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Caz inedit judecat la Iași: un polițist a
înregistrat pe ascuns un șofer într-o
ipostază delicată! Filmarea a generat
un scandal de toată frumusețea, iar
polițistul a devenit erou printre colegi
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La
admiterea în clasa
a IX-a, un elev cu o
medie de doar 2,83
a intrat la un colegiu
cunoscut din oraș!
actualitate 9

La admiterea 2021, în clasa a IX-a, un elev cu
o medie de doar 2,83 a intrat la un cunoscut
colegiu din orașul Iași. Acesta provine de la
Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare", din
localitatea Dancu, comuna Holboca. De
asemenea, sunt alte zeci de cazuri în care...

Noua
șoferiță de la CTP
Iași a produs un
accident chiar în
a doua zi de lucru!
actualitate 8

O familie din Iași a pierdut o vacanță de vis
după ce o șoferiță începătoare de la CTP Iași
i-a acroșat mașina, sâmbătă, 24 iulie 2021.
Maria Nacu era în cea de-a doua zi pe traseu,
după ce abia își luase permisul categoria D,
iar, într-un moment de neatenție, a lovit o
mașină parcată. Autoturismul aparținea...

social
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Rezultatele de la concursul
de admitere organizat la
Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa”, din
Iași! Care au fost ultimele medii

actualitate 8

Proprietarii din cartierul Armonia
Park sunt îngropați în bălării! Afacerista
Doina Cepalis nu a curățat terenul
Locuitorii din cartierul Armonia
Park, din comuna Miroslava, nu
mai pot respira din cauza
buruienilor crescute pe un
teren de aproape 1 hectar,
situat la intrarea în complex.
Terenul aparține afaceristei
Doina Cepalis. Pentru că nu a
salubrizat parcela, riscă amenzi
eveniment
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Șef din Consiliul Județean Iași,
prins cu mâncarea copiilor
din centrele sociale în portbagaj!
Informații șocante ies la iveală
din mijlocul unei instituții
subordonate Consiliului
Județean Iași. Un șef de la
Direcția Județeană de Pază și
Protecție a fost surprins cu
mâncarea copiilor de la un
centru social tocmai în
portbagajul mașinii. Hrana
micuților era destinată porcilor...

EVENIMENT
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Surpriz\ `n ceea ce
prive[te noul Institut
de Boli Cardiovasculare!
Proiectarea spitalului
a fost blocat\ la CNSC
Firma Bau Stark, din jude]ul Ilfov, a depus o contesta]ie
la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC)
\n ceea ce prive[te contractul legat de proiectarea [i \ntocmirea
documenta]iilor pentru cel mai nou spital din Ia[i.
Procedura pentru proiectarea noului Institut Regional de
Boli Cardiovasculare Ia[i, ce va fi ridicat \n comuna Miroslava,
a fost contestat` de Bau Stark, nemul]umit` de faptul c`
licita]ia a ajuns la Cubicon Invest SRL. Decizia CNSC a fost
una favorabil` firmei care a contestat procedura de aproape
3 milioane de lei, astfel \ncât CJ Ia[i va reevalua toate ofertele.
Firma din jude]ul Ilfov nu a fost de acord cu decizia luat`
de comisia de licita]ie [i s-a adresat CNSC. „Contesta]ia cu
nr. 1121, din 18 iunie 2021, a fost formulat` de c`tre Bau
Stark SRL împotriva rezultatului procedurii de achizi]ie public`
organizat` de c`tre jude]ul Ia[i (...) organizat` în vederea
încheierii contractului având ca obiect servicii de proiectare
constând în realizarea documenta]iilor tehnico-economice pentru
lotul II - etapa II - studiu de fezabilitate [i etapa III documenta]iile tehnice pentru ob]inerea avizelor, acordurilor
[i autoriza]iei de construire”, se arat` \n adresa ajuns` la
CNSC.
Ilfovenii s-au ar`tat nemul]umi]i de ofertele depuse de
firmele care s-au clasat \naintea lor. Procedura a fost lansat`
\n luna februarie, \ns` rezultatul a fost comunicat abia recent.
Firma Bau Stark a ar`tat c` firmele care s-au clasat \n fa]a
sa nu au capacitatea de a derula lucrarea. „Se solicit` constatarea
netemeiniciei [i nelegalit`]ii deciziei de respingere a ofertei,
în contextul nominaliz`rii în pozi]ia de expert cheie nr. 1lider de echip`, o persoan` care de]ine calific`rile solicitate
prin documenta]ia de atribuire (...) constatarea c` ofertan]ii
asocierea Cubicon Invest SRL - Mansart Corporate SRL [i
Aduro Impex SRL nu au capacitatea legal` de a oferi în mod
licit prestarea tuturor serviciilor ce fac obiectul procedurii de
atribuire (...) în sensul c` nu de]in autoriza]iile necesare
realiz`rii tuturor activit`]ilor contractului”, se mai arat` \n
contesta]ie.
CNSC a decis ca toat` procedura s` se reia de la bun
\nceput. „Admite, în parte, contesta]ia formulat` de c`tre Bau
Stark SRL, sub aspectul criticilor aduse ofertelor de pe locurile
1 [i 2, depuse de asocierea Cubicon Invest SRL - Mansart
Corporate SRL [i Aduro Impex SRL, referitoare la autoriza]iile
necesare pentru desf`[urarea tuturor activit`]ilor ce fac obiectul
contractului. Anuleaz` în parte raportul procedurii de atribuire
(...) oblig` jude]ul Ia[i ca, în termen de 15 zile de la data
primirii prezentei decizii, s` reia procedura de atribuire prin
reevaluarea ofertelor depuse”, se arat` \n decizia CNSC.
Proiectul noului Institut Regional de Boli Cardiovasculare
este \ndelung a[teptat de autorit`]i, dar [i de ie[eni. Investi]ia
se ridic` la circa 300 de milioane de euro.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Prognoza meteo `n Ia[i
pentru perioada 26 iulie 1 august 2021. Vreme
instabil\, anun]at\ de ANM
`n aceste zile
Administra]ia Na]ional` de Meteorologie a
emis prognoza meteo \n Ia[i pentru
perioada 26 iulie - 1 august 2021. |n
ultima parte a lunii iulie 2021, \n Ia[i se
vor \nregistra valori ce ating 30 de grade
Celsius. |n schimb, \n cursul s`pt`mânii
pot ap`rea averse
Valori ridicate \n termometre, perioade de instabilitate atmosferic`,
dar [i zile senine \n aceast` s`pt`mân`, \n jude]ul Ia[i. Administra]ia
Na]ional` de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo \n Ia[i,
prognoz` valabil` pentru perioada 26 iulie - 1 august 2021. |n
prima parte a s`pt`mânii, vremea va fi \n general frumoas`, cu
valori de peste 30 de grade Celsius \n termometre. Ulterior, pot
ap`rea precipita]ii \nso]ite de desc`rc`ri electrice, dar [i perioade
cu vânt puternic. S`pt`mâna anterioar`, ie[enii au avut parte de
o vreme ceva mai pl`cut`.

Prognoza meteo \n Ia[i la
\nceput de s`pt`mân`
Ast`zi, 26 iulie 2021, vremea la Ia[i va fi frumoas`, cu valori
cuprinse \ntre o minim` de 19 grade Celsius [i o maxim` de 30
de grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va sufla
slab pân` la moderat, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Noaptea va fi senin`, vântul va sufla \n continuare slab
pân` la moderat, \n timp umiditatea aerului va fi ceva mai sc`zut`.
Mâine, 27 iulie 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme ceva
mai frumoas`, cu valori cuprinse \ntre o minim` de 21 de grade
Celsius [i o maxim` de 32 de grade Celsius. Cerul va fi mai
mult \nsorit, vântul va sufla slab pân` la moderat, iar [ansele de
precipita]ii vor fi destul de sc`zute. Noaptea va fi \n continuare
senin`, vântul va sufla slab pân` la moderat, iar [ansele de
precipita]ii vor fi destul de sc`zute. {i \n cursul anului 2020, la
Ia[i vremea a fost similar`, cu perioade de instabilitate atmosferic`
[i valori ridicate \n termometre.

Vreme \nchis` \n jude]ul Ia[i
Miercuri, 28 iulie 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme
\nchis`, cu valori cuprinse \ntre o minim` de 20 de grade Celsius
[i o maxim` de 32 de grade Celsius. Se pot semnala averse [i
furtuni cu fulgere, \n timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
|n schimb, noaptea va fi ceva mai senin`, \n timp ce vântul va
sufla slab, iar umiditatea aerului va fi ceva mai ridicat` fa]` de

zilele precedente. Joi, 29 iulie 2021, ie[enii vor avea parte de
valori cuprinse \ntre o minim` de 20 de grade Celsius [i o maxim`
de 30 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit, vântul va
sufla slab, \n timp ce [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute. Vremea va fi ceva mai frumoas` [i spre sear`, \n timp
ce vântul va sufla slab pân` la moderat.

Perioad` de instabilitate atmosferic`
la finalul lunii iulie 2021
Vineri, 30 iulie 2021, la Ia[i vremea va fi frumoas`. Temperatura
aerului va fi cuprins` \ntre o minim` de 21 de grade Celsius [i
o maxim` de 32 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult \nsorit,
vântul va sufla slab, iar [ansele de precipita]ii vor fi destul de
sc`zute fa]` de zilele precedente. Spre sear`, ie[enii vor avea
parte de o vreme pl`cut`, cu [anse reduse de precipita]ii. Vântul
va continua s` sufle slab, \n timp ce umiditatea aerului va fi ceva
mai ridicat`.
Sâmb`t`, 31 iulie 2021, ie[enii vor avea parte de o vreme
\nchis`, cu [anse ridicate de precipita]ii. Temperatura aerului va
fi cuprins` \ntre o minim` de 21 de grade Celsius [i o maxim`
de 34 de grade Celsius. Pot ap`rea averse [i furtuni izolate, \n
timp ce vântul va sufla slab pân` la moderat.
Duminic`, \n prima zi a lunii august 2021, la Ia[i vremea va
fi frumoas`. Se vor \nregistra valori cuprinse \ntre o minim` de
19 grade Celsius [i o maxim` de 32 de grade Celsius. Cerul va
fi par]ial noros, iar vântul va sufla slab pân` la moderat.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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{ef din Consiliul Jude]ean Ia[i, prins
cu mâncarea copiilor din centrele
sociale `n portbagaj! Singurul martor a
fost pus s\ sape un [an] de 300
de metri lungime, drept pedeaps\
Informa]ii [ocante ies la iveal`
din mijlocul unei institu]ii
subordonate Consiliului
Jude]ean Ia[i. Un [ef de la
Direc]ia Jude]ean` de Paz` [i
Protec]ie a fost surprins cu
mâncarea copiilor de la un
centru social tocmai \n
portbagajul ma[inii. Hrana
micu]ilor era destinat` porcilor
de la ferma proprie. |n plus, cel
care a surprins scena a ajuns
s` fie h`r]uit de \ntreaga
institu]ie
Mâncarea unor copii de la un centru social
din Ia[i a ajuns \n portbagajul unui [ef de la o
institu]ie subordonat` Consiliului Jude]ean. Petru
Nicolau, [ef de tur` din cadrul Direc]iei Jude]ene
de Paz` [i Protec]ie (DJPP) Ia[i, a fost din nou
prins pe picior gre[it de cei din jurul s`u. Recent,
Petru Nicolau a fost surprins de un alt angajat
de la Direc]ia de Paz` cum s-a folosit de ma[ina
de serviciu pentru a-[i umple portbagajul.
Totul s-a \ntâmplat la un centru apar]inând
Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ie
a Copilului (DGASPC) Ia[i. Nu este pentru prima
oar` când actualul pensionar al Ministerului
Afacerilor Interne (MAI), angajat la Direc]ia de
Paz`, este prins pe picior gre[it.

Petru Nicolau, [ef din CJ Ia[i,
prins cu ma[ina
plin` de mâncare
Un angajat de la Direc]ia de Paz`, c`ruia \i
vom p`stra anonimatul, a trimis o plângere c`tre

Inspectoratul Teritorial de Munc` (ITM), prin
care reclam` cum este h`r]uit de Petru Nicolau
[i de al]i [efi de la direc]ie, dup` acel episod.
Povestea cu centrul s-a \ntâmplat acum câ]iva
ani, \ns` b`rbatul a continuat s` fie h`r]uit de
cei de la DJPP. |ntre timp, centrul a fost \nchis,
\ns` povestea a luat amploare abia acum.
„Prin atribu]iile de serviciu, l-am controlat
pe [eful de tur` Petru Nicolau, \n timp ce m`
aflam de serviciu \n postul de paz` de la Centrul
de minori T`t`ra[i - Ia[i. Acesta a venit \n ]inut`
civil`, cu ma[ina, s` care mâncare de la cantin`
pentru porcii din curtea sa. Pe acest motiv s-a
folosit de func]ia de [ef de tur` [i a \nceput s`
m` h`r]uiasc`. Ulterior, m-a mutat, f`r` acordul
meu, \n mai multe posturi de paz` din jude]ul
Ia[i. A f`cut asta pentru ca situa]ia mea s` devin`
mai grea, s` ajung mai dificil la posturile de la
Spinoasa, Cozme[ti [i Groapa de Gunoi de la
}u]ora. Mi-a spus c` aceste h`r]uiri se datoreaz`
faptului c` am \ndr`znit s`-l controlez”, arat`
b`rbatul \n adresa c`tre ITM.

Pus s` sape un [an] pentru
iluminat dup` ce a dezv`luit
combina]iile [efilor
B`rbatul a men]ionat c` a fost pus de al]i
[efi de la Direc]ia de Paz` s` sape un [an] lung
de 300 de metri, ca pedeaps` dup` ce l-a surprins
pe Nicolau.
„|n continuare, Petru Nicolau, Eugen Florea
[i Adrian Chifu m-au mutat din postul de paz`
de la Groapa de Gunoi }u]ora [i, \n loc s` execut
serviciul de paz`, m-au pus s` sap un [an] de
peste 300 de metri lungime [i 40 de centimetri
\n`l]ime, necesar cablului de iluminat. M-au
\ntrebat dac` am dat declara]ie \mpotriva lui
Petru Nicolau când transporta mâncare de la
cantina din T`t`ra[i pentru porcii din curte”, mai

arat` b`rbatul de la Direc]ia Jude]ean` de Paz`.
Petru Nicolau se num`r` printre angaja]ii de la
Direc]ia de Paz` cu salarii uria[e.

Scandal uria[ la Direc]ia
Jude]ean` de Paz` [i Protec]ie
Mai mult, angajatul DJPP a precizat c` to]i
cei din institu]ie se folosesc de ma[inile de
serviciu \n interes personal.
„Atât Petru Nicolau, cât [i ceilal]i [efi de
tur` se folosesc de ma[inile de serviciu \n interes
personal, la cump`r`turi [i pentru controale, \ns`
mijloacele auto nu sunt folosite [i pentru angaja]ii
care parcurgem distan]e foarte mari, unde nu
sunt mijloace de transport \n comun. Nu s-au
creat condi]ii pentru a face naveta la un post de
paz` mai aproape de domiciliu, \n timp ce al]i
colegi presteaz` serviciul \n locuri fixe. |n
compara]ie cu al]i colegi, m` simt amenin]at,
h`r]uit [i discriminat, am o stare de re]inere c`
voi fi dat afar` din serviciu, controlat [i mutat

\n alte posturi de paz`. Doresc ca cei vinova]i
s` r`spund` legal, s` intre \n legalitate [i s`
\nceteze cu h`r]uirile [i discrimin`rile \mpotriva
mea”, se mai arat` \n plângerea respectiv`.

Petru Nicolau:
„Nu este nimic adev`rat”
Cel vizat de acuza]iile angajatului DJPP sus]ine
c` acestea sunt inven]ii. Petru Nicolau a precizat
c` nu este nimic adev`rat [i c` niciodat` nu a
luat cu ma[ina mâncarea copiilor.
„Nu am avut porci niciodat`. Eu sunt n`scut
[i crescut \n Pia]a Unirii, toat` familia mea e
aici, de unde porci?! Oricum, acolo nu mai e
niciun centru, s-a desfiin]at. Nu exist` a[a ceva,
nu am luat nimic de la copii. Sunt minciuni! Sau scris tot felul de adrese ale angaja]ilor care
s-au dovedit a nu avea temei”, a precizat Petru
Nicolau.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Surpriz\ uria[\ cu ultimul lot din axa Ia[i-Suceava! 20 de milioane
de euro s-au dus `n buzunarele celei mai controversate firme din jude]
„Regele asfaltului” din Ia[i a pus
mâna pe 20 de milioane de euro
din banii jude]ului. Contractul
pentru reabilitarea drumului din
lotul 3 al axei rutiere Ia[i-Suceava
a ajuns la Eky Route SRL, firma lui
Ioan Echimov. Marea perdant` a
fost firma care lucreaz` pe primele
2 loturi din axa rutier`, Alpenside
SRL. Eky Sam a câ[tigat a doua
oar` aceast` licita]ie, prima fiind,
\ns`, contestat` la CNSC
Una dintre cele mai a[teptate lucr`ri de
reabilitare a drumurilor din jude]ul Ia[i a \nc`put
pe mâna unui controversat afacerist. Reabilitarea
drumurilor incluse \n lotul 3 din axa rutier` Ia[iSuceava a fost atribuit` firmei Eky Route SRL,
societate controlat` de Ioan Echimov.
Procedura de atribuire s-a derulat cu mai
multe luni de \ntârziere, din cauza unor contesta]ii.
Recent, \ns`, autoritatea jude]ean` a decis s`

atribuie contractul de 96 de milioane de lei (19,6
milioane de euro) firmei care a prins [i alte
contracte dubioase pe drumurile din Ia[i. Contractul
cuprinde reabilitarea DJ 281 Belce[ti - Cepleni]a
- DN 28B [i a DJ 281, de la DN 28B - Scobin]i
- Lespezi, pe o lungime de circa 40 de kilometri.

Lovitur` dat` de Ioan Echimov
pe drumurile din jude]
|n urma evalu`rii ofertelor, firma Eky Sam
SRL s-a clasat pe primul loc, iar Alpenside SRL
a ie[it pe locul 2. Deocamdat`, procedura se afl`
\n termenul legal de depunere a constesta]iilor,
astfel \ncât nu s-a f`cut nicio comunicare oficial`.
Cert este c` cei din comisia de licita]ie au decis
ca lucrarea pe cei 40 de kilometri s` ajung` la
Eky Route.
La licita]ia anterioar`, Echimov a \nscris firma
Eky Sam SRL. |n urm` cu mai multe luni, comisia
de licita]ie a declarat câ[tig`toare firma Eky Sam

SRL pentru lucr`rile pe lotul 3, \ns` procedura
a fost contestat` de Daroconstruct SRL la Consiliul
Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor. |n aceste
condi]ii, procedura a fost anulat`, iar totul a fost
reluat de la bun \nceput.

Ioan Echimov a schimbat
firma ca s` câ[tige
20 de milioane de euro
Axa rutier` Ia[i-Suceava are o lungime de
192 de kilometri, traverseaz` 22 de localit`]i, iar
costurile totale ale proiectului sunt de 103 milioane
de euro.
La licita]ia anterioar`, firma Daroconstruct
SRL, patronat` de Giani Canschi, a contestat
modul de atribuire a licita]iei. Canschi a contestat
faptul c` societatea Eky Sam SRL a fost condamnat`
pentru fraud` cu fonduri europene [i nu avea
dreptul s` participe la procedura respectiv`. Acea
societate a primit \n mandatul anterior de la CJ
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Ia[i o serie de contracte dubioase, \n ciuda
problemelor cu legea pe care firma le are.

Milioane de euro, pentru
o firm` din Bucure[ti
Primele dou` loturi din axa rutier` Ia[iSuceava au fost atribuite asocierii Alpenside SRL
Bucure[ti-General Trust Arge[. Este vorba despre
lotul 1 (DJ 282 limit` Ia[i-Rediu-Movileni-Gropni]aDJ 281D - 29,584 km) [i lotul 2 (DJ 281D, de
la Coarnele Caprei-Focuri-Gropni]a, [i DJ 281B
Coarnele Caprei- Belce[ti DJ 281 - 22,001 km).
Valoarea primului lot este de 12,7 milioane de
euro, iar al doilea lot are o valoare de 9,1 milioane
de euro. {i Alpenside SRL a lucrat cu greutate
pe aceste dou` sectoare de drum, scandalurile cu
angaja]ii fiind la ordinea zilei. Lucrarea ar urma
s` fie gata pân` la finalul acestui an.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Ia[ul Educat! Patru
medalii de argint [i
bronz pentru studen]ii de
la Universitatea Tehnic\
ıGheorghe Asachi‰, la
Olimpiada Interna]ional\
de Matematic\
SEEMOUS 2021!
Studen]ii Universit`]ii Tehnice (TUIA{I) „Gheorghe Asachi”
din Ia[i au ob]inut 4 medalii la Olimpiada Interna]ional` de
Matematic` SEEMOUS 2021.
Astfel, 4 dintre cei 6 studen]i de la Facultatea de Automatic`
[i Calculatoare (AC) au participat la South Eastern European
Mathematical Olympiad for University Students [i s-au întors
acas` cu medalii. Competi]ia s-a desf`[urat în perioada 19 24 iulie 2021 în Agros, Cipru, fiind organizat` sub patronajul
Mathematical Society of South Eastern Europe (MASSEE) [i
a Societ`]ii de {tiin]e Matematice din Cipru.

Studen]ii medalia]i de la Facultatea
de Automatic` [i Calculatoare
a Universit`]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Ia[i
Cei 6 studen]i ai Universit`]ii Tehnice din Ia[i care au
participat la SEEMOUS 2021 sunt: Robert Gabriel Curp`n,
Gabriel Alexandru Scînteie, Ioana Roxana B`c`lie, Andrei Iosif
Ioj`, Teodor Gorghe [i Maria Gabriela Fodor.
Robert Gabriel Curp`n a câ[tigat argintul, iar Gabriel
Alexandru Scînteie, Ioana Roxana B`c`lie [i Andrei Iosif Ioj`
au câ[tigat medalii de bronz. Studen]ii s-au „antrenat” în cadrul
Centrului de Preg`tire [i Performan]` în Matematic` de la
TUIA{I, sub îndrumarea profesorilor Marian Pan]iruc, Radu
Strugariu [i Marcel Roman.
Amintim c`, [i la edi]ia 2020 South Eastern European
Mathematical Olympiad for University Students-SEEMOUS,
studen]ii politehni[ti au ob]inut rezultate meritorii. Institu]ia
a fost reprezentat` tot de 6 tineri la edi]ia a XIV-a a Olimpiadei
Interna]ionale de Matematic` pentru studen]i. Aceasta s-a
desf`[urat în perioada 3 - 8 martie 2020, la Universitatea
„Aristotel”, din Salonic, Grecia. Aceasta a fost organizat` sub
patronajul Mathematical Society of South Eastern Europe [i
a Societ`]ii de {tiin]e Matematice din Grecia. Din cauza
restric]iilor generate de pandemia de COVID-19, anul trecut
au participat doar 60 de studen]i de la 14 universit`]i dintre
cele 26 anun]ate ini]ial.
Cei 6 studen]i TUIA{I, tot de la Facultatea de Automatic`
[i Calculatoare, au fost: Stelian Cristian Grecu, Vlad Batalan,
Ioan Stanciu, Gabriel Alexandru Scînteie, Robert Curp`n [i
Teodor Ani]oaei. Echipa a avut o comportare remarcabil`,
reu[ind s` ob]in` dou` medalii de argint, prin studen]ii Cristian
Grecu [i Vlad Batalan, [i dou` medalii de bronz, prin studen]ii
Ioan Stanciu [i Gabriel Alexandru Scînteie. Ace[tia s-au
„antrenat” tot în cadrul Centrului de Preg`tire de Performan]`
în Matematic` de la TUIA{I [i sub îndrumarea acelora[i
profesori pe care i-am amintit anterior.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Tradi]ii [i obiceiuri str\vechi,
dezv\luite la Târgul Me[terilor
Populari, derulat `n
localitatea Ruginoasa
O manifestare tradi]ional` româneasc` a
avut loc sâmb`t` [i duminic`, respectiv
24 - 25 iulie 2021, \n localitatea
Ruginoasa, din jude]ul Ia[i. Este vorba
despre Târgul Me[terilor Populari, aflat la
cea de-a VII-a edi]ie. În acest an, iubitorii
de tradi]ie au fost a[tepta]i pe Aleea
Palatului „Alexandru Ioan Cuza” din
Ruginoasa pentru a se bucura de
demersul care a urm`rit promovarea
culturii tradi]ionale
O manifestare tradi]ional` româneasc` a avut loc \n localitatea
Ruginoasa, din jude]ul Ia[i, sâmb`t` [i duminic`, respectiv 24 25 iulie 2021. A fost vorba despre Târgul Me[terilor Populari,
aflat la cea de-a VII-a edi]ie.
Iubitorii de tradi]ie au fost a[tepta]i pe Aleea Palatului „Alexandru
Ioan Cuza”, pentru a se bucura de acest demers, care a urm`rit
promovarea culturii tradi]ionale. Târgul a reunit peste 30 de
me[te[ugari din aproape toate zonele etnografice ale României,
care, prin intermediul lucr`rilor [i al artei lor, au încurajat publicul
tân`r, \n spiritul respectului pentru tradi]iile române[ti.

Târgul a fost marcat de Ansamblul
Folcloric „Dumbr`vi]a”, al
Centrului Cultural din Ruginoasa
Pentru c`, de la o astfel de s`rb`toare, autentic româneasc`,
nu putea lipsi voia bun`, evenimentul a fost completat [i de un
spectacol. |n prim-plan a fost Ansamblul Folcloric „Dumbr`vi]a”,
al Centrului Cultural din Ruginoasa. De asemenea, au fost invita]i
tinerii de la Ansamblul „Flori de Mai”, din Todire[ti, Ansamblul
Folcloric „Trei genera]ii”, din Hele[teni, dar [i interpre]ii de
muzic` popular` Ana Maria Ignat, Maria Tucan [i Denisa Tudoran.
Tot cu aceast` ocazie, le-au fost înmânate diplome de participare
me[terilor populari prezen]i la târg. În cele dou` zile de târg,
cei dornici au avut ocazia de a participa, al`turi de me[te[ugari,
la ateliere de crea]ie interactive, iar, în cadrul târgului, a fost
inclusiv un stand cu lucr`ri realizate de copiii din Ruginoasa, în
decursul acestui an.

Ioana Cristina Axinia, coordonatorul
Centrului Cultural Ruginoasa, a fost
ini]iatorul Târgului Me[terilor Populari
De precizat este faptul c` sufletul edi]iei din acest an a
Târgului Me[terilor Populari (dar [i a multor evenimente culturale
din ultimii ani) a fost Ioana Cristina Axinia, coordonatorul Centrului
Cultural Ruginoasa. |n acest context, demn de amintit este c`
centrul a fost inaugurat pe 28 aprilie 2013. |n cadrul acestuia
func]ioneaz` un punct muzeistic etnografic [i unul arheologic.
Tematica expozi]iei prezint` evolu]ia comunit`]ii s`te[ti din zon`,
din punct de vedere istoric, etnografic, dar [i din punct de vedere
al vie]ii spirituale.
Patrimoniul prezentat este de provenien]` local`, cuprinzând
un valoros fond de obiecte. O camer` de la parter g`zduie[te un
punct muzeistic arheologic, unde sunt expuse piese din situl
arheologic Ruginoasa, ce atesta locuirea zonei. Aflat în imediata
vecin`tate a Palatului „Cuza”, Centrul Cultural are un muzeu
înfiin]at cu scopul de a conserva o adev`rat` zestre a artei populare
a înainta[ilor no[tri, având [i un rol educativ. La etaj, în cele 5
s`li puse la dispozi]ie, func]ioneaz` o bibliotec`, un biblionet, o
sal` de expozi]ie arheologic`, unde sunt expuse piese din situl
arheologic Dealul Dr`ghici, Ruginoasa. Apoi, exist` o sal` a
galeriilor de art` „Alexandru Ioan Cuza”, ce g`zduie[te permanent
expozi]ii de pictur`, art` fotografic` documentar`, diverse simpozioane
[i conferin]e, lans`ri de carte etc.
Valentin HU}ANU
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Rezultatele de la concursul de admitere
organizat la Universitatea de Medicin\ [i
Farmacie ıGrigore T. Popa‰, din Ia[i! Care
au fost ultimele medii de intrare, buget
[i tax\, `n 2020
Ieri, 25 iulie 2021, a avut loc concursul de
admitere, sub forma unui test-gril`, la
Universitatea de Medicin` [i Farmacie „Grigore T.
Popa”, din Ia[i. Nu s-au \nregistrat candida]i cu
temperatur` peste cea normal`, iar prezen]a a
fost de peste 98 la sut`. Rezultatele vor fi
publicate ast`zi, 26 iulie 2021, pe site-ul UMF.
Clasificarea candida]ilor se va face în ordinea
descresc`toare a mediei, în care o pondere de 90
la sut` o va avea nota ob]inut` la testul-gril`, iar
10 la sut` - media de la Bacalaureat. Comparativ
cu anul trecut, când s-au înscris 2.337 de
candida]i, acum concuren]a la majoritatea
specializ`rilor a fost sensibil mai mic`,
ajungându-se la un total de 2.226 de dosare
validate
Rezultatele la concursul de admitere,
care a avut loc sub forma unui testgril`, la Universitatea de Medicin` [i
Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”
din Ia[i vor fi publicate \n decursul
zilei de ast`zi, 26 iulie 2021, pe siteul UMF. Nu s-au \nregistrat candida]i
cu temperatur` peste cea normal`, iar
prezen]a a fost de peste 98 la sut`.
De precizat este faptul c` aceast`
clasificare a candida]ilor se va face în
ordinea descresc`toare a mediei, în
care o pondere de 90 la sut` o va
avea nota ob]inut` la testul-gril`, iar
10 la sut` - media de la Bacalaureat.
Comparativ cu anul 2020, când sau înscris 2.337 de candida]i, anul

acesta, concuren]a la majoritatea
specializ`rilor este sensibil mai mic`,
ajungându-se la un total de 2.226 de
dosare validate.
Demn de amintit este faptul c`,
\n 2020, ultimele medii de intrare la
toate facult`]ile UMF Ia[i au fost (la
buget [i tax`): Medicin` - 9.11, respectiv
8.65, Asisten]` Medical` General` 8.47 [i 6.02, Nutri]ie [i Dietetic` - 8.19
[i 5.31, Medicin` Dentar` - 7.17 [i
6.25, Asisten]` de Profilaxie Stomatologic`
- 7.73 [i 5.72, Tehnic` Dentar` - 7.02
[i 5.31, Farmacie - 5.44 [i 5.05,
Bioinginerie - 8.65 [i 7.92 [i Balneofiziokinetoterapie [i recuperare - 6.06
[i 5.91.

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word,
Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă,
dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul
de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant
Relații la telefon: 0744 275 627

Care a fost concuren]a,
pe facult`]i, la
admiterea 2021
de la UMF Ia[i
De remarcat este faptul c`, pe 18
iulie 2021, s-a încheiat perioada de
înscrieri la concursul de admitere
organizat de Universitatea de Medicin`
[i Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”
din Ia[i. A[a cum ar`tam anterior,
comparativ cu 2020, când s-au înscris
2.337 de candida]i, anul acesta, concuren]a
la majoritatea specializ`rilor a fost
sensibil mai mic`, ajungându-se la un
total de 2.226 de dosare validate. La
Medicin` sunt 1.177 de dosare finalizate
(concuren]` de 3.87 la sut` pe loc
bugetat, fa]` de 4,22/loc bugetat, anul
trecut), la Asisten]` Medical` General`
- 296 (concuren]` de 4,77/loc bugetat,
fa]` de 5.57 /loc bugetat anul trecut),
la Nutri]ie [i Dietetic` - 58 (concuren]`

de 6,44, fa]` de 5.00/loc bugetat anul
trecut), la Medicin` Dentar` - 345
(concuren]` de 3,83, fa]` de 3.21/loc
bugetat anul trecut), la Asisten]` de
Profilaxie Stomatologic` - 11 (concuren]`
de 1,38, fa]` de 0.89/loc bugetat anul
trecut), Tehnic` Dentar` - 78 (concuren]`
de 3,04, fa]` de 2.60 /loc bugetat anul
trecut), la Farmacie - 45 (concuren]`
de 0,50, fa]` de 0.77/loc bugetat anul
trecut), la Bioinginerie - 87 (concuren]`
de 1,18/loc bugetat, fa]` de 1.52/loc
bugetat), iar la Balneo-fiziokinetoterapie
[i recuperare - 125 (concuren]` de 1,76,
fa]` de 2.36/loc bugetat anul trecut).

Care au fost
disciplinele de concurs
la admiterea organizat`
de UMF Ia[i
Concret, la concursul de admitere
de la UMF Ia[i, disciplinele de concurs

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării
în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
Relații la telefon: 0744 275 627
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au fost pentru programele de studiu
Medicin` [i Medicin` Dentar` - Biologie
clasa a XI-a (Anatomia [i Fiziologia
omului) - obligatoriu [i - Chimie organic`
sau Fizic` - la alegere. Pentru programul
de studiu Farmacie - Chimie organic`
- obligatoriu - [i Biologie vegetal` sau
Biologie clasa a XI-a (Anatomia [i
Fiziologia omului) - la alegere. Pentru
programele de studiu: Asisten]` Medical`
General`, Tehnic` dentar`, Nutri]ie [i
dietetic`, Asisten]` de Profilaxie
Stomatologic`, la alegere între: - Biologie
clasa a XI-a (Anatomia [i Fiziologia
omului) sau Chimie organic`. Pentru
programul de studiu Balneofiziokinetoterapie [i recuperare: - Biologie
clasa a XI-a (Anatomia [i Fiziologia
omului). Pentru programul de studiu
Bioinginerie, la alegere, între Matematic`
sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia [i
Fiziologia omului).
Valentin HU}ANU

ECONOMIC

Luni, 26 iulie

Fermierii din Ia[i
care vor subven]ia
la motorin` pot
depune cererile
pân` pe 9 august
la APIA. Banii vor
intra \n conturile
agricultorilor la
finalul anului
Fermierii din Ia[i care vor s` ob]in` subven]ia
la motorin` [i \n anul 2021, trimestrul II, mai
pot depune cererile la APIA pân` pe data de 2
august. Subven]ia este \n valoare de 1,5720
lei / litru [i se acord` ca ajutor de stat, sub
form` de rambursare
Fermierii din Ia[i mai pot depune cererile pentru subven]ia
la motorin`, pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie, pân` pe data
de 2 august 2021. Documentele pot fi transmise prin mijloace
electronice, dar [i pe suport de hârtie, la Centrul Jude]ean
APIA, de c`tre administratorul / reprezentantul legal sau
împuternicitul acestuia. La cererea depus` la Agen]ia de Pl`]i
[i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA), fermierii trebuie s`
ata[eze mai multe documente, precum situa]ia centralizatoare
a cantit`]ilor de motorin` utilizate la lucr`ri mecanizate, aferente
perioadei pentru care solicit` acordarea ajutorul de stat prin
rambursare, dar [i copiile dup` facturi / bonuri fiscale de
cump`rare a motorinei emise de vânz`tor, pe numele solicitan]ilor.
|n 2021, subven]ia este \n cuantum de 1,5720 lei / litru
[i se acord` ca ajutor de stat sub form` de rambursare. Pân`
\n prezent, la APIA au fost depuse 208 cereri pentru trimestrul
II, iar, pentru trimestrul I din acest an, au fost depuse
aproximativ 600 de solicit`ri din partea femierilor din Ia[i
care vor subven]ia la motorin`.

Fermierii ie[eni vor primi \n
acest an o subven]ie \n valoare
de 1,5258 de lei per litru
Ajutorul de stat se acord` sub form` de rambursare a
diferen]ei dintre rata accizei standard [i rata accizei reduse
(stabilit` la 21,00 euro / 1.000 de litri) pentru motorina utilizat`
la efectuarea lucr`rilor mecanizate în agricultur`. Subven]ia
acordat` de APIA este mai mare în anul 2021, comparativ cu
2020, când decontul pentru un litru de motorin` a fost de
1,5258 de lei per litru. Agricultorii ie[eni au primit ajutoare
financiare \n valoare de 160.000 de lei \n anul 2020 pentru
motorina utilizat` \n agricultur` [i, potrivit speciali[tilor din
cadrul APIA, num`rul solicitan]ilor a crescut \n ultimii ani,
odat` cu modernizarea utilajelor agricole, mai ales din partea
fermierilor care cultiv` cereale.
Conform celor de la APIA, \n 2021, \n campania de
depunere a cererilor unice pe suprafa]` prin intermediul c`rora
se acord` subven]ii pentru terenurile agricole [i fermele cu
animale, au fost depuse 18.800 de cereri pentru o suprafa]`
de 280.000 de hectare.

Alte ajutoare financiare, de la APIA
Alte ajutoare financiare care pot fi ob]inute de la APIA,
tot pân` la \nceputul lunii august 2021, sunt cele pentru
cresc`torii de bovine din Ia[i, care pot ob]ine ajutorul de
COVID-19. Sumele acordate sunt în valoare de 142,08 lei pe
cap de bovin` [i 232,2 lei pe tona de lapte.
Suma maxim` ce poate fi acordat` unui fermier din Ia[i
nu poate dep`[i 225.000 de euro. Cresc`torii care au exploata]ii
cu minimum 3 bovine pot depune la APIA documentele
necesare ob]inerii ajutorului de COVID-19. Schema de ajutor
de stat a fost lansat` \n luna iulie, \n contextul \n care sectorul
bovin a fost grav afectat de situa]ia creat` de pandemia de
COVID-19, iar datele statistice arat` o cre[tere semnificativ`
a costurilor de produc]ie în acest sector economic, potrivit
speciali[tilor APIA.
Raluca COSTIN
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O firm\ din Boto[ani va
monta un nou sediu pentru
IPJ Ia[i! Contractul are o
valoare de 20.000 de euro
Postul de Poli]ie Criste[ti, din jude]ul Ia[i,
va fi extins cu un ansamblu modular
format din mai multe containere
Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i a \nceheiat o
procedur` privind furnizarea unor module \n care va func]iona
postul de poli]ie rural` Criste[ti. Comisia de evaluare a stabilit
c` societatea CBC Hale SRL, din jude]ul Boto[ani, este câ[tig`toare,
cu ofert` financiar` de 99.999 lei, f`r` TVA, aproape 20.000 de
euro. Societatea este condus` de Constantin [i Simona Bodogan.
|n 2020, cifra de afaceri a firmei a fost de 1,9 milioane lei, profit
de 332.690 lei, datorii de 2,9 milioane lei, cu un num`r de 9
angaja]i. „Dotarea cu ansamblu modular realizat din 3 (trei)
containere metalice a Postului de Poli]ie Rural` Criste[ti, în anul
2021, are ca scop crearea unor condi]ii proprii de lucru pentru
personalul care î[i desf`[oar` activitatea în cadrul acestora, luând
în considerare faptul c` în imobilul aflat în administrarea IPJ Ia[i
din aceast` localitate este edificat` o construc]ie foarte veche ce
nu corespunde exigen]elor privitoare la rezisten]` [i stabilitate, a
c`rei repunere în siguran]` de exploatare necesit` cheltuieli foarte
mari, nerealizabile din punct de vedere economic la aceast` dat`”,
se arat` \n obiectivul procedurii. IPJ a anun]at [i achizi]ia mai
multor loturi de calculatoare.

IPJ Ia[i se va ocupa de racordarea
obiectivului la utilit`]i
Conform caietului de sarcinii, firma va asigura [i o zon` de
protec]ie pentru pietoni. „Dup` montarea [i fixarea ansamblului
modular, se va realiza o zon` de protec]ie a perimetrului [i pentru
traficul pietonal în partea din fa]`, cu o l`]ime de aproximativ 1,5
m, iar, pe laterale [i în partea din spate, de 0,80 m, din dale (pavaj)
de o grosime de 5 - 6 cm. Amenajarea suportului stabil pe care
vor fi amplasate containerele [i realizarea trotuarelor, inclusiv
materialele necesare, se va face de c`tre operatorul economic
declarat câ[tig`tor. Autoritatea contractant` va asigura racordarea

la re]elele de utilit`]i existente în zona de montare a ansamblului
modular (ap`, canal, energie electric`, dup` caz), în vederea execu]iei
probelor de func]ionare”, se arat` \n caietul de sarcini.

IPJ Ia[i cump`r` dou` autolaboratoare
dotate cu tehnic` criminalistic`
IPJ Ia[i a finalizat [i o achizi]ie \n cadrul Programului de
Cooperare cu Republica Moldova. Recent, a fost demarat` licita]ia
pentru achizi]ia unui num`r de dou` autolaboratoare (SUV 4x4)
dotate cu tehnic` criminalistic`. Prevederea bugetar` a procedurii
este de 275.882 de lei, f`r` TVA, aproximativ 60.000 de euro. La
sesiunea de depunere a ofertelor s-au \nscris dou` societ`]i:
Stimpex SA (Bucure[ti) [i Okura Consult SRL (Bucure[ti).
Comisia de evaluare a stabilit c` prima societate a oferit cea
mai bun` ofert`, \n valoare de 254.800 de lei, f`r` TVA. Societatea
câ[tig`toare este controlat` de Marcel Istrate. |n 2019, cifra de
afaceri a firmei a fost de 78,4 milioane de lei, cu un profit de
590.903 lei, datorii de 17,9 milioane de lei, cu un num`r de 132
de angaja]i. Nu \n ultimul rând, a fost lansat` o alt` licita]ie pentru
achizi]ia mai multor loturi de echipamente pentru investiga]ii criminale.
Ciprian BOARU

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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Micile ferme de familie din jude]ul
Ia[i, finan]ate cu zeci de mii de euro!

Agricultorii deschid afaceri
cu bovine [i `nfiin]eaz\ sere
cu legume cu bani europeni
Micile ferme de familie din
Ia[i vor fi dezvoltate cu
ajutorul fondurilor
europene, \n valoare de
75.000 de euro, acordate
de AFIR. Lista cu proiectele
depuse [i aprobate la
finan]are în cadrul
Subm`surii 6.3 Dezvoltarea fermelor mici , cuprinde 5 beneficiari, iar
fiecare va primi 15.000 de
euro
Noi fonduri europene, \n valoare de
75.000 de euro, vor fi acordate de c`tre
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(AFIR) ie[enilor care vor dezvolta micile
afaceri de familie, din mediul rural. Cei 5
beneficiari din Ia[i care au depus proiecte
- [i acestea au \ndeplinit condi]iile pentru
a primi finan]area european` - sunt din
comunele Costuleni, Andrie[eni, Grajduri
[i Probota.
Fermierii vor deschide afaceri cu bovine
sau vor investi \n sere cu legume. De
exemplu, Ion Postolache va moderniza ferma
sa cu bovine cu ajutorul celor 15.000 de
euro de la Uniunea European`, ob]inu]i \n
Subm`sura 6.3 - Dezvoltarea fermelor mici.
Aceast` subm`sur` este una dintre cele
mai accesate de c`tre fermierii din Ia[i,
dar [i din toata ]ara, punctajul fiind unul
u[or de atins. De remarcat este faptul c`,
\n anul 2019, au fost depuse 20 de proiecte
în cadrul acestei subm`suri. Fondurile
disponibile \n cea de-a doua sesiune, deschis`
de AFIR, au fost epuizate înainte de termen,
iar mai mult de jum`tate dintre proiectele
depuse au fost eligibile la finan]are.

Agricultorii din Ia[i pot
dezvolta micile ferme de
familie dac` depun cereri
\n Subm`sura 6.3
Pentru a \ncuraja dezvoltarea micilor
afaceri de familie, AFIR va deschide \nc`
o sesiune de depunere a proiectelor \n
cadrul Subm`surii 6.3, \ncepând cu luna
august 2021. Ie[enii pot accesa fonduri
europene pentru dezvoltarea fermelor mici,
iar sprijinul va fi de 15.000 de euro / ferm`,
ca [i în anii trecu]i.
Fermele eligibile trebuie s` îndeplineasc`
mai multe condi]ii pentru a ob]ine finan]area.
Astfel, ace[tia trebuie s` cumuleze un anumit
num`r de puncte, iar, potrivit ghidului AFIR,
principiul apartenen]ei la o form` asociativ`
cu rol economic (cooperativ, grup sau
organiza]ie de produc`tori) întrune[te
maximum de 20 de puncte, punctaj care
face diferen]a \n momentul \n care se
efectueaz` departajarea proiectelor.
Primii bani de la UE pe care-i pot
accesa fermierii \ncepând cu finalul acestei
luni sunt cei acorda]i \n Subm`sura 17.1 -

Prime de asigurare a culturilor, plante [i
animale. Sesiunea de depunere a proiectelor
va \ncepe pe data de 28 iulie 2021, de la
ora 9:00, [i se va \ncheia pe 31 octombrie
2021, la ora 16:00. Alocarea financiar`
aferent` acestei subm`suri este de 31,2
milioane de euro, iar sprijinul public
nerambursabil este de 70 la sut` din valoarea
primei de asigurare eligibile [i pl`tit` efectiv
de fermier.
Pentru a putea ob]ine fondurile europene,
fermierul trebuie s` fie activ, s` încheie
un contract de asigurare pentru riscurile
prev`zute de Subm`sura 17.1 [i s` se
angajeze s` pl`teasc` valoarea integral` a
primei de asigurare în cuantumul [i la
termenele prev`zute în contract. Principalele
riscuri eligibile care pot face obiectul
contractului de asigurare acoper` fenomenele
climatice nefavorabile sunt seceta, ar[i]a,
inunda]iile, grindina, înghe]ul (timpuriu de toamn`, de iarn` sau târziu - de prim`var`),
ploile toren]iale sau ploile excesive [i de
lung` durat`, furtuna, vijelia, uraganul ori
tornada.
Raluca COSTIN

O firm\ din Luxemburg
furnizeaz\ autocamioane
la Prim\ria Ia[i!
Contractul are o valoare
de 60.000 de euro
Servicii Publice Ia[i (SPI) SA, societate aflat` \n subordinea
Prim`riei Ia[i, a finalizat o nou` achizi]ie pentru modernizarea
parcului auto. Autoritatea contractant` a alocat 315.000 de lei,
f`r` TVA, aproape 60.000 de euro pentru achizi]ia unui
autocamion. La licita]ia demarat` recent s-a prezentat o singur`
societate: AIC Trucks SRL, din jude]ul Ilfov, care a fost
desemnat` [i câ[tig`toare.
Aceasta a depus o ofert` final` de 307.000 de lei, f`r`
TVA. Societatea este de]inut` de Maurizio Michele Giovanno
Rossetto (13 la sut`), Afin Holding SA Luxemburg (52 la
sut`), Sjors Heertum Rom SRL (35 la sut`). |n 2020, societatea
a \nregistrat o cifr` de afaceri de 268,6 milioane de lei, un
profit de 4,7 milioane de lei, datorii de 99,9 milioane de lei,
cu un num`r de 62 de angaja]i. SPI a organizat proceduri [i
pentru \nfrumuse]area parcurilor din ora[.
Specifica]iile tehnice arat` c` autocamionul trebuie s` aib`
motor Diesel, cu o capacitate cilindric` de 9.000 cmc, rezervor
de 400 de litri, ben` basculabil` etc.
„Termenul de garan]ie pentru produsul contractat va fi
de minimum 24 de luni de la data punerii \n func]iune,
respectiv semnarea procesului-verbal de recep]ie de c`tre
reprezentan]ii autorit`]ii contractante. |n perioada de garan]ie,
ofertantul va trebui s` asigure mentenan]a autocamionului,
toate interven]iile necesare \n mod gratuit, pentru a repara
defec]iunile \n timp, din cauza unor probleme de fabricare
sau montare. Dac` apar defec]iuni din cauza modului de
exploatare, ofertantul are obliga]ia de a asigura service-ul pe
cheltuiala autorit`]ii contractante”, se arat` \n caietul de sarcini.
Recent, SPI a demarat licita]ia pentru furnizarea mai multor
loturi de mese mobile pentru sera de flori din zona Aleaa
Tudor Neculai, dar [i sisteme de automatizare [i climatizare.
Valoarea estimat` a contractului este de 709.800 de lei, f`r`
TVA, adic` aproximativ 140.000 de euro. La procedur` s-a
prezentat o singur` societate: Etnis SRL, din Ia[i.
„Termenul de garan]ie pentru echipamente este de minimum
24 de luni (garan]ia include un angajament asumat de vânzator
fa]` de consumator, f`r` solicitarea unor costuri suplimentare,
de restituire a pre]ului pl`tit de consumator, de reparare sau
de înlocuire a produsului cump`rat, în cazul în care acesta
nu corespunde condi]iilor enun]ate în declara]iile referitoare
la garan]ie [i în propunerea tehnic`)”, se arat` \n documenta]ia
procedurii. Societatea este controlat` de Eduard Ignat (95 la
sut`) [i Maria Ignat (5 la sut`). |n 2020, cifra de afaceri a
firmei a fost de 6,2 milioane de lei, profit de 212.701 lei,
datorii de 1,2 milioane de lei, cu un num`r de 56 de angaja]i.
Totodat`, SPI a demarat lucr`ri [i pentru extinderea serei.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Proprietarii din cartierul Armonia Park sunt
`ngropa]i `n b\l\rii! Afacerista Doina Cepalis
nu a cur\]at terenul de lâng\ complexul cu
100 de case. Explica]ia investitorului: ıSunt
`n vacan]\‰
Locuitorii din cartierul Armonia
Park, din comuna Miroslava,
nu mai pot respira din cauza
buruienilor crescute pe un
teren de aproape 1 hectar,
situat la intrarea \n complex.
Terenul apar]ine afaceristei
Doina Cepalis. Pentru c` nu a
salubrizat parcela, risc`
amenzi. Asociatul afaceristei
promite c` va interveni \n
câteva zile
O investi]ie anun]at` de afacerista Doina Cepalis
a provocat nemul]umiri \n rândul locuitorilor din
satul Valea Ursului, comuna Miroslava, jude]ul Ia[i.
|n 2019, pe o suprafa]` de 10 hectare, Doina Cepalis
[i asociatul Narcis Bogdan Neculai au propus
construirea unui num`r de 140 de case individuale.
Pân` acum au fost construite aproximativ 100, iar
unele loturi de teren au fost vândute cu 53 de euro
pe metrul p`trat. Mai precis, locuitorii din cartier
au ar`tat c`, pe un teren viran, aflat chiar la intrarea
\n cartier, nu s-au f`cut lucr`ri de \ntre]inere, buruiana
dep`[ind [i \n`l]imea de 2 metri.
|n cursul zilei de s`mb`t`, 24 iulie 2021,
reporterii „BZI” au verificat \n teren situa]ia.
Suprafa]a este de]inut` tot de Doina Cepalis.
Reclaman]ii au ar`tat c` autorit`]ile ar fi trebuit

s` intervin` [i s` amendeze proprietarul. „În urm`
cu aproximativ 3 ani se scria despre cum doi
dintre cei mai serio[i oameni de afaceri din Ia[i
construiesc case \n comuna Miroslava. Case au
construit, dar serio[i - nici pe departe! Acum, de
ce nu vine nimeni s` le verifice seriozitatea?! Cea
mai mare mizerie este lâng` o p`dure protejat`.
Terenurile nu sunt cur`]ate, la strada principal`
buruienile sunt la jum`tatea pinilor, de altfel,
proteja]i. Am f`cut reclama]ii la Prim`rie [i... nimic,
ci doar amân`ri [i repro[uri c` nu am participat
la ac]iunea de ecologizare a p`durii Uricani, în
condi]iile în care pl`tim taxe [i impozite [i ei nu
au s` ne dea m`car containere, le cump`r`m din
banii no[tri”, a precizat un locuitor din cartierul
de Armonia Park, de pe strada Mihail Sadoveanu.

Doina Cepalis nu [tie nimic,
asociatul spune c` va interveni
Contactat` telefonic, Doina Cepalis sus]ine c`
va verifica situa]ia \n cursul acestei zile. „Nu [tiu,
o s` v`d luni (ast`zi - n.r.). Sunt \n vacan]`. Da,
e terenul meu. De unde s` [tiu?! Sunt \n vacan]`!”,
sus]ine femeia de afaceri. |n schimb, Narcis
Bogdan Neculai a explicat c` a contractat o firm`
specializat`, dar interven]iile au fost amânate din
cauza ploilor. „Am vorbit cu firma care face
cur`]enie, dar a plouat \n ultima perioad` [i nu
s-a putut interveni. Am vorbit [i la Prim`rie, [i
cu o doamn` care a sesizat situa]ia. Vom face
cur`]enie s`pt`mân` viitoare (sapt`mâna aceasta

- n.r.). Este o suprafa]` de teren de 8.700 de
metri p`tra]i. |n acest moment nu mai avem teren
la vânzare”, a declarat asociatul Doinei Cepalis.
|n cartierul Armonia Park, toate str`zile sunt
acoperite cu piatr` spart`, asfaltul nu a ajuns \nc`
\n complex. Pân` la \nchiderea edi]iei, Bogdan
Neculai a revenit cu preciz`ri. „Am aflat c`,
sâmb`t` seara, au fost cei de la firm` [i au t`iat
\n propro]ie de 90 la sut`. Mai au 10 la sut` de
f`cut”, a men]ionat omul de afaceri. La un moment
dat, afacerista s-a asociat [i cu {tefan Popescu,
controversat dezvoltator imobiliar din Ia[i.

Doina Cepalis a vândut
afacerea cu scaune
de la Pa[cani
|n 2020, Doina Cepalis a vândut cu suma de
10 milioane de euro grupul Te-Rox Prod, din

Pa[cani, suedezilor de la Holmbergs, grup în
spatele c`ruia se afl` fondul de investi]ii FSN
Capital. Grupul suedez are activit`]i în produc]ia
de sisteme de siguran]` pentru scaunele auto
pentru copii [i a avut afaceri de 325 de milioane
de coroane suedeze (peste 30 de milioane de
euro) în 2017.
Grupul suedez estimeaz` o dublare a cifrei
de afaceri, la peste 70 de milioane de euro.
Holmbergs are o istorie de 80 de ani [i, la fel
ca [i Te-Rox Prod, e prezent cu produsele sale
(peste 13 milioane de scaune auto pentru copii)
la nivel mondial. Dup` preluare, a fost schimbat`
[i denumirea societ`]ii \n Holmbergs Safety System
SRL. La un moment dat, Doina Cepalis a declarat
c` vrea s` se extind` \n domeniul transporturilor
de m`rfuri. |n acest sens, a fost \nfiin]at` [i
societatea NC Transport Logistic SRL.
Ciprian BOARU

Noua [oferi]` de la CTP Ia[i a produs un accident chiar \n a
doua zi de lucru! |n urma impactului, o familie a r`mas f`r`
vacan]a de vis. Victima: „Nu cred c` are ce c`uta pe strad`!”
Maria Nacu, noua [oferi]` de la Compania de
Transport Public (CTP), a distrus vacan]a de vis
a unei familii din Ia[i. |ntr-un moment de neaten]ie,
[oferi]a le-a strivit ie[enilor ma[ina cu care pl`nuiau
s` plece \n Grecia. Accidentul s-a produs sâmb`t`,
24 iulie 2021, \n jurul orei 15:00. Alina Pogor,
propietara ma[inii, trebuia s` plece \n acea sear`
c`tre Grecia, unde avea pl`nuit` o vacan]`.
Autoturismul marca Mitsubishi era parcat pe
bulevardul Dacia, din municipiul Ia[i, \n apropiere
de cap`tul de linie din acea zon`. Maria Nacu era
abia \n cea de-a doua zi de lucru ca [ofer la CTP
Ia[i, iar, \ntr-un moment de neaten]ie, a acro[at
autoturismul parcat. „Ma[ina mea era parcat` pe
bulevardul Dacia, iar autobuzul a acro[at-o. Un
martor mi-a spus c` [oferi]a a mai oprit o dat`,
dup` sta]ie, pentru a mai l`sa un c`l`tor s` urce.
Ea [i reprezentan]ii CTP sus]ineau c` au evitat o
ma[in` care a intrat \n dep`[ire. Noi trebuia s`
plec`m sâmb`t` sear` \n vacan]`. Trebuia s` plec`m
cu ma[ina! Din punctul meu de vedere, aceast`
[oferi]` este insuficient preg`tit`. Au v`zut [i al]i
martori cât de prost lua curbele prin ora[. Nu [tiu
dac` ea chiar era supravegheat` \n acele momente.
Nu cred c` are ce c`uta pe strad`! Cel mai probabil,
ea nu a respectat ni[te proceduri. Din p`cate, eu
nu voi putea folosi ma[ina timp de aproximativ o
lun`”, a declarat Alina Pogor, victima accidentului.

Conducerea companiei
ie[ene a explicat situa]ia
Directorul CTP Ia[i a explicat pentru cotidianul
„BZI” cele \ntâmplate [i sus]ine c` noua [oferi]`
\[i va continua activitatea \n cadrul companiei.
Acesta a ad`ugat c` o va sus]ine \n continuare
[i o va ajuta. Se pare c` motivele care au dus
la producerea accidentului au fost emo]iile [i lipsa
de experien]` a [oferi]ei, care se afla al`turi de
mentorul s`u. Maria Nacu conducea autobuzul
de pe traseul 36, care circul` pe ruta Dacia Breazu. „A fost un accident minor. Trebuie s`
]inem cont c` [oferul este \ncep`tor, iar emo]iile
[i lipsa de experien]` [i-au spus cuvântul. Bine
c` nu a fost nimic grav [i c` toat` lumea este
bine. Ma[inile se repar`. Totul s-a rezolvat amiabil.
Noi o vom \ncuraja \n continuare s` fac` aceast`
Prima zi pe traseu
meserie [i \i suntem al`turi. Trebuie doar s` mai
a Mariei Nacu
\nve]e [i s` fie mult mai atent`. Dac` ea vrea,
Maria Nacu are 49 de ani [i este cea de-a
noi \i putem da câteva zile \n plus cu mentor
pentru a se putea acomoda [i pentru a mai c`p`ta doua femeie-[ofer de autobuz din cadrul Companiei
experien]`”, a declarat Cristi Stoica, directorul de Transport Public (CTP) Ia[i. Vineri, 23 iulie
CTP Ia[i. |n edi]iile anterioare ale cotidianului 2021, a fost prima zi de lucru a Mariei. Femeia
„BZI”, reporterii au prezentat cazul unui [ofer a fost \n tura de diminea]` [i, al`turi de mentorul
CTP care a produs un tragic accident \n municipiul ei, Marcel, a reu[it s` duc` la cap`t 3 curse.
Ia[i. B`rbatul se afla sub influen]a b`uturilor Conducerea companiei a avut atât de mult`
alcoolice [i a nenorocit o tân`r` pe o trecere \ncredere \n ea \ncât, din prima zi, i-a \ncredin]at
cel mai lung traseu din municipiul Ia[i.
pentru pietoni.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Aceasta lucreaz` \n cadrul companiei din anul
2017, când a \nceput ca dispecer. Dup` desfiin]area
posturilor, Maria [i-a dorit s` r`mân` \n companie
[i a intrat pe postul de controlor. Dup` câteva
zile, femeia a realizat c` aceast` meserie nu i se
potrive[te [i a vrut ceva mai mult. Maria Nacu
[i-a dorit s` urce o treapt` mai \nalt` \n companie
[i a \nceput cursurile [colii private de la CTP
Ia[i, pe care le-a absolvit cu succes. Mentorul
s`u, Marcel, a avut doar cuvinte de laud` la
adresa Mariei [i a \ncurajat-o toat` ziua.
Andreea PåDURESCU

9

ACTUALITATE

Luni, 26 iulie

Caz inedit judecat la Ia[i: un poli]ist a
`nregistrat pe ascuns un [ofer `ntr-o
ipostaz\ delicat\! Filmarea a generat un
scandal de toat\ frumuse]ea, iar poli]istul a
devenit erou printre colegi
Un poli]ist din cadrul
Inspectoratului Jude]ean Ia[i a
avut inspira]ia ca, la oprirea
unui [ofer, s` dea drumul la
func]ia de \nregistrare de pe
telefonul mobil. Dup` ce a fost
tras pe dreapta, ie[eanul s-a
milogit de agent pentru a nu-i
face dosar penal, [tiind c` a
urcat b`ut la volan

finele s`pt`mânii trecute pe Constantin Bab`t` la
1 an, 11 luni [i 20 de zile de \nchisoare, cu
suspendare, pentru dare de mit`.
„Instan]a dispune ca inculpatul s` presteze o
munc` neremunerat` în folosul comunit`]ii, pe o
perioad` de 100 de zile, în cadrul Consiliului
Local al comunei Ciurea sau în cadrul Consiliului
local Ia[i - Direc]ia de Asisten]` Comunitar`.
Dispune confiscarea de la inculpatul Constantin
Bab`t` a sumei de 100 de lei, oferit` cu titlu de
mit`”, au precizat magistra]ii ie[eni. Sentin]a nu
este definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Un caz inedit a fost judecat la Ia[i! Un poli]ist
a \nregistrat pe ascuns un [ofer \ntr-o ipostaz`
delicat`. Filmarea a generat un scandal de toat`
frumuse]ea, dar poli]istul a devenit erou printre
colegii s`i. Totul a pornit de la o banal` oprire
\n trafic a unui autoturism. Doi agen]i din cadrul
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i au observat
c` un [ofer a f`cut câteva manevre ciudate, astfel
c` au decis s` \l trag` pe dreapta. Unul dintre
poli]i[ti a coborât [i a constatat c` [oferul, Constantin
Bab`t`, b`use \nainte de a urca la volan.
Cel de-al doilea poli]ist, [eful Postului de
Poli]ie Ciurea, a coborât [i el din autospecial`,
dar cu un alt scop. Având, probabil, experien]e
anterioare de acela[i gen, omul legii a decis s`
\nregistreze convorbirea cu [oferul pe telefonul
s`u mobil. Agentul s-a gândit c` [oferul va \ncerca
s` scape de dosarul penal, astfel c` a dat drumul
la func]ia de \nregistrare audio-video a celularului
de cum a coborât din autospecial`. Asta, deoarece
nu avea alt mijloc prin care s` poat` proba o
eventual` dare de mit`. Mi[carea s-a dovedit a fi
una inspirat`, iar poli]istul nu avea s` fie dezam`git.

Ie[eanul Constantin Bab`t`,
prins b`ut la volan,
a vrut s` dea [pag`

{oferul, condamnat pe baza
\nregistr`rii f`cute
de poli]istul ie[ean
Pe baza \nregistr`rii respective, judec`torii
din cadrul Tribunalului Ia[i l-au condamnat la

Procesul ie[eanului Constantin Bab`t` (57 de
ani) a \nceput \n luna februarie 2021. „Pe 22
noiembrie 2020, inculpatul a oferit, în mod direct,
pentru sine, unui agent din cadrul Postului de
Poli]ie Ciurea, o bancnot` în valoare de 100 de
lei, ]inut` pliat în mâna dreapt`, pe care a întinso spre poli]ist, în leg`tur` cu neîndeplinirea atribu]iilor
de serviciu, constând în neluarea m`surilor de
constatare a infrac]iunii comise de conducere sub
influen]a b`turilor alcoolice, neconducerea la sediul
IML Ia[i pentru prelevare de probe biologice,
precum [i în leg`tur` cu îndeplinirea unor acte
contrare atribu]iilor de serviciu, constând în acordarea
permisiunii de a l`sa autoturismul în locul în care
a fost prins în trafic [i de a pleca la domiciliu,
situat în apropiere, în comuna Ciurea”, a afirmat
Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i. La scurt timp de la
producerea incidentului, ie[eanul a fost ridicat [i
dus la audieri. Pe 24 noiembrie 2020, Constantin
Bab`t` a fost re]inut pentru 24 de ore.

{oferul, \nregistrat de poli]istul
ie[ean cu ajutorul telefonului
Pe 22 noiembrie 2020, agentul-[ef adjunct I.N.
[i agentul-[ef adjunct C.C., [eful Postului de Poli]ie

Ciurea, în intervalul orar 9:00 - 16:00, au fost
planifica]i s` desf`[oare activit`]i pentru verificarea
respect`rii legisla]iei privind prevenirea r`spândirii
COVID-19, prevenirea accidentelor rutiere [i a
altor nereguli la regimul circula]iei pe drumurile
publice, \n comunele Ciurea, Mogo[e[ti [i Scânteia.
În jurul orei 15:00, în timp ce patrula de Poli]ie
supraveghea traficul rutier pe DJ 248C, aceasta
a oprit în trafic un autoturism marca Dacia Solenza.
„Deoarece [oferul executase un viraj brusc
[i cu manevre haotice de semnalizare, agentul[ef adjunct I.N. a executat semnal luminos [i
acustic de oprire, a coborât din autospecial` [i
s-a deplasat la autoturismul marca Dacia Solenza,
solicitând [oferului actele la control. Constatând
c` [oferul mirosea a alcool, agentul-[ef adjunct
I.N. l-a testat cu aparatul etilotest marca Drager,
înregistrându-se o valoare de 1,15 mg/l alcool
pur în aerul expirat, imediat dup` testare. De
asemenea, [eful Postului de Poli]ie Ciurea a
coborât din autospecial`, a activat func]ia de
înregistrare audio-video a telefonului personal [i
s-a deplasat la autoturismul marca Dacia Solenza.
În apropierea ma[inii, el a purtat discu]ii cu
[oferul, pentru a strânge probe, informa]ii
suplimentare despre cantitatea de alcool consumat`,
identificarea recipientelor cu alcool, aflarea direc]iei

de deplasare, identificarea pasagerului”, au afirmat
anchetatorii ie[eni.
În cursul discu]iei cu poli]istul, Constantin
Bab`t` a recunoscut c` a consumat b`uturi
alcoolice atât în seara zilei de 21 noiembrie, cât
[i în diminea]a zilei de 22 noiembrie 2020. În
timp ce [eful Postului de Poli]ie a cerut la control
[i actul de identitate al so]iei [oferului, b`rbatul,
\n speran]a c` se va „în]elege” [i pentru a ob]ine
permisiunea de a pleca acas`, a ini]iat un dialog
\nregistrat de omul legii:
„C.B.: - Haide]i s` o rezolv`m! Haide]i s`
d`m la pace, haide]i s` ne în]elegem, lua]i
dumneavoastr` acolo de un… de o cheltuial` în
seara asta!
Agent: - Dar, n-am… ce s`...
C.B.: - Haide! L`s`, hai, ce… M` duc acas`!
Auzi?! Haide]i s` o rezolv`m! Nu mai st`m, c`
m` duc aici [i nu mai pleac` ma[ina de aici!
Agent: - Nu se poate...
C.B.: - M`i, oameni! Haide]i s` d`m la pace!”
|ntre timp, ie[eanul a \ncercat s` \i \ntind`
o bancnot` de 100 de lei poli]istului, dar acesta
din urm` a refuzat. Dus la audieri, Constantin
Bab`t` a recunoscut comiterea faptelor.
Ciprian NEDELCU

Caz incredibil, la Ia[i! La admiterea \n clasa a IX-a, un elev cu
o medie de doar 2,83 a intrat la un cunoscut colegiu din ora[!
admi[i în prima etap`, întrucât nu au completat suficiente op]iuni.
Ace[tia vor intra în a doua etap` de repartizare computerizat` [i
vor completa, în perioada 29 iulie - 5 august 2021, op]iuni în fi[ele
de înscriere al`turi de candida]ii care au fost repartiza]i computerizat
în prima etap` de admitere, dar nu [i-au depus dosarele de înscriere
în termen (25 - 28 iulie), precum [i de candida]ii ce nu au participat
în prima etap` de admitere. Completarea op]iunilor în fi[e se
realizeaz` la unitatea de înv`]`mânt sau printr-un formular transmis
electronic. Repartizarea computerizat` a acestor elevi va avea loc
pe data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candida]ilor
repartiza]i computerizat în a doua etap` a admiterii în înv`]`mântul
liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia
|n jude]ul Ia[i, 4.062 de absolven]i
Candida]ii repartiza]i în prima etap` depun na]ional` de admitere.
În intervalul 9 - 11 august 2021, Comisia jude]ean` de admitere
ai clasei a VIII-a au fost admi[i
dosarele de înscriere la secretariatele
va rezolva toate cazurile speciale ap`rute dup` etapa de repartizare
în înv`]`mântul liceal de stat
liceelor în care au fost admi[i
computerizat`. În total, au r`mas disponibile pentru etapa a doua
|n jude]ul Ia[i, 4.062 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost
Conform calendarului admiterii în înv`]`mântul liceal de stat, 200 de locuri pentru repartizarea computerizat` [i 48 pentru
admi[i în înv`]`mântul liceal de stat (anul [colar 2021-2022), în în perioada 25-28 iulie 2021, candida]ii repartiza]i în prima etap` admiterea la liceele cu profil voca]ional.
prima etap` de repartizare computerizat`. Concret, au fost repartiza]i vor transmite / depune dosarele de înscriere la secretariatele
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
98,33 la sut` în înv`]`mântul liceal de stat din totalul elevilor cu liceelor în care au fost admi[i. Astfel, 69 de elevi nu au putut fi
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
|n clasa a IX-a, un elev cu o medie de doar 2,83 a intrat la
un cunoscut colegiu din ora[ul Ia[i, dup` repartizarea computerizat`
la admitere 2021. Dincolo de faptul c` au fost rezultate meritorii
pentru candida]i, au r`mas sute de situa]ii \n care, cu medii de
admitere de pu]in peste 5 sau cu mult sub 5 [i chiar de 3,
candida]ii au fost repartiza]i inclusiv \n alte unit`]i de \nv`]`mânt
din municipiul Ia[i. Având \n vedere toate acestea, este cu adev`rat
o performan]` pentru un profesor din unitatea de \nv`]`mânt
preuniversitar` la care a intrat absolventul de clasa a VIII-a s`-l
duc` \n situa]ia de a promova Bacalaureatul, având \n vedere c`
media general` trebuie s` fie de minimum 6.

op]iuni completate (4.131): 2.031 de candida]i au fost repartiza]i
la filiera teoretic`, iar 2.031 de candida]i - la filiera tehnologic`.
În total, au fost completate 86.247 de op]iuni, rezultând o medie
de 21 de op]iuni de elev. Doar 4 candida]i au fost admi[i cu
media de admitere 10.
Au fost admi[i în etape anterioare repartiz`rii computerizate
458 de elevi la specializ`ri voca]ionale; 80 de elevi pe locurile
speciale, rezervate candida]ilor de etnie rrom` (inclusiv voca]ional);
20 de elevi pe locurile speciale în înv`]`mântul de mas`, rezervate
candida]ilor cu Cerin]e Educa]ionale Speciale (CES), precum [i
19 elevi în înv`]`mântul special.
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând cas`, anexa<beci \n Piatra
Neam], str.Hangului, nr.20,
suprafa]a de teren 1110 mp.
Rela]ii la telefon: 0742073886.
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

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

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

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

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

avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.

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

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

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

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

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

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

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

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

Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.
www.bzi.ro \]i spune

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
\n timp real ce se \ntâmpl` \n

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.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, studii medii,
fara experienta precizata, LIFEIND SRL, Rela]ii la:
0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1
Agent comercial, studii medii,
experienta 1 an, PRO INVEST
SRL, Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL, Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

engleza , EUROPA TRADE SRL,
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4
Agent de vanzari, studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL,
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
agricole, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN'S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani
Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Ajutor bucatar, studii gimnaziale,
fara experienta precizata,
engleza, cazare, masa, posturile
sunt pentru timisoara, restaurant
fenice palas , FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F
Ajutor bucatar, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3
Ajutor bucatar, fara studii
precizate, experienta 1 an,
SMILE ARIS SWEET SRL, Rela]ii
la: 0742158804;
mihaeladurac@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.126
Ajutor ospatar, studii medii, fara
experienta precizata, engleza,
cazare, masa, posturile sunt
pentru timisoara, restaurant
fenice palas , FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F
Analist, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist financiar, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist informatii , studii
superioare, experienta 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist resurse umane, studii
superioare, experienta 1 an,
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limba franceza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Analist servicii client, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN'S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani

2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28
Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64

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

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

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

Confectionerprelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113

Asistent relatii publice si
comunicare, studii medii, fara
experienta precizata, NEFF
CONSULTING SRL, Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com,
Str.Luca Arbore Nr.12, Bl.404,
Sc.A, Etj.7, Ap.30
Brutar, studii medii, experienta 12 ani, PANIFICATIE VLAD SRL,
Rela]ii la: 0740162996;
butiuc.maria@yahoo.com, Bazei
Nr.12, Valea Adanca
Bucatar, studii medii, fara
experienta precizata, BIZANTIQ
SRL, Rela]ii la: 0749 311 155;
ionut.cretu@bizantiq.ro,
Com.Rediu, Sat Rediu,
Sos.Valea Rediului Nr.19,
Mansarda
Camerista de hotel, studi medii,
fara experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Casier, fara studii si experienta
precizate, ADVICE IS SRL, Rela]ii
la: 0749980450, Sat Hlincea,
Com. Ciurea, Str. Ioan Matei,
Nr.43, Parter, Incaperea 1,
Cam.2, Jud Iasi
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL, Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL, Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA

Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR
MICI SI MIJLOCII, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51 C,
Etj.1
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experienta 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA, Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor
Nr.5
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL, Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156

Electronist telecomunicatii, studii
medii de specialitate, RESIO
ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
746703259
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78

Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27

Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1

Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27
Curier, studi medii, fara
experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Curier, studii medii, fara
experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, SMART
PROCENT SRL, Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Director economic, studii
superioare, fara experienta
precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A

Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
Electrician intretinere si reparatii,
mediu, FISCONTEXPERT
studii medii, fara experienta
CONSULT SRL, Rela]ii la:
precizata, CEREALCOM SA,
0232/224227;
Rela]ii la: 0752656656;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL,
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Facturist, studii medii, fara
experienta precizata, LIFE-IND
SRL, Rela]ii la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL, Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL, Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4
Femeie de serviciu, studii
generale, fara experienta
precizata, engleza, cazare, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas , FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Operator facturare, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi
Operator introducere si validare
date, studii medii, fara experienta
precizata, pentru persoane cu
dizabilitati, BRAS SRL, Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4
Operator introducere si validare
date, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, fara studii si
experienta precizate, ALBARES
LEATHER SRL, Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, studii medii,
fara experienta precizata, SABINI
COMPANY INVEST SRL, Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14
Operator mase plastice, studii
medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29
Operator mase plastice, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii
Operator siloz, studii medii, fara
experienta precizata,
CEREALCOM SA, Rela]ii la:
0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5
Operator taietor textile, studii
medii, fara experienta precizata,
SOPHIA 2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28
Profesor in invatamantul primar,
studii superioare, fara experienta
precizata, NAVIGATOR UNU
SRL, Rela]ii la: 0799798688;
mariana.andries@certic.ro,
Str.Stihi Nr.2A
Proiectant arhitect, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
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0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer constructii,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti

MEDIU
SC SMART QUALITY
RESIDENCE SRL (titularul
proiectului) anun]` publicul
interesat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
“CONSTRUIRE LOCUINTE
INDIVIDUALE P, AMENAJARE
CAI DE ACCES, IMPREJMUIRE,
ANEXE AFERENTE FUNCTIUNII
DE LOCUIRE, RACORDURI
UTILITATI, ORGANIZARE DE
SANTIER”, propus a fi amplasat
în localitatea Vorovesti, comuna
Miroslava. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului Ia[i, din
Calea Chi[inaului, nr. 43 (adresa)
[i la sediul SC SMART QUALITY
RESIDENCE SRL, str. Constantin
Lamga, nr. 96C, Miroslava, în
zilele de luni-vineri, între orele 816 .Observa]iile publicului se
primesc zilnic la sediul autorit`]ii
competente pentru protec]ia
mediului Ia[i.
S.C. ASAM S.A.; S.C. AUTO
PLUS REPAIR S.R.L.; S.C.
IMPERIA DEVELOPMENT S.R.L,
titular al proiectului de PLAN
URBANISTIC ZONAL ”PUZConstruire locuin]e colective pe
teren proprietate” propus a fi
amplasat în mun. Ia[i, str. Aurel
Vlaicu nr. 77, înscris în CF nr.
134872; 134873; 134874;
134875; 134876; 134877;
122038; 125141; 130067,
jude]ul Ia[i anun]` publicul
interesat asupra disponibiliz`rii
proiectului de PUZ [i a finaliz`rii
raportului de mediu pentru
acesta. Documentele pot fi
consultate la sediul APM IASI din
Ia[i-str. Calea Chi[in`ului nr. 43,
mun. Ia[i, în zilele de luni-joi,
între orele 9.00-12.00 [i vineri
între orele 9.00-12.00. |n data de
08.09.2021 ora 14,00 la sediul
titularului SC ASAM SA din
municipiul Ia[i, str. Aurel Vlaicu
nr. 77, jud. Ia[i, se va desf`[ura
[edin]a de dezbatere public` a
proiectului de PUZ si a
RAPORTULUI DE MEDIU aferent
acestuia. Publicul poate trimite
comentarii [i propuneri scrise la
sediul titularului [i la sediul APM
IASI din Ia[i-str. Calea Chi[in`ului
nr. 43, mun. Ia[i, pân` la data de
08.09.2021. Documenta]ia
supus` dezbaterii se reg`se[te la
urm`toarea adres` de internet:

http://apmis.anpm.ro. Publicul
interesat poate transmite [i în
format electronic
comentariile/observa]iile privind
documentele men]ionate, pe
urm`toarea adres` de e-mail:
office@apmis.anpm.ro pân` la
data de 07.09.2021.

LICITA}II
SC AMED GROUP SRL, prin
lichidator judiciar EVOPLAN
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: 1.Proprietate imobiliara
“teren si constructii”(
neintabulate) situate \n Pascani,
str. Fintanele, nr. 70-72, jud. Ia[i,
care se compune din: cladire
administrativ` \n suprafa]a de
751,9 mp, hala produc]ie \n
suprafa]a de 507,40mp. [i teren
\n suprafa]a de 1,316 mp. Pre]ul
de vânzare este de 645.200 lei
(echivalent 144.400 EUR)( fara
TVA ),40% din valoarea de
evaluare.Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt pân` la data de 27.07.2021,
ora 14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu,
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 28 iulie 2021,
orele 15.00 [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
16.03.2021. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei, Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \ termenul
stabilit prin Regulamentul de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Ofertan]ii sunt obliga]i s`
depun`, pân` la termenul de
vânzare, o garan]ie de participare
la licita]ie \n procent de 10 % din
pre]ul de \ncepere a licita]iei.
Garan]ia se va depune \n
numerar, prin plata \n contul
indicat de lichidator. Pentru
participarea la licita]ie, poten]ialii
cump`r`tori trebuie s` se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Ia[i, str. Vasile Lupu, nr.
43, jud. Ia[i, pân` la data de
28.07.2021, ora 13.00. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine: la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109899, Fax 0232/240890.

care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
de 27.07.2021, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Ia[i, în
data de 28 iulie 2021, ora 16:00
[i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
25.04.2017. Pentru participarea
la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Ia[i, pân` la data de 28.07.2021
ora 15:00. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Prezenta publica]ie de vânzare
va fi afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar (locul desf`[urare a
licita]iei), la Tribunalul IasiJudecator Sindic, Consiliul Local
Iasi precum [i la locul de
dispunere a activului. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109899, Fax 0232/240890.

termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.Vasile
Lupu, nr. 43, jud. Ia[i pân` la
data de 28.07.2021, ora 13.00.
Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: EVOPLAN INSOLV IPURL
(FOSTA C.I.I. POHRIB IONELA)
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109899, Fax:
0232/240890.

SC” SMART PRODUCTION ”
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL(fosta
CII POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, [i anume
mijloace fixe- GRAVATOR
LASER- 903,2 lei; GRAVATOR
MECANIC- 827,2 lei; LAPTOP
PB EASY- 64,8 lei; MAC BOK
WHITE- 91,2 lei; GRAVATOR
LASER- 481,6 lei; LAPTOP
SONY- 85,6 lei; CAMERA VIDEO
HIGH- 60,8lei; SURSA LASER50,4lei; MASINA ROLUIT TEAVA180 lei; APARAT SUDURA- 840
lei; MASINA TAIERE CIRCULAR240 lei; MASINA TAIERE
BANZIC- 360 lei; LAPTOP
ACER- 50,4lei; PRESA
MECANICA- 156 lei;
AUTOTURISM DACIA 1310- 288
lei- la pretul total de 4.680 lei 80% din valoarea de evaluare.
Bunurile sunt scoase la vânzare
individual. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
la vânzare au obliga]ia, sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt pân` la data
S.C. GRUP XL COMPANY SRL,
de 27.07.2021, ora15.00, la
prin lichidator judiciar EVOPLAN
sediul lichidatorului judiciar din
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
POHRIB IONELA), anun]`
Ia[i. Licita]ia va avea loc la sediul
scoaterea la vânzare, a activelor
lichidator \n data de 28 iulie 2021
societ`]ii debitoare, dup` cum
ora 16:00, [i se va desf`[ura în
urmeaz`: 1 BUC. Dacia logan, an conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2014 privind procedura
fabrica]ie 2006 la pre]ul de
insolven]ei [i ale regulamentului
1.433,25 lei , 75 % din valoarea
de evaluare. Persoanele care
de vânzare aprobat de adunarea
pretind vreun drept asupra
creditorilor din data de
bunurilor ce urmeaz` a fi scoase
14.07.2021. Pentru participarea
la vânzare au
la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori
27.07.2021,ora14.00, la sediul
trebuie s` se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
lichidatorului judiciar din mun.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i.
Ia[i, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud.
Licita]ia va avea loc la sediul
Ia[i, pân` la data de 28.07.2021,
ora 14:00. Adjudecarea se va
lichidatorului judiciar din Ia[i, str.
face în conformitate cu
Vasile Lupu nr. 43, jud. Ia[i, în
prevederile Regulamentului de
data de 28 iulie 2021, ora 11:00,
[i se va desf`[ura în
organizare [i desf`[urare a
conformitate cu prevederile legii
licita]iei, Regulament ce poate fi
nr. 85/2006 privind procedura
consultat atât la dosarul cauzei
insolven]ei [i ale regulamentului
cât [i la sediul lichidatorului.
SC” CORIMAR FASHION” SRL,
de vânzare aprobat de adunarea
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
prin lichidator judiciar EVOPLAN
creditorilor din data de
pre]ului de adjudecare \n
INSOLV IPURL (FOSTA C.I.I.
16.03.2020. Adjudecarea se va
termenul stabilit prin
POHRIB IONELA), anun]`
face în conformitate cu
Regulamentul de organizare [i
scoaterea la vânzare, a activelor
prevederile Regulamentului de
desf`[urare a licita]iei. Ofertan]ii
societ`]ii debitoare, dup` cum
organizare [i desf`[urare a
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
urmeaz`: Nr. crt.1; Denumirea
termenul de vânzare, o garan]ie
licita]iei, regulament ce poate fi
mijlocului fix/ Bunuri mobile:
de participare la licita]ie \n
1.buc. autoturism marca chrylsler consultat atât la dosarul cauzei
procent de 10% din pre]ul de
cât [i la sediul lichidatorului.
sebring; Valoare de pornire:
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
6.750 lei ( tva inclus)( 30% din
valoarea de evaluare) Persoanele
pre]ului de adjudecare \n
va depune \n numerar, prin plata
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

\n contul indicat de
lichidator.Prezenta publica]ie de
vânzare va fi afi[at` la sediul
lichidatorului judiciar (locul
desf`[urare a licita]iei), la grefa
Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Ia[i
precum [i la locul de dispunere a
activului. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109899,
Fax 0232/240890.
S.C. BERNINI ELECTRONICS
SRL, prin lichidator judiciar
EVOPLAN INSOLV IPURL (fosta
C.I.I. POHRIB IONELA), anun]`
scoaterea la vânzare, a activelor
societ`]ii debitoare, dup` cum
urmeaz`: ACTIVUL NR.1: bunuri
mobile conform inventar
(componente electronice)
vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu pre]ul de
pornire de 70%, de 119.938 lei.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmeaz` a fi scoase la vânzare
au obliga]ia, sub sanc]iunea
dec`derii, s` fac` dovada acestui
fapt înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilit` pentru
vânzare sub sanc]iunea
dec`derii, la sediul lichidatorului
judiciar din Ia[i, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Ia[i. Licita]ia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Ia[i, în data de 28.07.2021
ora 16:00, [i se va desf`[ura în
conformitate cu prevederile legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolven]ei [i ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
28.06.2018. Adjudecarea se va
face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare [i desf`[urare a
licita]iei., Regulament ce poate fi
consultat atât la dosarul cauzei
cât [i la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ]inut la plata
pre]ului de adjudecare \n
termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare [i
desf`surare a licita]iei. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun`, pân` la
termenul de vânzare, o garan]ie
de participare la licita]ie \n
procent de 10% din pre]ul de
\ncepere a licita]iei. Garan]ia se
va depune \n numerar, prin plata
\n contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licita]ie,
poten]ialii cump`r`tori trebuie s`
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, STR.
VASILE LUPU NR. 43, jud. Ia[i,
pân` la data de 28.07.2021 ora
15:00. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine: -EVOPLAN INSOLV
IPURL la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890

CONDOLEAN}E

U

Consiliul de Administra]ie
al Universita]ii Tehnice
”Gheorghe Asachi” din
Ia[i regret` dispari]ia prematura a
colegului {EF LUCRARI
DR.ING.SORINEL GICU TALIFProdecan al Faculta]ii de
Mecanica [i transmite sincere
condolean]e familiei.
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Trei ie[eni se zbat `ntre via]\ [i
moarte, dup\ ce s-au infectat cu
tulpina Delta! Medicii din Ia[i sunt
`n alert\
Al]i trei ie[eni infecta]i cu noua tulpin`
Delta au ajuns \n stare grav` la Spitalul
de Boli Infec]ioase. Ace[tia sunt
interna]i \n Sec]ia de Terapie Intensiv`,
iar medicii sunt rezerva]i \n ceea ce
prive[te starea lor de s`n`tate.
Speciali[tii au confirmat c` niciunul
dintre cei trei nu era imunizat \mpotriva
COVID-19

|n Sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI) a Spitalului
de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” sunt interna]i trei ie[eni
infecta]i cu noua tulpin` Delta. Ace[tia se afl` \n stare grav`, iar
medicii sunt rezerva]i. Niciunul dintre pacien]i nu era vaccinat
\mpotriva COVID-19. Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i
urmeaz` s` fac` o anchet` epidemiologic`, pentru a stabili sursa
exact` a infect`rii.
„Dup` ce s-a confirmat c` pacienta care a ajuns de la Pa[cani
\n stare grav` este infectat` cu noua tulpin` Delta, am primit
confirmarea [i celui de-al doilea pacient, transferat tot de la
Pa[cani. A[a cum b`nuiam, [i b`rbatul de 49 de ani este infectat
cu noua tulpin`. Din nefericire, am mai internat un pacient infectat
cu noua tulpin`. {i acesta este internat \n Sec]ia ATI a spitalului.
|n total, avem trei pacien]i infecta]i cu Delta, care sunt \n stare
grav`, interna]i \n ATI. Este vorba despre doi b`rba]i, de 49 [i
69 de ani, [i o femeie de 67 de ani. Starea acestora nu este
favorabil`, dar sper`m s` r`spund` bine tratamentului [i s` se
fac` bine. Niciunul dintre pacien]i nu era vaccinat \mpotriva
COVID-19. Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i este singurul centru
de excelen]` din Moldova pentru diagnosticarea, tratarea [i \ngrijirea
pacien]ilor cu patologie infecto-contagioas` [i secven]iere. Aici au
fost identifica]i primii pacien]i COVID-19 cu tulpina Delta, diagnosticul
fiind confirmat la Institutul Na]ional de Boli Infec]ioase «Matei
Bal[»”, a declarat dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli
Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din Ia[i.

Tulpina Delta a f`cut prima victim` la Ia[i
Mar]i, 20 iulie 2021, a fost declarat primul deces al unui
pacient infectat cu tulpina Delta. Victima a fost o femeie de 90
de ani internat` la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i. Ea a fost
internat` pe 6 iulie 2021 [i s-a num`rat printre primele persoane
infectate din jude]. La internare, acesteia i-au fost recoltate [i
probe pentru test, ele ajungând la Bucure[ti pe 8 iulie 2021, dou`
zile mai târziu.
B`trâna a decedat pe data de 12 iulie 2021, iar rezultatele
testelor care au confirmat c` este infectat` cu noua tulpin` au
ajuns pe 20 iulie 2021. Medicii au ridicat suspiciunea de infectare
deoarece fiul s`u se \ntorsese din str`in`tate [i prezenta simptome
de infectare. Rezultatul acestuia a fost negativ. |n prezent, \n
Spitalul de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” din Ia[i sunt

interna]i al]i doi pacien]i infecta]i cu Delta. Ace[tia sunt stabili,
interna]i pe sector, sub supravegherea medicilor.

Când au fost descoperite primele
cazuri de Delta \n Ia[i
Amintim c`, pe 6 iulie 2021, au fost confirmate primele cazuri
de infectare cu tulpina Delta \n Ia[i. Medicii ie[eni au anun]at c`
au intrat \n alert` dup` ce mai multe persoane au fost confirmate
pozitiv cu noua tulpin`. |n total, pe 6 iulie 2021, 10 persoane au
fost confirmate cu aceast` tulpin`. Trei pacien]i din jude]ul Ia[i,
care au fost depista]i cu noua tulpin`, au vârste de 42, 61 [i 68 de
ani, iar alte 7 persoane erau din jude]ul Bac`u. Printre cei 7 din
Bac`u se afl` o familie \ntreag` contaminat` cu noua tulpin`: p`rin]ii,
de 36 [i 29 de ani, [i 4 copii, cu vârste de 3, 5, 7 [i 8 ani. |n
Bac`u a mai fost descoperit un pacient dintr-un alt focar, \n vârst`
de 62 de ani. Pacien]ii, \n marea lor majoritate, sunt proasp`t \ntor[i
din Irlanda, ceea ce i-a determinat pe medici s` ridice suspiciunea
de infectare cu tulpina Delta. Doi dintre pacien]ii din jude]ul Bac`u,
infecta]i cu noua tulpin`, au decedat. Medicii ie[eni spun c`, \n
câteva luni, cazurile de COVID-19 vor „exploda”, dar spitalele sunt
preg`tite. Cre[terea rapid` a infect`rilor ar fi determinat` de apari]ia
noilor tulpini ale virusului, care sunt mult mai contagioase. Medicii
\i \ndeamn` \n continuare pe ie[eni s` se imunizeze.
Andreea PåDURESCU
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Un ie[ean a revenit din Germania cu o arm\

Bursa bârfelor

Nu a declarat la vam\ c\ avea
pu[ca la el. A decis s\ o
ıtesteze‰ `ntr-un magazin [i
a `mpu[cat un necunoscut!

Pune presiune pe oameni de pe acuma,
ca s`-i fie bine! Se plimb`
pe la to]i cât e ziua de lung`
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a din aceast` s`pt`mân`
cu o trebu[oar` din zona metropolitan` de pe lâng` târg. V`
spuneau recent babetele c` un bremare de prin zon` face
chermeze, ca s` prosteasc` popula]ia s`-l voteze [i s` nu-l uite.
Ei, aparent cic` a fost luat ca iegzemplu de un alt bremare
de pe lâng` târg, `la de la dealul Redioarei. Cic` bremarele
Cipiric` Grosieru s-a apucat [i el s` bat` din poart` \n poart`,
s` treac` pe la lume [i s` promit` câte [i mai câte. Mai nou,
lumea zice c` Cipiric` chiar sus]ine c` e dispus s` dea lucr`ri
[i proiecte taman \n zonele \n care lumea promite c`-l va vota
[i tura viitoare. Iar `ia care nici nu vor s` aud` de el or s`
stea \n noroaie [i praf pân` o s` se \nve]e minte ce [i cum!

Ce bomb` a pocnit printre halatele albe!
Un medic e urm`rit de b`ie]ii veseli
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a din aceast` zi cu o
alt` enforma]ie-bomb`. De data asta, babetele v` povestesc
despre un medic de pe la Enstitutul Socolei, unde pove[tile
de acest fel nu se mai termin`. De data aiasta, babetele v`
zic una despre doftorul Ghi]` Nerdeciuc, unul de pe acolo
care are [i el, ca tot omu’, ne[te secrete. Cic` omu[teanului
\i merge tare bine, c` are Lexus, carduri multe, pline cu lovele
f`cute de pe urma combina]iilor [i câte [i mai câte. Unde mai
pui c` b`ie]ii veseli l-au luat la ochi [i ar avea [i `sta un
dos`rel mic, acolo-[a, la dospit. Acuma, c` s-a umplut de lovele
cum a [tiut el mai bine e alt` poveste. Totu[i, lucrurile nu-s
chiar a[a de bune pentru Ghi]` aista, c`, de când e luat la
ochi, s-a cam dat la fund, semn c` l-a apucat frica [i pe el.

Ofticat c` nu mai poate pune
controale pe capul competitorilor!
Jale pe un director din târg!
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` mai povestesc
una scurt` despre un b`iet de pren târg, care e [i concilier
local, [i combinator. E vorba despre Bogd`nel Cucrianu, afacerist
\n emobiliare [i batron de vulcaniz`ri. Bogd`nel e cam ofticos
de o vreme \ncoace, c` nu mai poate s` le pun` frân`
competitorilor, s` mai trimit` controale la `ia, ca el s` prospere
[i `ia s` se duc` la vale. A f`cut el oleac` de gât la beutur`,
când a discutat cu vreo doi apropia]i despre treb[oara aiasta,
numai c` de auzit a auzit altul care a dat pe goarn` planurile
lui. Bogd`nel tot se ruga de `ia cu abilit`]i de controale când
erau ai lui la putere [i mai b`gau câte o amend` la al]ii care
f`ceau ce face [i el. Dar, de când \s g`lbeji]ii la butoane,
treaba pentru el e nasoal` r`u de tot. {i normal c` e ofticat!
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Un individ s-a ales cu o pedeaps` din
partea judec`torilor ie[eni, dup` un
incident extrem de grav. Astfel, la finele
s`pt`mânii trecute, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat pe Ionu]
R`zvan Râp` la 2 ani de \nchisoare, cu
suspendare, pentru uz de arm` neletal` [i
contraband`. Scandalul a izbucnit dup`
ce ie[eanul a revenit din Germania,
aducând cu sine o arm`, dar „uitând” s`
declare acest lucru autorit`]ilor române
Un individ a revenit din Germania cu o arm`. Ie[eanul nu a
declarat la vam` c` avea o pu[c` la el. |n schimb, odat` ajuns
acas`, el a decis s` o „testeze” \ntr-un magazin [i l-a \mpu[cat
pe un necunoscut! La scurt timp, poli]i[tii au aflat despre toat`
t`r`[enia [i l-au s`ltat pe individ, ducându-l la audieri.
|n urma incidentului de o gravitate extrem`, magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat la finele s`pt`mânii trecute
pe Ionu] R`zvan Râp` la 2 ani de \nchisoare, cu suspendare,
pentru uz de arm` neletal` [i contraband`. „Instan]a constat` c`,
în cauz`, nu exist` latur` civil`. Dispune confiscarea pu[tii de tir
cu aer comprimat marca Ruger, model AIR Hawk, calibrul 4,5
mm”, au afirmat judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c`
sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul Ionu] R`zvan Râp`,
acuzat de contraband` [i uz
de arm` neletal` f`r` drept
Procesul ie[eanului Ionu] R`zvan Râp` a \nceput pe 24 iunie 2019.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i l-au
trimis atunci \n judecat` pe individul \n vârst` de 31 de ani. „|n ziua
de 7 ianuarie 2014, în timp ce se afla în curtea unui imobil, a f`cut
uz de o arm` neletal`, de]inut` [i introdus` în ]ar` în mod ilegal în
luna decembrie 2013, r`nindu-l pe un b`rbat, dar acesta din urm`
nu a depus o plângere prealabil`”, au afirmat anchetatorii ie[eni.

Ace[tia au aflat c`, \n decembrie 2013, ie[eanul a mers \n
Germania, cu un amic, pentru ca acesta din urm` s` cumpere o
ma[in`. Pe 28 decembrie 2013, Râp` a cump`rat din Nurnberg
o arm` de tir cu diabolouri, neletal`, marca Ruger, pe care a
introdus-o în ]ar` în mod ilegal, f`r` a o declara la vam`, printrun punct de trecere a frontierei din vestul ]`rii. „La întoarcerea
în ]ar`, inculpatul a depozitat-o într-un dulap la locuin]a sa, f`r`
a face diligen]ele necesare înscrierii armei [i ob]inerii permisului
sau autoriza]iei de de]inere, port [i folosire arm` neletal`”, au
ad`ugat oamenii legii.

A decis s` „testeze” pu[ca \ntr-un magazin
[i l-a \mpu[cat pe un necunoscut!
Pe 7 ianuarie 2014, în jurul orei 15:00, Ionu] R`zvan Râp`,
din satul Goruni, a mers cu arma neletal` la un magazin, cu
scopul de a verifica cum func]ioneaz` [i de a „se juca” cu aceasta.
„La un moment dat, în timp ce manevra arma, f`r` a ]ine
seama de faptul c` în acel imobil se afla un magazin alimentar,
în care puteau fi r`nite persoane, [i-a f`cut apari]ia un b`rbat,
moment în care inculpatul a tras cu arma, iar proiectilul (diabololul)
l-a lovit pe acesta în piciorul drept. Persoana v`t`mat` a sim]it
o în]ep`tur` puternic` în piciorul drept, moment în care a observat
în mâna inculpatului o pu[c` de culoare maro, dar nu a putut
distinge din ce categorie era, letal` sau neletal`, adev`rat` sau
de juc`rie. Acesta i-a spus inculpatului c` l-a împu[cat [i a întrebat
de ce a f`cut asta, îns` nu a primit niciun r`spuns, fiind asigurat
doar c` «nu a p`]it nimic [i îndemnat s` plece». De acolo, persoana
v`t`mat` s-a deplasat la domiciliul unui cunoscut, unde se afla
[i v`rul s`u. Acolo, dup` ce [i-a dat jos pantalonii, victima a
constatat c` are o ran` sângerând` la pulpa piciorului drept.
Persoana v`t`mat`, împreun` cu v`rul s`u, au mers din nou la
imobilul \n care avusese loc incidentul, pentru a cere explica]ii,
îns` au fost fug`ri]i. În aceste condi]ii, un martor a sunat la 112
pentru a anun]a cele petrecute, la fa]a locului sosind echipaje de
Poli]ie”, au mai afirmat procurorii.

„Nu [tiam c` trebuie autoriza]ie!”

Oamenii legii au ajuns \n cele din urm` la Ionu] R`zvan Râp`.
Acesta a recunoscut comiterea faptelor [i le-a predat arma oamenilor
legii. La audieri, ie[eanul a sus]inut c` a cump`rat arma din
Nurnberg.
„Eu am în]eles de la vânz`torul german c`, pentru a avea o
astfel de arm`, nu este nevoie de o autoriza]ie. Am revenit în
]ar` la sfâr[itul lunii decembrie 2013, împreun` cu prietenul meu,
care, îns`, [i-a l`sat autoturismul la un prieten în Germania,
întrucât se defectase. Astfel, noi am fost nevoi]i s` ne întoarcem
în România cu un autocar. Am trecut grani]a printr-un punct
vamal din partea de vest al ]`rii, dar nu mai re]in care anume.
Arma cump`rat` din Germania era pus` în cutia ei, în cala de
bagaje a autocarului. Eu nu le-am spus ofi]erilor vamali despre
aceast` arm`. Dup` trecerea grani]ei, am dus arma la mine acas`,
în satul Goruni”, a spus ie[eanul \n fa]a magistra]ilor.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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