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Poliţă de asigurare împotriva terorismului
În luna aprilie, asiguratorul
SOMPO Japan Nipponkoa
Insurance a anunţat că va oferi
o poliţă de asigurare care
acoperă riscul de terorism.
Acum, o companie care activează şi în România i-a urmat
exemplul.

în afara acestor, începând cu decembrie 2017, Gothaer devine primul asigurător din România care
include în mod automat, riscurile
de terorism, greve, revolte şi tulburări civile în poliţa de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate. Riscul de terorism, dar şi riscurile de greve, revolte şi tulburări civin Cătălin Dumitrescu
le, erau până acum în mod
În contextul în care, în ultimii tradiţional prevăzute la excluderi, la
ani, riscul de terorism s-a manifes- acest capitol rămânând acum doar
tat nu doar în zone de conflict, ci și situaţiile în care sunt implicate ar-

me nucleare, biologice sau chimice.
Acoperirea urmează teritorialitatea
poliţei de călătorie în străinătate,
putând fi valabilă în întreaga lume,
cu excepţia zonelor de conflict, acoperind cheltuielile medicale survenite ca urmare a vătămărilor apărute în cazul unui eveniment asigurat.
Compania va oferi o acoperire de
până la 44,5 milioane dolari pentru
riscul de terorism, primele de asigurare urmând să varieze în funcţie
de ţară şi regiune. n

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea următoarelor
posturi de cercetare vacante, perioadă nedeterminată, și perioadă determinată, în conformitate cu
prevederile Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare a prevederilor HOTĂRÂRII
nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi a „METODOLOGIILOR DE CONCURS, pentru
ocuparea posturilor de cercetare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, după cum urmează:
Posturi de cercetare-perioadă nedeterminată:

Nr.
crt.

Sanda Ladoși și Ștefan
Tache, împreună nu
numai în viața de zi cu
zi ci și la DIICOT

Ladoși cântă cu sala
închisă la DIICOT

Facultate-Departament

Poziţie în
Statul de
functii

Functia de Cercetare

1

Departamentul Interdisciplinar de Cercetare Domeniul Socio-Uman

1

Cercetător stiintific II

2

Departamentul Interdisciplinar de Cercetare Domeniul Socio-Uman

2

Cercetător stiintific II

4

Cercetător stiintific II

8

Cercetător stiintific III

3
4

Departamentul Interdisciplinar de Cercetare Domeniul Socio-Uman
Departamentul Interdisciplinar de Cercetare Domeniul Socio-Uman

5

Economie si Administrarea Afacerilor-Cercetare

3

Cercetător stiintific II

6

Istorie-Cercetare

3

Cercetător stiintific III

Posturi de cercetare-perioadă determinată:

Nr.
crt.

Sanda Ladoși a sfârșit
prin a fi inculpată, ieri, de
DIICOT, într-un dosar în
care ea și soțul ei sunt
suspectați de o fraudă de un
milion de euro. Asta după
ce, în zorii zilei, cei doi soți
au fost ridicați cu mascații
din propria locuință.
Conform procurorilor
DIICOT, Sanda Ladoși este
acuzată de participare la un
grup infracţional organizat
şi spălare de bani. Acuzații
care îi sunt aduse și soțului
ei, Ştefan Tache, acesta fiind
suspectat în plus și de înşelăciune. Cântăreața a susținut
însă, la ieșirea de la DIICOT,
că ea personal nu are nicio
implicare în afară de faptul
că ”există scriptic în acte”:
”Eu în 2006 am rămas însărcinată şi în 2007 am născut.
Faptele s-au petrecut în
2008, când eram cu copilul
acasă. Nu există niciun document scris că aş fi făcut

Facultate-Departament

Poziţie în
Statul de
functii

Functia de cercetare

1

BIOLOGIE-Cercetare

3

Cercetător stiintific III

O vedetă luată cu duba,
nu cu limuzina, de acasă

2

Centrul CERNESIM-L2. Laborator de biomonitorizare
si remediere a calitatii mediului.

10

Asistent cercetare

3

Centrul CERNESIM-L4- Laborator de enviromatică

25

Asistent cercetare

ceva, ci doar faptul că scriptic eram asociat. Atâta timp
cât nu sunt un om acuzat de
ceva, doar că sunt suspect,
asta nu înseamnă nimic”.
Ladoși și soțul ei au ajuns în
vizorul DIICOT ca urmare
a demarării acțiunii de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în înşelăciune în formă
continuată şi spălare de bani
în formă continuată, grup
acuzat de prejudicierea cu
un milion de euro a Fondului Național pentru Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. În context, trebuie spus
că soțul Sandei Ladoși nu
este la primele probleme cu
legea, Ștefan Tache fiind
arestat preventiv în urmă cu
patru ani, tot pentru acuzații
legate de evaziune fiscală,
într-un caz în care prejudiciul chiar mai mare – patru
milioane de euro. n (S.B.)

4

7

Cercetător stiintific III

29

Cercetător stiintific

24

Cercetător stiintific

25

Cercetător stiintific

26

Cercetător stiintific

4

Asistent cercetare

5
6
7
8
9

Departamentul Interdisciplinar de Cercetare - Domeniul
Socio-Uman  
Departamentul Interdisciplinar de Cercetare - Domeniul
Socio-Uman  
Departamentul de Cercetare Interdisciplinar - Domeniul
stiinte
Departamentul de Cercetare Interdisciplinar - Domeniul
stiinte
Departamentul de Cercetare Interdisciplinar - Domeniul
stiinte
Geografie si Geologie-Cercetare

10 Informatică-Cercetare

1

11

Informatică-Cercetare

2

12 Informatică-Cercetare

4

13 Informatică-Cercetare

10

14 Informatică-Cercetare

11

Cercetător stiintific I
perioadă determinată 3 ani)
Cercetător stiintific II
(perioadă determinată 3 ani)
Cercetător stiintific III,
1/2 normă,
(perioadă determinată 3 ani)
Asistent cercetare
(perioadă determinată 2 ani)
Asistent cercetare
(perioadă determinată 2 ani)

Tematica probelor de concurs, calendarul desfășurării concursului, conținutul dosarului de candidatură,
descrierea posturilor de cercetare, activităţile aferente postului, salariul minim de încadrare a postului, tematica
probelor de concurs, comisiile de concurs sunt afișate pe: http://www.uaic.ro/angajari_uaic/concursuri-posturididactice-si-de-cercetare-sesiunea-a/ și pe http://jobs.edu.ro/admin/posturi.php.
Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.
Dosarele de candidatură se depun la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, şef serviciu, ing. Larie Tiţa,
personal de către candidat sau prin poștă la adresa Iaşi, B-dul Carol I nr. 11, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza, Corp „J“, etaj 1, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională.
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