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Se cutremură Poliția ieșeană!
Polițiștii de la rutieră acuzați că
au luat șpagă pizza, trimiși în fața
judecătorilor! Iată lista celor
care stau cu sufletul la gură!
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O nouă
surpriză pentru
șoferi! Regulament
pentru locurile
de parcare în Iași
eveniment

3

Schimbări importante în privința locurilor de
parcare din Iași în perioada următoare.
Primăria a instituit un regulament pentru
locurile de parcare în municipiu, proiect care
se poate lăsa cu amenzi usturătoare pentru
conducătorii auto. Proiectul prevede o serie
de schimbări majore pentru locurile...

S-au
împărțit banii la
primăriile din
județul Iași. Iată
pe ce s-au dus 27
de milioane de lei!
eveniment

2

Pont pentru primăriile din județul Iași.
Consiliul Județean a împărțit ieri câteva zeci
de milioane de lei pentru cele 98 de primării
din regiune, bani pentru cofinanțarea unor
obiective, dar și pentru susținerea
proiectelor de aducțiune de gaz și apă
social
5
Concursul care zguduie și
pune pe jar întreg învățământul
preuniversitar din Iași!
Schimbările vizează direct
sute de profesori și pe toți elevii

actualitate 8

Complex rezidențial de amploare,
pe ruinele fabricii Iasitex! Agroland
Capital construiește blocuri cu 20 de etaje
Un proiect imobiliar
important va fi supus pentru
prima dată consultării
publice. Agroland Capital SA
propune clădiri de locuințe
colective și birouri pe
ruinele fostei fabrici Iasitex
din Iași. Două clădiri sunt
prevăzute cu 20 de etaje
actualitate 8

Lăcrămioara Moscaliuc a investit
200.000 de euro în fabrica de textile, unde
se produc saci pentru filtrarea prafului
Cea mai mare sumă primită de la
Uniunea Europeană de o femeie din
Iași este de 200.000 de euro și a fost
investită într-o fabrică de textile.
Lăcrămioara Domnica Moscaliuc a
obținut banii pentru modernizarea și
extinderea halei de producție a
accesoriilor pentru filtrarea prafului.
Un sfert din numărul de beneficiari
de fonduri europene din Iași...
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S-au \mp`r]it banii
la prim`riile din
jude]ul Ia[i. Iat` pe
ce s-au dus 27 de
milioane de lei!
Prim`riile din jude]ul Ia[i au beneficiat de un nou sprijin
de la Consiliul Jude]ean (CJ). Autoritatea jude]ean` a avizat
alocarea unor sume provenite de la bugetul de stat pentru
sprijinirea comunit`]ilor locale, proiect aprobat \n cursul zilei
de ieri, 16 aprilie 2021. CJ a distribuit fonduri [i c`tre unele
comunit`]i care au proiecte pentru aduc]iune de gaz sau pentru
cele de ap`. Comunit`]ile care au suprafa]a mai mare vor
beneficia de sume mult mai consistente de la CJ Ia[i. Fondurile
au fost alocate \n baza unui criteriu privind 80 la sut` suprafa]a
localit`]ii [i 20 la sut` ca num`r de popula]ie. Prim`riile din
jude]ul Ia[i au primit bani [i la finalul anului anterior de la
Guvernul României.

Fonduri pentru proiecte de gaz [i
ap` la prim`riile din jude]ul Ia[i
Circa 2,7 milioane de lei, un procent de 10 la sut` din
total, se vor aloca prim`riilor care au depus proiecte pentru
lucr`ri de \nfiin]are [i extindere a sistemelor de alimentare cu
ap`. O sum` asem`n`toare va fi alocat` [i pentru comunit`]ile
ce au proiecte privind lucr`rile la re]elele de gaz. |n plus, 1
milion de lei se vor aloca prim`riilor care au servicii publice
comunitare locale de eviden]` a popula]iei, pentru sus]inerea
cheltuielilor de func]ionare ale acestora. Alte 17,9 milioane se
\mpart tuturor celor 98 de prim`rii \n func]ie de cele dou`
criterii de suprafa]` [i popula]ie.

Cum s-au \mp`r]it banii
la prim`riile din jude]ul Ia[i?
Din cele 17,9 milioane de lei alocate c`tre toate prim`riile
din jude]ul Ia[i, cele din mediul rural au beneficiat de 15,2
milioane de lei. Cele 3 ora[e, Podu Iloaiei, Târgu Frumos [i
Hârl`u, vor primi 428 de mii de lei, iar municipiile Ia[i [i
Pa[cani se vor alege cu 2 milioane de lei. Municipiul Ia[i va
beneficia de 1,6 milioane de lei, \n vreme ce municipiul Pa[cani
va beneficia de 366 de mii de lei. |n proiectul de hot`râre
avizat de c`tre Consiliul Jude]ean Ia[i apar [i estim`rile pentru
anii 2022 [i 2023, \ns` aceste cifre se pot schimba. „Pentru
prima dat` în istoria Consiliului Jude]ean Ia[i am stabilit o
serie de criterii care stau la baza aloc`rii resurselor financiare
pentru dezvoltarea comunit`]ilor locale. De[i nevoile sunt mari,
iar resursele pu]ine, am identificat formule de a direc]iona în
mod echitabil [i sustenabil cota de 6 la sut` din impozitul pe
venit încasat la bugetul de stat, la nivelul fiec`rei UAT,
prioritizând investi]iile [i dezvoltarea local`”, a spus Costel
Alexe, pre[edintele CJ Ia[i. Unele prim`rii au derulat mai multe
contracte \n ultimul an.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lista investi]iilor pe 2021 în
jude]ul Ia[i. Toate proiectele
din sistemul medical derulate
în marile spitale
Lista investi]iilor pe 2021
\n jude]ul Ia[i va cuprinde
mai multe proiecte
derulate de autoritatea
jude]ean`. Proiectul de
buget va fi avizat \n [edin]`
extraordinar` \n cursul zilei
de 21 aprilie 2021. Cele
mai mari proiecte vizeaz`
investi]ii \n domeniul
medical
Bugetul pe anul 2021 ar urma s` fie
discutat \n cadrul unei [edin]e extraordinare
a Consiliului Jude]ean Ia[i. Proiectul de
buget pe anul \n curs va intra \n plenul
CJ \n cursul zilei de 21 aprilie 2021, dup`
ce mai multe s`pt`mâni a stat \n dezbatere
public`. Bugetul de investi]ii din acest an
va cuprinde o serie de proiecte \n sistemul
medical, dar [i \n cel al transporturilor.
Primele discu]ii despre bugetul pe anul
2021 au vizat [i discu]ii cu managerii [i
directorii institu]iilor subordonate Consiliului
Jude]ean Ia[i.

Lista investi]iilor \n 2021,
\n cultura din Ia[i
La capitolul cultur`, pentru lucr`rile de
la Muzeul „Vasile Pogor” se vor aloca 2,5
milioane de lei. Pentru lucr`rile de la
Muzeul „Nicolae Gane” se vor aloca 1,9
milioane de lei din bugetul pe anul 2021.
|n plus, pentru dotarea spa]iilor de la Casa
Muzeelor din strada Vasile Alecsandri, CJ
va aloca 2,3 milioane de lei. Consiliul
Jude]ean va aloca o serie de fonduri [i
pentru proiectele privind \nchiderea centrelor
sociale din subordinea Direc]iei Generale
de Asisten]` Social` [i Protec]ie a Copilului
(DGASPC) Ia[i. Pentru capitolul legat de
transporturi, CJ va aloca 127 de milioane
de lei din bugetul pe anul \n curs. Din
ace[ti bani, 120 de milioane de lei sunt
aloca]i pentru proiectul axei rutiere strategice
Ia[i - Suceava. Lucr`rile vor continua [i \n

acest an, conform [efilor administra]iei
jude]ene. Alte 7,8 milioane de lei se vor
aloca pentru proiectul privind \nfiin]area
centurii ocolitoare u[oare a municipiului
Ia[i. CJ va aloca 333 de mii de lei [i pentru
expertizarea cl`dirii de la Centrul Militar
Zonal, situat \n apropiere de Ansamblul
Mitropolitan din Ia[i. Consiliul Jude]ean va
mai aloca o serie de fonduri [i pentru
reabilitarea corpului de cl`dire, a centralei
termice [i extinderea corpului cl`dirii de
la {coala Gimnazial` Special` Pa[cani. |n
acest caz este vorba de un studiu de
fezabilitate pentru care se vor aloca 150
de mii de lei. Pentru Liceul Tehnologic
„Vasile Pavelcu” se vor aloca circa 206 mii
de lei.

Lista investi]iilor din
s`n`tate \n 2021. Peste
123 de milioane de lei \n
noul buget
Proiectul legat de reabilitarea [i
modernizarea Spitalului Clinic de Urgen]`
pentru Copii „Sf. Maria” Ia[i va beneficia
de 47,5 milioane de lei pe bugetul din anul
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2021. Pentru proiectul legat de extinderea
[i dotarea Unit`]ii Func]ionale Regionale
de Urgen]` de la Spitalul de Copii, institu]ia
va aloca 3 milioane de lei. De asemenea,
alte câteva milioane de lei vor ajunge la
unit`]ile medicale pentru sus]inerea luptei
\mpotriva virusului COVID-19 pe anul 2021.
Pentru construirea [i dotarea Institutului
Regional de Medicin` Cardiovascular` Ia[i
se vor aloca 4 milioane de lei. |n acest
caz vor fi luate \n calcul fondurile pentru
elaborarea documenta]iilor [i a studiilor de
fezabilitate.
Tot la capitolul s`n`tate, CJ va aloca
pentru construirea [i dotarea Spitalului
Clinic Integrat de Boli Respiratorii Ia[i 3,9
milioane de lei. Pentru construirea [i dotarea
Centrului Regional pentru Tratamentul
Infertilit`]ii se vor aloca 1,3 milioane de
lei. La Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
se vor aloca 6,7 milioane de lei, conform
proiectului de buget pe anul 2021. |n calcul
va intra [i consolidarea, modernizarea [i
refunc]ionalizarea Sec]iei Clinice a IV-a Dr.
Clunet din {oseaua Bucium.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i se
redeschide pentru public! Inedit recital
cu pian programat duminic\
Bucurie pentru publicul meloman din Ia[i!
Astfel, iubitorii operei se vor putea bucura
duminic`, 18 aprilie 2021, de posibilitatea
de a urm`ri live un inedit recital cu pian,
intitulat „Vissi d’arte”, care va începe la
ora 18:30
Având \n vedere c`, \n municipiul Ia[i, indicele de infectare a
sc`zut sub trei la mie (cu COVID-19), s`lile de spectacole vor fi
redeschise. Astfel, iubitorii operei se vor putea bucura duminic`, 18
aprilie 2021, de posibilitatea de a urm`ri live un inedit recital cu pian,
intitulat „Vissi d’arte”, care va începe la ora 18:30. Spectacolul va fi
sus]inut de maestrul corepetitor Adina Alupei [i de soli[tii îndr`gi]i
ai Operei Na]ionale Române Ia[i. Biletele de intrare la eveniment pot
fi achizi]ionate de pe site-ul operaiasi.ro [i de la Agen]ia Operei,
situat` în Foaier. Din cauza normelor în vigoare, vor putea fi ocupate
maximum 30 la sut` din locurile s`lii de spectacole. Tichetele care
au fost cump`rate pentru reprezenta]ia „Gala prim`verii”, care nu sa mai putut desf`[ura, sunt valabile la recitalul de duminic`.

Acord de colaborare, pe o perioad` de doi
ani, \ntre ONRI [i Universitatea Na]ional`
de Arte „George Enescu” din Ia[i
Pe acela[i plan, [i tocmai pentru a \mbun`t`]i activitatea de
spectacole [i artistic`, ONRI a semnat un acord de colaborare
pe o perioad` de doi ani cu Universitatea Na]ional` de Arte

„George Enescu” (UNAGE) din Ia[i. Colaborarea vizeaz` activit`]i
de crea]ie [i cercetare în domeniul pedagogiei artistice, ini]ierea
de proiecte culturale comune, atragerea de fonduri pentru promovare
[i dezvoltare institu]ional`. Toate activit`]ile se vor desf`[ura dup`
un program stabilit de comun acord de cele dou` institu]ii.
Forma de realizare a parteneriatului urmeaz` a fi stipulat` în
anexe specifice, cu detalii despre fiecare proiect în parte. „Colaborarea
dintre Opera Na]ional` Român` [i Universitatea Na]ional` de Arte
«George Enescu» din Ia[i este tradi]ional` [i ne dorim s` fie de
lung` durat` [i de aici încolo. Parteneriatul este firesc, având în
vedere c` ambele institu]ii ale noastre sunt de rang na]ional.
Suntem convin[i c` acest acord de parteneriat va contribui la
calitatea activit`]ilor culturale ale Operei precum [i la îndeplinirea
misiunii Universit`]ii, care, conform Cartei, este de a modela [i
cultiva talente, caractere [i personalit`]i, de a forma speciali[ti
bine preg`ti]i care s` ofere publicului un act cultural de calitate,
asigurând progresul artei [i culturii române[ti în context sociocultural interna]ional. Ne propunem, a[adar, produc]ii artistice
comune [i câ[tigarea în parteneriat a unor proiecte financiare
destinate dezvolt`rii celor dou` institu]ii”, a declarat prof. univ.
dr. Aurelian B`l`i]`, rector al UNAGE.

Deschiderea Operei ie[ene spre exterior
nu se putea face f`r` un parteneriat cu
faimoasa Universitate de Arte din Ia[i
Pe de alt` parte, deschiderea Operei ie[ene spre exterior nu
se putea face f`r` un parteneriat cu faimoasa Universitate de Arte

din Ia[i. „Împrumutând titlul unei c`r]i semnate de Umberto Eco,
«Opera Aperta», am sintetizat ideea de baz` a proiectului meu
în cadrul prestigioasei institu]ii pe care am onoarea s` o conduc
de peste o lun`. Deschiderea Operei ie[ene spre exterior nu se
putea face f`r` un parteneriat cu faimoasa Universitate Na]ional`
de Arte «George Enescu» din Ia[i, care a format stele mondiale
ale scenei lirice. Sunt încrez`tor ca parteneriatul semnat ast`zi
va genera beneficii majore studen]ilor talenta]i, care vor avea
multiple posibilit`]i de afirmare. Totodat`, publicul nostru drag
va putea urm`ri produc]ii inedite, care, cu siguran]`, vor fi primite
cu mare interes”, a declarat prof. univ. dr. Daniel {andru, managerul
interimar al ONRI.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

O nou` surpriz` pentru [oferi! Regulament pentru
locurile de parcare \n Ia[i. Amenzi uria[e pentru cei
care ocup` abuziv spa]iile dintre blocuri
Prim`ria Ia[i a instituit un nou regulament pentru locurile de
parcare din municipiu. Noul regulament a intrat \n dezbatere
public`, proiectul urmând a fi avizat ulterior de Consiliul Local.
Regulamentul prevede mai multe m`suri pentru [oferii care caut`
locuri de parcare, lista cuprinzând 53 de articole. Noul document
cuprinde [i sanc]iuni pentru conduc`torii auto din Ia[i care nu
respect` toate aceste m`suri. Direc]ia de Exploatare Patrimoniu
(DEP), direc]ie aflat` \n subordinea celor de la Prim`ria Ia[i, a
lansat noul regulament dup` mai multe discu]ii cu beneficiarii.
Pe lâng` aceste aspecte, prim`ria vrea s` impun` [i restric]ii
[oferilor. Municipalitatea va lua \n calcul [i transformarea zonei
centrale \ntr-o arter` exclusiv pietonal`, proiect prin care nu va
mai permite parcarea ma[inilor \n centru.

Regulament pentru locurile de parcare
din Ia[i. Cine prinde loc gratuit?
Conform regulamentului, unele categorii de [oferi pot prinde
[i loc gratuit \n parc`rile de re[edin]` din municipiul Ia[i. „În
parc`rile de re[edin]` au prioritate [i li se atribuie în mod gratuit
locuri de parcare beneficiarii Legii nr. 448/2006 privind protec]ia
[i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dar [i cei
care se \ncadreaz` la legea privind veteranii de r`zboi, invalizii
[i v`duvele de r`zboi. De gratuitate beneficiaz` [i cei care se
\ncadreaz` la legea 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatur`, dar [i
revolu]ionarii”, se arat` \n proiectul de hot`râre. Prim`ria Ia[i are
\n plan [i \nfiin]area unor parc`ri la marginea ora[ului pentru
[oferii din zona metropolitan`.

Lista amenzilor pentru nerespectarea
locurilor de parcare din Ia[i
Conform noului regulament instituit de Prim`ria Ia[i, ocuparea
f`r` drept a unui loc de parcare de re[edin]`, în intervalul de
valabilitate a contractului de închiriere, se sanc]ioneaz` cu amend`
\ntre 600 [i 1.500 de lei. De asemenea, amplasarea/construirea
de garaje pe locurile de parcare de re[edin]` poate aduce o

amend` cuprins` \ntre 1.000 [i 2.000 lei [i/sau anularea contractului
de \nchiriere. |n plus, necur`]area parc`rilor de c`tre chiria[ se
sanc]ioneaz` cu amend` \ntre 200 [i 400 de lei. |n regulament
se arat` [i faptul c` distrugerea platformei de parcare atrage o
amend` cuprins` \ntre 500 [i 1.000 de lei.
Totodat`, neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea
angaja]ilor Prim`riei pentru diverse lucr`ri se sanc]ioneaz` cu
amend` cuprins` \ntre 500 [i 1.000 de lei. „|n noul regulament
pe care vi-l supunem aprob`rii, am stabilit un nivel al amenzilor
de natur` a descuraja înc`lcarea obliga]iilor atât în parc`rile de
re[edin]`, cât [i în parc`rile publice. Actualiz`m lista faptelor ce
reprezint` contraven]ii, cu atât mai mult cu cât numero[i cet`]eni
reclam` tot mai des ocuparea locului de parcare închiriat, blocarea
accesului la locul de parcare, ocuparea f`r` drept a locurilor
rezervate persoanelor cu handicap etc. Scopul este legat de
ocrotirea rela]iilor sociale [i responsabilizarea cet`]enilor”, se arat`
\n proiectul de hot`râre.

dac` [oferii î[i doresc s` parcheze gratuit, acest lucru duce la
cre[terea cererii de ma[ini, iar un num`r mare de ma[ini duce
la aglomerarea traficului, la poluarea aerului [i la consumul de
energie”, se arat` \n noul regulament.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Amenzi ustur`toare pentru
cei care nu respect`
locurile de parcare ale altor [oferi
|n plus, blocarea c`ii de acces privind intrarea/ie[irea în
parcarea de re[edin]` [i/sau blocarea accesului privind intrarea/ie[irea
de pe locul de parcare de re[edin]` închiriat` se sanc]ioneaz` cu
amend` \ntre 600 [i 1.500 de lei. Efectuarea de lucr`ri de repara]ii
[i între]inere a autovehiculului în perimetrul parcajului atrage o
amend` \ntre 200 [i 400 de lei. {i amplasarea de indicatoare,
marcaje, înscrisuri care s` indice sau s` sugereze rezervarea
locurilor de parcare f`r` de]inerea unui contract de închiriere
valabil atrage o amend` cuprins` \ntre 600 [i 1.000 de lei. „Serviciul
Administrare Parc`ri din cadrul Direc]iei Exploatare Patrimoniu
va instala pe arterele principale de circula]ie panouri electronice
de afi[are a num`rului de locuri de parcare libere din parc`rile
publice aflate în zona central`, astfel încât cet`]enii reziden]i sau
vizitatori s` fie ghida]i spre locuri de parcare disponibile [i s`
se diminueze aglomerarea [i poluarea. Timpul alocat de [oferi
pentru c`utarea unui loc de parcare liber ar urma s` scad`. Chiar
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Concursul care zguduie [i pune pe jar
`ntreg `nv\]\mântul preuniversitar
din Ia[i! Schimb\rile vizeaz\ direct
sute de profesori [i pe to]i elevii
Var` fierbinte pentru \ntreg \nv`]`mântul
preuniversitar din jude]ul Ia[i! |n primplan este concursul care aduce schimb`ri
radicale pentru sute de profesori [i pentru
to]i elevii. Este vorba de modific`ri
esen]iale aduse la examenul pentru
posturile de directori [i directori adjunc]i
de [coli [i licee
Schimbarea, anun]at` de Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii
(MEC), legat` de examenul pentru ocuparea posturilor de directori
\n [coli [i licee, provoac` un adev`rat [oc [i \n sistemul de
\nv`]`mânt preuniversitar din Ia[i. „Finaliz`m selec]ia la nivelul
primei etape pe modelul Reziden]iatului: cine a avut 10, î[i alege
orice [coal` din România, cine are 9,99, 9,98, num`rul de întreb`ri
va fi mare [i timpul de r`spuns va fi scurt, în a[a fel încât
diferen]ele vor facilita o ierarhizare. Prima variant` ar fi ca în
ordinea descresc`toare a mediilor, candida]ii s` î[i manifeste
op]iunea: unde, în ce [coal`, în ce localitate. To]i cei care au
luat peste nota minim`, 7 spre exemplu, s`-[i manifeste op]iunile
[i în cazul în care pentru o anumit` [coal` sunt mai multe op]iuni,
atunci s` mergem c`tre etapa a 2-a. Acest concurs trebuie
depolitizat”, a men]ionat prof. univ. dr. Mihai Sorin C\mpeanu,
Ministrul Educa]iei.

Prof. Laviniu L`cust`, lider USLIP Ia[i:
„Salut`m, \ns`, inten]ia declarat` de
depolitizare a acestui proces educa]ional,
anume concursurile pentru posturi
directori”
Pe de alt` parte, prof. Laviniu L`cust`, pre[edintele Uniunii
Sindicatelor Libere din |nv`]`mântul Preuniversitar (USLIP) Ia[i,
arat` c` e benefic` o asemenea schimbare, doar c` trebuie stabilite
anumite condi]ii speciale. „Legat de ideea de concurs, e un lucru
corect [i pe care l-am sus]inut principial. Avem, \ns`, rezerve
importante \n ceea ce prive[te perioada pe care Ministerul Educa]iei
a planificat-o! Dac` va fi \n luna iulie, asta se suprapune par]ial
cu examenul de Bacalaureat. A[adar, ar trebui avut \n vedere
inclusiv o perioad` \n care competitorii s` aib` timp a preg`ti
acest concurs. Este foarte complicat, \n contextul dat [i cand ai
multiple sarcini, ca director \n func]ie, s` reuse[ti s` te preg`te[ti
[i pentru acest concurs de director. Prin urmare, noi propunem
ca acest concurs s` aib` loc \n luna octombrie, pentru a fi relevant
atât din perspectiva rezultatelor, cât [i a [anselor pe care le oferi
candida]ilor. R`mâne de v`zut care va fi Metodologia pentru a
intui [i gradul de dificultate [i, evident, \n func]ie de acest lucru,
am putea vorbi [i de cei care iau nota zece pentru a avea de
unde alege posturi”, declar` prof. Laviniu L`cust`. Pe de alt`
parte, acesta arat` [i c`: „Trebuie avut \n vedere [i faptul c`
Ministerul Educa]iei trebuie s` vin` [i cu o ofert` stimulativ`

pentru a avea candida]i la acest concurs, s` nu uit`m c`, \n acest
moment, foarte pu]ini directori beneficiaz` de degrevare, fie ea
[i par]ial`, [i trebuie s`-[i realizeze \n acela[i timp [i task-urile
care le revin ca profesori.... Salut`m, \ns`, inten]ia declarat` de
depolitizare a acestui proces educa]ional, anume concursurile
pentru posturi directori”, a completat prof. Laviniu L`cust`, liderul
USLIP Ia[i.

Examenul pentru directori de [coli [i licee,
organizat pe modelul celor na]ionale, cu
subiecte relevante pentru orice candidat
care dore[te s`-[i asume managementul
unei unit`]i de \nv`]`mânt
|n completare, Ministrul Educa]iei, prof. univ. dr. Mihai Sorin
C\mpeanu, arat` c` examenul pentru directori de [coli [i licee
trebuie organizat pe modelul celor na]ionale, cu subiecte relevante
pentru orice candidat care dore[te s`-[i asume managementul
unei unit`]i de \nv`]`mânt. „La acest concurs na]ional cu întreb`ri
relevante [i foarte echitabil promovate sigur va exista un prag
minim, nu [tiu dac` va fi nota 7, avem nevoie de consultare cu
exper]i în {tiin]ele educa]iei în func]ie de nivelul de dificultate
al subiectelor, în func]ie de mul]i parametri. Vor fi trei sec]iuni

la acest examen na]ional, de la abilit`]i cognitive pân` la abilit`]i
manageriale. Mergând pe ideea c` un manager, oricât de competent
ar fi, în momentul în care nu este compatibil cu colectivul de
cadre didactice dintr-o [coal`, lucrurile nu vor merge a[a cum
ne dorim din nicio perspectiv`. În aceste comisii de interviu e
bine s` fie [i un reprezentant al cadrelor didactice din acea
[coal`”, a scos \n prim-plan ministrul C\mpeanu.
Aici, deja unii directori afla]i la conducerea unor colegii [i [coli
importante din Ia[i arat` c` un manager de [coal` trebuie s` aib`
autonomie [i libertate \n selectarea viitoriilor profesori, respectiv
\n organizarea bugetului. „Da, e o ini]iativ` bun` [i sper s` fie
criterii de performan]` luate \n seamn`... Acum, prin actualul sistem,
un director este controlat politic, depinde de primar sau de cine
se afl` la conducerea anumitor foruri din administra]ia local`. Nu
e normal asta. De asemenea, un manager trebuie s` aib` un cuvânt
de spus atunci când vine vorba de selectarea viitorilor profesori
care predau \n unitatea de \nv`]`mânt. E clar c` fiecare vrea ca
o [coal` sau un liceu s` fie performant, atractiv pentru elevi [i
p`rin]i, dar nu o po]i face dac` ai fluctua]ie de personal calificat”,
a eviden]iat, pâstrându-[i anonimatul având \n vedere situa]ia sensibil`,
[i un important director de colegiu din jude]ul Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Cât de eficiente sunt vaccinurile `mpotriva tulpinilor de coronavirus:

ıPersoana vaccinat\ poate face o form\
grav\ a bolii din cauz\ c\ nu are un titru
suficient de mare de anticorpi‰
O persoan` vaccinat` care nu are un titru suficient de anticorpi
poate s` se infecteze cu o form` grav` a infec]iei cu coronavirus.
Asta pentru c` fiecare organism reac]ioneaz` diferit dup` administrarea
vaccinului anti-COVID-19. În cadrul Campaniei de vaccinare
desf`[urate la nivelul jude]ului Ia[i, conform datelor centralizate,
de pe 27 decembrie 2020 [i pân` pe data de 16 aprilie 2021, au
fost efectuate 169.641 de vaccin`ri. Din acest num`r total de
persoane imunizate, 97.467 au fost vaccinate cu prima doz` [i
72.174 cu cea de-a doua doz`. Pe data de 15 aprilie 2021 au fost
vaccinate 2.687 de persoane, dintre care 2.171 de persoane au
primit prima doz` [i 516 persoane au primit cea de-a doua doz`.
De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 298 de
reac]ii adverse u[oare. „R`spunsul imunologic al oric`rui organism
este altul, adic` titrul de anticorpi [i, ca urmare, eficacitatea
vaccinului este alta, pentru c` depinde foarte mult de nivelul de
anticorpi al fiec`rui organism. Deci putem s` descoperim c` o
persoan` vaccinat` a f`cut o form` grav` de boal` din cauz` c`
nu are un titru suficient de mare de anticorpi. Nu s-a fixat \nc`
nivelul de anticorpi protectori, mai ales c` depinde de aparatul
la care te testezi, nu are o valoare de referin]`”, a declarat prof.
dr. Carmen Dorob`], medic infec]ionist ie[ean.

Vaccinul anti-COVID-19 ar putea fi
administrat sezonier, asemenea
celui \mpotriva gripei de sezon
Reprezentan]ii serului anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech [i cei
ai companiei Moderna sus]in c` vaccinurile au o eficien]` de 90
la sut` împotriva coronavirus chiar [i la 6 luni dup` rapel. Moderna
lucreaz` la noi versiuni ale vaccinului pentru tulpina sud-african`,
dup` ce riscul infect`rii cu aceast` nou` tulpin` cre[te. Rata de
eficien]` a vaccinurilor este de 90 la sut` împotriva tuturor formelor
de COVID-19 [i de 95 la sut` împotriva cazurilor severe. |n ceea

ce prive[te riscul de infectare cu coronavirus dup` prima doz`,
potrivit unui studiu din Statele Unite ale Americii (SUA), vaccinurile
anti-COVID-19 create de Pfizer [i compania Moderna \l scad cu
pân` la 80 la sut` la dou` s`pt`mâni dup` administrare. Un alt
studiu realizat \n SUA a ar`tat c` vaccinul AstraZeneca are o
eficien]` de 76 la sut` în prevenirea bolii simptomatice [i de 100
la sut` împotriva celei severe [i a spitalizarii. „Oricare dintre
aceste vaccinuri nu se [tie pentru cât timp sunt valabile pentru
c` nu a fost timpul necesar ca s` se finalizeze studiile pentru
perioade lungi, \ntrucât noi \l avem la dispozi]ie de abia câteva
luni. Se spune c` ar fi valabile aceste vaccinuri ca administrare
ca [i cel de grip`, sezonier. Ba chiar mai pu]in de 12 luni [i
eficien]`, chiar 4-6 luni. Cam acesta este timpul care se apreciaz`
a fi valabil pentru vaccinare, indiferent despre care tip de vaccin
vorbim. Vaccinurile, [i vorbim de toate, pentru c` diferen]ele \ntre
ele sunt nesemnificative, ne protejeaz` s` facem forme grave de
boal`. O persoan` care s-a vaccinat poate s` contracteze o tulpin`
[i s` fie \n felul acesta surs` de infec]ie, pentru c` virusul se
cantonez` la nivelul aparatului respirator superior [i de aici
persoana respectiv` poate fi surs` de infec]ie”, a ad`ugat medicul
infec]ionist ie[ean.

Vaccinul are o eficien]` de pân`
la 50 la sut` \mpotriva tulpinilor
din Brazilia [i din Africa de Sud
Tulpina din Marea Britanie este acoperit` \ntr-o propor]ie mai
mare de vaccinurile Pfizer, Moderna [i AstraZeneca. |n cazul
tulpinilor din Brazilia [i din Africa de Sud, vaccinurile au o
eficien]` de circa 50 la sut`. Medicii sunt de p`rere c` este
nevoie de un ser care s` protejeze \mpotriva tuturor tulpinilor
ap`rute. „|n ceea ce prive[te acoperirea, toate aceste vaccinuri
au \nceput s` fie studiate \n momentul \n care era o singur`

tulpin`. |ntre timp, acest virus a suferit muta]ii [i au ap`rut alte
[i alte tulpini. Din fericire, tulpina care este majoritar` \n acest
moment \n ]ara noastr`, cea din Marea Britanie, este acoperit`
de aceste vaccinuri. Dar, tulpina din Brazilia [i cea din Africa de
Sud, sunt acoperite \ntr-o propor]ie mult mai mic`, \n jur de 50
la sut`, iar acea nou` tulpin` cu muta]ia E484K din Japonia se
pare c` nu este acoperit` deloc de aceste vaccinuri. Ca urmare,
tot ceea ce \nseamn` studii [tiin]ifice [i cercet`ri sunt \n deplin`
derulare [i \n dinamic` pentru c` trebuie s` se ajung` la un
numitor comun ca [i la grip`, astfel s` se ajung` la un vaccin
care s` acopere un num`r cât mai mare de muta]ii ale acestor
tulpini. Cred c` mai curând se va face un alt vaccin, deci s-ar
putea face o alt` doz`, dar abia dup` 7-8 luni vom vedea”, a spus
prof. dr. Carmen Dorob`].
Alexandra ABONICESEI

Aproape 150 de persoane infectate cu coronavirus au
decedat din cauza infec]iei `n ultima lun\! Num\rul deceselor
a crescut odat\ cu cel al cazurilor grave de COVID-19
|n urm` cu o lun`, tot mai multe persoane confirmate pozitiv
cu coronavirus au \nceput s` aglomereze locurile din sec]iile de
terapie intensiv` din Ia[i. Nu mai erau locuri libere, iar Unitatea
de Primiri Urgen]e (UPU) din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din
Ia[i devenise un sector COVID-19. Medicii sus]in c` num`rul
pacien]ilor suspec]i c` ar fi infecta]i cu virusul COVID-19 a crescut.
|n intervalul 17 - 18 martie 2021, \n cele dou` g`rzi ale medicilor
de la UPU din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Ia[i s-au prezentat
80 de persoane suspecte c` ar fi pozitive la virusul SARS-CoV-2.
Dintre acestea, 40 au fost confirmate cu coronavirus, iar 20 aveau
nevoie de ventila]ie mecanic` cu oxigen. La acel moment, \n
sec]iile de Anestezie [i Terapie Intensiv` nu mai erau locuri
libere, iar medicii au f`cut mari eforturi pentru a g`si locuri
pentru persoanele care se afl` în stare grav`. Pacien]ii care se
prezentau la spital aveau vârste cuprinse între 36 [i 86 de ani.
O lun` mai târziu, num`rul de locuri de terapie intensiv` au fost
suplimentate \n jude]ul Ia[i, astfel \ncât presiunea pe aceste sec]ii
a mai sc`zut, inclusiv cele prezente \n UPU Ia[i.

Peste 5.000 de cazuri de coronavirus noi \n
ultima lun`, raportate \n jude]ul Ia[i

de Recuperare, dou` paturi la Spitalul C.F. Ia[i, dou` la Spitalul
de Neurochirurgie, trei la Spitalul „Sf. Spiridon” [i un pat ATI la
Unitatea Mobil` de la Spitalul de Boli Infec]ioase. De asemenea,
\n spitalele suport COVID-19 mai erau libere 194 de paturi: 44 de
paturi la Spitalul de Boli Infec]ioase, 10 paturi la Spitalul de
Pneumoftiziologie, cinci paturi la Spitalul de Recuperare, 56 la
Spitalul C.F. Ia[i, 24 la Spitalul Militar [i 45 de paturi la Spitalul
C.F. Pa[cani. |n perioada 15 - 16 aprilie 2021, \n jude]ul Ia[i au
fost raportate 128 de cazuri noi de coronavirus, iar patru pacien]i
au decedat \n sec]ia de terapie intensiv`. La Spitalul Clinic „Dr.
C.I. Parhon”, centru suport COVID-19 pentru bolnavii care au
nevoie de asisten]` medical` de specialitate, erau ocupate dou`
paturi ATI, iar al]i 7 bolnavi confirma]i pozitiv cu noul coronavirus
urmeaz` tratamentul prin dializ` în unitatea medical`. La Spitalul
Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna” Ia[i, centru
suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de asisten]`
medical` de specialitate, era ocupat un pat de Terapie Intensiv`.

Peste 1.700 de ie[eni se afl` \n izolare la
domiciliu din cauza infec]iei cu coronavirus

|n spitalele suport COVID-19, ieri, 16 aprilie 2021, erau ocupate
|n perioada 16 martie - 16 aprilie 2021 au fost raportate 148 398 de paturi din care 66 sunt paturi ATI. Situa]ia cu privire la
de decese. Au fost zile cu record \n care 12-13 persoane au gradul de ocupare pentru paturile ATI este urm`toarea: nou`
decedat. |n acest interval de timp au fost depistate pozitiv 5.027 paturi la Spitalul Clinic de Boli Infec]ioase, nou` la Unitatea
de persoane din jude]ul Ia[i. Num`rul de cazuri noi a \nceput s` Mobil` de la Spitalul de Boli Infectioase, [ase paturi ATI la Spitalul
creasc` treptat din primele zile ale lunii martie, dar situa]ia care de Pneumoftiziologie, [ase la Spitalul Municipal Pa[cani, patru
ridica mari probleme asupra sistemului medical era alta. Majoritatea paturi ATI la Spitalul de Recuperare, cinci la Spitalul C.F. Ia[i,
cazurilor COVID-19 care ajungeau la spital erau foarte grave, cu 17 la Spitalul de Neurochirurgie [i 10 paturi ATI la Spitalul „Sf.
necesar de oxigen. Locurile din spitalele COVID-19 [i cele suport Spiridon”. Conform datelor centralizate la nivelul Direc]iei de
erau \ns` de neg`sit, imediat cum se elibera un pat, era ocupat S`n`tate Public` (DSP) Ia[i, ieri, un num`r de 1.750 de persoane
de un alt pacient care a[tepta \n UPU SMURD Ia[i un loc disponibil. se aflau în izolare, iar 1.193 de persoane erau carantinate la
|n urm` cu o lun`, pe 16 martie 2021, erau ocupate 303 paturi, domiciliu. Pân` \n prezent, DSP Ia[i a emis în total 40.984 de
dintre care 46 erau de Terapie Intensiv`. De altfel, \n sectoarele decizii pentru persoanele aflate în izolare [i 41.645 de decizii
COVID-19 erau libere 241 de paturi. Ieri, 16 aprilie 2021, \n sec]iile pentru persoanele aflate în carantin`.
Alexandra ABONICESEI
de Terapie Intensiv` erau libere nou` paturi: un pat ATI la Spitalul
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Femeia de afaceri din Ia[i care a primit
cei mai mul]i bani de la UE! L\cr\mioara
Moscaliuc a investit 200.000 de euro
`n fabrica de textile, unde se
produc saci pentru filtrarea prafului
Cea mai mare sum` primit` de
la Uniunea European` de o
femeie din Ia[i este de
200.000 de euro [i a fost
investit` \ntr-o fabric` de
textile. L`cr`mioara Domnica
Moscaliuc a ob]inut banii
pentru modernizarea [i
extinderea halei de produc]ie a
accesoriilor pentru filtrarea
prafului. Un sfert din num`rul
de beneficiari de fonduri
europene din Ia[i sunt femei
L`cr`mioara Domnica Moscaliuc este femeia
de afaceri din Ia[i care a accesat cea mai mare
sum` disponibil` \n cadrul Agen]iei pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (AFIR) \n perioada 2014-2020.
Cei 200.000 de euro accesa]i \n anul 2018 au fost
investi]i \n extinderea [i modernizarea halei de
produc]ie din fabrica din comuna Tome[ti, Ia[i.
Speciali[tii Centrului Regional pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale (CRFIR) Nord-Est au dat
exemplu de bun` practic` proiectul depus de
ie[eanc`. „Reprezint` valoarea public` contractat`
a unui proiect dezvoltat prin subm`sura 6.4 „Sprijin pentru investi]ii \n crearea [i dezvoltarea
de activit`]i non-agricole”. Un exemplu de investi]ie
de bun` practic`, finan]at` de AFIR [i implementat`
de o femeie din Ia[i, apar]ine beneficiarului SC
SORA-MT SRL”, sus]in reprezentan]ii AFIR Ia[i.
|n perioada Programului Na]ional de Dezvoltare
Rural` (PNDR) 2014-2020 au ob]inut finan]area
european` 133 de femei din Ia[i. Un sfert din
num`rul total al beneficiarilor din jude] este
reprezentat de antreprenoarele care au f`cut
investi]ii \n sectorul agricol [i non-agricol din
mediul rural. Valoarea total` a contractelor de
finan]are \ncheiate cu AFIR este de 4,3 milioane
de euro.

L`cr`mioara Moscaliuc,
antreprenoare: „Am plecat de
la premisa c` oamenii trebuie
s` aib` condi]ii bune de
munc`”
Femeia de afaceri a \nfiin]at afacerea \n anul
2001, iar produc]ia de accesorii pentru filtrarea
prafului a fost m`rit` constant. Produsele f`cute
\n fabrica din Tome[ti au rolul de a reduce
poluarea. Sunt produ[i saci filtran]i [i materiale
pentru filtrarea aerului [i a gazelor industriale
din diverse domenii cum sunt cel al construc]iilor,
imobiliar, industria alimentar` sau siderurgic` [i
farmaceutic`. L`cr`mioara Moscaliuc poveste[te
c` afacerea sa a venit \n completarea afacerii
de]inut` de fratele s`u. „El avea deja o afacere
\n domeniu [i practic noi am fost partea conex`
a afacerii sale. Produceam ini]ial pentru el, apoi
ne-am extins. Colabor`m cu un partener din
Germania pentru furnizarea materiei prime. Sunt
foarte \ncântat` de faptul c` am luat banii de la
AFIR. Am plecat de la premisa c` oamenii trebuie
s` aib` condi]ii bune de munc`. Producem \ntr-

o zi \n jur de 300-400 de buc`]i, \n func]ie de
comenzi. Dar a crescut cererea \n ultimii ani.
Am adus-o [i pe fiica mea \n firm` [i se ocup`
de partea de IT, de export, ea terminând Facultatea
de Informatic`. Deci pasul urm`tor este schimbarea
utilajelor, pentru a cre[te capacitatea de produc]ie,
[i vrem s` ne orient`m tot spre fonduri europene”,
sus]ine L`cr`mioara Moscaliuc.

Cea mai mare parte din
produc]ia de accesorii pentru
produsele care filtreaz` praful
ajunge \n Germania

faptul c` ace[ti saci au agrement [i aviz tehnic
\n vigoare”, mai spune L`cr`mioara Moscaliuc.

L`cr`mioara Moscaliuc, femeia
de succes: „Produc`tori, ca
noi, nu prea sunt \n ]ar`, dar
sunt distribuitori care aduc din
China, mai ieftin”
Firma este pe pia]a din Ia[i din anul 2001,
iar de atunci afacerea s-a dezvoltat treptat. „Aveam
ini]ial 7 angaja]i, dar pentru c` am m`rit produc]ia,
am mai angajat, [i acum sunt 13 persoane. Probabil
c` o s` mai angaj`m, pentru c` vrem s` investim
[i \n utilaje noi, odat` cu cre[terea cererii din
partea partenerilor de afaceri. Tot ce facem acum,
ca produc]ie, realiz`m cu ma[ini obi[nuite. Noi
export`m cea mai mare parte din produc]ie \n
Germania, din anul 2017. Produsele se adreseaz`
industriilor mari, care polueaz` mediul. De exemplu,
pe [antiere, sunt filtre imense care necesit`
consumabilele produse de noi. Sunt folosite \n
industria lemnului, metalurgiei. Când am pornit
afacerea nu erau aproape deloc pe pia]` astfel
de produse. Produc`tori, ca noi, nu prea sunt \n
]ar`, dar sunt distribuitori care aduc din China,
mai ieftin, \ns` nu [i de calitate”, sus]ine L`cr`mioara
Moscaliuc. Firma din Ia[i a avut o cifr` de afaceri
de 1,1 milioane de lei, profit net de 70.000 de
lei, [i datorii de 747.000 de lei, \n anul 2019.

Antreprenoarea a transformat un grajd vechi
\ntr-o hal` de produc]ie cu banii primi]i de la
AFIR. „Noi am investit 220.000 de euro, cu tot
cu TVA. Facem ni[te produse industriale tehnice
pentru protec]ia \mpotriva prafului, a noxelor. Mai
exact, ni[te accesorii pentru produsele care filtreaz`
praful. Banii i-am folosit pentru modernizarea
spa]iului de lucru, am modernizat un grajd. }in
minte c` venise partenerul de afaceri din Germania
[i când a v`zut c` iese din hal` direct \ntr-un
grajd, a \nchis repede u[a. Când i-am ar`tat
proiectul de modernizare a grajdului a fost destul
de sceptic, dar \n anul 2019, când a venit din
nou, era destul de \ncântat. A preluat modelul
de la noi [i a modernizat [i el o cl`dire din
Germania. Noi aveam 300 de metri p`tra]i, iar
acum fabrica e pe 1.300 de metri p`tra]i. Depozitul
e separat de partea de produc]ie, pentru c` a[a
Un sfert din beneficiarii
ni s-a cerut de la ISU. Investi]ia s-a finalizat \n
fondurilor europene din Ia[i, \n
anul 2020. Pentru c` lucr`m cu material inflamabil,
perioada 2014-2020, sunt femei
proiectul a fost prev`zut [i cu bazin, rezerv` de
Cele 133 de femei din Ia[i care au primit
ap`, hidran]i. Materialele filtrante utilizate, polyester,
fyberglass, P84, au referin]e de la companii de finan]are prin intermediul PNDR 2020 pentru
talie mondial` din fiecare domeniu. De asemenea, dezvoltarea unor afaceri \n mediul rural reprezint`
producem saci geotextili pentru lucr`rile hidrotehnice, un sfert din num`rul total de beneficiari de fonduri
folosi]i pentru protejarea [i stabilizarea talazurilor, europene din Ia[i. Valoarea total` a contractelor
digurilor, malurilor, fundului canalelor [i depozitelor, de finan]are \ncheiate cu AFIR este de 4,3 milioane
lucr`ri de re]inere a reziduurilor lichide. Men]ionez de euro. Fondurile europene au fost accesate prin
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

intermediul subm`surilor 4.1 - „Investi]ii \n
exploata]ii agricole” -, 6.1 - „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri” -, 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici” - [i 6.4 - „Sprijin pentru investi]ii
\n crearea [i dezvoltarea de activit`]i non-agricole”.
Cea mai mic` valoare public` contractat` este de
15.000 de euro [i reprezint` valoarea sprijinului
financiar acordat prin intermediul subm`surii 6.3.
Peste 8.600 de femei antreprenor din toat` ]ara
au primit 360 de milioane de euro, finan]are
nerambursabil`, prin PNDR 2020. Num`rul femeilor
antreprenoare, asocia]i \n firme, ac]ionari sau
administratori, a crescut \n ultimii ani, potrivit
unor statistici realizate de Oficiul Na]ional pentru
Registrul Comer]ului (ONRC) Ia[i.

Tinerii din Ia[i care au lucrat \n
str`in`tate mai pot ob]ine
fonduri europene pentru
dezvoltarea afacerilor
Tinerii ie[eni \ntor[i din diaspora care vor
s` deschid` afaceri \n mediul rural pot s` ob]in`
fonduri europene \n valoare de 40.000 sau 50.000
de euro, dac` depun proiecte \n cadrul subm`surii
6.1. Pân` \n prezent au fost depuse 6 proiecte
de fermierii din Ia[i care vor s` investeasc` banii
europeni \n ferme zootehnice. Tinerii fermieri
care vor s` ob]in` bani europeni trebuie s`
îndeplineasc` mai multe condi]ii. Potrivit ghidului
solicitantului, tinerii fermieri din diaspora care au
absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii
cererii de finan]are, un program de studiu în
domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau
economie agrar`, respectiv postuniversitar, universitar,
preuniversitar, în ]`ri membre ale Uniunii Europene
(UE) sau ]`ri ter]e din UE, pot ob]ine banii.
Termenul final de depunere a cererilor de finan]are
este data de 5 mai 2021. Suma alocat` acestei
sesiuni de depunere a proiectelor este de 30 de
milioane de euro.
Raluca COSTIN
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Se cutremur\ Poli]ia ie[ean\! Poli]i[tii de la
rutier\ acuza]i c\ au luat [pag\ pizza,
trimi[i `n fa]a judec\torilor! Iat\
lista celor care stau cu sufletul la gur\!
Procurorii din cadrul
Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie (DNA) Ia[i
au finalizat dosarul \n
care mai mul]i agen]i de
la Rutier` sunt acuza]i
c` au luat mâncare
drept [pag`.
Anchetatorii ie[eni
vorbesc despre
infrac]iuni de corup]ie,
respectiv dare de mit`
[i complicitate la dare
de mit`. |n total, 16
persoane vor fi nevoite
s` dea explica]ii \n
instan]`
Poli]ia ie[ean` se cutremur`! Agen]ii
acuza]i c` au luat [pag` pizza vor da
explica]ii \n instan]`! Astfel, peste 15
ie[eni „vor da cu subsemnatul”! Procurorii
din cadru Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie
(DNA) Ia[i au finalizat rechizitoriul \n
care mai mul]i agen]i de la Rutier`
sunt acuza]i de luare de [pag`.
Astfel, Gheorghi]` Ciobanu, Nicolae
Baraba[, Bogdan Ciochin`, Gabriel
D`moc, Cristinel Lohan, Constantin
Todera[cu, Liviu Andrei, Robert Andrici,
Doru Crivoi, Paul E]cu, Lucian Landea,
Dan P`ule], Felix Creng`ni[, Marian
Ciobanu, Cosmin H\ncu [i Adrian
{tef`nuc` au fost trimi[i \n judecat` de
procurorii DIICOT. Acuza]iile aduse \n
acest caz de c`tre anchetatorii ie[eni
sunt cele de luare de mit` [i complicitate
la luare de mit`. Acum, urmeaz` ca
Tribunalul Ia[i s` stabileasc` un prim
termen al procesului penal. Ulterior,
magistra]ii vor asculta ce au de spus

toate p`r]ile implicate, pentru a putea
lua o decizie \n acest caz.

De unde a izbucnit
scandalul \n care sunt
implica]i poli]i[ti de la
Rutiera ie[ean`
La sfâr[itul lui august 2020, procurorii
DNA au detonat „bomba” la Poli]ia Rutier`.
Pe 26 august 2020, anchetatorii au anun]at
c` au dispus punerea în mi[care a ac]iunii
penale [i re]inerea pentru 24 de ore a
inculpa]ilor R.N.B., agent de Poli]ie în
cadrul Biroului Rutier Ia[i, pentru luare
de mit` în form` continuat` (25 de acte
materiale), N.F.C., agent de Poli]ie din
cadrul Serviciului Permise [i Înmatricul`ri
Ia[i, pentru luare de mit` în form`
continuat` (4 acte materiale) [i dou`
infrac]iuni de trafic de influen]`, o persoan`
fizic`, director al unui restaurant din Ia[i,
pentru dare de mit` în form` continuat`
(47 de acte materiale) [i conducerea pe
drumurile publice a unui autovehicul de
c`tre o persoan` care nu are permis (3
acte materiale), precum [i o persoan`
fizic` f`r` calitate special`, pentru complicitate
la dare de mit` continuat` (16 acte
materiale).
În aceea[i cauz` s-a dispus punerea
în mi[care a ac]iunii penale [i m`sura
controlului judiciar pentru 60 de zile
fa]` de inculpa]ii C.C.L., agent de Poli]ie
din Biroul Rutier Ia[i, pentru luare de
mit` în form` continuat` (4 acte materiale)
[i V.Z., agent de Poli]ie în cadrul Biroului
Rutier Ia[i, pentru luare de mit`.

Ce au spus anchetatorii
anticorup]ie despre
acest caz
Procurorii ie[eni au precizat c`, în
perioada 22 iunie 2019 - 7 martie 2020,

în calitate de poli]ist la Biroul Rutier
Ia[i, N.R.B., în baza unei în]elegeri
tacite ce exista la nivelul Poli]iei Rutiere
Ia[i [i a conducerii unui restaurant, ar
fi cerut [i primit prin intermediari, cu
acordul directorului restaurantului,
produse alimentare de catering în valoare
de 2.650 de lei, pentru a-i proteja pe
[oferii restaurantului, în sensul de a
nu constata [i sanc]iona contraven]iile
comise de ace[tia sau eventualele
contraven]ii pe care ace[tia le-ar s`vâr[i
sau/[i pentru a aplica sanc]iuni mai
blânde.
„În perioada august - octombrie
2019, inculpatul N.F.C., agent de Poli]ie
la Serviciul Permise [i Înmatricul`ri
Ia[i, ar fi cerut [i primit, prin intermediari,
de la directorul aceluia[i restaurant,
produse alimentare [i sume de bani în
schimbul c`rora ar fi dispus confec]ionarea
[i ar fi eliberat, f`r` respectarea
procedurilor legale, a unor pl`cu]e de
înmatriculare pentru autoturisme de]inute

de restaurant, dar [i pentru a elibera
pe viitor pl`cu]e în condi]ii similare.
Totodat`, inculpatul N.F.C. ar fi cerut
[i primit de la o persoan`, în dou`
situa]ii, suma de 350 de euro [i bunuri
în valoare total` de aproximativ 1.500
de lei, promi]ându-i c` va interveni pe
lâng` examinatori din cadrul Serviciul
Permise [i Înmatricul`ri Ia[i, astfel încât
persoana s` promoveze proba practic`
a examenelor de ob]inere a permisului
auto categoria C [i, mai apoi, examenele
pentru categoria E”, au sus]inut procurorii
DNA Ia[i referitor la scandalul [p`gilor
în pizza.

Scandal izbucnit de la
produsele alimentare
de catering
Oamenii legii au mai spus c`, la
rândul s`u, directorul restaurantului, în
baza unei în]elegeri tacite existente la
nivelul Poli]iei Rutiere Ia[i [i a conducerii

restaurantului, ar fi oferit [i remis cu
titlu gratuit, personal [i prin intermediari,
în perioada 22 iunie 2019 - 9 iulie 2020,
produse alimentare de catering în valoare
de aproximativ 4.600 de lei mai multor
agen]i din cadrul Poli]iei Rutiere Ia[i
[i unor func]ionari din cadrul Serviciului
Permise [i Înmatricul`ri Vehicule Ia[i,
în scopul protej`rii [oferilor restaurantului
la constatarea unor contraven]ii rutiere
comise de ace[tia, precum [i în scopul
favoriz`rii unor persoane din cercul s`u
rela]ional la ob]inerea pl`cu]elor de
înmatriculare.
„Mai mult, directorul restaurantului
ar fi condus autoturisme f`r` permis,
în 3 situa]ii, ultimul act fiind comis în
cursul zilei de 26 august 2020, când
s-ar fi prezentat, la perchezi]iile efectuate
în cauz`, la volanul unui autoturism,
de[i nu are permis”, au ad`ugat procurorii
DNA. Totul a pornit de la ni[te intercept`ri
efectuate \n cauz` de anchetatorii ie[eni.
Ciprian NEDELCU

Emo]ii pentru Gabriel Gachi, patronul fi]uicii ReporterIS,
dup\ ce a fost prins b\ut la volan. A[teapt\ cu `nfrigurare rezultatele
buletinului de analiz\ de la IML! Individul are [i alte probleme `n Justi]ie!
|n urm` cu dou` seri,
„deontologul” Gabriel Gachi a fost
prins b`ut la volan. Poli]i[tii l-au
oprit pe bulevardul Anastasie
Panu, din centrul Ia[ului, apoi l-au
dus la sediul Institutului de
Medicin` Legal`, pentru
prelevarea de probe biologice de
sânge, \n vederea stabilirii cu
exactitate a alcoolemiei.
Rezultatele sunt a[teptate de la
IML Ia[i
Poli]i[tii ie[eni au deschis un dosar penal pe
numele „deontologului” Gabriel Gachi [i fac
verific`ri pentru a stabili ce s-a \ntâmplat \n seara
zilei de 15 aprilie. „Pe data de 15 aprilie 2021,
poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i au prins
un b`rbat de 47 de ani, în timp ce conducea un
autoturism, pe raza municipiului Ia[i, fiind sub
influen]a alcoolului. |n urma test`rii sale cu aparatul

alcooltest a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la o unitate
medical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice
de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauz` a fost întocmit un dosar penal sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea unui vehicul
sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e.
Cercet`rile continu`”, au precizat ieri reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. |n
plus, pe tot parcursul ac]iunii, Gabriel Gachi i-a
sfidat pe oamenii legii [i nu a purtat masca de
protec]ie, a[a cum cere legisla]ia \n vigoare. Acum,
oamenii legii a[teapt` rezultatele de la IML Ia[i,
pentru a continua cercet`rile \n func]ie de alcoolemia
pe care Gachi o avea \n sânge.

Alte probleme \n Justi]ie pe
care le are proprietarul fi]uicii
online ReporterIS

Gabriel Gachi [i firmele \n care acesta este
implicat au fost chema]i \n judecat` \n nenum`rate
rânduri, de diverse persoane. Potrivit informa]iilor
disponibile la instan]e, procesele care \l privesc
pe Gabriel Gachi \ncep de acum aproximativ 56 ani. |n multe dintre aceste litigii, proprietarul
fi]uicii online ReporterIS a fost chemat \n judecat`
al`turi de firma Alcalin Ia[i 2G SRL. Printre cei
care l-au chemat la bar` pe Gachi se reg`sesc
func]ionari publici din administra]ia local`, politicieni,
simpli ie[eni sau [efi de institu]ii publice. Mai
mult, individul a fost ac]ionat \n judecat` chiar
de c`tre primarul municipiului Ia[i, Mihai Chirica,
sau city-managerul Gabriel Harabagiu. |n general,
Gabriel Gachi a fost ac]ionat \n judecat` din cauza
articolelor care au ap`rut \n publica]ie, iar reclaman]ii
au cerut diverse desp`gubiri de la acesta. Recent,
„deontologul” Gachi a pierdut un proces cu
investitorul imobiliar Daniel Cristinel Niculi]`.
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„Instan]a admite în parte cererea formulat` de
reclamantul Daniel Cristinel Niculi]` în contradictoriu
cu pârâ]ii Alcalin Ia[i 2G SRL, Gabriel Dumitru
Gachi [i Cezar Moraru. Oblig` pârâ]ii s` \i
pl`teasc` reclamantului, în solidar, suma de 10.000
de lei, cu titlu de daune morale. Oblig` pârâ]ii
s` publice, o dat` pe s`pt`mân`, timp de o lun`,
pe prima pagin` a publica]iei online ReporterIS,
un comunicat prin care î[i cer scuze pentru
denigrarea reclamantului, precum [i s` înceteze
publicarea de articole def`im`toare la adresa
acestuia. Obliga pârâ]ii s` \i pl`teasc` reclamantului,
în solidar, suma de 3.140 de lei, suma compus`
din 3.000 de lei - onorariu de avocat - [i 140 de
lei, tax` judiciar` de timbru”, au precizat atunci
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i. |n total,
Gabriel Gachi a fost implicat \n peste 30 de
procese pân` \n acest moment.
Sorin PAVELESCU

PUBLICITATE

Sâmb`t`, 17 aprilie

10

MIC A PUB LIC ITATE
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
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.
CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
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.

nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

SERVICII

King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
|NCHIRIERI
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
Concesionez pe 10 ani,
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
Profesional cu tehnologie de
central`, frigider, aragaz, ma[in`
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
noi moderne, parter. Actele prin
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
notariat. Telefon: 0729921577.
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

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

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
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

11

PUBLICITATE

Sâmb`t`, 17 aprilie

MIC A PUB LIC ITATE
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 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.

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.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial` angajeaz`
sudor(OL)< muncitor necalificat.
Rela]ii suplimentare la telefon:
0232/230113, 0744614180.

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.

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.

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.

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).

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.

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.

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
\n fa]` cu magazinul Carrefour Felicia), angajeaz` persoane cu
experien]` [i pensionari la limita
de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
CONDUCåTOR AUTO
PENTRU AUTOCAMION;
MECANIC DESERVENT
REPARTIZATOR ASFALT;
MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.

Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
SC angajeaz` inginer service
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
cu/f`r` experien]`, permis
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
Administrator sistem
documentar, studii superioare,
experien]` 1 an, limba engleza,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Rela]ii la: 0332/880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.
Agent servicii clien]i, studii
superioare, limba
german`/spaniola/franceza/italian
` avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Agent vânz`ri, studii medii,
cuno[tin]e bune de operare PC
(mc office excel, internet), limba
englez`, abilit`]i comunicare,
AQUATOR SRL. Rela]ii la:
0232/261600:office@aquatoriasi.
ro.
Analist, studii
superioare,experien]` 1 an, limba
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist financiar, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist informa]ii, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Analist servicii client, studii
superioare, experien]` 1 an,
limba francez`, german`,
englez` avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.

Agent de securitate, studii medii,
f`r` experien]` precizat`, GIP
EST SRL. Rela]ii la:
0232.278177; office@gipest.ro.

Arhivist, studii superioare/curs
calificare arhivist/cuno[tin]e
operare PC/ englez` nivel mediu,
SPIN GROUP & HR SRL. Rela]ii
la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.

Agent de securitate, 8 clase, f`r`
experien]` precizat`, NORD EST
SECURITY FORCE SRL. Rela]ii
la: 0232.228881;
office@securityforce.ro.

Asistent manager, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la:
negrestidomighian@gmail.com.

Agent de turism, studii
superioare \n domeniu/cunostin]e
operare PC/limba englez`,
EUROPA TRADE SRL. Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com.

Asistent rela]ii publice [i
comunicare, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, ALMAVIVA
SERVICES SRL. Rela]ii la:
0332.880108;
administratieiasi@almavivaservice
s.eu.

Agent de vânz`ri,studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL.
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Agent de vânz`ri, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
INTERFOOD PROCESSING SRL.
Rela]ii la: 0751888511,
dan@mado.ro.
Agent dezinfec]ie, deratizare,
dezinsec]ie, studii liceale
agricole, f`r` experien]`
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL. Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com.
Agent servicii clien]i, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
ALMAVIVA SERVICES SRL.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Confec]ioner, f`r` studii [i
experien]` precizate, BELUM
DAN SRL. Rela]ii la:
0742973815.
Confec]ioner, [coala
profesional`, f`r` experien]`
precizat`, CRISTIAN ABC SRL.
Rela]ii la: 0232.217037;
office@cristianabc.ro.
Confec]ioner ansamblor articole
din textile,8 clase, experien]` 3
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Confec]ioner asamblor articole
din textile, f`r` studii [i
experien]` precizate, posturile
sunt pentru Pa[cani, STEFI TEX
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SRL. Rela]ii la: 0740202877;
stefitex@textilholding.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate [i pentru persoane cu
dizabilit`]i de auz [i vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, f`r` studii [i experien]`
precizate, Delivery distribu]ie, s`
de]in` biciclet` sau ma[in`, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL. Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro.
Curier, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, WIREBIT
CENTA SRL. Rela]ii la:
0790213461;
lupu_tiberiu@yahoo.com.
Designer pagini web, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
UTILDECO GROUP SRL. Rela]ii
la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Director economic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL.
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
Dulgher, f`r` studii [i experien]`
precizate, IASIDOR CONSTRUCT
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Electrician, [coal` profesional`/
curs calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Electrician, scoal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Electromecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Femeie de serviciu, scoal`
general`,f`r` experien]`
precizat`, ASOCIATIA DE
PROPRIETARI 339 TR.I SI II.
Rela]ii la: 0767133884.
Femeie de serviciu. studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Fierar betonist, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Fochist clasa A, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Frezor, studii medii,f`r`
experien]` precizat`, EXQUISITE
SRL. Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro.
Frezor, f`r` studii [i experien]`

min.3 ani, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Frezor universal, studii medii,
experien]` 5 ani, SC CHAMBON
SRL. Rela]ii la: 0332/418701;
0332/418702; infochambon.ro.
Geograf, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inc`rc`tor desc`rc`tor, f`r`
studii [i experien]` precizate,
IRAL TRADING SRL. Rela]ii la:
0723536827;
moldova_general@yahoo.com.
Inginer cai ferate drumuri [i
poduri,studii superioare f`r`
experien]` precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer construc]ii CCIA, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer construc]ii hidrotehnice,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer ecolog, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.

Rela]ii la: 0753749945;
codrin.dascalu@gmail.com.
Inspector/Referent resurse
umane, studii medii/superioare,
operare PC, limba englez` nivel
C2, SPIN GROUP&HR SRL.
Rela]ii la: 0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
Instalator, scoal`
profesionala/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Kinetoterapeut, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice,
[coal` profesional`/ curs
calificat, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; 0744275627;
service@das-instalatii.ro.
L`c`tu[ confec]ii metalice, studii
medii,calificare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL. Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii,
f`r` experien]` precizat`,
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro.

Inginer energetician, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.

Inginer geodez, studii superioare,
f`r` experien]` precizat`,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA. Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232.230637; 0232.262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer instala]ii pentru
construc]ii, studii superioare, f`r`
experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Inginer mecanic, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.

L`c`tu[ mecanic, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
L`c`tu[ mecanic, studii medii,
experien]` 2 ani, VELROM SRL.
Rela]ii la: 0756059677;
ionela.paunet@velrom.ro.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, FLAMARION SRL.
Rela]ii la: 0744540663;
flamarion_iasi@yahoo.com.
Leg`tor manual, studii medii,
calificare, TYALY SRL. Rela]ii la:
0744540663;
adi_bvtyaly@yahoo.com.
Lucr`tor comercial,studii liceale,
experien]`, ELECTRIC POWER
SRL. Rela]ii la: 0749437109;
eugen.chicet@electricpower.com
.ro.

office, word, excel, experien]`,
FRAROM INTERNA}IONAL EST
SRL. Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Macaragiu pentru macarale,
[coala profesional` atestat
ISCIR, f`r` experien]` precizat`,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Manager, studii superioare,
experien]` 5 ani, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii
la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manager proiect, studii
superioare, experien]` 1 an,limba
german`, limba engleza avansat,
HCL TEHNOLOGIES ROMANIA
SRL. Rela]ii la:0749198732;
rodica.bradatan@hcl.com.
Manipulant marf`, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, ELECTRO B.P SRL.
Rela]ii la: 0756813198;
maticbp@gmail.com.
Manipulant marf`, studii
medii,f`r` experien]` precizat`,
M&D RETAIL IASI SRL. Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro.
Mecanic utilaj, f`r` studii [i
experien]` precizate, RANCON
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitor necalificat, 8-10 clase.
f`r` experien]` precizat`, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232.230637;
0232.262800; office@dasinstalatii.ro.
Muncitor necalificat, [coala
general`, f`r` experien]`
precizat`, EHS-PREVENTION
SRL. Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizate, IASIDOR
CONSTRUCT SRL. Rela]ii la:
0757029849;
iasidor_construct@yahoo.com.
Muncitor necalificat, f`r` studii [i
experien]` precizat`, PIUTIM
EDYL SRL. Rela]ii la:
0747222678;
timoteipiu@yahoo.it.
Muncitor necalificat
turnatorie,f`r` studii [i experien]`
precizat`, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Muncitori necalifica]i \n gr`din`rit
[i horticultur`, studii medii, f`r`
experien]` precizat`, HVIN
CHIONE GROUP SRL. Rela]ii la:
077028359.

Navigator de pacien]i, studii
superioare/vechime \n domeniu 5
ani/cuno[tin]e operare PC/
Engleza nivel mediu, SPIN
GROUP&HR SRL. Rela]ii la:
Ingrijitor cl`diri, scoala general`,
Lucr`tor gestionar, studii liceale,
0746295847;
experien]` 1 an, CONFDAS SRL.
cuno[tin]e gestiune, operare PC,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

spinjobs@spingrouphr.ro.
Operator fabricarea [i
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, f`r` experien]`
precizat`, limba englez`, FIX
SERVICE GSM EST. Rela]ii la:
0758213812; contact@fixservice.ro.
Operator introducere [i validare
date, studii medii, cuno[tin]e
Adobe, Photoshop sau Corel
Draw, utilizare platform`
Magento, FRAROM
INTERNATIONAL EST S.R.L..
Rela]ii la: 0332/407853;
cris@frarom.com.
Operator introducere [i validare
date, studii superioare,
experien]` 1 an, limba englez`
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL. Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Operator la ma[ini unelte cu
comand` numeric`, f`r` studii [i
experien]` precizate, ALBARES
LEATHER SRL. Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
.
Operator mase plastice, studii
medii; cu experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro.
Otelar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Proiectant arhitect, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer construc]ii,
studii superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Proiectant inginer instala]ii, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Psiholog, studii superioare,
experien]` 2 ani, FUNDA}IA
ALATURI DE VOI ROMANIA.
Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
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Psiholog, studii superioare \n
psihologie/ cuno[tin]e operare
PC/ englez` nivel mediu, SPIN
GROUP & HR SRL. Rela]ii la:
0746295847;
spinjobs@spingrouphr.ro.
Recep]ioner de hotel, studii
medii, f`r` experien]` precizat`,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL. Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro.
{ofer autocamioane mare tonaj,
permis categ.BE-CE- DE,
certificat transport rutier, DAS
SERVICE SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
0744275627; service@dasinstalatii.ro.
Sofer automacaragiu, studii
medii, calificare, f`r` experien]`
precizat`, certificat transport
rutier, permis categ.BE-CE-DE,
DAS SRL. Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro.
Sp`nuitor, 8 clase, experien]` 5
ani, MAXWRLL TEXTILES SRL.
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com.
Specialist \mbun`t`]ire produse,
studii superioare, experien]` 1
an, limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL.
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com.
Specialist în domeniul proiect`rii
asistate pe calculator, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA. Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com.
Specialist \n rela]ii de munc`,
studii superioare, experien]` 5-10
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA. Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturidevoi.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizat`, INTERFOOD
PROCESSING SRL. Rela]ii la:
0751888511, dan@mado.ro.
Specialist marketing, studii
superioare, f`r` experien]`
precizata, UTILDECO GROUP
SRL. Rela]ii la: 0232/275568;
resurse.umane@utildeco.ro.
Stivuitorist, studii medii; cu
experien]` min.3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA. Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853;
office@greenfiber.ro.
Strungar, [coal`
profesional`/curs calificare, f`r`
experien]` precizat`, DAS SRL.
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro.
Strungar, f`r` studii [i experien]`
precizate, RANCON SRL. Rela]ii
la: 0232/231222;
rancon93@yahoo.com.
Strungar universal, studii medii,

experien]` 5 ani, AGROGIMA
DANIM SRL. Rela]ii la:
0752120588;
agrogima.danim@gmail.com.

experien]` precizat`, DREI FOR
US SRL. Rela]ii la: 0746948901.

vânzare (euro): 802,80; Pre]
evaluare (euro): 892; Nr.Crt.11;
Denumire: Rezervor POLSTIF 60
Zidar, f`r` studii [i experien]`
MC (glicerina); Pre] vânzare
precizate, IASIDOR CONSTRUCT (euro): 802,80; Pre] evaluare
Strungar universal, studii medii,
SRL. Rela]ii la: 0757029849;
(euro): 892; Nr.Crt.12; Denumire:
f`r` experien]` precizat`,
iasidor_construct@yahoo.com.
Rezervor POLSTIF 60 MC (ulei);
EXQUISITE SRL. Rela]ii la:
Pre] vânzare (euro): 802,80; Pre]
0232/247751;
evaluare (euro): 892; Nr.Crt.13;
office@exguisite.ro.
MEDIU
Denumire: Rezervor stocare 30
mc; Pre] vânzare (euro): 976,50;
Sudor, [coal` profesional`/curs
Dascalescu Serban Catalin [i
Pre] evaluare (euro): 1.085;
calificare, f`r` experien]`
Andronic Ruxandra Ioana titulari
Nr.Crt.14; Denumire: Rezervor
precizat` DAS SERVICE SRL.
ai P.U.Z. [i R.L.U. pentru
stocare
30 mc; Pre] vânzare
Rela]ii la:0232/230637;
trecerea terenului \n intravilan,
(euro): 976,50; Pre] evaluare
0232/262800; 0744275627;
amplasat \n Com. Birnova, nr.
(euro):
1.085;
Nr.Crt.15;
service@das-instalatii.ro.
cadasatral 70865, jude]ul Ia[i,
Denumire: Rezervor stocare 30
anun]` publicul interesat asupra
Sudor, studii medii, curs
mc; Pre] vânzare (euro): 976,50;
depunerii solicit`rii de ob]inere a
Pre] evaluare (euro): 1.085;
calificare, f`r` experien]`
avizului de mediu. Prima versiune Nr.Crt.16; Denumire: Rezervor
precizat`, DAS SRL. Rela]ii la:
a proiectului de plan/program
stocare 30 mc; Pre] vânzare
0232.230637; 0232.262800;
propus poate fi consultat` la
(euro): 976,50; Pre] evaluare
office@das-instalatii.ro.
sediul APM Ia[i – Calea
(euro): 1.085; Nr.Crt.17;
Sudor, studii medi; cu experien]`
Chi[in`ului nr. 43, \n zilele de
Denumire: Electropompã DL 8
min. 3 ani, GREENFIBER
luni-joi (orele 8:00 – 16.30 ) [i
B3; Pre] vânzare (euro): 494,10 ;
INTERNATIONAL SA. Rela]ii la:
vineri (orele 8:00 – 14.00 ).
Pre] evaluare (euro): 549 ;
0332/411852; 0332/411853;
Observa]iile publicului se primesc Nr.Crt.18; Denumire: SNEC
0735606866;
la sediul APM Ia[i – Calea
100*5000 cu motor [i trepied
office@greenfiber.ro.
Chi[in`ului nr. 43, \n termen de
reglare înãl]ime; Pre] vânzare
15 zile calendaristice de la
(euro): 441,90; Pre] evaluare
T`ietor accesorii confec]ii, 8
publicarea anun]ului.
(euro): 491; Nr.Crt.19; Denumire:
clase, experien]` 5 ani,
Sta]ie de curã]are semin]e de
MAXWRLL TEXTILES SRL. Rela]ii
floarea
soarelui (selector pt linie
la: 0771623993;
ulei); Pre] vânzare (euro):
LICITA}II
gabi.grecu@yahoo.com.
17.068,50; Pre] evaluare
(euro):18.965; Nr.Crt.20;
Tâmplar, scoal` profesional`/
Subscrisa MOLDROM
Denumire: Cântar special TIP
curs calificare, f`r` experien]`
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
BS-800; Pre] vânzare (euro):
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
295,20; Pre] evaluare (euro):
Rela]ii la: 0232/230637;
UJCM, mezanin, Complex Tg.
328; Nr.Crt.21; Denumire: Boiler
0232/262800; 0744275627;
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
electric; Pre] vânzare (euro):
service@das-instalatii.ro.
lichidator judiciar al debitorului
158,40; Pre] evaluare (euro):
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
Tâmplar universal, studii medii,
176; Total 85.924,80 euro (fãrã
desemnat prin sentin]ei civile nr.
experien]` 1 an, DIANA MINI
TVA) reprezentând 90% din
603/23.04.2019, anun]`, în
SRL. Rela]ii la: 0751101272.
pre]ul total de 95.472 euro (fãrã
conformitate cu prevederile Legii
TVA) stabilit prin raportul de
85/2014,
scoaterea
la
vânzare
Tâmplar universal, f`r` studii [i
evaluare. Licita]iile vor avea loc la
prin licita]ie public` a activului
experien]` precizat`, N.S.B.
sediul lichidatorului judiciar din
apar]inând debitoarei S.C. CO
WOOD SPECIAL DESIGN SRL.
Iasi, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
Rela]ii la: 0720686642;
UJCM, mezanin, Complex Tg.
în intravilanul satului O]eleni,
nsb.office@gmail.com.
Cucului, jud.Ia[i în datele de
comuna O]eleni, jud.Ia[i:
Tehnician constructor, studii
27.04.2021, 04.05.2021,
Nr.Crt.1; Denumire: Tablou
11.05.2021, 18.05.2021,
tehnice, f`r` experien]`
electric pentru automatizare
25.05.2021, 08.06.2021,
precizate, DAS SRL. Rela]ii la:
instala]ie; Pre] vânzare
15.06.2021, 22.06.2021,
0232.230637; 0232.262800;
(euro):1.500,30; Pre] evaluare
29.06.2021 [i 06.07.2021, ora
office@das-instalatii.ro.
(euro): 1.667; Nr.Crt.2;
15°°. Documenta]ia care
Denumire: Presã pentru extras
Tehnician electrician, f`r` studii [i
cuprinde regulamentul de
ulei din floarea
experien]` precizate, RANCON
vânzare,
lista cu bunurile [i
soarelui<decojitor<filtru ulei; Pre]
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
descrierea acestora poate fi
vânzare (euro): 745,20; Pre]
rancon93@yahoo.com.
consultat` la sediul lichidatorului.
evaluare (euro): 828; Nr.Crt.3;
To]i cei care pretind vreun drept
Denumire: Cazan 50 KW <
Tehnician proiectant \n
asupra bunurilor mobile vor
construc]ii, studii superioare, f`r` accesorii ; Pre] vânzare (euro):
anun]a în scris lichidatorul
1.093,50; Pre] evaluare (euro):
experien]` precizat`, ARCADIS
judiciar
cu cel pu]in o zi înaintea
1.215;
Nr.Crt.4;
Denumire:
Filtru
EXCELLENCE CENTER
datei fixate pentru [edin]a de
ulei 1000 KG/H < SNEC; Pre]
ROMANIA SA. Rela]ii la:
licita]ie.Condi]ii: Achitarea taxei
vânzare (euro): 4.099,50; Pre]
0232/232483;
de participare în valoare de
evaluare (euro): 4.555; Nr.Crt.5;
veronica.lefter@arcadis.com.
1.000 lei [i a garan]iei de
Denumire: Instala]ie BIODIESEL;
Tinichigiu, [coala profesional`/
participare în valoare de 10 %
Pre] vânzare (euro): 43.325,10;
din pre]ul de începere a licita]iei
curs calificare, f`r` experien]`
Pre] evaluare (euro): 48.139;
precizat`, DAS SERVICE SRL.
Nr.Crt.6; Denumire: Presã ulei 10 pentru bunul care inten]ioneaz`
s` îl cumpere în contul debitoarei
Rela]ii la: 0232/230637;
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
S.C. CO PROD SOR S.R.L
0232/262800; 0744275627;
2.597,40;
deschis la Raiffeisen Bank –
service@das-instalatii.ro.
Pre] evaluare (euro): 2.886;
RO85 RZBR 0000 0600 1875
Tinichigiu carosier, studii medii,
Nr.Crt.7; Denumire: Presã ulei 10 1097, copii dup` actele
f`r` experien]` precizat`,
tone/zi; Pre] vânzare (euro):
societ`]ii, împuternicire scris`
COMPLETE AUTO PAINT SRL.
2.597,40; Pre] evaluare (euro):
pentru persoana care reprezint`
Rela]ii la: 0742870038;
2.886; Nr.Crt.8; Denumire: Presã
societatea, iar pentru pesoanele
simionescu11alexandru@gmail.c
ulei 10 tone/zi; Pre] vânzare
fizice: actul de identitate [i o
om.
(euro): 2.597,40; Pre] evaluare
copie dup` acesta. Documentele
(euro): 2.886; Nr.Crt.9;
care atest` îndeplinirea condi]iilor
Turnator formator, f`r` studii [i
Denumire: Presã ulei 10 tone/zi;
de participare la licita]ie vor fi
experien]` precizate, RANCON
Pre] vânzare (euro): 2.597,40;
depuse la sediul lichidatorului cu
SRL. Rela]ii la: 0232/231222;
Pre] evaluare (euro): 2.886;
cel putin 24 ore înainte de data
rancon93@yahoo.com.
Nr.Crt.10; Denumire: Rezervor
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.
Vânz`tor, studii medii,f`r`
POLSTIF 60 MC (biodiesel); Pre]
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. CO PROD SOR S.R.L,
desemnat prin sentin]ei civile nr.
603/23.04.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C. CO
PROD SOR S.R.L, bunuri situate
în intravilanul satului O]eleni,
comuna O]eleni, jud.Ia[i [i care
se vând în bloc: Nr. Crt:1;
Denumire: clãdire tip halã din
cadre de beton [i zidãrie
portantã [i construc]ii speciale
(cãmin de apã, împrejmuire,
platformã auto [i bazin vidanjabilfosã); Suprafa]a imobilului:
Sc>416,45mp [i Sd>561,74 mp;
Pre] vânzare (euro):135.989,10;
Pre] evaluare (euro):151.099; Nr.
Crt:2; Denumire: separator
grãsimi; Suprafa]a imobilului: -;
Pre] vânzare (euro):1.550,70;
Pre] evaluare (euro): 1.723; Nr.
Crt:3; Denumire: platformã
rezervor ; Suprafa]a imobilului:
28mp; Pre] vânzare (euro):
1.240,20; Pre] evaluare (euro):
1.378; Nr. Crt:4; Denumire:
platformã rezervor; Suprafa]a
imobilului: 169mp; Pre] vânzare
(euro): 7.487,10; Pre] evaluare
(euro): 8.319; Nr. Crt:5;
Denumire: rampã de încãrcare;
Suprafa]a imobilului: Su>
113,5mp; Pre] vânzare (euro):
5.368,50; Pre] evaluare (euro):
5.965; Nr. Crt:6; Denumire:
buncãr materii prime; Suprafa]a
imobilului: adâncime de cca
0.9m; Pre] vânzare
(euro):1.476,90;Pre] evaluare
(euro):1.641; Nr. Crt:7;
Denumire: terenul cur]i
construc]ii ; Suprafa]a imobilului:
5.304mp; Pre] vânzare (euro):
19.775,70; Pre] evaluare (euro):
21.973; Total 172.888,20 euro
(fãrã TVA) reprezentând 90% din
pre]ul total de 192.098 euro (fãrã
TVA) stabilit prin raportul de
evaluare. Licita]iile vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Iasi, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i în datele de
27.04.2021, 04.05.2021,
11.05.2021, 18.05.2021,
25.05.2021, 08.06.2021,
15.06.2021, 22.06.2021,
29.06.2021 [i 06.07.2021, ora
14°°. Documenta]ia care
cuprinde regulamentul de
vânzare, lista cu bunurile [i
descrierea acestora poate fi
consultat` la sediul lichidatorului.
To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile vor
anun]a în scris lichidatorul
judiciar cu cel pu]in o zi înaintea
datei fixate pentru [edin]a de
licita]ie. Condi]ii: Achitarea taxei
de participare în valoare de
2.000 lei [i a garan]iei de
participare în valoare de 10 %
din pre]ul de începere a licita]iei
pentru bunul care inten]ioneaz`
s` îl cumpere în contul debitoarei
S.C. CO PROD SOR S.R.L
deschis la Raiffeisen Bank –
RO85 RZBR 0000 0600 1875
1097, copii dup` actele
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societ`]ii, împuternicire scris`
pentru persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel pu]in 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.
Subscrisa MOLDROM
INSOLVENCY IPURL cu sediul în
Ia[i, strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.
Cucului, jud.Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului
S.C. TELEBIT PROD S.R.L,
desemnat prin încheierea
nr.78/01.10.2019, anun]`, în
conformitate cu prevederile Legii
85/2014, scoaterea la vânzare
prin licita]ie public` a activului
apar]inând debitoarei S.C.
TELEBIT PROD S.R.L: Nr.Crt:1;
Denumire: Analizor spectral
TEKTRONIC 494; Pre] vânzare
(lei): 720; Pre] evaluare (lei): 800;
Nr.Crt:2; Denumire: S01Investiga]ie criticã privind solu]iile
constructive [i func]ionale
posibile pentru modulul
electronic de conversiereconversie a informa]iilor utile la
schimbarea modalitã]i de
transmitere a acestora; Pre]
vânzare (lei): 9.450; Pre] evaluare
(lei):10.500; Nr.Crt:3; Denumire:
S02- Studiul reconversiei optime

de date [i analiza solu]iilor pentru
interfa]a între sistemul optoelectronic de recep]ie [i
magistrala de transport cablu;
Pre] vânzare (lei): 7.200; Pre]
evaluare (lei): 8.000; Nr.Crt:4;
Denumire: S03 – Solu]ii
constructive [i func]ionale
posibile pentru monturile de
fixare, reglare [i focalizare a
sistemului optic bidirectional
laser-fotodiodã; Pre] vânzare (lei):
3.600; Pre] evaluare (lei):4.000 ;
Nr.Crt:5; Denumire: S04 - Solu]ii
constructive [i func]ionale
posibile pentru electronica de
comandã a deplasãrii pe cele
douã direc]ii; Pre] vânzare (lei):
25.200; Pre] evaluare (lei):
28.000; Nr.Crt:6; Denumire: S05Solu]ii constructive [i func]ionale
posibile pentru microsistemul de
control automat a pozi]iei
spotului; Pre] vânzare (lei):
22.050; Pre] evaluare (lei):
24.500; Nr.Crt:7; Denumire: S07Proiectarea interfe]ei între
sistemele opto-electronice de
recep]ie [i magistrala de
transport pe cablu; Pre] vânzare
(lei): 3.600; Pre] evaluare (lei):
4.000; Nr.Crt:8; Denumire: S08
– Proiectarea [i realizarea
blocurilor optoelectronice de
emisie –recep]ie; Pre] vânzare
(lei): 3.600; Pre] evaluare (lei):
4.000; Nr.Crt:9; Denumire: S09 –
Verificarea imunita]ii sistemului la
perturba]ii atmosferice [i
compatibilitã]ii acestuia cu

re]elele publice de comunica]ii;
Pre] vânzare (lei): 55.350 Pre]
evaluare (lei): 61.500; Nr.Crt:10;
Denumire: S10 - Studiu [i
rezultate ob]inute referitor la
folosirea unui fascicol laser cu
dimensiunea sec]iunii transversal
mãritã în scopul cre[terii
imunitã]ii la perturba]iile de
propagare; Pre] vânzare (lei):
35.550; Pre] evaluare (lei):
39.500; Nr.Crt:11; Denumire:
S11 – Proiectarea [i realizarea
servosistemului de autoaliniere;
Pre] vânzare (lei): 19.350; Pre]
evaluare (lei): 21.500; Nr.Crt:12;
Denumire: S12 – Definitivarea
schemelor constructive [i
func]ionale optime ale sistemului
integrat de comunica]ii; Pre]
vânzare (lei): 3.510; Pre] evaluare
(lei): 3.900; Nr.Crt:13; Denumire:
S13 – Determinarea imunitã]ii
sistemului la deplas`ri lente ale
punctelor de emisie [i recep]ie,
în condi]ii de vibra]ii [i stabilirea
corec]iilor necesare; Pre] vânzare
(lei): 3.510; Pre] evaluare (lei):
3.900; Nr.Crt:14; Denumire: S14
- Proiect infolaser – remiza; Pre]
vânzare (lei): 3.402.000; Pre]
evaluare (lei): 3.780.000; Total
3.594.690 lei (fãrã TVA)
reprezentând 90% din pre]ul total
de 3.994.100 lei (fãrã TVA)
stabilit prin raportul de evaluare.
Licita]iile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
strada S`r`riei, nr. 6, bloc
UJCM, mezanin, Complex Tg.

Cucului, jud.Ia[i în datele de
27.04.2021, 04.05.2021,
11.05.2021, 18.05.2021 [i
25.05.2021, ora 13°°.
Documenta]ia care cuprinde
regulamentul de vânzare, lista cu
bunurile [i descrierea acestora
poate fi consultat` la sediul
lichidatorului. To]i cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile vor anun]a în
scris lichidatorul judiciar cu cel
pu]in o zi înaintea datei fixate
pentru [edin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare în valoare de 200 lei
pentru bunul de la poz.1 [i 2.000
lei pentru bunurile de la poz.2-14
[i a garan]iei de participare în
valoare de 10 % din pre]ul de
începere a licita]iei pentru bunul
care inten]ioneaz` s` îl cumpere
în contul debitoarei S.C. TELEBIT
PROD S.R.L deschis la Banca
Româneascã – RO40 BRMA
0240 0248 1140 0000, copii
dup` actele societ`]ii,
împuternicire scris` pentru
persoana care reprezint`
societatea, iar pentru pesoanele
fizice: actul de identitate [i o
copie dup` acesta. Documentele
care atest` îndeplinirea condi]iilor
de participare la licita]ie vor fi
depuse la sediul lichidatorului cu
cel putin 24 ore înainte de data
licita]iei. Rela]ii suplimentare la
telefon 0744692986.

CONCURSURI
Liceul Tehnologic “Petru Poni” cu
sediul în Ia[i, b-dul Socola
nr.110, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 286/2011,
reactualizat`, organizeaz`
concurs pentru ocuparea func]iei
contractuale vacante de îngrijitor,
pe perioada nedeterminat`.
Condi]ii generale: conform
prevederilor H.G. nr. 286/2011,
reactualizat`. Condi]ii specifice
de participare: absolvent 8 clase.
Data, ora [i locul concursului:
13.05.2021, corp A, ora 12:00
(proba scris`), 14.05.2021 ora
12:00 (interviul). Dosarele de
înscriere se depun la sediul
institu]iei, corp A, pân` pe
07.05.2021 ora 14:00. Date
contact: tel 0232/ 431 986, fax
0332 409 813.

CONDOLEAN}E

U

Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi” Ia[i, î[i
ia la revedere de la unul
dintre mai[trii instructori
remarcabili care le-a \nsuflat
elevilor dragostea pentru {coala
de arte [i meserii, Iura[cu
Neculai. Ne vom aminti mereu cu
respect de erudi]ia domniei sale.
Dumnezeu s`-l odihneasc` \n
pace!

Cinefilii din Ia[i vor putea merge, din
nou, la Cinema Ateneu! Vor fi difuzate
noi filme de calitate pe placul tuturor
Filmele bune se întorc la Cinema Ateneu Ia[i! Cinefilii vor putea
viziona noi filme de calitate, pe placul tuturor. Biletele pot fi
achizi]ionate de pe www.cinemaiasi.ro sau de la casieria
Ateneului Na]ional din Ia[i. Sala Mare „Radu Beligan” a
Ateneului va fi redeschis` la o capacitate de 30 la sut` [i cu
respectarea m`surilor [i a regulilor impuse de autorit`]i
Cinefilii din Ia[i vor putea merge, din nou,
la Cinema Ateneu, unde vor fi difuzate noi filme
de calitate pe placul tuturor. S`pt`mâna viitoare,
luni, miercuri [i vineri (19, 21 [i 23 aprilie 2021),
de la 17:30 [i 19:30, iubitorii de film sunt a[tepta]i
la patru premiere. Iar la final de s`pt`mâna, de
la ora 14:00, pentru cei mici ruleaz` dou` produc]ii
cu personaje mult îndr`gite [i pove[ti unice. În
filmul „The Wedding Year/Anul nun]ilor”, rela]ia
unei tinere cu fobie fa]` de angajamente este
pus` la încercare atunci când ea [i noul ei iubit
trebuie s` mearg` la nu mai pu]in de [apte nun]i
în acela[i an.

Premiera filmului francez
„Chemarea Vene]iei/Venise
n’est pas en Italie”,
în regia lui Ivan Calbérac,
la Cinema Ateneu Ia[i
Tot s`pt`mâna viitoare, va avea loc premiera
filmului francez „Chemarea Vene]iei/Venise n’est
pas en Italie”, în regia lui Ivan Calbérac. Filmul
spune povestea unei prime iubiri, miraculoas` [i
fragil`, a c`l`toriilor ini]iatice [i incredibile, în

care via]a o ia de multe ori pe c`r`ri neb`nuite,
dar la finalul c`rora Vene]ia este surprins` întrun mod aparte. „Blackbird/Cu inima împ`cat`”
ne arat` o femeie diagnosticat` cu o boal` în
faza terminal`, care î[i strânge familia în jurul
ei pentru un ultim weekend de r`mas bun, înainte
ca ea s` moar`. Produc]ia este un remake al
filmului danez din 2014 - „Silent Heart”. „Undine”,
cel mai nou film al regizorului german Christian
Petzold, este un basm romantic modern cu
elemente supranaturale, care o are în rolul
principal pe Paula Beer, câ[tigatoare a premiului
pentru „Cea mai bun` actri]`” la Premiile Academiei
Europene de Film [i la Berlinale 2020 pentru
acest rol. Filmul a mai câ[tigat [i Premiul
FIPRESCI la acela[i festival.

Care este programul complet
dup` care vor putea fi
fizionate filmele de la
Cinema Ateneu Ia[i
„Patrula c`]elu[ilor” [i „Lassie se întoarce
acas`” sunt filmele selectate pentru copii, prilej
cu care o s` înve]e despre adev`rata prietenie,

în dou` produc]ii unde prietenii patrupezi vor
interpreta rolurile principale. Biletele pot fi
achizi]ionate de pe www.cinemaiasi.ro sau de la
casieria Ateneului Na]ional din Ia[i. Sala Mare
„Radu Beligan” a Ateneului va fi redeschis` la
o capacitate de 30 la sut` [i cu respectarea
m`surilor [i a regulilor impuse de autorit`]i.
Filmele vor putea fi vizionate conform programului,
astfel: 19 aprilie 2021, ora 17:30 - „Undine” (regia Christian Petzold) - avanpremier`, acordul
p`rin]ilor (AP) 12 ani,
ora 19:30 - „Anul nun]ilor - The Wedding
Year” - (regia Robert Luketic) - premier`, AP
12. Pe 21 aprilie 2021, ora 17:30 - „Chemarea
Vene]iei - Venise n’est pas en Italie” – (regia

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

Ivan Calbérac) - premier`, AP 12. De la ora
19:30 - „Undine” - (regia Christian Petzold) avanpremier`, AP 12. Pe 23 aprilie 2021, ora
17:30, ruleaz` tot pelicula „Undine” - (regia
Christian Petzold) - avanpremier`, AP 12,
ora 19:30 - „Cu inima împ`cat` - Blackbird”
- (regia Roger Michell) - premier`, 15 - nerecomandat
sub 15 ani. Pe 24 aprilie 2021, ora 14:00 - „Patrula
c`]elu[ilor - Paw Patrol: Ready, Race, Rescue!”
- (regia Charles E. Bastien), 2D, dublat [i audien]`
general` (AG). Pe 25 aprilie 2021, ora 14:00 „Lassie se întoarce acas` - Lassie come home”
- (regia Hanno Olderdissen), 2D, dublat, AG.
Pre] bilet normal: 12 lei.
Valentin HU}ANU
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AJF Ia[i nu va da echip\ la
barajul pentru promovarea
în a treia lig\
AJF Ia[i nu va da echip` la barajul
pentru promovarea în Liga 3. Doar trei
echipe din 16 au vrut s` participe la
miniturneu. AJF Ia[i se va reg`si pe lista
asocia]iilor jude]ene din ]ar` care nu vor
avea reprezentant` la barajul de promovare
în Liga 3 din aceast` var`. Din cele 16
echipe participante în ultima edi]ie a Ligii
a 4-a, doar trei au vrut s` participe la
miniturneul gândit de FRF s` se desf`[oare
în mai pu]in de o lun`. Num`r insuficient
de echipe îns`, în condi]iile în care federa]ia
a anun]at c` trebuie minimun patru cluburi
participante, care s` joace fiecare minimum
[apte jocuri pân` în data de 8 mai, când
trebuie anun]at` campioana.

Sorin Boca,
pre[edintele AJF Ia[i:
„Suntem în imposibilitatea
de a organiza acel
miniturneu”
Pre[edintele AJF Ia[i, Sorin Boca, a
declarat pentru Liga2.ro c` doar echipele
Poli Ia[i 2, Unirea Scânteia [i Progresul
Deleni au vrut s` participe la miniturneu.
„Am vorbit cu toate cele 16 echipe care
sunt la Liga a 4-a [i dintre acestea 13 neau anun]at c` nu vor s` participe, întrucât
nu au resurse financiare pentru test`rile
COVID-19, invocând [i probleme sportive.
Doar trei echipe au fost interesate s`
participe la turneu, acestea fiind Poli Ia[i
2, Progresul Deleni [i Unirea Scânteia.
Neavând minimum patru echipe, suntem
în imposibilitatea de a organiza acel miniturneu,
astfel c` nu vom da echip` la barajul pentru
promovarea în Liga 3. În condi]iile acestea,
vom începe noul campionat undeva în a
doua parte a lunii iulie. Pân` atunci probabil
vor mai ap`rea alte reglement`ri privind
testele rapide, vor ap`rea adeverin]ele de

vaccinare [i efortul financiar al echipelor
va fi mai mic”, a declarat Sorin Boca.

Sorin Boca saluta decizia
aprob`rii test`rii rapide
împotiva COVID-19
Într-o discu]ie anterioar` cu reporterul
Liga2.ro, dup` decizia Federa]iei Române
de Fotbal de a schimba regulamentul privind
promovarea în Liga 3, Sorin Boca saluta
aprobarea testelor rapide, de c`tre Ministerul
Tineretului [i Sportului [i Ministerul S`n`t`]i,
pentru a putea fi folosite de sportivi în
competi]iile interne, lucru care va reduce
semnificativ cheltuielile cu testarea împotriva
COVID-19.
„În primul rând, ne-am bucurat pentru
faptul c` au fost aprobate testele rapide,
pentru c` era singura variant` prin care
echipele afiliate la AJF Ia[i s` poat` s`-[i

desf`[oare activitatea. M` refer la costuri,
pentru c` testele PCR erau prea costisitoare
pentru noi [i nu le puteam suporta”, spunea
Sorin Boca la 8 aprilie.
Schimbarea Protocolului Medical pentru
fotbalul amator tot nu a convins echipele
de „jude]” din Ia[i s` î[i doreasc` s` joace
în condi]iile FRF, pentru ca jude]ul c` aib`
o reprezentant` la barajul de promovare în
Liga 3 în aceast` var`.
Pân` în acest moment, potrivit informa]iilor,
din zona Moldovei doar AJF-urile din Vaslui,
Bac`u [i Suceava vor da echipe la baraj.
Ia[i, Neam], Boto[ani, Vrancea sau Gala]i
nu vor organiza miniturneul pân` la 8 mai,
termenul limit` impus de FRF pentru a fi
cunoscute campioanele jude]ene. AJF Olt,
Alba, Gorj sau Dâmbovi]a nu vor avea nici
ele reprezentante la baraj!
Pagin` realizat` de Florin BRIAUR
florin.briaur@bzi.ro

FRF a luat decizia
în cazul lui Adi
Mutu! Anun]ul
f`cut dup` EURO
U21: „A avut o
gr`mad` de oferte”

Directorul Tehnic al Federa]iei Române de Fotbal, Mihai
Stoichi]`, a dat primele declara]ii, dup` ce au ap`rut informa]ii
c` selec]ionerului de la U21, Adrian Mutu, i-a expirat contractul.
Cu Adrian Mutu pe banca tehnic` a na]ionalei României U21,
tricolorii mici s-au calificat la EURO 2021 [i au fost aproape
de calificarea din grupa cu Ungaria, Germania [i }`rile de
Jos.
Conform Playsport, contractul lui Adi Mutu cu FRF ar fi
expirat la finalul grupei de la Campionatul European, iar
angajamentul nu ar fi fost reînnoit. O prim` reac]ie dinspre
Casa Fotbalului a venit de la Mihai Stoichi]`.
Oficialul nu a oferit detalii despre contract, dar s-a ar`tat
încrez`tor c` antrenorul de la U21 va r`mâne al`turi de echip`:
„Nu e niciun fel de problem` s` continue Mutu la echipa
na]ional` de tineret. A mai avut [i anul trecut oferte din o
gr`mad` de p`r]i [i nu s-a dus [i a r`mas la echipa na]ional`
de tineret”, a declarat Mihai Stoichi]` pentru reporterul Telekom
Sport.

Mirel R`doi, calcule pentru Tokyo.
Adi Mutu nu va antrena
na]ionala U21 la Jocurile Olimpice
Mirel R`doi, cel care a calificat România U21 la Jocurile
Olimpice de la Tokyo prin semifinala de la EURO 2019, va
fi principal la Olimpiad`. De altfel, selec]ionerul na]ionalei
mari a anun]at lotul l`rgit pentru meciurile din Japonia.
„Lucr`m la o strategie pe care vrem s` o facem cât mai
echitabil` pentru toat` lumea. Atât pentru federa]ie, ca s` aib`
un lot valoros la Tokyo, dar [i pentru cluburi, ca s` aib` un
echilibru. S` nu mearg` de la un club [apte juc`tori [i de la
altul un juc`tor. Probabil c` hot`rârea final` va fi luat` dup`
ce se vor întâlni pre[edin]ii de cluburi cu pre[edintele Burleanu.
Majoritatea provin de la echipe care lupt` pentru cupe europene
[i atunci e foarte complicat, dar se va rezolva”, a mai spus
Mihai Stoichi]`.
La începutul lunii aprilie, Adi Mutu a ap`rut într-un video
în care a avut un discurs emo]ionant în fa]a tricolorilor mici:
„Sunt trist, dar nu din cauza rezultatului, ci pentru c` nu o
s` v` mai antrenez. În afar` de calitatea fotbalistic` pe care
o ave]i, ave]i o calitate uman` care m-a uimit”.
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Bursa bârfelor

Cum se fac afacerile cu
cozonaci pe la noi prin târg
Pentru c` ast`zi se s`rb`toresc Sfântul Mucenic Adrian, Sfântul
Sfin]it Mucenic Simeon, Episcopul Persiei, Sfântul Ierarh Acachie,
Episcopul Melitinei Armeniei, descoperirea moa[telor Sfântului
Alexandru din Svir [i Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului,
babele b`rfitoare \ncep rubrica cu o informa]ie despre afaceri[tii
din târg care vând pro[tilor celebrii cozonaci pentru s`rb`torile
pascale. Patiseria Desdemona ofer` de ceva timp tot felul de oferte,
chipurile atr`g`toare. Cine pune botu, marc` banul. Dar unde ar
fi [mecheria? Babele au informa]ii sigure c` la Desdemona se
vând cozonaci cump`ra]i din supermarket, se schimb` ambalajul
[i cam atât. Dar, se adaug` la pre] vreo 30 de leu]i. Cic` afacerea
merge, dar `ia de la Desdemona ar trebui s` [tie c` se cheam`
\n[el`ciune toat` treaba asta. Babele chiar s-au enervat [i se vor
duce s` cumpere cozonacul ca s` arate combina]ia. Pân` atunci,
doar pu]in` r`bdare...

Cine e capul re]elei care
a cerut mit` la Prim`rie
Babele bârfitoare continu` rubrica \ntr-o not` mai grav`. Dup`
cum se [tie, \n or`[elul Podu lui Iloaiei a fost detonat` o bomb`,
[i nu din aia adev`rat`, ci una din aia de care se vorbe[te pe la
televizor. Poli]aii de la anticorup]ie au g`sit-o pe una de la urbanism
c` cerea tot felul de [p`gi de la diver[i afaceri[ti, care doreau
vrute [i nevrute. Asta, pân` a deranjat pe cine nu trebuia. Babele
au mers pe fir [i au aflat c` Ginu]a Agapia nu era capul r`ut`]ilor,
ci de fapt madama Rox`nica Pompa, fost` secretar` prin or`[el.
Treaba e cam groas`, de asta s-ar fi dat [i la fund. Acum, poli]aii
caut` firul direct care s` lege povestea de capul grupului infrac]ionat.
Babele au aflat c` re]eaua este mult mai mare, dar mai ]in câteva
date pentru edi]iile urm`toare.

}epar din târg, se folose[te de
boala nevestei
La final de rubric`, babele b`rfitoare ]in mor]i[ s` povesteasc`
câteva \ntâmpl`ri \n care personajul principal este patronul unei
firme de c`rat chestii, Pandorfas, de prin boston city. Ionic` Bubliuc
obi[nuia s` fac` angaj`ri care pu]eau de la o distan]`, nu era
respectat` nicio form` legal`. Dup` ce colegii babelor au dat la
gazet` t`r`[enia, au \nceput s` crape tot mai multe informa]ii. Ce
se [tia sigur era c` printre angaja]i erau jandarmi de prin târg.
Acum, c` totul a fost dat \n vileag, jandarmii \ncep s`-l amenin]e
pe patron cu controale de la itemeu. Partea jegoas` abia acum
apare. Bubliuc \i duce cu vorba [i le spune c` nevasta e bolnav`
de cancer. Placa asta o pune tot timpul, dar reclaman]ii nu mai
pun botu’. Dac` o fi a[a, babele \i transmit femeii mult` s`n`tate...

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII TIPOGRAFICE
COMPLEXE,

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com
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Complex reziden]ial de
amploare, pe ruinele fabricii
Iasitex din Ia[i! Agroland
Capital construie[te blocuri cu
20 de etaje. Zona Industrial\
se transform\ radical.
Vecinii pot depune contesta]ii
Un proiect imobiliar important va fi supus
pentru prima dat` consult`rii publice.
Agroland Capital SA propune cl`diri de
locuin]e colective [i birouri pe ruinele
fostei fabrici Iasitex din Ia[i. Dou` cl`diri
sunt prev`zute cu 20 de etaje
Un proiect de amploare ini]iat de compania Agroland Capital SA
anun]` modific`ri urbanistice importante \n Zona Industrial`, din
municipiul Ia[i. Investi]ia a fost anun]at` pentru prima dat` la \nceputul
pandemiei din anul 2020. Atunci, ie[enii direct afecta]i de proiect au
fost invita]i la Prim`ria Ia[i \n cadrul unei sesiuni publice, ocazie cu
care puteau depune amendamente. Atunci, din cauza crizei sanitare,
consultarea public` a fost anulat`. Dup` aproape 1 an, pe data de
10.05.2021, ie[enii sunt invita]i s` participe la dezbatere. |n cazul \n
care sunt depuse obiec]iuni, reprezentan]ii Prim`riei pot cere investitorului
s` diminueze indicatorii urbanistici cuprin[i \n Planul Urbanistic Zonal
(PUZ). Dup` consultarea public`, proiectul va fi analizat \n cadrul
Comisiei de Urbanism. Terenul studiat, de 25.587 de metri p`tra]i,
este situat pe amplasamentul fabricii Iasitex, pe strada Prim`verii,
nr.2, falimentat` de afaceristul {tefan Vuza. Agroland a cump`rat
terenul contra sumei de 37 de milioane de lei. Agroland Capital SA
este de]inut` de SIF Moldova SA. |n luna mai 2021, vor fi dezb`tute
zeci de proiecte imobiliare.

Agroland Capital propune cl`diri [i cu 20
de etaje, o premier` pentru zon`
Conform PUZ, suprafa]a a fost \mp`r]it` \n dou` zone: M1 [i
M2. |n total, vor fi edificate 12 cl`diri, procentul de ocupare a terenului
fiind de 45 la sut`. |n ceea ce prive[te coeficientul de utilizare de

teren, variaz` de la 4, \n prima zon`, la 2.50, \n a doua zon`. Proiectul
este compus din patru cl`diri cu regimul de în`l]ime P<8, dou` P<4,
trei P<10, un imobil P<16 [i dou` cu regimul de în`l]ime P<20.
Ansamblul multifunc]ional este format din locuin]e colective, birouri
[i spa]ii cu func]iuni de servicii. Investitorul trebuie s` aloce pentru
spa]ii verzi minimum 20 la sut` din suprafa]a de teren de]inut`.
Reprezentan]ii Prim`riei recomandau, la un moment dat, ca procentul
s` creasc` la 30 la sut`.

Noul complex reziden]ial din Ia[i
va fi dotat cu spa]ii de joac` [i cu
platforme pentru preluarea de[eurilor
Dezvoltatorul imobiliar este obligat s` aloce suprafe]e generoase
pentru spa]iile verzi. „Incinta va fi amenajat` cu spa]ii verzi, alei
pietonale [i carosabile. Spa]iile verzi din incint` propuse a fi amenajate
vor fi plantate cu gazon decorativ, cu arbori de aliniament [i arbu[ti,
plante floricole cu frunze decorative. În plus, se va considera amenajarea
unor spa]ii deschise publicului în subzona func]ional` 1 [i spa]ii
private de tip gr`dini pentru comunitate ce vor cuprinde [i locuri de
joac` pentru copii [i spa]ii dedicate animalelor de companie în subzona
func]ional` 2. Leg`tura Bulevardului Prim`verii cu Strada Bularga
poate fi înt`rit` [i prin propunerea unui traseu pentru circula]ia
bicicletelor (velo) prin ansamblul multifunc]ional propus. Pe alei va
fi montat mobilier urban. Pentru colectarea gunoiului vor fi amenajate
platforme exterioare”, se arat` \n documenta]ia PUZ. Conform ultimelor
date financiare, SIF Moldova SA, din Bac`u, companie cu obiect de
activitate „intermedieri financiare”, a \nregistrat un profit de 123,2
milioane lei [i datorii de 105,3 milioane lei, cu un num`r de 33 de
angaja]i.

Investitorul Gheorghe Iaciu
construie[te un complex reziden]ial
de lux \n zona Viticultori
Omul de afaceri Gheorghe Iaciu, patronul Moldova Center, din
Ia[i, vrea s` construiasc` un nou cartier pe o suprafa]` de 5 hectare,
situat` pe strada Viticultori, chiar vizavi de Colegiul Agricol [i Industrie
Alimentar` „Vasile Adamachi” Ia[i. Recent, Comisia Tehnic` de Amenajare
a Teritoriului [i Urbanism (CTATU) organizat` la nivelul Prim`riei
Ia[i, format` doar din arhitec]i, a avizat proiectul. Pe suprafa]a men]ionat`
urmeaz` s` fie construite 22 de blocuri de locuin]e colective, cu 4 [i
5 etaje. Parc`rile vor fi amenajate \n subsolul imobilelor. Investi]ia
este estimat` la aproximativ 100 de milioane de euro. |n a doua etap`,
proiectul va fi analizat [i de Comisia de Urbanism, format` din consilieri
locali. Proiectul a fost ini]iat prin intermediul societ`]ii Green Field
Copou SRL, unde ac]ionar majoritar este societatea Impact Developer
& Contractor SA. Ultima societate este de]inut` de Gheorghe Iaciu,
care are calitatea de ac]ionar majoritar.

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

