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Una dintre cele mai frumoase polițiste
din Iași, terorizată și hărțuită la
serviciu? Șeful tinerei i-a trimis un
mesaj „pervers” pe WhatsApp:
„Bătaia o meriți cu cureaua la...”
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Surpriză
totală pe traseul
Autostrăzii A8
Târgu NeamțIași-Ungheni!
actualitate 8

Primărie din
Iași, amendată
cu 1 miliard de lei
pentru mormanele
de gunoaie
economic
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Schimbare de situație cu cel mai așteptat
proiect de infrastructură din județ,
Autostrada A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni.
Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere a scos la iveală o serie
de detalii legate de traseul autorutei care...
Primăria comunei Ciurea, din Iași, a fost
amendată cu 100.000 de lei pentru
mormanele de gunoaie. Garda de Mediu a
sancționat în ultima săptămână 8 primării din
județul Iași cu avertismente sau amenzi în
valoare de 245.000 de lei. Au fost amendate
pentru neatingerea target-ului de colectare...

Situație îngrijorătoare la
Iași! Considerați o povară
pentru familii, zeci de bătrâni
sunt abandonați în spitale
chiar înainte de Crăciun
social
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actualitate 7

Cătălin Pachițac, viceprimarul
comunei Dumești a fost implicat
într-un accident rutier grav!
Viceprimarul Cătălin Pachițac
a fost implicat într-un
accident rutier chiar pe ulițele
comunei Dumești. Acesta a
acroșat o căruță care circula
haotic și era nesemnalizată.
Căruțașul, Larian Mindirigiu,
este un tânăr de 32 de ani din
comună, care se afla sub...
eveniment
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Un politician și prietenul său au
alimentat două localități cu prostituate.
Fetele își vindeau trupurile pe sume infime
Un consilier local și un prieten
de-al acestuia, care făcea curse
"la ocazie", vor fi nevoiți să dea
explicații în instanță, după ce
au fost acuzați că au dus tinere
"la produs". Astfel, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Iași i-au trimis în
judecată la finele săptămânii...

EVENIMENT

Luni, 6 decembrie

Prognoza meteo `n Ia[i,
`n perioada 6-11
decembrie 2021. {anse
ridicate de precipita]ii
`n aceste zile `n Ia[i!
Ast`zi, 6 decembrie 2021, vremea la Ia[i va fi \nchis`, \n
timp ce valorile din termometre se vor situa \ntre o minim`
de 2 grade Celsius [i o maxim` de 8 grade Celsius. Pot
ap`rea precipita]ii, \n timp ce vântul va sufla slab. Vremea
se va men]ine \nchis` [i spre sear`, \n timp ce vântul va
sufla \n continuare slab pân` la moderat, iar [ansele de
precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Mar]i, 7 decembrie 2021,
vremea se va men]ine \nchis`.
Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o minim` de 1
grad Celsius [i o maxim` de 3 grade Celsius. Pot ap`rea
precipita]ii, \n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Vremea se va men]ine \nchis` [i spre sear`, \n timp ce vântul
va sufla slab pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii se
vor men]ine ridicate.

Prognoza meteo \n Ia[i: vreme \nchis`
spre mijlocul s`pt`mânii
Miercuri, 8 decembrie 2021, vremea la Ia[i se va men]ine
\nchis`. Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o minim`
de minus 4 grade Celsius [i o maxim` de doar 1 grad Celsius.
Pot ap`rea precipita]ii, \n timp ce vântul va sufla cu putere.
Spre sear`, pot ap`rea rafale de vânt, \n timp ce [ansele de
precipita]ii vor fi ceva mai reduse fa]` de zilele precedente.
Joi, 9 decembrie 2021, vremea va fi mai mult \nchis`, \n timp
ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Temperatura
aerului va fi cuprins` \ntre o minim` de 0 grade Celsius [i
o maxim` de 1 grad Celsius.
Cerul va fi par]ial noros, vântul va sufla slab pân` la
moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de sc`zute.
Spre sear`, vântul va sufla slab pân` la moderat, \n timp ce
[ansele de precipita]ii se vor men]ine sc`zute. Deja, \n jude]ul
Ia[i au c`zut primele precipita]ii sub form` de ninsoare \n
aceast` iarn`. Pe drumurile din zona municipiului Pa[cani au
intervenit drumarii cu mai multe utilaje.

Cum va fi vremea la finalul s`pt`mânii
Vineri, 10 decembrie 2021, vremea la Ia[i va fi \n general
\nchis`. Temperatura aerului va fi cuprins` \ntre o minim`
de 3 grade Celsius [i o maxim` de 9 grade Celsius. Vremea
a fost \nchis` [i \n aceea[i perioad` a anului trecut, când au
fost semnalate precipita]ii. {ansele de precipita]ii vor fi destul
de sc`zute, \n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Spre sear` pot ap`rea averse izolate, \n timp ce vântul va
sufla slab pân` la moderat. Sâmb`t`, 11 decembrie 2021,
vremea se va men]ine \nchis`. Temperatura aerului va fi
cuprins` \ntre o minim` de 2 grade Celsius [i o maxim` de
6 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit, vântul va sufla
slab pân` la moderat, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor
fi destul de sc`zute. Vremea se va men]ine \nchis` [i spre
sear`, \n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Vlad ROTARU
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Un politician din Ia[i [i
prietenul s\u au alimentat
dou\ localit\]i cu prostituate.
Fetele `[i vindeau trupurile
pe sume infime. Cei doi
indivizi [i-au umplut conturile
pe spatele victimelor
Caz incredibil, \n jude]ul Ia[i! Un consilier local [i un prieten
de-al acestuia, acuza]i c` au alimentat dou` localit`]i cu prostituate.
Acum, politicianul [i amicul s`u vor fi nevoi]i s` dea explica]ii
\n instan]`, dup` ce au fost acuza]i c` au dus tinere „la produs”.
Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria
Ia[i i-au trimis \n judecat` la finele s`pt`mânii trecute pe Gheorghe
Stavarache [i Ioan Papuc, sub acuza]ia de proxenetism.
Urmeaz` ca Judec`toria Ia[i s` stabileasc` un prim termen
al procesului penal. Ulterior, magistra]ii ie[eni vor asculta ce au
de spus toate p`r]ile implicate, pentru a putea lua o decizie \n
acest caz. De remarcat este faptul c`, \n cadrul dosarului, trei
tinere sunt considerate p`r]i v`t`mate.

Gheorghe Stavarache [i Ioan Papuc,
acuza]i \n scandalul de proxenetism
Anchetatorii ie[eni spun c` Gheorghe Stavarache [i Ioan Papuc
au intrat \n vizorul lor \n urm` cu câteva s`pt`mâni. Scandalul
a izbucnit pe data de 11 noiembrie 2021 în comunele }ibana [i
}ib`ne[ti, unde „masca]ii” au descins în casele unor suspec]i de
proxenetism. Ciudat este faptul c` unul dintre b`rba]i, de 66 de
ani, este consilier local.
„Pe 11 noiembrie 2021, agen]ii Serviciului de Investiga]ii
Criminale Ia[i [i Sec]iei IV de Poli]ie Rural` Miroslava, cu sprijinul
Serviciului pentru Ac]iuni Speciale Ia[i, au efectuat patru perchezi]ii
domiciliare în cadrul unui dosar penal în care se efectueaz`
cercet`ri sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de proxenetism. Din
investiga]iile efectuate pân` în prezent s-a constatat faptul c`, în
cursul lunii iulie 2021, doi b`rba]i, de 58, respectiv 66 de ani,
le-ar fi înlesnit mai multor tinere practicarea prostitu]iei, ob]inând
astfel foloase patrimoniale. În urma perchezi]iilor, cei doi b`rba]i
b`nui]i de comiterea faptelor au fost du[i la audieri, iar, pe baza
probatoriului administrat în cauz`, ace[tia au fost re]inu]i de
poli]i[ti pentru 24 de ore, fiind du[i în Arestul IPJ Ia[i. Pe 12
noiembrie 2021, cei doi b`rba]i re]inu]i au fost prezenta]i, cu
propuneri legale, Parchetului de lâng` Judec`torie [i Judec`toriei
Ia[i, fiind aresta]i pentru 30 de zile”, a precizat Anca Vîjiac,
purt`torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ)
Ia[i.

Consilierul local Stavarache [i
amicul s`u, s`lta]i de anchetatori
Gheorghe Stavarache este consilier local în comuna ie[ean`
}ibana. El este cunoscut drept un om gospodar, cu nou` copii
[i la locul lui. Totu[i, acesta a fost s`ltat [i dus la audieri. „Noi
am auzit c` a fost Poli]ia la el, spuneau c` a venit s` caute o
persoan` care ar fi disp`rut de prin Vaslui… Eiii, au zis neamurile
lui, ca s` nu se afle ce-i la mijloc! Au venit cu duba «masca]ii»
la el [i l-au luat. Se aude c` ar fi luat ni[te fete de prin sate,
cu unu’, «Pi]u’», de la }ibana. Nu [tiu ce-a f`cut cu fetele…”, lea spus un localnic reporterilor BZI.
Potrivit oamenilor legii, consilierul local Gheorghe Stavarache,
al`turi de partenerul s`u, Ioan Papuc, ar fi racolat mai multe
tinere pe care le-ar fi pus s` se prostitueze pe diferite sume.
Surse din cadrul anchetei au precizat c` tinerele care se prostituau
pentru cei doi b`rba]i î[i vindeau trupurile chiar [i pentru 20 de
lei. De regul`, tinerele care se prostituau pentru cei doi b`rba]i
se perindau dintr-o comun` într-alta.
Ciprian NEDELCU
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EVENIMENT

Luni, 6 decembrie

Institutul de Medicin\ Legal\ din Ia[i se
a[teapt\ la 3.000 de transporturi de
cadavre `n urm\torii doi ani! Firmele de
pompe funebre vor primi 100.000 de euro.
Serviciile trebuie asigurate non-stop
Firmele de pompe
funebre din Ia[i pot
câ[tiga un contract \n
valoare de 100.000 de
euro. Suma este pus` la
dispozi]ie de Institutul
de Medicin` Legal`. |n
doi ani sunt estimate
maximum 3.000 de
transporturi de cadavre.
Pre]ul cel mai mic va fi
un criteriu de
departajare a ofertelor
depuse \n cadrul
procedurii
Un pot important pentru firmele
de pompe funebre din Ia[i. Institutul
de Medicin` Legal` are nevoie de
asigurarea serviciilor funerare [i conexe
privind transportul de cadavre. Astfel,
pe data de 15.12.2021, autoritatea
contractant` organizeaz` o licita]ie
pentru asigurarea serviciilor. Valoarea
estimat` a contractului este de 456.000
de lei, f`r` TVA, aproape 100.000 de
euro. Serviciile vor fi asigurate prin
intermediul unui acord-cadru cu o
durat` de doi ani. Autoritatea contractant`
a stabilit un necesar maxim de 3.000
de transporturi pe parcursul contractului.
Comisia de evaluare va alege oferta
firmelor de pompe funebre cu pre]ul

cel mai mic. „De]inerea unui num`r
de minimum 5 vehicule proprii carosate
\n stare de func]ionare cu personal
aferent, special amenajate pentru
transportul cadavrelor, dat fiind cazuistica
IML Ia[i privind num`rul solicit`rilor
de la organele de anchet` [i timpul
de r`spuns la solicit`rile acestora,
precum [i condi]iile actuale privind
situa]ia pandemic` generat` de virusul
SARS-CoV-2. Autovehiculul trebuie s`
aib` spa]iu corespunz`tor pentru cel
pu]in o targ` [i s` fie autorizat. Ofertantul
trebuie s` aib` procurate targ`, huse
de plastic impermeabile pentru cadavre,
cu posibilitatea \nchiderii lor ermetice.
Asigurarea echipamentului de protec]ie
a persoanelor care manipuleaz` cadavrele
este obliga]ia ofertantului, care va dota
personalul cu echipamente cu denumirea
firmei respective. Vor fi respectate
normele de igien` impuse de
reglement`rile \n vigoare [i se vor
asigura substan]e dezinfectante
recomandate de normele actuale”, sunt
condi]iile cerute prin caietul de sarcini.

Firmele de pompe
funebre trebuie
s` asigure
servicii non-stop
Conform documenta]iei, firmele de
pompe funebre trebuie s` de]in` un
post telefonic fix sau mobil, ce poate
fi apelat 24 de ore din 24. |n cazul

unei mor]i suspecte sau moarte rezultat`
\n urma unui accident rutier, Inspectoratul
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) solicit`
deplasarea autovehiculului ce apar]ine
firmei de pompe funebre. Plecarea nu
trebuie s` dep`[easc` termenul de 15
minute de la primirea apelului. „Cadavrele
vor fi ridicate de la locul indicat de
organele de Poli]ie dup` primirea
avizului acestora [i vor fi transportate
\n condi]ii de siguran]` privind normele
tehnice, sanitare [i normele rutiere, la
morga Institutului de Medicin` Legal`
Ia[i. La deplasarea pentru ridicarea
cadavrelor [i depozitarea acestora \n
locurile indicate de organele de anchet`
(poli]ie, procuratur`), autovehiculul va
fi \nso]it de cel pu]in dou` persoane
care s` transporte targa. Asigurarea

cu echipamentul de protec]ie a
brancardierilor cade \n sarcina ofertantului”,
se mai arat` \n documenta]ia procedurii.
|n edi]iile trecute a fost prezentat` o
situa]ie \n care IML a descoperit o
crim`, de[i cadavrul nu prezenta semne
de violen]`.

IML trage la r`spundere
firma de pompe funebre
\n cazul bunurilor
disp`rute
Servicile de pompe funebre trebuie
asigurate pe mai multe distan]e: din
spitalele din municipiul Ia[i, la sediul
IML, din alte localit`]i din jude]ul Ia[i,
la sediul IML, pe distan]e mai mici,
dar [i mai mari de 15 kilometri.

„Efectuarea \n siguran]` a transportului
cadavrelor [i a bunurilor aflate asupra
acestora, ofertantul r`spunzând de
eventuala dispari]ie a obiectelor de
valoare pe timpul transportului, utilizând
personal cu integritate moral`. Cadavrele
vor fi transportate [i depozitate de
personalul ofertantului \n camerele
frigorifice ale Institutului de Medicin`
Legal` Ia[i”, sunt alte condi]ii cerute
de autoritatea contractant`. Contractul
ar urma s` intre \n vigoare \ncepând
cu luna ianuarie 2022. Pân` acum, IML
colabora cu firma Pompe Funebre
Dr`gan Petru SRL. |n edi]iile trecute
ale BZI s-a ar`tat c` administratorul
societ`]ii \[i \ncearc` norocul [i \n
domeniul imobiliar.
Ciprian BOARU

O ie[eanc`, terorizat` de propriul so]! Femeia li s-a plâns
autorit`]ilor c` este h`r]uit` cu mesaje pe Facebook. B`rbatul
din Ia[i, pedepsit pentru \nc`lcarea ordinului de protec]ie!
O femeie din jude]ul Ia[i sus]ine
c` trece printr-o adev`rat` dram`,
dup` ce ar fi fost h`r]uit` [i
terorizat` de propriul so]. Recent,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i l-au condamnat pe Constantin
Arn`utu la 8 luni de \nchisoare, cu
amânare, pentru \nc`lcarea
ordinelor de protec]ie. Ie[eanul a
fost acuzat ini]ial de amenin]are [i
nerespectarea ordinelor de
protec]ie
Drama unei femei din jude]ul Ia[i! Ea sus]ine
c` a fost h`r]uit` [i terorizat` de propriul so]!
Astfel, recent, magistra]ii din cadrul Judec`toriei
Ia[i l-au condamnat pe Constantin Arn`utu la 8
luni de \nchisoare, cu amânare, pentru \nc`lcarea
ordinelor de protec]ie.
Ie[eanul a fost acuzat ini]ial de amenin]are
[i nerespectarea ordinelor de protec]ie, dar femeia
[i-a retras plângerea prealabil` pentru amenin]are.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`.

Ordin de protec]ie emis pe
numele lui Constantin Arn`utu
Constantin Arn`utu a intrat în aten]ia autorit`]ilor
la finele lunii aprilie 2021. Atunci, so]ia individului
a solicitat emiterea unui ordin de protec]ie pe
numele individului. Fapt care a [i fost aprobat
de c`tre magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i.
Femeia a sus]inut c` trece printr-o adev`rat`
dram`, tocmai din pricina celui care ar fi trebuit
s` o protejeze. „Instan]a ia act de recunoa[terea
pârâtului. Admite în parte cererea de instituire
a ordinului de protec]ie formulat` de reclamanta
S.A. în contradictoriu cu pârâtul Constantin
Arn`utu. Dispune evacuarea temporar` a pârâtului,
pentru urm`toarele 3 luni, din locuin]`. Oblig`
pârâtul, pentru urm`toarele 3 luni, s` p`streze
o distan]` de 100 de metri fa]` de reclamant`
[i fa]` de minorii G.A. [i D.A., precum [i de
gr`dini]a acestora. Interzice pârâtului în aceast`
perioad` orice contact cu victima”, au precizat
judec`torii ie[eni. În cadrul cererii de emitere a
unui ordin de protec]ie, femeia din Lunca Cet`]uii,

jude]ul Ia[i, a afirmat c` propriul so] a fost
violent cu ea.
„Pe 20 aprilie 2020, so]ul meu a fost violent
fizic [i verbal cu mine [i cu fiica mea. Am sunat
la num`rul 112, cerând ajutorul Poli]iei. El a
plecat de acas`, dar a revenit a doua zi, pentru
a-[i lua unele lucruri personale. Îns` acesta m`
sun` foarte des [i m` amenin]` s` plec cu copiii
din locuin]`. În trecut, el a mai fost violent. Am
depus plângeri la Poli]ie [i am cerut interven]ia
agen]ilor”, a declarat femeia, care sus]ine c`
trece printr-o adev`rat` dram`.

Cei doi so]i din jude]ul
Ia[i au doi copii
Ie[eanca a mai relatat c` sunt c`s`tori]i [i
au împreun` doi copii minori, o feti]` [i un b`iat,
locuind în imobilul care îi apar]ine lui Constantin
Arn`utu. Potrivit acesteia, pe fondul consumului
de alcool, so]ul ei exercit` acte de agresiune
verbal` [i psihic` asupra familiei. Ca urmare a
acestui comportament, pe 20 aprilie 2020, femeia
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a sunat la Poli]ie. „Pârâtul a p`r`sit locuin]a, dar
a continuat s` trimit` amenin]`ri scrise prin
intermediul telefonului [i al re]elelor de socializare”,
a mai spus femeia. La audierile din fa]a instan]ei,
Constantin Arn`utu a ar`tat c` este de acord cu
emiterea ordinului de protec]ie. Acesta a cerut,
îns`, s` mearg` în locuin]` pentru a-[i lua lucrurile
personale. Mai mult, b`rbatul nu a negat acuza]iile
aduse de femeie. Îns` cei doi au sus]inut c` va
urma un proces de divor], iar fiecare dintre ei
va urma un drum separat. Totodat`, Constantin
Arn`utu le-a solicitat atunci judec`torilor s` nu
emit` un ordin de protec]ie pe o perioad` prea
lung` de timp.
În schimb, oamenii legii au fost din nou
sesiza]i cu privire la faptul c` b`rbatul ar fi
înc`lcat acest ordin de protec]ie. În urma cercet`rilor
efectuate, procurorii ie[eni au decis trimiterea
în judecat` a lui Constantin Arn`utu, sub acuza]iile
de amenin]are [i nerespectarea ordinelor de
protec]ie.
Ciprian NEDELCU
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Situa]ie `ngrijor\toare la Ia[i! Considera]i o
povar\ pentru familii, zeci de b\trâni sunt
abandona]i `n spitale chiar `nainte de
Cr\ciun. Dr. Florin Ro[u: ıAceast\ situa]ie
las\ urme adânci `n sufletul [i inima
pacientului, dar [i a personalului medical!‰
Medicii ie[eni se lupt` cu un fenomen extrem de sensibil \n
pragul S`rb`torilor de iarn`, un fenomen care, din nefericire, a
luat amploare \n ultimii ani. La Spitalul de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva”, din Ia[i, de la \nceputul lui 2021 au fost 15 cazuri
de pacien]i cu risc de abandon familial, iar, \n ultimii ani, num`rul
acestora a ajuns la aproximativ 700. {i mai trist este c` cei mai

mul]i dintre ace[tia sunt persoane trecute de 60 de ani, b`trâni,
considera]i „un chin” pentru familiile lor.
„Abandonul pacien]ilor \n spital este un subiect care, \ntr-o
societate s`n`toas`, nu ar trebui s`-[i g`seasc` locul. Din nefericire,
aici, la noi, indiferent de perioada anului sau de vârsta pacientului,
aceste probleme sunt mult prea frecvente, iar ata[amentul rudelor
sau empatia din partea familiei las` urme adânci \n sufletul
pacientului, al asistentului social, al angaja]ilor spitalului implica]i
\n \ngrijirea pacien]ilor. Cred c` introspec]ia, c`ldura sufleteasc`
[i fapta potrivit` ar trebui s` ne ghideze pa[ii. Tot mai trist este
c`, la Spitalul de Boli Infec]ioase «Sfânta Parascheva» Ia[i,
fenomenul abandonului s-a accentuat. Am observat în ultimii 8
ani o cre[tere a num`rului acestor cazuri. Aproximativ 700 de
cazuri sociale au fost rezolvate, o treime dintre ele reprezentând
pacien]i cu HIV. De la începutul anului 2021 [i pân` în prezent
s-au înregistrat 15 cazuri cu risc de abandon familial. Dintre
acestea, au fost 9 b`rba]i [i 6 femei, 8 fiind din mediul rural [i
7 din mediul urban, to]i cu vârste de peste 60 de ani”, a declarat
dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva”, din Ia[i. |n edi]iile anterioare ale Cotidianului BZI,
reporterii au prezentat povestea trist` a unui bebelu[ infectat cu
Covid-19 abandonat de familie la Spitalul pentru Copii din Ia[i.

Un ie[ean de 62 de ani, „uitat”
dou` luni \n spital
Un caz recent de la Spitalul de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva” din Ia[i este un b`rbat de 62 de ani, care era cunoscut
ca un caz social.
Chiar dac` era c`s`torit [i avea [i o locuin]`, acesta tr`ia pe
str`zi. Nimeni nu s-a interesat de el timp de dou` luni, cât a
fost internat \n spital. Ie[eanul are o pensie de 1.000 de RON.
Personalul din spital s-a str`duit s` \i g`seasc` un ad`post, pentru
a nu mai sta pe str`zi, pentru c` din cauza complica]iilor generate
de boala de fond, pacientul a r`mas greu deplasabil. Acesta se

afl` \n prezent \ntr-un centru reziden]ial din jude]ul Ia[i, chiar
dac`, cu greu, s-a g`sit un loc [i pentru el.
„În spitalul nostru a fost internat un pacient în vârst` de 62
de ani. Pacientul era cunoscut ca un caz social. Acesta a declarat
c` a fost c`s`torit, nu avea copii [i locuia pe str`zi. Avea o pensie
de 1.000 de lei. Din cauza complica]iilor generate de boala de
fond, pacientul a r`mas greu deplasabil. Am f`cut toate demersurile
pentru a putea fi internat într-un centru medico-social, dar lipsa
locurilor disponibile a fost un motiv nefavorabil. Într-un final,
pacientul a fost institu]ionalizat dup` dou` luni de spitalizare întrun centru reziden]ial din jude]ul Ia[i”, a ad`ugat managerul
Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva”, din Ia[i. Amintim
c`, \n edi]iile anterioare ale Cotidianului BZI, reporterii au ar`tat
c`, \n urm` cu aproximativ 18 ani, exista aceea[i problem` \n
spitalele ie[ene \n prag de s`rb`tori.
Andreea PåDURESCU
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Gest emo]ionant, la Universitatea
ıAlexandru Ioan Cuza‰ din Ia[i! ~n prim-plan
este unul dintre marii profesori [i istorici
Comunitatea academic` de la
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i a f`cut un nou
gest emo]ionant! Ini]iativa
apar]ine Facult`]ii de Istorie [i
\l are \n prim-plan pe
regretatul [i valorosul (mort \n
2019) prof. univ. dr. Octavian
Bounegru. Astfel, \n memoria
acestuia a fost publicat un
volum de studii. Acesta
con]ine studii de istorie
economic` [i social`,
arheologie [i istoria
arheologiei, epifgrafie [i
papirologie, numismatic` [i
epigrafie (toate reg`sindu-se \n
preocup`rile profesorului
Bounegru), cu contribu]ii nu
numai din istoria antic`, ci [i
din istoria medieval` [i
modern`.
Ini]iativ` special` [i emo]ionant` a Facult`]ii
de Istorie din cadrul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i! Aceasta \l are \n
prim-plan pe regretatul [i valorosul (mort \n
2019) prof. univ. dr. Octavian Bounegru. Astfel,
\n memoria acestuia a fost publicat un volum de
studii. Acesta con]ine studii de istorie economic`
[i social`, arheologie [i istoria arheologiei, epifgrafie
[i papirologie, numismatic` [i epigrafie (toate
reg`sindu-se \n preocup`rile profesorului Bounegru),
cu contribu]ii nu numai din istoria antic`, ci [i
din istoria medieval` [i modern`. Lucrarea este
intitulat` sugestiv „Persevera lucere. Studia in
memoriam Octaviani Bounegru”, editat` de prof.
univ. dr. Lucre]iu-Mih`ilescu B\rliba (decan
Facultatea de Istorie) [i cercet`torul [tiin]ific CS
III dr. Iulia Dumitrache, Institutul de Cercet`ri

Interdisciplinare (ICI) - Domeniul {tiin]e, Centrul
de Cercetare ArheoInvest, Universitatea „Cuza”.
Volumul cuprinde studii \n memoria lui
Octavian-Nicolae Bounegru. Acesta ar fi \mplinit
anul acesta 65 de ani. Cartea a ap`rut la prestigioasa
Editur` Harrassowitz din Wiesbaden - Germania.
„Este un volum de excep]ie, care con]ine studii
de Istorie economic` si social`, arheologie [i
istoria arheologiei, epifgrafie [i papirologie,
numismatic` [i epigrafie (toate reg`sindu-se \n
preocup`rile profesorului Bounegru), cu contribu]ii
nu numai din Istoria antic`, ci [i din Istoria
medieval` [i modern`. |ntrucât Octavian Bounegru
a fost nu numai un mare profesor al Facult`]ii
de Istorie, dar [i un adev`rat descoperitor (a
g`sit cripta martirilor Epictet [i Astion de la
Halmyris - Murighiol), volumul con]ine studii care
prezint` noi izvoare (inscrip]ii, sigilii, papirusuri,
ceramic`, alte materiale arheologice) sau care
reconsider` surse deja editate [i le repun \n
circula]ie”, arat` reprezentan]ii Facult`]ii de Istorie.
Astfel, volumul prezint` foarte multe elemente de
noutate, a[a cum cu siguran]` i-ar fi pl`cut
profesorului Bounegru. Au publicat profesori [i
cercet`tori din Fran]a, Germania, Austria, Marea
Britanie, Israel [i, fire[te, fo[ti studen]i, colegi
sau discipoli ai lui Octavian-Nicolae Bounegru.
„Este astfel un mic omagiu adus profesorului
Bounegru [i ne bucur` c` a ap`rut chiar de Sf.
Nicolae, patronul s`u”, au completat colegii acestuia.

Prof. univ. dr. Octavian-Nicolae
Bounegru, specialist de
recunoa[tere interna]ional` al
Antichit`]ii greco-romane
Prof. univ. dr. Octavian-Nicolae Bounegru,
specialist de recunoa[tere interna]ional` al
Antichit`]ii greco-romane. N`scut \n Ploie[ti la
29 iulie 1956, acesta a urmat cursurile Universit`]ii
„Cuza” din Ia[i (1975-1980), f`când parte dintro genera]ie de excep]ie a Facult`]ii de Istorie.
Dup` o carier` de profesor de Istorie \n gimnaziu
[i de muzeograf la Muzeul de Istorie Na]ional`

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

[i Arheologie din Constan]a, a urmat un „cursus
honorum” universitar la Alma Mater Iassiensis,
\ncepând din 1990 pân` la dispari]ia sa prematur`,
unde a ilustrat Catedra de Istorie Antic` Universal`.
A fost un arheolog [i un istoric al Antichit`]ii
care a marcat cercetarea \n domeniu din România,
fiind conduc`tor de doctorat la Universitatea
„Cuza”, calitate \n care a \ndrumat mai multe
teze cu \nalt` valoare [tiin]ific`. A fost bursier
al Funda]iei „Alexander von Humboldt”, al
Institutelor Arheologice Germane din Istanbul [i
Atena, bursier al prestigiosului „Institute for
Advanced Studies din Princeton”, al Funda]iei
„Andrew W. Mellon la W. F. Albright Institute
of American Research din Ierusalim”.

Prof. univ. dr. Octavian
Bounegru este autor al unor
monografii extrem de
importante pentru cunoa[terea
economiei spa]iului pontic [i
est-mediteranean \n epocile
elenistic` [i roman`
Prof. univ. dr. Octavian Bounegru este autor
al unor monografii extrem de importante pentru

• 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, e-mail
• 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
muncă

cunoa[terea economiei spa]iului pontic [i estmediteranean \n epocile elenistic` [i roman`:
„Les Forces Navales du Bas-Danube et de la
Mer Noire aux 1er- 6e Siècles”, Oxbow Books,
Oxford, 1996 (\n colaborare); „Trafiquants et
navigateurs sur le Bas-Danube et dans le Pont
Gauche”, Editura Otto Harrassowitz, Wiesbaden,
2006; „Mercator. Studien zur antiken Wirtschaft
im Pontosgebiet und der Ägäis”, Kaiserslautern,
2013. Profesorul Bounegru a fost un membru
marcant al celui mai mare [antier arheologic al
]`rii, Histria, unde a lucrat, printre altele, la
cercetarea celui mai impresionant edificiu histrian,
Marea Basilic` Episcopal`. La Histria, arheologul
[i profesorul a sus]inut o veritabil` {coal` de
Arheologie, unde [i-au desf`[urat practica arheologic`
foarte mul]i studen]i ai Facult`]ii de Istorie ie[ene,
unii dintre ei ajungând speciali[ti reputa]i \n
domeniu: Lucre]iu B\rliba, Mihaela Iacob, Mihaela
Simion, Dorel Paraschiv, Dan Aparaschivei. Practic,
activitatea arheologic` a UAIC \n Dobrogea se
datoreaz` \n cea mai mare m`sur` lui Octavian
Bounegru.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

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
Mobil: 0744 275 627; 0745 125 161
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Prim\rie din Ia[i, amendat\ cu 1 miliard de
lei pentru mormanele de gunoaie. Este cea
mai mare amend\ aplicat\ `n anul 2021
pentru salubrizare. C\t\lin
Lupu: ıTotul a fost politic‰
Prim`ria comunei Ciurea, din Ia[i, a fost
amendat` cu 100.000 de lei pentru
mormanele de gunoaie. Garda de Mediu a
sanc]ionat \n ultima s`pt`mân` 8 prim`rii
din jude]ul Ia[i cu avertismente sau
amenzi \n valoare de 245.000 de lei. Au
fost amendate pentru neatingerea targetului de colectare selectiv` [i gunoaiele
g`site pe câmp
Prim`ria comunei Ciurea din Ia[i a primit de la Garda de
Mediu o sanc]iune \n valoare de 100.000 de lei, fiind cea mai

Un fenomen extrem de
apreciat, la Ia[i! Un grup
de tineri transform\
vehiculele CTP `n
opere de art\ pe [ine!
Asocia]ia Pasiona]ilor de Transport Public Tramclub Ia[i a
fost \nfiin]at` \n anul 2013 de c`tre Silviu Teodor Stanciu, \n
vârst` de 34 de ani, al`turi de al]i doi pasiona]i de art` [i
tramvaie din Ia[i. Silviu Teodor Stanciu este asistent universitar
\n cadrul Universit`]ii de Arte „George Enescu”, din Ia[i. Acesta
a \nfiin]at organiza]ia non-profit din dorin]a de a face mijloacele
de transport public din Ia[i mai atractive pentru publicul c`l`tor
adult, dar, \n special, pentru copiii care circul` cu aceste mijloace.
„Tramclub Ia[i este un ONG non-profit \nfiin]at \n anul
2013 al`turi de al]i doi pasiona]i. |ntre timp, am ajuns la 9
membri activi din diferite domenii de activitate. |n esen]`, am
c`utat \nc` de la \nceput s` avem un aport \n vederea \mbun`t`]irii
sistemului de transport public din Ia[i prin proiecte neconven]ionale
prin care s` \ncerc`m s` apropiem publicul c`l`tor de utilizarea
transportului public [i s` \i \nv`]`m \n special pe cei mici
despre avantajele utiliz`rii transportului public. Ulterior ne-am
implicat chiar [i \n proiecte concrete care s` duc` la \mbun`t`]irea
condi]iilor de transport”, a declarat Silviu Teodor Stanciu,
pre[edintele Asocia]iei Pasiona]ilor de Transport Public Tramclub
Ia[i. Aceast` asocia]ie este responsabil` [i de realizarea Muzeului
Transportului Public din Ia[i. De altfel, membrii asocia]iei se
ocup` [i de recondi]ionarea tramvaielor.
|n anul \nfiin]`rii asocia]iei a fost demarat [i proiectul „Ia[i,
ora[ul tramvaielor pictate”, \n cadrul c`ruia 18 tramvaie au fost
personalizate atât vizual, cât [i fizic. „Prin proiectul Ia[i, ora[ul
tramvaielor pictate”, care a \nceput tot \n anul 2013, au fost
reabilitate cele 18 tramvaie, atât pe exterior, cât [i pe interior.
Exteriorul a fost renovat tematic, iar, la interior, am intervenit la
modificarea [i \nlocuirea tapi]eriei scaunelor cu materiale de o
bun` calitate. Tapi]eria a fost, de asemenea, personalizat` \n raport
cu compozi]ia grafic` de pe exteriorul tramvaiului. Deci, am adus
un plus \n ceea ce prive[te confortul fizic al c`l`torului, dar [i
un plus \n ceea ce prive[te confortul vizual al acestuia”, a povestit
Silviu Teodor Stanciu. Un alt proiect al acestei asocia]ii a introdus
o schem` unic` de culori pe toate mijloacele de transport public.
„Un alt proiect, care s-a numit «Revitalizarea mijloacelor de
transport public din Ia[i», a prev`zut introducerea unei scheme
cromatice unice pe toate vehiculele, respectiv verde-alb, schema
a fost gândit` [i a rezultat \n urma unor studii aprofundate realizate
de speciali[ti”, a ad`ugat pre[edintele asocia]iei.
Continuarea pe www.Bzi.ro
George POPA

mare amend` aplicat` unei unit`]i administrativ-teritoriale din jude],
\n anul 2021.
Comisarii de mediu sus]in c` unitatea administrativ-teritorial`
nu a realizat în totalitate m`sura salubriz`rii zonelor cu depozit`ri
necontrolate de de[euri de orice fel, care pot afecta mediul, astfel
c` au luat m`surile legale care se impun în astfel de situa]ii.
C`t`lin Lupu, primarul comunei din zona metropolitan` amendat`
de Garda de Mediu, sus]ine c` sanc]iunea a fost aplicat` politic
[i cel mai probabil o s` conteste amenda primit`. „Totul a fost
politic. Aceste controale se fac politic. Au [i ei un target [i vor
s` arate c` fac ceva. Au fost ca s` \[i fac` norma. |nc` nu [tim
ce o s` facem. Probabil vom contesta amenda primit`”, sus]ine
C`t`lin Lupu, primarul PSD al comunei Ciurea. Alte [apte prim`rii
au mai fost sanc]ionate de comisarii de mediu, tot pentru depozit`rile
necontrolate de gunoaie, dar [i pentru neatingerea target-ului de
colectare selectiv`.

Au fost aplicate 8 amenzi \n valoare de
245.000 de lei, sanc]iunile fiind
cuprinse \ntre 15.000 [i 100.000 de lei
Prim`riile }ig`na[i [i B`l]a]i au primit amenzi \n valoare de
15.000 de lei, fiecare, prim`ria Pope[ti, 35.000 de lei, iar Sine[ti,
30.000 de lei. De asemenea, prim`riile Comarna [i Ion Neculce
au fost amendate fiecare cu 10.000 de lei. O alt` amend` \n
valoare de 30.000 de lei a primit prim`ria Lungani. Ion Corobu]`,
primarul comunei, sus]ine c` sanc]iunea este justificat`. „|ntradev`r, comisarii au dreptate. Au g`sit gunoaie la noi \n comun`.
Am pus oamenii s` strâng` gunoaiele, dar e foarte greu s` fac`
asta. |n satul Crucea, de exemplu, nu reu[im s` facem nimic,
cum am mai f`cut \n satele Zmeu [i Lungani. Omul merge la
magazin, \[i cump`r` ceva, arunc` ambalajul, iar acesta e luat de
vânt [i dus pe câmp. Vom vedea ce o s` facem \n continuare s`

nu lu`m amenzi”, spune Ion Corobu]`, primarul comunei Lungani.
Controalele la prim`riile din Ia[i au fost demarate la \nceputul
acestui an, Prim`ria Movileni fiind printre primele sanc]ionate de
comisarii de mediu cu amend` \n valoare de 75.000 de lei.

Aproape toate prim`riile din
jude]ul Ia[i au fost sanc]ionate
cu avertismente sau amenzi
Potrivit lui Gheorghe Bacu[c`, comisarul-[ef al G`rzii Na]ionale
de Mediu-Comisariatul Jude]ean Ia[i, aproape toate prim`riile din
jude]ul Ia[i au fost sanc]ionate pentru c` nu au atins target-ul
privind colectarea selectiv` de 50 la sut`. „Nu suntem nici la 10
la sut` la colectare selectiv`. Nu se poate a[a ceva! Primarii
trebuie s` g`seasc` solu]ii pentru c` altfel tot oamenii o s`
pl`teasc` mai mult la salubritate sau amenzile primite. Noi am
aplicat avertismente [i amenzi [i pentru c` nu au fost strânse
gunoaiele de pe câmp, din zonele unde nu trebuiau s` fie depozitate.
Am impus m`suri [i acestea nu au fost respectate. Vom continua
verific`rile [i dac` primim reclama]ii, cum am mai primit de la
cet`]eni, vom merge imediat la fa]a locului”, sus]ine Gheorghe
Bacu[c`, comisar-[ef al G`rzii de Mediu Ia[i. Garda de Mediu
Ia[i a amendat, \n ultima perioad`, primarii comunelor Lespezi,
Valea Seac`, Vân`tori, Miroslove[ti, Mo]ca [i Sire]el, pentru
mormanele de gunoaie [i neatingerea target-ului privind colectarea
selectiv`.
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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C\t\lin Pachi]ac, viceprimarul comunei
Dume[ti, implicat `ntr-un accident rutier
grav! Aflat la volanul unui autoturism marca
Toyota, a spulberat un c\ru]a[. Larian
Mindirigiu era beat [i cu atelajul
nesemnalizat. ıAm b\ut o bere [i un 50‰
Viceprimarul C`t`lin Pachi]ac
a fost implicat \ntr-un accident
rutier chiar pe uli]ele comunei
Dume[ti. Acesta a acro[at o
c`ru]` care circula haotic [i
era nesemnalizat`. C`ru]a[ul,
Larian Mindirigiu, este un
tân`r de 32 de ani din comun`,
care se afla sub influen]a
b`uturilor alcoolice, iar, din
nefericire, a fost grav r`nit \n
urma impactului
C`t`lin Pachi]ac, viceprimarul comunei Dume[ti
din jude]ul Ia[i, a fost implicat \ntr-un grav
accident rutier, chiar pe uli]ele din comun` dup`
ce a intrat \n coliziune cu o c`ru]` nesemnalizat`.
Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul
fiind negativ, \ns` nu acela[i rezultat l-a avut
Larian Mindirigiu, tân`rul de 32 de ani, localnicul
ce conducea c`ru]a haotic, aflându-se sub influen]a
b`uturilor alcoolice.
C`t`lin Pachi]ac a povestit exact cum s-a
produs \ntreg accidentul [i a precizat c` a observat
c`ru]a mult prea târziu. „Din fericire, nu am p`]it
nimic grav [i sper ca [i tân`rul din c`ru]` s`
fie bine. Din câte am reu[it eu s` m` interesez
de el, este la spital [i spune c` \l doare [oldul.
Conduceam acas` un vecin din Dume[ti, care a
fost [i m-a ajutat la treab`. Era foarte, foarte
\ntuneric [i nici eu, [i nici b`i`tul din dreapta
nu am v`zut nimic, am observat c`ru]a foarte
târziu, deoarece nu era semnalizat`. Mergea pe
mijlocul drumului [i mai era [i b`ut. Nu e prima
dat` când acest b`iat e pericol public pe strad`,
pentru c` umbl` numai beat cu c`ru]a. Eu dac`

beau o gur`, nu mai pun mâna pe volan. A mai
avut trei incidente. O dat` a intrat frontal cu
c`ru]a \n parbrizul unei ma[ini, alt` dat` s-a
r`sturnat cu c`ru]a, el a r`mas pe asfalt [i caii
au umblat liberi prin sat [i au lovit alte ma[ini,
[i acum, cu mine. |mi pare foarte r`u pentru ce
s-a \ntâmplat, eu nu eram beat cum se speculeaz`
[i \mi doresc ca [i el s` fie bine”, a declarat
C`t`lin Pachi]ac, viceprimarul comunei Dume[ti,
Ia[i.

Victima: „Eu cred c`
a fost ceva personal”
Victima accidentului, c`ru]a[ul \n vârst` de
32 de ani, Larian Mindirigiu, a fost testat cu
aparatul alcooltest de c`tre poli]i[tii care au ajuns
la fa]a locului, rezultatul fiind de 0,31 mg/litru
alcool pur \n aerul expirat. Acesta a precizat
pentru reporterii BZI c` nu a consumat decât o
bere [i un 50 la barul din sat [i se \ndrepta
spre cas`. „Eu mergeam s` cump`r câte ceva
din comun`, c` era \nchis peste tot, l-am v`zut
cum vine din spate, dar am crezut c` [i el m`
vede, noroc c` am tras [i am intrat \n [an], c`
altfel nu mai sc`pam cu via]`. Avea [i vitez` [i
sper c` era [i b`ut, chiar dac` \n fiol` nu a
ie[it. Eu zic c` a f`cut-o inten]ionat, c` eu am
mai avut conflicte cu el. M-a aruncat din c`ru]`,
a[a tare a fost impactul, [i noroc c` am c`zut
\n [an], nu pe beton, c` muream. Mi-a rupt [i
picioarele la cal [i mi-a distrus [i c`ru]a \n
totalitate. M` simt foarte r`u, m` dor toate [i
urmeaz` s` m` bage \n opera]ie. Eu \nc` sper
c` a fost ceva personal, dar o s` rezolv eu când
m` fac bine. Am b`ut la bar o bere [i un 50
\nainte s` plec acas`, nu eram beat”, a precizat
Larian Mindirigiu, victima.

Prof. dr. Diana Cimpoe[u:
„Pacientul prezenta o fractur`
complex` de bazin, cu
hematom \n pelvis, f`r`
sângerare activ`”
Amintim c` accidentul s-a produs pe traseul
de drum Hoise[ti spre comuna Dume[ti, sâmb`t`
seara, 4 decembrie 2021, \n jurul orei 18:00. |n
coliziune a fost implicat un autoturism marca
Toyota, condus de C`t`lin Pachi]ac [i [i o c`ru]`,
condus` de Larian Mindirigiu. Victima accidentului
a fost c`ru]a[ul, care a fost transportat de urgen]`
la spital cu fractur` de bazin. „Pacientul este \n
vârst` de 32 de ani, victim` a unui accident.
Acesta prezenta o fractur` complex` de bazin,
cu hematom \n pelvis, f`r` sângerare activ`. |n
momentul intern`rii era stabil respirator [i
hemodinamic. Pacientul este internat \n sec]ia
de ortopedie”, a spus prof. dr. Diana Cimpoe[u,
[efa UPU-SMURD Ia[i. Poli]i[tii ie[eni care au

ajuns la fa]a locului imediat dup` producerea
accidentului continu` cercet`rile sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de v`t`mare corporal` din
culp`.
„Sâmb`t`, 4 decembrie 2021, am fost sesiza]i
despre un accident rutier, soldat cu victime
omene[ti, produs pe raza comunei Dume[ti. Din
cercet`rile efectuate a rezultat faptul c` \n accident
au fost implicate dou` vehicule, respectiv un
autoturism, condus de un b`rbat de 52 de ani,
[i un atelaj hipo, condus de un b`rbat de 32 de
ani. |n urma impactului, b`rbatul de 32 de ani
a fost r`nit. Cei doi b`rba]i au fost testa]i cu
aparatul alcooltest, \n urma test`rii [oferului
autoturismului rezultatul fiind negativ, iar \n urma
test`rii conduc`torului atelajului hipo rezultând
o valoare de 0,31 miligrame alcool pur \n aerul
expirat. |n cauz` se continu` cercet`rile sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de v`t`mare corporal`
din culp`”, a precizat reprezenta]ii IPJ Ia[i.
Andreea PåDURESCU

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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Surpriz\ total\ pe traseul Autostr\zii
A8 Târgu Neam]-Ia[i-Ungheni! A ap\rut
o nou\ [osea, rupt\ din autoruta
care va traversa jude]ul Ia[i. Drum
expres cu patru benzi c\tre Aeroport
Schimbare de situa]ie cu cel mai
a[teptat proiect de infrastructur`
din jude], Autostrada A8 Târgu
Neam]-Ia[i-Ungheni. Compania
Na]ional` de Administrare a
Infrastructurii Rutiere a scos la
iveal` o serie de detalii legate de
traseul autorutei care va traversa
jude]ul Ia[i. Viitoarea autostrad`
ar urma s` fie conectat` printrun drum de leg`tur` cu
Aeroportul Ia[i. |n plus, doar
câ]iva proprietari de terenuri ar
urma s` fie afecta]i de noul
traseu
O nou` [osea a fost luat` \n calcul \n zona
metropolitan` Ia[i! Compania Na]ional` de

Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
SA a eviden]iat un drum de leg`tur` care va
conecta viitoarea Autostrad` A8 cu Aeroportul
Interna]ional Ia[i [i cu viitorul Spital Regional de
Urgen]` Ia[i, din Moara de Vânt.
{oseaua respectiv` ar trece prin localitatea
Aroneanu, conform documentelor. Concret, [oseaua
respectiv` va pleca din satul Rediu Aldei, c`tre
cap`tul Aeroportului Ia[i [i, apoi, c`tre viitorul
Spital Regional de Urgen]` din Moara de Vânt,
pentru ca, mai apoi, s` ias` \n DN 24. Conform
estim`rilor, [oseaua va fi la nivel de drum expres,
cu patru benzi, câte dou` pe fiecare sens.

Discu]ii despre traseul A8
Târgu Neam]-Ia[i: CNAIR a
venit cu noi clarific`ri
Mai mul]i primari din zona metropolitan` Ia[i
s-au ar`tat nemul]umi]i de varianta eviden]iat`
ini]ial de proiectant pentru traseul Autostr`zii A8
[i au cerut modificarea rutei. Traseul, ce ar
cuprinde [i drumul expres, trecea ini]ial printr-o
zon` cu poten]iale alunec`ri de teren din Aroneanu.
|n aceste condi]ii, a fost luat` \n calcul mutarea
traseului, ceea ce a dus la crearea unei bucle \n
zon` care s` ocoleasc` zona afectat`. |n calcul
au fost luate trasee din localit`]ile Le]cani, Breazu,
Rediu, Popricani, Rediu Aldei [i Gol`ie[ti. Ini]ial
s-a discutat despre un drum expres pe dou`
benzi. Totu[i, aceast` [osea ar urma s` aib` patru
benzi, câte dou` pe ambele sensuri.
„CNAIR SA a luat act de sesiz`rile cet`]enilor,
le-a analizat, a atras aten]ia prestatorului asupra
aspectelor reclamate [i l-a instruit s` g`seasc` o
variant` de traseu a Autostr`zii Târgu Neam]Ia[i-Ungheni cu un impact minim, atât social, cât
[i de mediu, f`r` s` fac`, îns`, rabat de la
parametrii tehnici [i de calitate. CNAIR a solicitat
prompt celor 24 de UAT-uri intersectate s` prezinte
un punct de vedere oficial în leg`tur` cu variantele
de traseu analizate. Pân` în prezent au fost primite
doar 10 r`spunsuri care sus]in realizarea variantei
albastre de traseu”, au transmis cei de la CNAIR
SA.

Discu]ii la Prim`ria Ia[i pe
variantele de traseu din
Autostrada 8
La finalul s`pt`mânii trecute, la Prim`ria Ia[i
au avut loc discu]ii \ntre autorit`]ile din zona
metropolitan`, CNAIR [i firma Consitrans, proiectantul
lucr`rilor la A8.
„Reprezentan]i ai CNAIR SA [i ai proiectantului
s-au deplasat pe amplasament [i au verificat zona
cuprins` între Le]cani [i Gol`ie[ti, pentru identificarea
constrângerilor [i pentru analizarea aspectelor
sesizate de locuitori. Au fost parcurse alternativele
de traseu clasate pe primele dou` locuri în cadrul
analizei multicriteriale, etapa 1, dar [i zona \n
care ar putea fi construit drumul de leg`tur` care
va asigura conexiunea Autostr`zii A8 cu Aeroportul
Interna]ional Ia[i [i cu viitorul Spital Regional de
Urgen]` Ia[i. A fost identificat` [i o nou` zon`
pentru realizarea drumului de leg`tur`. În urma
vizitei s-a constatat c` num`rul imobilelor afectate
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

nu este de ordinul sutelor, ci de ordinul zecilor
[i nu sunt afectate l`ca[e de cult”, au mai transmis
cei de la CNAIR SA. Ini]ial au fost stabilite patru
variante de traseu pentru autostrada care traversa
jude]ul.

Podul peste Prut din
Autostrada A8 Târgu Neam]Ia[i va scurta traseul c`tre
Republica Moldova
Costel Alexe, pre[edintele Consiliului Jude]ean
(CJ) Ia[i, a ar`tat [i faptul c`, la nivelul CNAIR,
a fost luat` \n calcul [i conexiunea cu podul
rutier de la Ungheni, care va conecta A8 cu
Republica Moldova. Dup` mai multe discu]ii,
autorit`]ile s-au pus de acord asupra variantei
finale a traseului autorutei.
„Se fac progrese [i pentru proiectul podului
de peste Prut, realizat în zona de grani]` dintre
România [i Republica Moldova, pe teritoriul
administrativ al comunei Gol`ie[ti, în jude]ul Ia[i,
în România, [i în raionul Ungheni, pe teritoriul
Republicii Moldova. Podul peste râul Prut va
asigura conexiunea autostr`zii Pa[cani-Ia[i-Ungheni,
inclus` în re]eaua prioritar` TEN-T a Uniunii
Europene, cu drumul M14 Criva-Briceni-Chi[in`uTiraspol [i va mic[ora distan]a dintre Chi[in`u
[i Ia[i cu aproximativ 25 de kilometri”, a spus
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i. Acesta a
precizat [i c` autorit`]ile trebuie s` continue [i
o investi]ie pe calea ferat` \ntre cele dou` state.
„Totodat`, podul va conecta Autostrada Târgu
Neam]-Ia[i-Ungheni prin partea de nord a localit`]ii
Ungheni, din România, cu varianta de ocolire a
ora[ului Ungheni din Republica Moldova. Sper
ca planurile de a merge mai departe cu autostrada
pân` la Chi[in`u s` se concretizeze, iar, a[a cum
vom trece Carpa]ii pe A8, s` trecem [i Prutul.
Pân` atunci, sus]inem proiectul rutei feroviare
Ia[i-Chi[in`u-Odessa, care este o conexiune
important` între estul continentului [i Uniunea
European`”, a mai spus Costel Alexe, pre[edintele
CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Una dintre cele mai frumoase poli]iste din
Ia[i, terorizat\ [i h\r]uit\ la serviciu? {eful
tinerei i-a trimis un mesaj ıpervers‰ pe
WhatsApp: ıB\taia o meri]i cu cureaua la⁄‰
Ea - tân`r`, la \nceput de carier`, el - trecut
bine de prima tinere]e, dar \nc` [ef de post. De
ce? Dumnezeu [tie! Dac` la Ia[i poli]i[tii se \ntrec
s` ias` la pensie, iat` c`, la ]ar`, mul]i dintre
oamenii legii vor s` r`mân` cât mai mult \n
sistem. Exist` ni[te voci rele care spun [i de ce
ar face asta unii poli]i[ti, dar acest fapt conteaz`
mai pu]in. Reporterii BZI au aflat o „povestioar`”
interesant`, iar, \n rândurile de mai jos, o vor
relata. La Postul de Poli]ie }ibana, [ef este un
poli]ist cu state vechi. Se nume[te Vasile Cojocaru.
Respectat de unii, ar`tat cu degetul de al]ii,
poli]istul \[i face de ceva vreme veacul \n }ibana,
o comun` cu un grad ridicat de activitate, o
comun` de la marginea jude]ului \n care nu prea
mul]i poli]i[ti abia ie[i]i din b`ncile [colii se
\ngr`m`desc s` ajung`.
Prin mâinile sale au trecut multe genera]ii
de „boboci”, iar, de ceva timp, a ajuns la el o
tân`r` care a absolvit recent [coala de Poli]ie.
Antonela Luca se nume[te [i este, poate, una
dintre cele mai frumoase agente din cadrul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Asta
poate conteaz` mai mult pentru unii [i mai pu]in
pentru al]ii. Cert este c` tân`ra, de când a ajuns
la Postul de Poli]ie }ibana, s-a confruntat cu fel
de fel de probleme. Despre problemele din IPJ
a discutat [i Andrada Voicu, poli]ista din Ia[i care
era s`-[i piard` via]a \ntr-un accident rutier \n
timpul serviciului.

Tân`ra Antonela Luca,
cercetat` pentru c` nu a pus
lemne \n soba de la Postul de
Poli]ie }ibana
Agentul de Poli]ie Antonela Luca se pare c`
a dat piept cu un sistem \nvechit, cu influen]e
ale epocii ce ar fi trebuit s` apun` prin anii ‚90,
dar care \nc` exist` prin unele zone din jude]
[i, probabil, [i din ]ar`. Antonela a \ncercat s`[i fac` treaba cât de bine a putut \n }ibana,
comuna \n care furturile, agresiunile [i, de ce
nu?!, omorurile sunt la ordinea zilei. Probabil c`
ea crede c` a reu[it. Nu aceea[i p`rere o are,
\ns`, [i [eful ei, care i-a repro[at \n repetate
rânduri c` nu-[i face treaba, c` nu pune lemne
\n sob` sau c` a uitat un re[ou \n priz`.
Mai mult decât atât, [eful de Post, Vasile
Cojocaru, li s-a plâns [i [efilor despre gre[elile
f`cute de tân`ra poli]ist` [i a f`cut ca aceasta s`
fie cercetat` disciplinar. Trebuie precizat faptul
c`, \nainte ca [eful tinerei s` cear` ca aceasta
s` fie cercetat`, la conducerea IPJ Ia[i au ajuns
unele sesiz`ri din partea tinerei poli]iste. Ce a
avut de reclamat aceasta? Tocmai faptul c` se
simte h`r]uit` de [eful ei, Vasile Cojocaru. Mai
mult decât atât, ea a salvat câteva mesaje pe care
{eful de Post i le-ar fi trimis. Unul dintre mesaje,
trimis de poli]ist subalternei, ridic` unele semne
de \ntrebare.

{eful de Post Vasile Cojocaru:
„B`taia o meri]i cu cureaua la...”
De-a lungul timpului, agentul Antonela Luca
a primit mai multe mesaje de la [eful s`u, \n
semn de repro[. Anul trecut, \ns`, de Cr`ciun,
tân`ra avea s` primeasc` un mesaj dubios. Astfel,
pe 27 decembrie 2020, ea a primit de la {eful
de Post urm`torul mesaj: „Cr`ciun fericit! {i acum:
B`taia o meri]i cu cureaua la...” Dac` mesajul
este unul adecvat, ar trebui s` spun` [efii lui
Vasile Cojocaru.

Pe de alt` parte, reprezentan]ii IPJ Ia[i au
precizat c` fac verific`ri pentru a stabili dac` la
}ibana este sau nu vreo problem`. „La nivelul IPJ
Ia[i se efectueaz` verific`ri, prin Biroul de Control
Intern, cu privire la comportamentul unor agen]i
din cadrul Postului de Poli]ie }ibana, iar, \n func]ie
de cele constatate, vor fi dispuse m`suri legale”,
au transmis reprezentan]ii IPJ Ia[i. Trebuie precizat
c`, de multe ori, informa]ia \n sine ajunge destul
de denaturat` la [efii din cadrul IPJ Ia[i. De ce?
Oarecum, totul este lesne de \n]eles. Nimeni nu[i dore[te ca, \n sânul institu]iei, s` existe vreun
scandal. Totul trebuie aplanat, \ns` exist` cazuri
\n care nu se ajunge la un numitor comun.

Ce spune agentul Antonela
Luca despre \ntreaga situa]ie
Reporterii BZI au \ncercat s` afle de la ce a
plecat \ntreg scandalul. Astfel, au contactat-o pe
Antonela Luca. Tân`ra poli]ist` a f`cut mai multe
preciz`ri. „Alegem s` fim poli]i[ti pentru c` vrem
s` le facem oamenilor dreptate, dar suntem primele
persoane c`rora nu li se face dreptate. Intr`m în
acest sistem [i în]elegem de ce to]i ne întrebau
în [coal`: «Ai pe cineva din familie în sistem?!»,
pentru c` doar a[a po]i face ceva. Alegi s` taci,
chiar dac` vezi multe lucruri în neregul`, pentru
c`, dac` vorbe[ti, nimeni nu te ascult`, nu te crede
[i tot tu ajungi s` fii considerat cel care spune
aceste lucruri pentru c` vrei ceva anume. Da, mi
s-a întâmplat [i mie, chiar dac` nu m-a[ fi gândit
niciodat` la asta”, a \nceput tân`ra poli]ist` povestea.
Aceasta a ad`ugat c` a finalizat studiile
universitare \n anul 2018. „Am finalizat studiile
în cadrul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie
«Gr.T. Popa» pe data de 5 decembrie 2018, fiind
programat` la concurs pentru ocuparea unui post,
dar ceva m` nelini[tea, dorin]a de a ajuta oamenii
prin a le face dreptate înc` era vie. Dup` depunerea
dosarului (la admitere - n.r.), am fost programat`
la testarea psihologic` la aceea[i dat`: 5 decembrie
2018. {i, cum visurile trebuie urmate, m-am
prezentat la testare. Pe 29 noiembrie 2019 m-am
prezentat la IPJ Ia[i \n vederea repartiz`rii, ocazie
cu care am ajuns ajutor de [ef la Postul de Poli]ie
Comunal }ibana, unde domnul Vasile Cojocaru
este {ef de Post”, a men]ionat tân`ra poli]ist`.

Cum au \nceput problemele
pentru tân`ra poli]ist`?

întrebat: «Vi se pare normal s` mi se adreseze
a[a?!», iar el mi-a r`spuns c` suntem colegi [i
trebuie s` rezolv`m noi astfel de probleme”, a
precizat agentul Antonela Luca.

Mesajul „pervers” care a
umplut paharul?
Mesajul despre care reporterii BZI discutau
\n rândurile de mai sus se pare c` a marcat-o pe
tân`ra poli]ist`. „Pe data de 27 decembrie 2020
am primit un mesaj de la domnul Vasile Cojocaru:
„Cr`ciun fericit! {i acum: B`taia o meri]i cu cureaua
la...” Nici nu am r`spuns, ulterior am mers la
[eful IPJ, domul Costel Gîtlan, c`ruia i-am zis c`
doresc s` plec de la acel Post pentru c` situa]ia
nu este una tocmai pl`cut` cu domnul Cojocaru,
f`r` a-i preciza despre ce este vorba. Pe 26 mai
2021, în timp ce m` deplasam la o sesizare 112
împreun` cu domnul Vasile Cojocaru [i m` aflam
la volanul autospecialei de Poli]ie, acesta a încercat
s` m` ating`, moment în care l-am întrebat ce
face, el a spus c`, din gre[eal`, dar gestul s-a
repetat, moment în care am oprit autospeciala [i
l-am întrebat dac` dore[te s` coboare. De asemenea,
în timp ce ne deplasam, acesta f`cea diferite
afirma]ii la adresa mea, printre care c` sunt un
«dr`cu[or» [i mi-a spus: «Tu-]i dumnecatu’ m`-tii
azi!» Nu am dorit s` reclam acest aspect, întrucât
a[teptam un r`spuns la un raport de mutare. Mai
apoi am sesizat conducerea IPJ despre cele
întâmplate [i am fost chemat` la un control intern.
Ulterior, lucrarea mea a fost clasat` din cauza
«lipsei de probe», chiar dac` am ata[at mesajele
primite de la acesta”, a subliniat Antonela Luca.

Agentul Antonela Luca spune c`, \n primele
Agentul de poli]ie Antonela
luni, totul a fost în regul`. „Dup` aproximativ 6
Luca: „Nu reu[eam s` dorm
luni, colegii au început s`-mi spun` c` domnul
decât dac` luam
Cojocaru afirma c` mi-a pus mâna pe picior, c`,
medicamente”
dac` ar vrea el, cine [tie ce mi-ar putea face!
Agentul Antonela Luca a dat de \n]eles c`
Ini]ial am spus s` nu-l bag în seam`, dar, v`zând
c` nu înceteaz`, l-am întrebat dac` este adev`rat. [eful de Post de la }ibana a \ncercat s` o ]in`
El a negat totul, spunându-mi c` nu a spus nimic sub papuc dându-i sarcini imposibil de f`cut,
niciodat`. Pe data de 25 octombrie 2020, acesta sarcini care, dac` nu ar fi efectuate, i-ar putea
mi-a trimis un mesaj text pe WhatsApp prin care aduce sanc]iuni. „Chiar dac` am efectuat doar
m` întreba câte lucr`ri am f`cut în noaptea în serviciu de patrulare în intervalul 16:00-00:00 în
care am fost de serviciu, iar eu i-am spus c` nu fiecare zi, am primit note de sarcini de la domnul
am reu[it s` fac pentru c` am avut multe sesiz`ri Vasile Cojocaru, cu diferite activit`]i de adus la
prin apel la SNUAU 112. Imediat dup` ce am termen în timpi imposibil de atins. Am întocmit
vorbit eu, în prezen]a colegilor mei l-a sunat pe un raport prin care i-am adus la cuno[tin]`
[eful Sec]iei (Sec]ia Miroslava, de care apar]ine domnului Cojocaru c` apelurile 112 au prioritate
Postul de Poli]ie }ibana - n.r.), c`ruia i-a spus: în serviciile pe care le desf`[or în acea perioad`,
«Panarama asta nu a f`cut nimic din ce i-am c` am lucr`ri, note de sarcini în dosare pe care
spus, c`, doar de-mi cere, îi dau de nu se mai trebuie s` le solu]ionez, motiv pentru care nu
satur`!» Am fost ulterior contactat` de c`tre colegii pot garanta c` voi aduce la termen ceea ce îmi
respectivi, care mi-au povestit cele \ntâmplate. A solicit`. Mi-a r`spuns ca sunt \ntr-o grav` eroare
doua zi am mers la [eful Sec]iei, pe care l-am [i risc s` fiu sanc]ionat`”, a precizat poli]ista.
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Tân`ra mai spune c`, \n toat` aceast` perioad`,
a avut mult de suferit. „Aceste note de sarcini
primite în fiecare zi [i toat` situa]ia în care m`
aflam mi-au provocat o stare de nelini[te [i stres,
astfel încât nu-mi puteam desf`[ura activitatea,
nu reu[eam s` dorm decât dac` luam medicamente,
motiv pentru care am mers la psihologul unit`]ii,
i-am spus situa]ia în care m` aflu [i i-am cerut
ajutorul. Ini]ial a fost foarte dispus s` m` ajute,
mi-a sugerat sa m` pun` fa]` în fa]` cu domnul
Cojocaru, eu fiind complet de acord. Dup` o lun`
m-am prezentat din nou la psiholog. Mi-a spus
c` nu poate face acea întâlnire [i c` ar trebui
s` cer o p`rere obiectiv` asupra situa]iei mele,
nimic mai mult”, a completat agentul de Poli]ie.

Acesta este sprijinul primit de
agentul Antonela Luca de la
[efii din IPJ Ia[i?
Ciudat este faptul c` poli]ista sus]ine c` a mai
cerut odat` sprijinul [efilor de la IPJ Ia[i, \ns` a
primit un r`spuns mai mult decât ciudat. „Pe data
de 2 decembrie 2021 am înaintat c`tre IPJ Ia[i
un raport prin care prezentam din nou situa]ia
de la Postul de Poli]ie Comunal }ibana, raport
ce mi-a fost înapoiat cu rezolu]ia: „Cine ]i-a cerut
acest raport?” Pe baza nerespect`rii sarcinilor
trasate de c`tre [eful de post în acea perioad`,
pe data de 3 decembrie 2021, am fost informat`
c` fa]` de mine s-a dispus cercetarea disciplinar`”,
a precizat agentul Antonela Luca. Reporterii BZI
l-au contactat [i pe [eful de post de la }ibana,
Vasile Cojocaru, pentru a afla care este punctul
lui de vedere, având \n vedere acuza]iile care i
se aduc, \ns` acesta a spus c` nu [tie nimic.
„Nu pot s` fac niciun fel de comentariu, nici
nu [tiu despre ce este vorba, dar v` pute]i adresa
la biroul de pres` al IPJ Ia[i. Nu [tiu despre ce
plângeri este vorba, nu [tiu despre ce agresiuni
fizice [i verbale spune ea, eu nu pot s` comentez
afirma]iile ei. V` adresa]i la IPJ [i primi]i toate
l`muririle, doar [ti]i cum e problema la rela]iile
cu presa, doar prin Inspectorat. Eu nu pot s`
am niciun punct de vedere pentru c` nu [tiu
despre ce este vorba. Nu pot s` comentez nimic”,
a declarat Vasile Cojocaru, {eful de Post de la
}ibana. Reporterii BZI au relatat \n urm` cu
aproape 7 ani o alt` \ntâmplare care \l viza pe
poli]istul Vasile Cojocaru. Atunci, poli]istul a fost
prins \n uniform` \n timp ce juca al`turi de al]i
doi b`rba]i c`r]i, \ntr-un bar de pe raza localit`]ii
\n care \[i desf`[oar` activitatea zilnic` de patrulare.
Localnicii spuneau c` sunt s`tui de practicile
poli]istului [i, mai \n glum`, mai \n serios, afirmau
c` poli]istul „caut` \n timpul programului ho]ii \n
asul din mânec`, totul \ntr-un bar din localitate”.
Sorin PAVELESCU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând 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.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL. Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de securitate, studii medii,
experien]` 2 ani, atestat, CASA
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
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 servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ambalator manual, f`r` studii [i
experien]` precizate, AKU
LOGISTIC SRL. Rela]ii la:
0757564267, STR.RAMPEI
NR.9A.
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.
Rela]ii la: 0745797062;
rodica.frunza@yahoo.com,
STR.PETRE TUTEA NR.3.
Arhivar, studii medii/superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
Arhivist, studiimedii/superioare,
f`r` experien]`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
Asistent social, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRII NR.5.
C`lc`toreas` lenjerie, f`r` studii
[i experien]` precizate,
CONFECTII INTEGRATE
MOLDOVA SRL IASI. Rela]ii la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro, STR.BUCIUM
NR.34
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C`lc`toreas` lenjerie, f`r` studii
[i experien]` precizate, ECO
CLEANING LINE SRL. Rela]ii la:
0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.

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.

C`lc`toreas`, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.

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.

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, studii lieale, experien]` 3
ani, TERMO-SERVICE SA. Rela]ii
la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Cenzor, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
DE PROPRIETARI BL.339, TR.I
{I TR.II. Rela]ii la: 0767133889,
STR.PROF.PAUL NR.13,
BL.339/I, SC.D, P-U.
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.
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.
Confec]ioner, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, 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.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate CONFECTII
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la:
0232/415793; 0232/415792;
tpopa@cimiasi.ro
STR.BUCIUM NR.34

Consilier juridic, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com.
Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR
MICI SI MIJLOCII. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51 C,
Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR.8.
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.

office@greenfiber.ro,IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.29.
Controlor calitate, f`r` studii [i
experien]` precizate, CONFECTII
INTEGRATE MOLDOVA SRL
IASI. Rela]ii la: 0232/415793;
0232/415792; tpopa@cimiasi.ro
STR.BUCIUM NR.34
Controlor calitate \n confec]ii,
studii medii/generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Croitor, f`r` studii [i experien]`
precizate, ECO CLEANING LINE
SRL. Rela]ii la: 0751335630;
ecocleaningline@yahoo.com,
SOS.PACURARI NR.14, BL.557,
PARTER.
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, studii medii, fara
experienta precizata.
PANDORAS COURIER SRL.
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, PREMIUM DELIVERY
CONCEPT SRL. Rela]ii la:
0743774969
cosmingaina.pdc@gmail.com,
IASI, STR. CIRESICA, NR.6.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata. SMART
PROCENT SRL. Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Dirijor IA-S, studii superioare
licen]iat \n domeniul muzic`,
experien]` 5 ani, dosar artistic,
concurs, CASA DE CULTURA A
STUDENTILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro,
STR.VASILE CONTA NR.30.
Dispecer, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI, NR.8.

Controlor calitate, studii medii; cu Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
experien]` min.3 ani,
la: 0232/230637; 0232/262800;
GREENFIBER INTERNATIONAL
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
Vlaicu Nr.87.
0332/411853; 0735606866;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL. Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
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, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, SPIROCA SA. Rela]ii
la: 0232/231950; 0232/233620;
office@spiroca.ro,SOS.TOMESTI
KM.1.
Economist, studii superioare,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
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 \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.
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.
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;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Facturist, studii medii, absolvent
promo]ia 2021, DARIF GRUP
SRL. Rela]ii la: 0722614719;
darifgrup@yahoo.com
HOLBOCA, STR.FIRMELOR
NR.22-24.
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 servicu, f`r` studii [i
experien]` precizate,
CONSULTMED SRL. Rela]ii la:
andrei@consultmed.ro,
STR.CANTA NR.49, BL.520,
ETJ.4, AP.2.
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.
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, f`r` studii
precizate, cu experien]`, INBIT
SRL. Rela]ii la: 0232/276286;
0743246248, STR.SOROGARI
NR.24.
Fierar betonist, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL. Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, SPIROCA
SA. Rela]ii la: 0232/231950;
0232/233620; office@spiroca.ro,
SOS.TOMESTI KM.1.
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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.
Infirmiera, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIA
HOSPITAL SRL. Rela]ii la:
0740017209;
adina.hritcu@arcadiamedical.ro,
STR.CICOAREI NR.2.
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 CCIA, studii superioare,
cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer CCIA, studii superioare,
PRIMA CONSTRUCT SRL. Rela]ii
la: 0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Inginer confec]ii tricotaje, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, KATTY FASHION
SRL,. Rela]ii la: 0752139210
hr@katty-fashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
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.
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.
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.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL. Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL. Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Ingrijitor cl`diri, [coal` general`,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL. Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.

Instalator instalatii tehnico
sanitare [i gaze, studii tehnice,
experien]` 3 ani CASA AUTO
SRL. Rela]ii la: 0232/933;
delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
Instalator re]ele termice, cursuri
de specialitate, autorizare ISCIR,
TERMO-SERVICE SA.Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
AG SRL.Rela]ii la: 0232/262622;
0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
L`c`tu[, studii medii, cu
experien]`, PRIMA CONSTRUCT
SRL.Rela]ii la:
0232/262622;0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Lacatus confectii metalice,
scoala profesionala/curs
calificare, fara experienta
precizata, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Lacatus mecanic, studii 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.
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.
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.
Leg`tor manual, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com,
STR.PIA}A UNIRII, NR.5.

Instalator apa canal, fara studii si
Librar, studii umaniste,
experienta precizate,
experienta 1 an, SEDCOM
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
LIBRIS SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
0232/234582; 0232/233080;
industrialest@yahoo.com,
secretariat@sedcom.ro,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Bratuleni.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Lucr`tor comercial, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ASOCIATIA PERSOANELOR CU
HANDICAP DIN ROMANIA
FILIALA JUDETEANA IASI. Rela]ii
la: 0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com,
STR.PIATA UNIRII NR.5.
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.
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.
Magaziner, studii medii/generale
cu experien]` 1 an, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
Maistru \n industriile textile,
piel`rie, studii medii/ generale cu
experien]` 3 ani, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI,
NR.57.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marfa, 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 marf`, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM.MIROSLAVA.
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.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Mecanic utilaj, [coal`
profesional`, experien]` 2 ani,
MEDCONSULT SERVICES SRL.
Rela]ii la: 0745607280, ALEEA
CIMITURUL EVREESC NR.2.
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.
Municitor necalificat, 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.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, NATIONAL
PAINTS FACTORIES COMPANY
SA. Rela]ii la: 0742257376;
alina.veveron@nationalpaints.com
, COM. MIROSLAVA.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0755084856;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii
precizate, cu experien]`, PRIMA
CONSTRUCT AG SRL. Rela]ii la:
0232/262622; 0232/214328;
contact@primaconstruct.ro,
STR.TABACULUI NR.30.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, REMUS
BATIMENT SRL. Rela]ii la:
0734062819;
remusbatiment2014@gmail.com,
COM.GRAJDURI VALEA
SATULUI NR.130.
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.
Muncitor necalificat \n construc]ii,
f`r` studii [i experien]` precizate,
INDUSTRIAL EST SA. Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Municitor necalificat \n industria
confec]iilor, studii generale f`r`
experien]` precizat`, KATTY
FASHION SRL. Rela]ii la:
0752139210 hr@katty-fashion.ro,
IASI, CALEA CHISINAULUI
NR.57.
Muncitor necalificat \n industria
confec]iilor, f`r` studii [i
experien]` precizate, SOPHIA
2004 SRL. Rela]ii
la:0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.
Munictor necalificat turnatorie,
f`r` studii [i experien]` precizate,
RANCON SRL. Rela]ii la:

PUBLICITATE

Luni, 6 decembrie

14

MIC A PUB LIC ITATE
0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.
Operator centrale termice,
cursuri de specialitate, experien]`
3 ani, TERMO-SERVICE SA.
Rela]ii la: 0232/212230;
contact@tsiasi.ro, ALEEA
GRADINARI NR.8.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, 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.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, pentru persoane cu
dizabilit`]i, BRAS SRL. Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
STR.SILVESTRU NR.4.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
EXCEL, casa marcat, platforma
Magento 2, FRAROM
INTERNATIONAL EST SRL.
Rela]ii la: 0332/407853;
io@frarom.com, Str. Petre
Vancea, nr.3.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 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.

Peisagist, 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.
Personal citire contoare, minim 8
clase, f`r` experien]` precizat`,
MSC OPERATION SA. Rela]ii la:
0212/335920; 0212/33521;
0735806732;
jobs@eplusromania.ro,
BUCURESTI.

{ef departament logistic`, studii
medii/ superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.

Proiectant inginer construc]ii,
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.

{ef forma]ie, studii medii,
experien]` 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL. Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.

Proiectant inginer geodez, 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.

Operator introducere [i validare
date, cursuri de specialitate,
experien]` 3 ani, TERMOSERVICE SA. Rela]ii la:
0232/212230; contact@tsiasi.ro,
ALEEA GRADINARI NR.8.
Operator mase plastice, studii
medi; cu experien]` min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.

Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft CATIA V5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL.
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.

Operator ma[ini unelte CNC, f`r`
studii [i experien]` precizate,
INNOVATE IT SRL. Rela]ii la:
0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.

Proiectant sisteme de securitate,
studii superioare f`r` experien]`
precizat`, STEFAN SECUTITY
SRL. Rela]ii la: 0733676402;
stefansecurity@gmail.com,
SOS.NATIONALA NR.24.

Operator ma[ini unelte CNC \n
prelucrarea lemnului, f`r` studii [i
experien]` precizat`, INNOVATE
IT SRL. Rela]ii la: 0745114857;
elena.spiridon@allpedia.ro,
SOS.UNGHENI NR.12.

Psiholog \n specialitatea
psihologia muncii [i
organiza]ional`, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL. Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.

Osp`tar, f`r` studii [i experien]`
precizate, FULGER MIRALEX
SRL. Rela]ii la: 0749215034,
ALEEA DECEBAL NR.2, BL.B7,
SC.A, ETJ.4, AP.17.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com, B-DUL
CHIMIEI NR.14.

Responsabil cu protec]ia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs DPO, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.

Proiectant arhitect, 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.

Proiectant inginer instala]ii, 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.

Operator taietor textile, studii
medii, f`r` experienta precizat`,
SOPHIA 2004 SRL. Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.

concurs, CASA DE CULTURA A
STUDEN}ILOR DIN IASI. Rela]ii
la: 0232/276240;
contabilitate@ccsiasi.ro,
STR.VASILE CONTA NR.30.

{ef forma]ie, f`r` studii [i
experien]` precizat`, VELROM
SRL. Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro0756059
677; ionela.paunet@velrom.ro,
CALEA CHISINAULUI NR.33.
{ef serviciu, studii
medii/superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.
{ofer, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ASOCIA}IA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.
{ofer, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL.Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Sofer autocamioane mare tonaj,
[coala profesional` permis
categ.be-ce-de, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
{ofer autoturisme, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.

delia.cazamir@testergrup.ro,
SOS.PACURARI NR.177.
{p`nuitor confec]ii, studii
medii/generale cu experien]` 3
ani, KATTY FASHION SRL.
Rela]ii la: 0752139210 hr@kattyfashion.ro, IASI, CALEA
CHISINAULUI NR.57.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.
Palat, nr.1,etj.2 [i 5.

DIVERSE
SC POWER CONCEPT SRL cu
sediul \n Pascani, str. Moldovei,
nr 4, bl Moldova parter
inten]ioneaz` s` solicite de la
ADMINISTRATIA BAZINALA DE
APE SIRET BACAU, aviz de
gospodarirea apelor pentru
investi]ia „Explotarea agregatelor
minerale din albia minora a râului
Moldova perimetrul Cristesti 2
Amonte situat \n localitatea
Cristesti, jud Ia[i”. Informa]ii
suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, observa]ii,
sugestii [i recomand`ri la sediul
SC POWER CONCEPT SRL sau
telefon 0371005677 intre orele
7.30-15.30.

CONCURSURI
{COALA GIMNAZIALå
„GARABET IBRAILEANU” TG.
FRUMOS, cu sediul în Târgu
Frumos, jude]ul Ia[i, str. Petru –
Rares, nr.6D, CUI 17126489,
TEL.0232/710798 FAX:
0232/763260, scoate la concurs,
½ post de inginer de sistem,
post contractual vacant, durata
nedeterminat`. Condi]ii specifice:
studii superioare, vechime 3 ani.
Perioada de depunere a
dosarelor este de 13.12.202117.12.2021, \ntre orele 10.0014.00, la sediul unita]ii.Prima
prob`, este proba scrisa ce va
avea loc \n data de 28.12.2021,
ora 9.00. Cea de-a doua proba
va fi proba practic`, \n data de
29.12.2021, ora 9.00.Toate
probele se vor desf`[ura la
sediul institu]iei. Selec]ia
dosarelor va avea loc pe data de
20.12.2021, ora 15:00. Datele de
contact la secretariatul
unita]ii:tel0232/710798,fax765260.

LICITA}II

Lichidator judiciar ARGO IPURL
cu sediul profesional în Ia[i,
bd.Chimiei, nr.2, bl.C1, parter,
sp.com 3, birou 7, jud. Ia[i, tel
0744787274, notific`
{oferautoturisme [i camionete,
f`r` studii [i experien]` precizate, deschiderea procedurii
simplificate a insolven]ei
NAFIDENT SRL. Rela]ii la:
debitorului CODVERO S.R.L.;
0745147219;
CIF:32796849, dosar
nafident@gmail.com, RADU
nr.6165/99/2021, Tribunalul
MIHAI NR.3.
Ia[i.Termen depunere
Sp`l`tor auto, studii medii, f`r`
Referent IA-S, studii superioare
crean]e:14.01.2022, Termen
experien]` precizat`, CASA
licen]iat \n jurnalism [i [tiin]ele
tabel preliminar al
crean]elor:24.01.2022, Termen
AUTO SRL. Rela]ii la: 0232/933;
comunic`rii, experien]` 1 an,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Referent de specialitate financiar
contabilitate, studii medii/
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA
PERSOANELOR CU HANDICAP
DIN ROMANIA FILIALA
JUDETEANA IASI. Rela]ii la:
0770760331; 0332/730411;
aphr.office@gmail.com, STR.
PIATA UNIRI, NR.5.

tabel definitiv al
crean]elor:18.02.2022; Adunare
creditori: 28.01.2022 ora 10:00,
la sediul profesional al
lichidatorului judiciar.
SC AMED GROUP SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1.Proprietate imobiliar`
“teren [i construc]ii”(
neintabulate) situate \n Pa[cani,
str. F\ntânele, nr. 70-72, jud. Ia[i,
care se compune din: cl`dire
administrativ` \n suprafa]a de
751,9 mp, hal` produc]ie \n
suprafa]` de 507,40 mp. [i teren
\n suprafa]` de 1,316 mp. Pre]
de vânzare este de 1.209.750 lei
( f`r` TVA ), 75% din valoarea de
evaluare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 13.12.2021,
ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. LICITA}IA VA
AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
IA{I, STR. VASILE LUPU, NR.
43, JUD. IA{I, ÎN DATA DE 14
DECEMBRIE 2021, ORELE
12:00 {I SE VA DESFå{URA ÎN
CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA
INSOLVEN}EI {I ALE
REGULAMENTULUI DE
VÂNZARE APROBAT DE
ADUNAREA CREDITORILOR DIN
DATA DE 16.03.2021
MODIFICAT PRIN HOTåRÅREA
ADUNåRII CREDITORILOR DIN
DATA DE 03.12.2021.
Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare [i
desf`[urare a licita]iei,
Regulament ce poate fi consultat
atât la dosarul cauzei cât [i la
sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10 % din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str. Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, pân` la
data de 14.12.2021, ora 10:00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.

PIERDERI
Declar pierdut certificat de
\nregistrare, J22/1612/2005 din
data de 17.06.2005, Cod Unic
de |nregistrare RO17702190 pe
Societatea USPA SRL. |l declar
nul.
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Ei sunt primii ıprieteni ai lui Mo[ Cr\ciun‰!
S\ fim cu to]ii al\turi de cei nevoia[i
Pân` la noaptea de Cr`ciun au mai r`mas doar câteva s`pt`mâni,
iar Cotidianul BUNå ZIUA IA{I, în parteneriat cu Asocia]ia
Cultural` European`, va demara o nou` edi]ie a campaniei umanitare
„Prietenii lui Mo[ Cr`ciun”. Ajuns` la cea de a 17-a edi]ie, cea
mai mare campanie umanitar` din Ia[i vine \n sprijinul oamenilor
nec`ji]i, copii, adul]i sau b`trâni, care nu au ce pune pe mas`
de s`rb`tori. Datorit` dumneavoastr`, oamenilor cu suflet mare,
campania umanitar` „Prietenii lui Mo[ Cr`ciun” r`mâne cea mai
mare colect` public` din jude]ul Ia[i.
|nc` din prima zi, campania umanitar` „Prietenii lui Mo[
Cr`ciun” se bucur` de un real succes. Oamenii de bine din Ia[i
au r`spuns pozitiv [i au ales s` vin` \n ajutorul celor nevoia[i.
Dincolo de criz`, pandemie, campanii electorale sau dificult`]i
financiare, ani la rând, oamenii cu suflet mare din Ia[i au în]eles s`
ofere din pu]inul lor [i acelor semeni cu care soarta nu a fost la
fel de darnic`. Fie c` vorbim despre oameni de afaceri, rectori, [efi
de institu]ii, parlamentari, profesori universitari, ale[i locali [i jude]eni,
medici, an de an, ace[tia s-au al`turat maratonului umanitar derulat
de echipa Cotidianului BUNå ZIUA IA{I. De la lansarea campaniei,
\n urm` cu 17 ani, peste 11.000 de copii, b`trâni [i familii nevoia[e,
au primit un ajutor consistent cu ocazia s`rb`torilor. Campania
umanitar` „Prietenii lui Mo[ Cr`ciun” a reu[it în fiecare an s` adune
sute de persoane care au ]inut s` pun` um`rul la bun`starea unor
oameni nec`ji]i. În fiecare an, colecta umanitar` organizat` de
Cotidianul BUNå ZIUA IA{I a fost un proiect de succes. Acest lucru
nu ar fi fost posibil f`r` ajutorul dumneavoastr`, al oamenilor cu
bani [i cu suflet mare din jude]ul Ia[i. An de an, \n preajma
S`rb`torilor de iarn`, am fost aproape de oamenii nevoia[i din jude]ul
Ia[i, le-am oferit alinare celor care nu au pe nimeni [i care nu mai
au vreo speran]` de mai bine. Cu to]ii trebuie s` ar`t`m nu doar
deschidere, ci [i compasiune [i \n]elegere pentru cei din jurul nostru,
pentru cei cu care soarta nu a fost atât de bun`.
Timp de aproape trei s`pt`mâni, vom publica zilnic, \n paginile
Cotidianului BUNå ZIUA IA{I [i pe site-ul www.bzi.ro, onorabila

list` a prietenilor lui Mo[ Cr`ciun. Lista va r`mâne deschis`
pentru oamenii de bine care au în]eles c`, din pu]inul lor, pot
s` le ofere un ajutor, oricât de mic, unor copii [i b`trâni care
au uitat de când nu au mai mâncat un cozonac, o portocal` sau
o bucat` de carne. Acestora li se adreseaz` campania umanitar`
„Prietenii lui Mo[ Cr`ciun”, o campanie din sufletul dumneavoastr`
pentru cei de lâng` noi, cei cu care via]a nu a fost deloc darnic`.
Public`m în continuare num`rul de cont al Asocia]iei Culturale
Europene, în care pot fi depuse dona]iile. Acesta este:
RO43BRDE240SV36451702400, deschis la BRD - Sucursala Ia[i.
Orice ie[ean sau om de afaceri care dore[te s` pun` um`rul
pentru a aduce o raz` de bucurie în sufletele unor persoane
nec`jite o poate face donând bani în contul asocia]iei.

Public`m \n continuare lista celor care s-au
dovedit a fi „Prietenii lui Mo[ Cr`ciun”:
Lucian Ailenei, om de afaceri
Cornel Brânz`, om de afaceri
Avocat Sandra Gr`dinaru
Prof.univ.dr. Tudorel Toader, rectorul Universit`]ii „Alexandru
Ioan Cuza” Ia[i
Prof.univ.dr.ing. Dan Ca[caval, rectorul Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Ia[i
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Hurduc, fost ministru al Cercet`rii
{tefan Timofte, primarul comunei Tome[ti
Stelian Turcu, primarul comunei Le]cani
Ioan Alexa, primar ora[ul Podu Iloaiei
Dan Ni]`, primarul comunei Miroslava
Dr. Mihai Glod, manager Spitalul CF Ia[i
Gabriela Vasilache, director Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea
For]elor de Munc` Ia[i
Dr. Lucian Eva, manager Spitalul „Prof.Dr. Nicolae Oblu” Ia[i
Dr. Liviu Oprea, pre[edintele Colegiului Medicilor Ia[i

Marian Grigora[, prefectul jude]ului Ia[i
Marian {erbescu, fost prefect al jude]ului Ia[i
Prof. Luciana Antoci, inspector [colar general ISJ Ia[i
Marius Strugar, pre[edinte Federa]ia S`n`tatea din România
Florin Briaur, manager general CSM Politehnica Ia[i
Marius Ostaficiuc, deputat PSD Ia[i
Vasile C\tea, deputat PSD Ia[i
Uniunea Sindicatelor Libere din |nv`]`mântul Preuniversitar

Ia[i
Silviu Macovei, deputat PSD Ia[i
Petru Movil`, pre[edintele PMP Ia[i
Jurist Victor Idriceanu, manager Spitalul de Psihiatrie [i pentru
M`suri de Siguran]` P`dureni-Grajduri
Prof.univ.dr. Aurelian B`l`i]`, rectorul Universit`]ii Na]ionale
de Arte „George Enescu” din Ia[i
Universitatea „Petre Andrei” din Ia[i
Prof.univ.dr. Vasile Burlui, pre[edinte Universitatea „Apollonia”
din Ia[i
Dr. Florin Ro[u, manager Spitalul de Boli Infec]ioase „Sf.
Parascheva” Ia[i
Andrei Apreotesei, manager Ateneul Na]ional din Ia[i
Prof.univ.dr. Daniel {andru, manager Opera Na]ional` Român`
Ia[i
Gabriel Ovidiu Iancu, pre[edinte Senat UAIC
Sorin Iacoban, director general administrativ TUIASI
Gheorghe Bacu[c`, comisar-[ef Garda de Mediu Ia[i
Marius Horia {erban, director ANIF Ia[i
Conf.univ.dr. Denis }opa, decan Facultatea de Agricultur` de
la Universitatea de {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad” Ia[i

|ncepe cea mai mare campanie de
donare de sânge la Centrul de
Transfuzii Sanguine din Ia[i! Ie[enii sunt
a[tepta]i s` salveze vie]i. „Eroii
nu ies din cas` doar de s`rb`tori!”
Ziua Sfântului Nicolae vine cu cel mai
frumos cadou pentru cei care a[teapt` cu
speran]` \n suflet o pic`tur` de sânge, o
pic`tur` care le poate salva via]a. Centrul
de Transfunzii Sanguine din Ia[i, \mpreun`
cu echipa de voluntari, \ncepe ast`zi, 6
decembrie 2021, cea mai mare campanie
de dona]ii din an. Reprezentan]ii centrului
apeleaz` la bun`tatea oamenilor acum, \n
prag de s`rb`tori, pentru a aduce un
zâmbet pe fa]a celor care a[teapt` o
minune
Cele mai mari minuni se \ntâmpl` \n pragul s`rb`torilor, dar
nu numai. La Ia[i, conducerea Centrului Regional de Transfuzii
Sanguine Ia[i (CRTS), \mpreun` cu voluntarii, vrea s` aduc` un
zâmbet pacien]ilor care a[teapt` cu speran]` \n suflet un gram
de sânge, care ar putea s` le schimbe via]a. |ncepând de ast`zi,
6 decembrie, [i pân` pe data de 17 decembrie 2021, la CRTS
Ia[i se va desf`[ura cea mai mare campanie de donare sanguin`.
Campania na]ional` „De 20 de ani eroi!” are ca scop cre[terea
rezervelor sanguine din spitalele ie[ene, deoarece lipsa tot mai
mare de sânge are urm`ri grave. Reprezentan]ii centrului [i
voluntarii apeleaz` dispera]i la bun`voin]a ie[enilor acum, \n prag
de s`rb`tori, pentru a-i convinge s` fac` o fapt` bun` [i, donând
sânge, s` salveze vie]ile celor care sunt pe patul de spital [i
sper` \ntr-o minune. Aceast` campanie na]ional` „De 20 de ani
eroi!” se va desf`[ura simultan \n 11 centre universitare din
România.
„V` a[tept`m la Centrul Regional de Transfuzie Sanguin` din
Ia[i, Strada Nicolae B`lcescu, nr. 21, din municipiul Ia[i, \n

perioada campaniei pentru a oferi \mpreun` cel mai valoros cadou
\n prag de s`rb`tori: o nou` [ans` la via]`! An de an, eroii cu
inima mare \[i \mbrac` pelerina de curaj [i ne trec pragul pentru
a ne ajuta s` aducem o \mbun`t`]ire situa]iei stocurilor centrelor
de transfuzii din ]ar`. Eroii nu ies din cas` doar de s`rb`tori!
Ei sunt mereu prezen]i la centrele de transfuzii, dar au nevoie
de pu]in ajutor [i \ncurajare pentru a putea suplini lipsa sângelui
din România! {i [ti]i cum se spune, unde-s mul]i, puterea cre[te,
sau, cu cât mai mul]i, cu atât mai bine. Deci eroii pot lua un
prieten sau poate chiar trei, ca s` s`rb`torim a[a cum se cuvine!”,
este mesajul transmis de echipa CRTS Ia[i.

Interven]iile chirurgicale sunt amânate din
cauza lipsei de sânge
Interven]iile chirurgicale sunt amânate câteva zile din cauza
lipsei de sânge. Via]a pacien]ilor st` \n mâinile donatorilor. Cadrele
medicale au precizat c` spitalele ie[ene se confrunt` cu aceast`
criz` de mai mul]i ani. Din cauza lipsei acute de sânge, unele
dintre interven]iile chirurgicale [i ortopedice se amân`. Zilnic,
aproximativ doi pacien]i sunt amâna]i, \n afara situa]iilor de
urgen]`, pentru a putea s` fie asigurat` o minim` cantitate de
sânge \n preoperator [i care poate fi necesar` \n timpul interven]iei
chirurgicale. Se aduce sânge din toate jude]ele Moldovei. |n ciuda
eforturilor, nu este suficient sânge [i a[a a fost dintotdeauna.
Dep`[it` de cererea foarte mare de sânge, conducerea Centrului
Regional de Transfuzie Sanguin` din Ia[i se gânde[te la reluarea
caravanelor mobile de dona]ii. O echip` special` cu medici va
merge chiar la domiciliu sau la sediul firmelor pentru a colecta
sânge, dac` situa]ia pandemic` le va permite. Medicii ie[eni au
mai trecut prin aceast` situa]ie, fiind nevoi]i s` se roage de
donatori [i s` le bat` la u[` pentru a dona.
Andreea PåDURESCU

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

EXPRES

Luni, 6 decembrie

Bursa bârfelor

16

Tradi]ii de Sfântul Ierarh Nicolae.
S`rb`toare mare \n Biserica Ortodox`
Român`, \n postul Na[terii Mântuitorului
Iisus Hristos!

Brobodea trage pe naret`,
alt` explica]ie nu este!
Babele bârfitoare \ncep rubrica de ast`zi cu una despre
useristul [i fostul liberal Mariusic` Brobodea. Sinatorul e heghe[
r`u pe re]elele de socializare. |ncearc` cu disperare s` trag`
\n brem`rie, dar f`r` succes, pentru c` nu [tie cu ce s` atace.
Mai nou, Brobodea s-a gândit s` povesteasc` internau]ilor c`
municipalitatea nu are grij` de o autogar` care e pe undeva
pe lâng` calea ferat` de la Gara Nord. {i tot \i tr`gea cu
mizeria, cu lipsa de organizare [i tot felul bazaconii. Internau]ii
\l aplaudau [i \l \ncurajau. Numa’ c`, sinatorul habar nu are
c` autogara respectiv` este privat` [i nu are nicio leg`tur` cu
domeniul public. Dar, pentru t`rt`cu]a lui Brobodea, era o
mega-descoperire. Acum, babele au destule de spus despre
bubele municipalit`]ii, dar, când nu e cazul, nu dai cu bota!
Dar, mai multe despre Mariusic` Brobodea, cu ocazia edi]iilor
viitoare.

S`rb`toare important` \n Biserica Ortodox` Român`! Cre[tinii
\l s`rb`toresc ast`zi, 6 decembrie 2021, pe Sfântul Ierarh Nicolae.
Aceasta este una dintre marile s`rb`tori care au loc \n Postul
Na[terii Domnului, fiind prima de acest fel din luna decembrie.
S`rb`toarea Sfântului Ierarh Nicolae este [i una plin` de tradi]ii
[i obiceiuri, iar, \n aceast` zi, milioane de români \[i s`rb`toresc
ziua onomastic`. Despre Sfântul Nicolae se [tie c` a tr`it pe
vremea tiranilor \mp`ra]i Diocle]ian [i Maximilian, \n perioada
284-305. Sfântul s-a n`scut \n Orientul Mijlociu, la 350 de mile
nord de Bethleem.
Nicolae a str`lucit \n via]a pustniceasc`, ajungând ulterior
arhiereu. Credin]a \n Dumnezeu a stârnit nemul]umirile mai marilor
vremii, care l-au prins [i \ncarcerat pe sfânt. Nicolae a fost eliberat
de \mp`ratul Constantin, de atunci el s`vâr[ind numeroase minuni
pretutindeni. Sfântul a trecut la cele ve[nice la adânci b`trâne]i,
\ns`, dup` cum arat` scrierile vremii, nici atunci nu a uitat de
cei afla]i pe P`mânt.

Tradi]ii [i obiceiuri de Sfântul Nicolae
S`rb`toarea Sfântului Ierarh Nicolae este strâns legat` [i de
o tradi]ie de secole. Este vorba despre Mo[ Nicolae, cel care
vine \n noaptea de 5 spre 6 decembrie [i las` cadouri \n ghetele
a[ezate lâng` sob` sau sub pern`.
Continuarea pe www.Bzi.ro
Vlad ROTARU

Iaca ce poveste are [`ful de la Ford!
Babele bârfitoare continu` rubrica de ast`zi cu una despre
Mariusic` Mandolache, `la care are service-ul de ma[ini
americane. Cic` afaceristul `sta acoper` ni[te nereguli grave
comise de mecanici. Sunt tot mai mul]i proprietari de Ford,
care se plâng c` angaja]ii au transformat ma[inile \n tig`i.
Babele au o veri[oar` care s-a prins de schem`, ce-i drept,
prea târziu. Dup` ce s-a consultat cu al]i speciali[ti, s-a prins
c` mecanicii umbl` la piese. Adic` le ciordesc pe cele originale
[i le \nlocuiesc cu ni[te gioarse care ]in câteva luni. Dup` ce
se \ntorc la service, piesele originale sunt revândute [i uite
a[a iese m`laiul! Grav este c` Mandolache [tie despre combina]ia
aiasta. I se va \nfunda când vor ap`rea [i primele plângeri
penale, pentru c` treaba asta s-a extins. Cine nu vrea s` fac`
câteva mii bune pe zi?! Despre asta, babele vor reveni cu ve[ti
proaspete, a[a, ca de s`rb`tori!

Cânt`re]ul vrea s` fac` lovele [i la ora[
Babele bârfitoare \ncheie rubricu]a cu o informa]ie despre
Ionic` Cocovei, cânt`re]ul de muzic` popular` care s-a lansat
\n tot felul de investi]ii imobiliare prin comuna Wolf Valley.
Dup` ce s-a l`udat c` are brem`ria la picioare [i c` poate
construi ce vrea [i cum vrea, prin cercurile de la ]`r`noaia,
Cocovei se laud` c` vrea s` atace [i [i târgul Ie[ilor, unde ar
avea ceva terenuri de cump`rat. Babele nu [tiu dac` era sub
influen]a b`uturilor alcoolice, dar cânt`re]ul spunea c` are
[tang` [i pe la brem`ria muncipiului. Ce s` mai, omul are
intr`ri peste tot! Chiar dac` umbl` ca un boschetar, Cocovei
conduce ceva lovele dup` ce a prostit ni[te omule]i s` cumpere
apartamente la ]ar`. E de urm`rit acest personaj, cu siguran]`
se vor mai auzi multe despre el. Cât despre frate’su `la, care
are cl`direa cu granit, deja se [tie c` are probleme \n familie
[i c` are o gr`mad` de lovele de \mp`r]it.
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