r` experien]`
precizat`, MAGIC PIZZA LAND
SRL. Rela]ii la: 0722204429,
STR.MITROPOLIT IOSIF NR.6.
Lucr`tor buc`t`rie, f`r` studii [i
experien]` precizate, SES MEDIA
FOOD SRL. Rela]ii la:
0739900901;
claudiu.astefanoae@gmail.com,
STR.OANCEA NR.34.
Lucrator comercial, studii medii,
experien]` 6 luni, AMERICAN
GRAND SHOP SRL. Rela]ii la:
0758374836;
marianaflorea64@yahoo.com, BDUL CHIMIEI NR.2 BIS.
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.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Lucr`tor pentru salubrizare, f`r`
studii [i experien]` precizate, SC
DM SAVA VICTORIA SRL. Rela]ii
la: 0759137189;
office@sabcont.ro,
COM.VICTORIA, STR.GEORGE
COSBUC, POZITIA 173, VOL.IV.
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.
Manger energetic, studii
superioare, experien]` 3 ani,
atestat ANRE, TERMO-SERVICE
SA.Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Manager financiar, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, II URSACHE PETRU.
Rela]ii la: 0746168181;
ursvolvo@yahoo.com, Str.
Com.Victoria, Jud.Ia[i.
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 marf`, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
posturile sunt [i pentru
persoanele cu dizabilit`]i,
CARREFOUR ROMANIA SA.
Rela]ii la: 0754204535,
STR.BUCIUM NR.36.
Manipulant marfa, f`r` studii [i
fara experienta precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.
Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL. Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Manipulant marfa, studii medii,
cu experienta, SYMCO&STAR
SRL. Rela]ii la: 0741229759,
Sos. Nicolina.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA.
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.

PUBLICITATE
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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.
Montator placaje interoare [i
exterioare, studii de specialitate,
experien]` 1 an, AXE BUSINESS
SOLUTIONS SRL. Rela]ii la:
0723568449;
birouaxe@gmail.com, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL. Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, CHV
CONTAINER RO SRL. Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, COVO
SOLUTION SRL. Rela]ii la:
0755686871;
covosolutions@gmail.com, BDUL SOCOLA NR.134.
Muncitor necalificat, studii
generale, experien]`, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL.
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, ROXEMA
SRL. Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizat`,
ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.

CONCURSURI
Inspectoratul Teritorial al Poli]iei
de Frontier` Ia[i, cu sediul în
municipiul Ia[i, str. George
Co[buc nr. 3÷5, cod 700469,
organizeaz`: CONCURS Pentru
încadrarea, prin recrutare din
surs` extern`, a unui num`r de
10 (zece) posturi vacante
prev`zute în statul de organizare
al Inspectoratului Teritorial al
Poli]iei de Frontier` Ia[i, cu func]ii
contractuale de execu]ie, astfel: 1 post muncitor calificat IV-I –
fochist pentru cazane de abur [i
ap` fierbinte – pentru Serviciul
Logistic, Compartimentul
Administrarea Patrimoniului
Imobiliar – Grupa între]inere
patrimoniu imobiliar (Sediul ITPF
Ia[i) ; - 1 post muncitor calificat
IV-I – zugrav – pentru Serviciul
Logistic, Compartimentul
Administrarea Patrimoniului
Imobiliar – Grupa între]inere
patrimoniu imobiliar (Sediul ITPF
Ia[i); - 1 post muncitor calificat IV
– instalator ap`-canal – pentru
Serviciul Logistic,
Compartimentul Administrarea

de participare la concurs,
Patrimoniului Imobiliar – Grupa
între]inere patrimoniu imobiliar
tematica [i bibliografia stabilit`
(Sediul ITPF Ia[i); - 1 post
vor fi postate pe pagina de
muncitor calificat IV-I – electrician internet a Inspectoratului
între]inere [i repara]ii– pentru
Teritorial al Poli]iei de Frontier`
Biroul Administrativ Serviciului
Ia[i Teritorial al Poli]iei de Frontier`
www.politiadefrontiera.ro/ro/iasi/
Boto[ani; - 1 post muncitor
n-cariera-158/, Sec]iunea
calificat IV-I, – tâmplar – pentru
Carier`. Concursul const` în 3
Biroul Administrativ al Serviciului
etape succesive, dup` cum
Teritorial al Poli]iei de Frontier`
urmeaz`: -selec]ia dosarelor de
Gala]i; - 1 post – îngrijitor –
concurs - 26.10.2021; -proba
pentru compartimentul Tehnico scris` – 22.11.2021 ora 1000; Administrativ al Sectorului Poli]iei
interviu – 25.11.2021, ora 09:00.
de Frontier` Darabani; - 1 post –
Se pot prezenta la urm`toarea
îngrijitor – pentru compartimentul
etap` numai candida]ii declara]i
Tehnico - Administrativ al
admi[i la etapa precedent`.
Sectorului Poli]iei de Frontier`
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
Bivolari; - 1 post muncitor
la telefon 0232/460141,
calificat IV-I, – [ofer – pentru
0232/460060, 0232/460140.
compartimentul Tehnico Administrativ al Sectorului Poli]iei
de Frontier` Ia[i; - 1 post
MEDIU
muncitor calificat IV-I, – fochist
pentru cazane de abur [i de ap`
IVANCIU NICOLAIE SI IVANCIU
fierbinte – pentru compartimentul MARIANA titulari al proiectului
Tehnico - Administrativ al
“CONSTRUIRE SPATIU
Sectorului Poli]iei de Frontier`
COMERCIAL,PARCARE,
}u]ora; - 1 post – îngrijitor –
IMPREJMUIRE SI
pentru compartimentul Tehnico SISTEMATIZARE TEREN,
Administrativ al Sectorului Poli]iei
ANEXE,BRANSAMENTE
de Frontier` Br`ila; Condi]ii de
UTILITATI SI ORGANIZARE DE
participare: 1. muncitor calificat
SANTIER”, anun]` publicul
IV-I – fochist pentru cazane de
interesat asupra lu`rii deciziei
abur [i ap` fierbinte, - s` fie
etapei de încadrare de c`tre
absolven]i de studii generale, cu
APM Iasi, în cadrul procedurii de
certificat de capacitate/absolvire
evaluare a impactului asupra
a înv`]`mântului de 8 ani; mediului: nu se supune evalu`rii
calificare în meseria de fochist
impactului asupra mediului [i nu
pentru cazane de abur [i de ap`
se supune evalu`rii adecvate.,
cald`; - s` fie autorizat
pentru proiectul mai sus
ISCIR./C.N.C.I.R. fochist clasa
men]ionat, propus a fi amplasat :
„C”- cazane de ap` cald` [i
sos. Copoului nr. 161 A, sat
cazane de abur de joas`
Breazu, comuna Rediu, jude]ul
presiune; 2. muncitor calificat IV-I Ia[i . Proiectul deciziei de
– zugrav, - s` fie absolven]i de
încadrare [i motivele care o
studii generale, cu certificat de
fundamenteaz` pot fi consultate
capacitate/absolvire a
la sediul APM Iasi, Calea
înv`]`mântului de 8 ani; Chi[in`ului. nr. 43, \n zilele de
calificare în meseria de zugrav; 3. luni-joi \ntre orele 8:00 – 16:30 [i
muncitor calificat IV – instalator
vineri \ntre orele 8:00 – 14:00,
ap`-canal, - s` fie absolven]i de
precum [i la urm`toarea adres`
studii generale, cu certificat de
de internet
capacitate/absolvire a
apmis.anpm.ro.Publicul interesat
înv`]`mântului de 8 ani; poate înainta
calificare în meseria de instalator
comentarii/observa]ii la proiectul
ap`-canal; 4. muncitor calificat
deciziei de încadrare în termen
IV-I – electrician între]inere [i
de 10 zile de la data public`rii
repara]ii, - s` fie absolven]i de
anun]ului pe pagina de internet a
studii generale, cu certificat de
APM Iasi.
capacitate/absolvire a
înv`]`mântului de 8 ani; calificare în meseria de electrician
NOTIFICARI
între]inere [i repara]ii; 5. muncitor
calificat IV-I, – tâmplar , - s` fie
Lichidator judiciar CII Nechifor
absolven]i de studii generale, cu
Eduard-Emanuel cu sediul în Ia[i,
certificat de capacitate/absolvire
bdul Chimiei, nr.2, bl.C1, parter,
a înv`]`mântului de 8 ani; sp.com.3, birou 7, jud.Ia[i,
calificare în meseria de tâmplar;
tel.0745258193, notific`
6. îngrijitor, - s` fie absolven]i de
deschiderea procedurii
studii generale, cu certificat de
simplificate de faliment a
capacitate/absolvire a
debitorului CONDUR
înv`]`mântului de 8 ani; 7.
CONSTRUCT SERV S.R.L., CIF:
muncitor calificat IV-I, – [ofer, 41392335, J22/2468/2019, cu
s` fie absolven]i de studii
sediul social \n com. Erbiceni, sat
generale, cu certificat de
Erbiceni, str. Principala, vol 7,
capacitate/absolvire a
poz 015, jud.Ia[i, in dosar nr.
înv`]`mântului de 8 ani; - s`
5193/99/2021, Tribunalul Ia[i.
de]in` permis de conducere
Termen depunere crean]e:
valabil categoriile B, C, D [i E;
26.11.2021, Termen tabel
Înscrierea candida]ilor se va face
preliminar al crean]elor:
pentru unul dintre cele 10 posturi 06.12.2021, Termen tabel
scoase la concurs. Înscrierea se
definitiv al crean]elor:
realizeaz` pân` la data de
31.12.2021, Adunare creditori:
25.10.2021, ora 14,00 (inclusiv în 10.12.2021 ora 12:00, la sediul
zilele nelucr`toare), exclusiv onlichidatorului judiciar.
line, la adresa
concurs.itpfiasi@igpf.ro. Condi]iile EXPRESSS LICHIDATOR IPURL,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

tel./fax 0332-816.896, 0740152.456, lichidator judiciar al
S.C. TANSUGEN FRUITS S.R.L,
notific` deschiderea procedurii
simplificate de insolven]`
împotriva S.C. TANSUGEN
FRUITS S.R.L, cu sediul social în
Ia[i, B-dul. Poitiers nr.14, et.1,
birou 15, J22/129/2017, CUI:
36954089, prin Sentin]a Civil`
616/13.10.2021 pronun]at` de
Tribunalul Ia[i, în dosarul nr.
4268/99/2021 (191/2021).
Termen limit` depunere cereri
crean]e 26.11.2021. Cererile vor
fi legal timbrate [i calculate pân`
la data de 13.10.2021. Termen
verificare, întocmire [i publicare
tabel preliminar 06.12.2021.
Termen afi[are tabel definitiv
31.12.2021. Termen continuare
procedur`la 19.01.2022, CS2 fal.
Prima Adunare a Creditorilor va
avea loc la sediul din Ia[i str.
Ovidiu nr. 4A, sc. B, et. 1 ap. 5,
în 10.12.2021 ora 10. Ordine de
zi: confirmarea lichidatorului
judiciar [i stabilirea remunera]iei
acestuia, alegerea comitetului
creditorilor, desemnarea
pre[edintelui comitetului
creditorilor. În 25.10.2021 ora
10.00 este convocat` AGEA
TANSUGEN FRUITS S.R.L la
adresa din Ia[i str. Ovidiu nr. 4A,
sc. B, et. 1 ap. 5 pentru to]i
asocia]ii înregistra]i la ORC.
Ordine de zi: Desemnarea
administratorului special al
debitorului. În cazul în care, în
25.10.2021 ora 10.00 nu se
întrune[te cvorumul prevazut de
lege, Adunarea General`
Extraordinar`a Asocia]ilor este
convocat` pentru data de
25.10.2021 ora 13.00 în acela[i
loc [i cu aceea[i ordine de zi.

SELEC}II OFERTE
Subscrisa Cabinetul individual de
insolventa Agafitei (fosta Lunca)
Diana, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei S.C.
CROMA CORPORATION SRL cu
sediul social \n Mun. Iasi, Str.
Romana, nr. 31, camera 2,
jude]ul Ia[i, num`r de ordine \n
Registrul Comertului
J22/281/2010, Cod unic
\nregistrare 26574970, prin
prezenta, invit` evaluatorii
ANEVAR s` participe la
procedura de selec]ie de oferte
privind evaluarea stocului de
marfa (benzi adezive)
proprietatea debitorului SC
CROMA CORPORATION SRL.
Solicit`m ca oferta s` con]in`
elemente cu privire la pre] [i
termen de execu]ie.
Comunicarea ofertelor s` fie la
sediu procesual pân` la data de
25.10.2021 din Mun. Iasi, str. Sf.
Lazar, nr. 4, Bl. Penes Curcanu,
sc. TR. IV, mezanin, cabinet nr. 5
ori pe adresa de mail
diana_agafitei_31@yahoo.com.
Rela]ii suplimentare la tel:
0745656761.

LICITA}II
LIA-ALEX S.R.L. prin lichidator
judiciar ARGO IPURL \n dosar nr.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

7349/99/2018 (394/2018)–
Tribunalul Iasi, organizeaz`
licita]ie public` de vânzare, cu
strigare \n temeiul Legii 85/2006
pentru proprietate imobiliara,
intabulata par]ial, cu denumirea
Fundatie turnata- „Ferma vaci
carne” situata în localitatea
Cilibiu, nr.cadastral 60337,com.
Golaesti, jud. Iasi, compusa din:
Infrastructura aferent` construc]ii,
compus` din : -funda]ie turnata,
finalizat` pentru construire Grajd
vaci carne, cu suprafa]a
construit` la sol de 1.165,90 mp;
-funda]ie turnat`, finalizat` pentru
construire Filtru sanitar <
bucatarie, cu suprafa]a
construit` la sol de 245,70 mp; funda]ie turnat`, finalizat` pentru
construire Bazin stocare dejec]ii ,
cu suprafa]a construit` la sol de
301,70 mp ; Teren: Suprafa]a
total` 6.400 mp. de 183,643
euro f`r` TVA. Licita]iile vor avea
loc \n datele de 27.10.2021,
03.11.2021 [i 10.11.2021 ora
12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, b-dul.Chimiei,
nr.2, bl.C1, Spa]iu comercial 3,
Birou 3, Jud.Ia[i. Persoana ce
pretinde vreun drept asupra
bunului scos la vânzare, este
obligat` s` fac` lichidatorului
judiciar dovada acestui drept
pân` \n ziua anterioar` datei
licita]iei, ora 16.00. Orice
informa]ie suplimentar` se poate
ob]ine de la lichidatorul judiciar la
telefon 0744 787 274.Lichidator
judiciar, ARGO IPURL, prin
asociat Nechifor Oana Maria.

CONDOLEAN}E

U

SERVICIUL DE
AMBULANTA JUDETEAN
IASI îsi exprima profundul
regret pentru trecerea în nefiin]`
a domunului ambulantier Anghel
Gabriel [i transmite sincere
condolean]e familiei îndurerate.
Dumnezeu s` \l odihneasc` \n
pace!

U

Comunitatea academic` a
Universit`]ii Apollonia din
Ia[i a luat act, cu
stupoare, de decesul celui care a
fost Prof. univ. dr. Costel Ostin
Mungiu, personalitate marcant` a
medicinii ie[ene [i române[ti,
cadru didactic de elit` [i
cercet`tor înn`scut. Regret`m
dispari]ia acestuia [i transmitem
condolean]e familiei, tuturor celor
dragi, care l-au cunoscut [i
pre]uit. Universitatea Apollonia
din Ia[i

U

Prof. univ. dr. Vasile Burlui
î[i exprim` surprinderea [i
regretul în leg`tur` cu
pierderea celui care a fost Prof.
univ. dr. Costel Ostin Mungiu,
dasc`l de excep]ie, pre]uit de
genera]ii de medici care i-au fost
studen]i, fire deschis` [i
prietenoas` [i excelent
coordonator a unor institu]ii
[tiin]ifice [i de înv`]`mânt, pe
care, el însu[i, le-a imaginat [i
realizat. Transmitem familiei [i
tuturor celor care l-au cunoscut,
condolean]e, iar pentru el, un
gând pios! Prof. univ. dr. Vasile
Burlui
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Turneul Interna]ional ıRomanian
Music Journey‰, la Palatul Culturii
din Ia[i
Eveniment muzical interna]ional, la
Palatul Culturii din Ia[i! Particip` soprana
Rodica Vica, violonista Clara Cernat,
pianistul [i compozitorul francez Thierry
Huillet. Acesta va avea loc sâmb`t`, 23
octombrie 2021, de la ora 18:00, Sala
„Henri Coand`”, concertul-conversa]ie pe
tema „De ce europenii iubesc muzica
româneasc`?”. Accesul este gratuit, pe
baza rezerv`rii locurilor. Evenimentul are
loc în cadrul Turneului Interna]ional
„Romanian Music Journey”

Complexul Muzeal Na]ional „Moldova” (CMNM) Ia[i, partener
al Asocia]iei pentru Muzic`, Art` [i Cultur`, al`turi de Conservatorul
de Muzic` din Montauban (Fran]a), Association des Amis de
Thierry Huillet din Toulouse, Ambasada României în Republica
Austria, Institutul Cultural Român (ICR) de la Viena. Este implicat`
[i Universitatea Na]ional` de Arte (UNAGE) „George Enescu”
din Ia[i, Filarmonica „George Enescu” din Bucure[ti, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca [i Filarmonica de Stat
„Transilvania” din Cluj-Napoca. Totul are loc sâmb`t`, 23 octombrie
2021, de la ora 18:00, la Palatul Culturii din Ia[i, Sala „Henri
Coand`”, concertul-conversa]ie pe tema „De ce europenii iubesc
muzica româneasc`?”.

Evenimentul de la Palatul Culturii din Ia[i
are loc în cadrul Turneului Interna]ional
„Romanian Music Journey”
Evenimentul are loc în cadrul Turneului Interna]ional „Romanian
Music Journey”, sus]inut de soprana Rodica Vica, violonista Clara
Cernat, pianistul [i compozitorul francez Thierry Huillet, în perioada
19 - 27 octombrie 2021. Concertul propune o retrospectiv` a

muzicii clasice române[ti pentru voce, vioar` [i pian, încercând
s` marcheze, în 2021, omagierea unora dintre cei mai importan]i
compozitori români: George Enescu (140 de ani de la na[tere),
Eduard Caudella (180 de ani de la na[tere), Mihail Jora (130 de
ani de la na[tere [i 50 de ani de la moarte), Gherase Dendrino
(120 de ani de la na[tere) etc. Programul propus de soprana
Rodica Vica se completeaz` atât cu noi aranjamente camerale ale
unor piese pentru voce [i pian, la care se adaug` sunetul complex
al viorii, cât [i cu „Rapsodiile” pe teme române[ti „Valahia
Rhapsody” [i „Voyage Rhapsody”. Aceste ultime dou` compozi]ii
sunt un omagiu adus marilor l`utari români Grigora[ [i Anghelu[
Dinicu, Costic` Pompieru, inegalabilei Maria T`nase [i universalei
personalit`]i a lui Dimitrie Cantemir, ale c`rui teme se împletesc
cu temele alese din folclorul românesc.

Bucure[ti (26 octombrie) [i Cluj-Napoca (27 octombrie). Mai multe
informa]ii despre programul turneului interna]ional „Romanian Music
Journey”, pe site-ul www.romanianmusicjourney.ro Participarea publicului
se face respectând normele în vigoare la data desf`[ur`rii evenimentului,
accesul fiind permis, în limita locurilor disponibile, persoanelor
vaccinate sau trecute prin boal`, pe baza certificatului verde COVID19, cu obligativitatea purt`rii m`[tii de protec]ie [i a respect`rii
distan]`rii fizice. Accesul este gratuit, pe baza rezerv`rii locurilor.
Valentin HU}ANU

Participarea este permis`, în limita
locurilor disponibile, persoanelor vaccinate
sau trecute prin boal`, pe baza
certificatului verde COVID-19
Co-finan]at de Administra]ia Fondului Cultural Na]ional (AFCN),
turneul a debutat la Montauban (Fran]a), pe 19 octombrie 2021,
urm`toarele evenimente fiind programate la Viena (21 octombrie),

„Pe urmele lui Mihai Codreanu…”, la a
XII-a edi]ie. Concursul se va desf`[ura
on-line, pân` pe 23 noiembrie 2021
„Pe urmele lui Mihai Codreanu…”,
important concurs jude]ean literar-artistic,
ajuns la a XII-a edi]ie. Acesta are loc pân`
pe 23 noiembrie 2021, on-line, organizat
fiind de Muzeul Na]ional al Literaturii
Române Ia[i, în parteneriat cu {coala
Gimnazial` „Mihai Codreanu” Ia[i.
Muzeul Na]ional al Literaturii Române (MNLR) Ia[i, în
parteneriat cu {coala Gimnazial` „Mihai Codreanu” Ia[i, organizeaz`
concursul jude]ean literar-artistic „Pe urmele lui Mihai Codreanu…”,
ajuns la a XII-a edi]ie. Concursul are loc on-line, pân` pe 23
noiembrie 2021.
La sec]iunea literar`, echipajul fiec`rei [coli înscrise în concurs
(alc`tuit din trei elevi) va trimite interpretarea sonetului propus
tehnoredactat în format electronic, de maximum 30 de rânduri,
font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri. La sec]iunea
plastic`, elevii se pot înscrie cu lucr`ri inspirate din acela[i sonet
al lui Mihai Codreanu, de la sec]iunea literar`. Acestea vor fi
realizate în format A3/A4, tehnica de lucru va fi la alegere (grafic`,
pictur`, tehnic` mixt`) [i ulterior vor fi scanate.

Înscrierile în concurs au loc pân` pe 22
octombrie 2021, la adresa de e-mail:
muzeul.codreanu@gmail.com
Regulamentul concursului: \nscrierile în concurs au loc pân`
pe 22 octombrie 2021 la adresa de e-mail: muzeul.codreanu@gmail.com.
În data de 25 octombrie 2021 se va trimite sonetul propus
spre analiz` tuturor concuren]ilor. În perioada 25 octombrie - 8

noiembrie 2021 sunt a[teptate lucr`rile pe adresa de e-mail:
muzeul.codreanu@gmail.com; Jurizarea pe sec]iuni: 9-12 noiembrie
2021. Premierea: 23 noiembrie 2021. Juriul: Sec]iunea literar`,
Carmelia Leonte, pre[edinte; Laura Terente, Iunia {tefan, membri.
Sec]iunea art` plastic`, Corina Mocanu-Irimi]`, pre[edinte; Beatrice
Iuliana Pan]\ru, Corneliu Grigoriu, membri. Coordonatori:
Mihaela Burlea, profesor Limba [i literatura român` la {coala
Gimnazial` „Mihai Codreanu” Ia[i; Beatrice Iuliana Pan]\ru,
muzeograf Muzeul „Mihai Codreanu” Ia[i.

Pentru a rezista financiar în urma
decesului tat`lui s`u, Mihai Codreanu
d`dea lec]ii de Limba român` [i era
corector la Ziarul „Evenimentul”
Mihai Codreanu s-a n`scut în Ia[i, fiind fiul magistratului
Mihail Costache Codreanu [i al Nataliei Codreanu. Tat`l s`u,
originar din Târgu Ocna, a fost judec`tor [i profesor de Latin`
la Colegiul Na]ional. Mihai Codreanu a urmat cursurile liceale la
Ia[i, Bac`u [i Bucure[ti, manifestând de tân`r interes pentru
literatur`. Pentru a rezista financiar în urma decesului tat`lui s`u,
Mihai Codreanu d`dea lec]ii de Limba român` [i era corector la
Ziarul „Evenimentul”. Dorin]a sa a fost aceea de a deveni actor,
îns`, vederea îi sl`be[te dup` vârsta de 30 de ani [i renun]` la
acest vis. În ciuda problemelor de vedere, continu` s` scrie
sonete, dictându-le prietenilor apropia]i. A murit în 1957 în Ia[i,
la vârsta de 81 de ani, în vila sa (Vila Sonet) de pe Strada Rece,
Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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

I-au blocat ma[ina la aeroport [i
l-au ]inut s`pt`mâni pe [p`gi
s`-i dea numerele \napoi
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a de ast`zi cu o chestiu]`
cam aiurea de la haeroportul din târg. Situa]ia ]ine de o
\ntâmplare cu un nene din Basarabia care a fost pe la haeroport
[i s-a ales cu ma[ina blocat` de un nene care r`spunde de
mentenan]a de pe acolo, unul Manolic`, dar [i de b`je]ii de
la paza giude]ului. Cic` i-au luat pân` [i numerele de \nmatriculare
de la ma[in` omu[teanului [i nu i le-au dat pân` nu a dat `la
dreptul necesar. P`i afacerea asta nu e de ieri de azi, cic`.
A[a mai fac `[tia d` prind vreunul c` parcheaz` aiurea. |n loc
s`-l aten]ioneze, sar gr`mad` pe `la [i-l jupuiesc de numanuma. A[a c` aten]ie cum parca]i pe acolo! Culmea e c` nimeni
nu s-a sesizat c` `ia nu aveau voie s`-i ia numerele de
\nmatriculare omu[teanului de nicio culoare, dar ai cu cine?
Nu, normal c` nu ai!

Pove[ti nemuritoare cu doamna
cânt`rea]`. A f`cut pr`p`d
acas` cu ni[te omule]i
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a de ast`zi cu o
chestiu]` amuzant` [i veche despre o madam` din târg, mare
artist` popular`, cunoscut` [i r`scunoscut` de toat` lumea.
Cic` madama L`urica L`vr`ica avea pe vremuri pasiune pentru
decorat c`soaia [i a ajuns ea la `ia de puneau lustre, perdele
[i chestii de astea. {i cic` era tare preten]ioas` [i nemul]umit`
din start, cum se a[az`, cum stau, cum se v`d [i toate chestiile.
Unde mai pui c` \i [i amenin]a pe bie]ii oameni care veneau
la ea c` nu le pl`te[te nimic pân` treaba nu e ]ipl`, c` o s`
vad` ei toate cele câte-n lun` [i-n stele dac` nu se a[az`
perdeaua cum trebuie. Ei cam a[a b`ga madama panica \n
bie]ii oameni ce nu f`ceau decât s` vând` [i ei o afacere [i
s` fac` un ban.

I-a pocnit pio[enia dup`
sc`nd`l`ul din prim`rie
La final de rubricu]`, babetele cele hâtre v` mai povestesc
una despre b`je]ii vajnici de la pezedeul din târg. Omule]ii lui
Ar`g`zel Pompa au primit ordin pe unitate s` laude cele sfinte,
s` se pozeze pe lâng` un loc sfânt, s` fie pio[i pe feisbuc, ca
s` nu se mai pun` r`u pe lâng` `ia cu sutan`. Dup` ce a dat
cu mucii \n fasole Bogd`nel Bl`nescu, alesul `la local de a
comparat elgibiti[tii cu hramul Cuvioasei, Ar`g`zel a zis c` e
cazul s` se \ndrepte spre credin]` [i to]i s-au luat dup` el.
Treaba nu e bun` oricum pentru b`je]ii `[tia, c` [tiu [i cei
cu sutan` ce hram poart` [i cum nu mai au nimic de f`cut
pentru a le salva sufle]elele pline de p`cate.

Caz [ocant, la Ia[i!
Un ie[ean `n toat\ firea [i-a
strâns de gât propria mam\!
Chiar [i a[a, individul a
sc\pat de temni]\ dup\
ce a fost iertat de victim\
Un b`rbat din jude]ul Ia[i a fost pedepsit
de judec`tori, dup` un scandal de
propor]ii. Astfel, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat recent
pe Ionic` Tenea la 1 an [i 10 luni de
\nchisoare, dar cu suspendare, pentru
nerespectarea m`surilor dispuse prin
ordinul de protec]ie. Totu[i, ie[eanul a
sc`pat de acuza]iile de violen]` \n familie,
distrugere [i amenin]are, ca urmare a
faptului c` victima, mama acestuia, [i-a
retras plângerea penal`. Oamenii legii
spun c` individul a s`rit de mai multe ori
la b`taie la propria mam`
Un caz extrem de [ocant a avut loc recent \n jude]ul Ia[i!
A[adar, un ie[ean \n toat` firea [i-a strâns de gât propria mam`!
Chiar [i a[a, individul a sc`pat de temni]` dup` ce a fost iertat
de victim`. El a fost pedepsit de judec`tori, dup` un scandal de
propor]ii. Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i l-au
condamnat recent pe Ionic` Tenea la 1 an [i 10 luni de \nchisoare,
dar cu suspendare, pentru nerespectarea m`surilor dispuse prin
ordinul de protec]ie.
Totu[i, ie[eanul a sc`pat de acuza]iile de violen]` \n familie,
distrugere [i amenin]are, ca urmare a faptului c` victima, mama
acestuia, [i-a retras plângerea penal`. „Instan]a dispune ca inculpatul
s` presteze o munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe o
perioad` de 75 de zile, în cadrul unei institu]ii publice aflate în
subordinea Consiliului Local sau al Prim`riei Comunei Ciurea,
având ca obiect de activitate fie prestarea de servicii de utilit`]i

publice, fie prestarea de servicii de asisten]` social`”, au men]ionat
judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Ionic` Tenea, acuzat c` [i-a
agresat propria mam`: „Te omor!”
Procesul ie[eanului Ionic` Tenea (41 de ani) a \nceput pe
data de 4 mai 2021. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` pe individ, sub acuza]iile
amintite. Asta, dup` ce ie[eanul fusese re]inut [i, mai apoi, arestat
preventiv, de pe 12 aprilie, pân` pe 22 iulie 2021.
„Pe 8 martie 2021, persoana v`t`mat` s-a adresat cu o plângere
Postului de Poli]ie Ciurea prin care reclama faptul c`, pe 5 martie
2021, \n timp ce se afla la locuin]a ei, a fost strâns` de gât de
fiul s`u, care era sub influen]a b`uturilor alcoolice. Totodat`,
acesta din urm` a lovit cu pumnul un geam al locuin]ei, sp`rgândul, [i i-a adresat amenin]`ri cu acte de violen]` persoanei v`t`mate:
«Te omor!» De asemenea, pe 15 martie 2021, persoana v`t`mat`
a sesizat Postul de Poli]ie cu privire la faptul c`, pe 14 martie
2021, a mers c`tre locuin]a ei, ocazie cu care a constatat faptul
c` fiul s`u se afla \n interiorul casei, înc`lcând astfel ordinul de
protec]ie emis de Judec`toria Ia[i pe numele s`u. Mai mult, pe
12 aprilie 2021, agen]ii din cadrul Postului de Poli]ie au efectuat
o verificare la adresa respectiv`, ocazie cu care, \n locuin]`, a
fost g`sit Ionic` Tenea, care a \nc`lcat m`surile prev`zute de
ordinul de protec]ie, mai exact a \nc`lcat obliga]ia de a se apropia
la o distan]` mai mic` de 50 de metri fa]` de locuin]`”, au
men]ionat anchetatorii ie[eni.

Scandal f`cut de individ pe
fondul consumului de alcool

Oamenii legii au constatat c` victima locuie[te \ntr-o cas`
care \i apar]ine [i pe care a primit-o mo[tenire de la socrii ei.
Ea a permis ca, \n aceast` cas`, s` locuiasc` [i fiul ei, împreun`
cu so]ia lui [i cei trei copii minori. Pe 5 martie 2021, \ntre mam`
[i fiul ei s-a iscat o discu]ie contradictorie, Ionic` Tenea fiind
sub influen]a b`uturilor alcoolice. „La un moment dat, inculpatul
a s`rit asupra mamei sale, a prins-o cu ambele mâini de gât, iar,
la scurt timp, a încetat ac]iunea violent`. |n continuare, inculpatul
a lovit cu pumnul \ntr-un geam al unei u[i din locuin]`, acesta
sp`rgându-se, amenin]ând-o, totodat`, pe mama sa cu moartea.
Ca urmare, pe data de 9 martie 2021, persoana v`t`mat` a mers
la Judecatoria Ia[i, unde a solicitat eliberarea unui ordin de
protec]ie \mpotriva fiului ei”, au mai spus anchetatorii.
Cu ocazia audierii în calitate de suspect [i ca inculpat, Ionic`
Tenea a refuzat s` dea vreo declara]ie. Ulterior, \n fa]a judec`torilor,
individul a recunoscut faptele s`vâr[ite [i a ar`tat c` regret` cele
întâmplate.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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