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Nepotul celebrului actor Florin
Piersic este preot la Iași. A jucat în
filme alături de marele artist până
când a luat-o pe calea credinței
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Unul
dintre cele mai
aglomerate cartiere
din Iași va
deveni șantier!
eveniment
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De săptămâna viitoare vor începe lucrările de
modernizare și extindere a rețelei de
termoficare din zona Bucium. Lucrarea va
face ca traficul rutier din zonă să devină un
adevărat coșmar pentru șoferii din oraș.
Lucrarea de termoficare va cuprinde și zona
Copou, din municipiul Iași

actualitate 9
Sălile de
Ai ascultat sute de melodii scrise
fitness din Iași, luate de el, dar nu ai știut cine a pus suflet și nu
cu asalt! Clienții vor a dormit nopți pentru a le trece pe hârtie
fi nevoiți să dea
Stelian Costandache - sau
Pancirel senior, așa cum îl
probe de urină
cunoaște toată lumea - este

actualitate 8

cel care a înființat faimoasa
Fanfară de la Cozmești. Acesta
a împlinit recent frumoasa
vârstă de 85 de ani. El își
trăiește bătrânețea în satul
Cozmești, din județul Iași...
Modificarea unei legi privind traficul de
substanțe dopante le dă bătăi de cap
patronilor de săli de fitness din Iași. Aceștia
consideră că noua lege, de fapt, suprataxează
agenții economici. Mai mult, clienții obișnuiți
pot fi controlați de Agenția Națională AntiDoping dacă folosesc substanțe interzise
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A fost modificat calendarul
pentru înscrierea la grădiniță în
municipiul Iași! Când are loc etapa
a doua și câte locuri mai sunt
disponibile în unitățile de învățământ

expres
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Până unde l-a putut duce mintea!
Un tâlhar a spus că a fost plătit de un elev
să facă sex pentru a scăpa de pușcărie
Un tânăr de 24 de ani a fost
pedepsit de judecătorii ieșeni,
după ce a jefuit un elev pe stradă.
Astfel, magistrații din cadrul
Judecătoriei Iași l-au condamnat
pe George Stoian la 5 ani și 10 luni
de pușcărie, pentru tâlhărie. La
audieri, individul a susținut că nu
a jefuit pe nimeni, ci că elevul
ieșean l-ar fi abordat...
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Prim\ria comunei
Deleni modernizeaz\
iluminatul public din
localitate! Contractul
are o valoare de
140.000 de euro
Comuna Deleni, jude]ul Ia[i, va beneficia de lucr`ri de
modernizare a iluminatului public. Administra]ia Fondului de
Mediu (AFM) a finan]at investi]ia solicitat` de Prim`ria Deleni.
Licita]ia pentru realizarea lucr`rilor va fi organizat` pe data
de 12.08.2021. Valoarea estimat` a contractului este de 690.153
lei, f`r` TVA, aproape 140.000 de euro. „Scenariul recomandat
de c`tre proiectant [i aprobat de c`tre beneficiar presupune:
preluarea echipamentului, demontarea aparatelor de iluminat
vechi stradale existente, demontarea consolelor vechi, demontarea
cablurilor de alimentare vechi, demontarea clemelor de leg`tur`
vechi, montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri
eficiente din punct de vedere energetic [i luminotehnic pe
to]i stâlpii existen]i, repartizate pe categorii de putere”, se
arat` \n caietul de sarcini. Comisia de evaluare va alege oferta
participan]ilor cu pre]ul cel mai mic.
Conform documenta]iei, vor fi montate 101 aparate de
iluminat de 45 W, 412 buc`]i - 22Wm, 24 buc`]i - 70W [i un
aparat de 70W. „La propunerea tehnic` se vor anexa toate
diplomele, autoriza]iile, atestatele necesare \denplinirii contractului.
Ofertan]ii sunt pe deplin r`spunz`tori pentru stabilirea echipei
implicate \n execu]ia lucr`rilor cu respectarea prevederilor
legale din cadrul obiectivului, precum [i de existen]a tuturor
diplomelor, autoriza]iilor, avizelor, legitima]iilor necesare pentru
personal [i firm`. Autoritatea contractant` \ndeamn` operatorii
economici s` viziteze amplasamentul obiectivului, astfel \ncât
ace[tia s` poat` oferta \n cuno[tin]` de caz”, se mai arat` \n
documenta]ia procedurii. |n edii]ile trecute ale „BZI” a fost
prezentat grupul de interese care a acaparat contractele pentru
modernizarea re]elelor de iluminat.
{i comuna Strunga, din jude]ul Ia[i, la fel ca alte prim`rii
din ]ar`, a primit finan]are de la AFM. Dup` finalizarea
proiect`rii, primarul din localitate a scos la licita]ie lucr`rile
de modernizare a iluminatului public. Procedura cu prevedere
bugetar` de 450.832 de lei, f`r` TVA, aproape 100.000 de
euro, era programat` pe data de 24.03.2021. Dar, primarul
Sorin Laz`r a anulat licita]ia, pentru c` a g`sit nereguli \n
caietul de sarcini, care restric]ionau participarea firmelor. Din
banii de la AFM, comuna Strunga urma s` beneficieze de 43
de aparate de iluminat 53W, 295 de aparate de iluminat 22W [i dou` aparate de iluminat echipat cu panou fotovoltaic
de 22 W. La mai toate licita]iile pentru modernizarea iluminatului
s-a prezentat societatea Urbioled SRL, condus` de Ana-Maria
Ciot\r, iubita lui Bogdan Solcanu, fiul fostului senator PSD
Ioan Solcanu. Nu o dat`, Bogdan Solcanu, prin societatea
Crisbo Company SRL, convingea prim`riile s` \ntocmeasc`
proiectul tehnic pe baza c`ruia se organizau licita]iile pentru
execu]ia lucr`rilor. Caietul de sarcini era \n a[a fel \ntocmit,
\ncât s` se potriveasc` cu oferta Urbioled. Pu]ini primari sau prins c`, de fapt, este o afacere \n familie.
Ciprian BOARU
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Dezastru pentru turismul din
Ia[i! Num\rul turi[tilor a
sc\zut foarte mult din cauza
pandemiei de COVID-19
Turismul din Ia[i a r`mas
\n continuare afectat de
pandemia de COVID-19.
Turi[tii str`ini au continuat
s` ocoleasc` jude]ul,
num`rul acestora fiind
destul de mic \n raport cu
românii din alte jude]e care
au ajuns \n Ia[i. Toate
datele au fost prezentate
de Direc]ia Jude]ean` de
Statistic` Ia[i
Tot mai pu]ini turi[ti str`ini au ajuns
\n jude]ul Ia[i \n ultima perioad`. Pandemia
de COVID-19 a afectat pe deplin turismul
din Ia[i, conform unui raport al autorit`]ilor
jude]ene.
Datele celor de la Direc]ia Jude]ean`
de Statistic` (DJS) arat` c`, \n primele 5
luni ale anului, au fost \nregistrate 68.123
de caz`ri \n hotelurile sau pensiunile din
jude]. Raportul Direc]iei arat` c` num`rul
de persoane ajunse \n Ia[i a fost mai mic
fa]` de perioada ianuarie - mai a anului
precedent cu circa 30 la sut`. Num`rul de
turi[ti a sc`zut foarte mult din cauza
pandemiei de COVID-19.

Turi[tii str`ini
au disp`rut din Ia[i
Cei de la DJS au ar`tat c`, \n primele
5 luni din 2021, din totalul turi[tilor, 94,2
la sut` au fost cet`]eni români, iar restul,
de 5,6 la sut`, au provenit din str`in`tate.
|n perioada ianuarie - mai 2020, au fost
\nregistra]i de 3 ori mai mul]i str`ini ca
procent (16,2 la sut`). „Pe tipuri de structuri
de primire turistic`, sosirile în hoteluri
de]in 82,7 la sut` din total. Pe categorii
de clasificare a structurilor de primire
turistic`, cea de 3 stele de]ine 45,6 la sut`
din totalul sosirilor. S-au \nregistrat 111.134
de \nnopt`ri în structurile de primire turistic`
\n primele 5 luni din 2021. Cifra este în
cre[tere cu 28,9 la sut` fa]` de perioada

similar` din 2020”, au mai men]ionat cei
de la DJS Ia[i.
|n plus, durata medie a [ederii a fost
de 1,63 zile. „În perioada 1 ianuarie - 31
mai 2021, comparativ cu intervalul similar
din anul anterior, sosirile în structurile de
primire turistic` cu func]iuni de cazare au
crescut cu 30,5 la sut`. |nnopt`rile au
crescut cu 28,9 la sut`, durata medie a
[ederii fiind de 1,63 zile, fa]` de 1,65, cât
a fost în intervalul de timp corespunz`tor
din anul 2020”, au mai spus cei de la
Statistica ie[ean`. Probleme cu turismul au
fost pe tot parcursul anului trecut.

18.000 de caz`ri \n zona
Ia[ului \n luna mai 2021
În mai 2021, comparativ cu aceea[i lun`
din anul precedent, sosirile în structurile
de primire turistic` cu func]iuni de cazare
au înregistrat o cre[tere cu 16.344 de caz`ri.
|n plus, \nnopt`rile au crescut cu 30.285.
„Sosirile înregistrate în structurile de
primire turistic` în luna mai 2021 au însumat
18.073 de caz`ri, în cre[tere fa]` de cele
din luna mai 2020, când au fost 1.729 de
caz`ri. Sosirile turi[tilor români în structurile
cu func]iuni de cazare au reprezentat, în
luna mai 2021, 94,7 la sut` din num`rul
total de sosiri. Au fost contabilizate 17.120
de caz`ri. |n tot acest timp, turi[tii str`ini
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au reprezentat 5,3 la sut`, respectiv 953
de caz`ri. De precizat este faptul c` turi[tii
str`ini provin în propor]ie de 93,8 la sut`
din ]`ri situate în Europa”, se arat` \n
raportul Direc]iei Jude]ene de Statistic` Ia[i.

Turi[tii au c`utat hotelurile
Reprezentan]ii DJS Ia[i au mai precizat
c` hotelurile au fost cele mai c`utate \n
tot acest timp. Pe tipuri de structuri de
primire turistic`, cei mai ridica]i indici de
utilizare net` a locurilor de cazare în luna
mai 2021 s-au înregistrat la hoteluri, respectiv
33,1 la sut`. Au urmat caz`rile \n pensiuni
turistice urbane, respectiv 24,7 la sut`, [i
pensiuni agroturistice, cu o pondere de
19,4 la sut`.
„În structurile de primire turistic`, în
luna mai 2021, au fost înregistrate 33.046
de înnopt`ri, fa]` de 2.761 - în luna mai
2020. Durata medie a caz`rii în structurile
de primire turistic` a fost de 1,83 zile
pentru turi[tii români [i 1,71 zile pentru
turi[tii str`ini. Indicele de utilizare net` a
locurilor de cazare în luna mai 2021 a fost
de 29,1 la sut` pe total structuri de cazare
turistic`. Cifra este mai mare cu 18 la sut`
în compara]ie cu cea din luna mai 2020,
când a fost de 11,1 la sut`”, au mai ar`tat
cei de la DJS Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lovitur\ pentru to]i [oferii! Unul dintre
cele mai aglomerate cartiere din Ia[i
va deveni [antier! De s\pt\mâna
viitoare va fi infern rutier spre Bucium
De s`pt`mâna viitoare vor
\ncepe lucr`rile de
modernizare [i extindere a
re]elei de termoficare din zona
Bucium. Lucrarea va face ca
traficul rutier din zon` s`
devin` un adev`rat co[mar
pentru [oferii din ora[.
Lucrarea de termoficare va
cuprinde [i zona Copou, din
municipiul Ia[i
Una dintre cele mai aglomerate artere rutiere
din municipiul Ia[i se va transforma \ntr-un real
co[mar pentru [oferi. De s`pt`mâna viitoare vor
\ncepe lucr`rile la proiectul de extindere [i
modernizare a re]elei de termoficare din municipiu,
lucr`ri care vor cuprinde [oseaua Bucium. Astfel,
va fi afectat` circula]ia de la baza pasajului
Bucium pân` la Institutul de Psihiatrie „Socola”.
Proiectul a primit [i ultimele avize la nivel local,
astfel \ncât asocierea care a câ[tigat licita]ia poate
demara lucr`rile.
A[adar, lucrarea va fi executat` de asocierea
Conest SA, Elsaco Electronic, Consix Construc]ii
[i IPCT Instala]ii, pentru 22,8 milioane de lei.
Firma Conest SA a reabilitat [i tronsonul liniilor
de tramvai din Tudor Vladimirescu, lucrare care

a \nceput deja s` aib` probleme, de[i nu a fost
recep]ionat` \nc` de Prim`ria Ia[i.

Bani pentru termoficare,
de la Ministerul Dezvolt`rii
|n luna mai 2020, Ministerul Lucr`rilor Publice,
Dezvolt`rii [i Administra]iei a repartizat 112,5
milioane de lei pentru co-finan]area lucr`rilor de
investi]ii în modernizarea, reabilitarea [i
retehnologizarea sistemelor de alimentare centralizat`
cu energie termic` din nou` localit`]i.
A[adar, este vorba despre: Bac`u, Brad,
Bra[ov, Giurgiu, Ia[i, Motru, Oradea, Sibiu [i
Tulcea. Din to]i ace[ti bani, 31 de milioane de
lei, adic` aproape o treime, sunt aloca]i pentru
municipiul Ia[i, \n vederea extinderii re]elei în
Copou [i \n zona Bucium.

Institutul de Psihiatrie
„Socola” va fi racordat la
re]eaua de termoficare
Proiectul de extindere a magistralei de
termoficare va cuprinde cartierele Bucium [i
Copou. Prim`ria a ob]inut o finan]are european`
pentru acest proiect, iar primul tronson care va
fi reabilitat este cel din Bucium. |n total, investi]ia
are o valoare de 31,6 milioane de lei.
Prin intermediul acestui proiect vor fi racorda]i
la sistemul de termoficare noi consumatori din

cartierele Bucium [i Copou, inclusiv institu]ii
precum Institutul de Psihiatrie „Socola”. Zona
cartierului Bucium se afl` printre cele mai
aglomerate din ora[, zilnic, [oferii fiind nevoi]i
s` stea zeci de minute la coad` pentru a putea
ajunge \n centrul Ia[ului. Odat` cu proiectul de
extindere a magistralei de termoficare, circula]ia
rutier` din zon` va deveni extrem de dificil`.

{oseaua Bucium a fost
extins` la 5 benzi
Zona Bucium s-a extins foarte mult \n ultimii
ani, iar num`rul de autoturisme a crescut substan]ial.

Pentru a sc`pa de ambuteiaje, municipalitatea a
extins [i o por]iune din [osea la 5 benzi.
Extinderea [oselei a fost f`cut` \n apropiere
de pasarela rutier` Socola pentru a facilita [i
circula]ia spre bulevardul Poitiers. |n plus, recent,
Consiliul Local a aprobat proiectul pentru
modernizarea pasarelei rutiere, aceasta urmând
a fi extins` la 5 benzi. Valoarea investi]iei \n
acest caz a fost estimat` la 7 milioane de euro.
Pasajul a fost construit \n anul 1960, ultima
reabilitare a acestuia având loc \n 1985.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Schimbare uluitoare la Aeroportul Ia[i! Terminal cu platform`
direct` \n avion [i zon` plin` de hoteluri [i restaurante spre
Ciric. Iat` cum arat` noua aerogar` de 80 de milioane de euro!
Un nou terminal de 30.000 de metri p`tra]i
la Aeroportul Ia[i, zone cu hoteluri [i restaurante
[i locuri de parcare \n zona aerog`rii. Toate
acestea vor fi incluse \n viitorul proiect de
modernizare al regiei autonome, proiect care va
beneficia de finan]are cu fonduri europene.
Primul pas este legat de noul terminal T4,
de la Aeroportul Ia[i, cl`dire cu o suprafa]` de
30.000 de metri p`tra]i. Valoarea investi]iei este
de circa 80 de milioane de euro, 75 la sut` din
fonduri urmând a fi alocate prin Programul
Opera]ional Infrastructur` Mare (POIM). Aerogara
va \mprumuta restul sumei de la o institu]ie
bancar`, pentru a acoperi co-finan]area. Noul
terminal va fi gata pân` \n 2024, urmând ca
restul proiectului s` fie implementat \n anii
urm`tori.

Noul terminal T4:
3,5 milioane de pasageri
pe an, pân` \n 2045
Conform conducerii de la Aeroportul Ia[i,
noul terminal de pasageri va putea procesa 3,5
milioane de persoane pe an pân` \n cursul lui
2045. „Este vorba despre un terminal care near satisface priorit`]ile pân` \n 2045. Este un
termen lung pe care dorim s`-l acoperim, s` nu
mai umbl`m de fiecare dat` la o buc`]ic` de
terminal, ne dorim s` facem unul care s` reprezinte
\ntreaga regiune. Este un proiect optimist, unul
de valoare mare, pe care vrem s`-l finaliz`m \n

termen scurt. Suntem presa]i de timp, dar suntem
optimi[ti. Lucr`m \n echip`, suntem sprijini]i de
Consiliul de Administra]ie, de Consiliul Jude]ean...”,
a precizat Vasile Stoicea, directorul Aeroportului
Ia[i. Pe lâng` noul terminal vor ap`rea [i spa]ii
noi de parcare, dar [i hoteluri [i restaurante.

|mbarcare direct \n aeronav`
de pe noul terminal T4
Noul terminal va avea o suprafa]` de circa
30.000 de metri p`tra]i, de aproape 10 ori mai
mare decât actualul T3, construit \n 2015. „Actualul
terminal T3 are 3.600 de metri p`tra]i. Prin noul
terminal, va fi acoperit` ca trafic perioada de
pân` \n anul 2045. Zone de dezvoltare mai sunt,
vorbim despre zona de est, care poate fi folosit`.
Noul terminal este dedicat curselor externe. Va
fi folosit [i pentru curse interne, pentru o perioad`,
pân` va cre[te traficul de pasageri. Noul terminal
va avea \mbarcare direct \n aeronav`, prin poduri
suspendate. |ncepând cu 2024, va fi un aeroport
care va deservi o zon` foarte larg` [i cu mai
multe destina]ii”, a mai spus Vasile Stoicea.

Zbor transatlantic,
de pe Aeroportul Ia[i!
La \nceputul lunii iulie, de la Ia[i a fost
inaugurat` cursa Lufthansa spre Frankfurt Germania. Odat` cu acest zbor, cei de la Aeroportul
Ia[i au precizat c` vor ca, \n viitor, s` deschid`

[i curse transatlantice, cu aeronave de mari
dimensiuni.
„Avem discu]ii cu mai mul]i operatori pentru
alte curse externe. Recent a fost inaugurat` cursa
spre Frankfurt, cu operatorul Lufthansa. Este o
companie important` din Europa. Destina]ia
Frankfurt permite o deschidere \n orice zon` a
lumii, ceea ce este un foarte mare avantaj pentru
noi. Ei au venit [i cu alte propuneri, dar o s`
vedem dac` acestea se concretizeaz`. Vorbim
despre un zbor transatlantic din Ia[i, este o
dorin]` comun` [i sper s` se concretizeze”, a
mai precizat directorul aerog`rii ie[ene.

Drum de acces prin zona
Avia]iei, pe la unitatea militar`
Noul aeroport va beneficia [i de l`rgirea
drumului actual de la P`durea Ciric, dar [i de
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o nou` cale de acces, prin zona Avia]iei, pe la
unitatea militar` \n care se afl` „Lupii Negri”.
|n proiect va ap`rea [i o arter` spre Aroneanu,
[osea care se va conecta la viitoarea centur`
ocolitoare, drum destinat traficului greu. |n plus,
aerogara ar urma s` beneficieze [i de un terminal
cargo, terminal destinat schimbului de marf`.
„Avem probleme pe partea de COVID-19,
care ne creeaz` o zon` de nesiguran]` cu valul
4, probleme care pot afecta traficul de pasageri.
Ne \ncadr`m \n estim`rile de trafic pentru 2021
[i 2022 [i sper`m s` p`str`m indicele. Sper`m
s` aducem [i partea de cargo. Ia[ul este bine
pozi]ionat, poate deservi o zon` foarte mare [i
pentru cargo. Avem discu]ii [i pe aceast` tem`
[i sper`m ca, pân` \n 2024, s` avem [i a[a ceva”,
a mai spus Vasile Stoicea, directorul aerog`rii
ie[ene.
Vlad ROTARU
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A fost modificat calendarul pentru
înscrierea la gr\dini]\ `n municipiul
Ia[i! Când are loc etapa a doua [i
câte locuri mai sunt disponibile `n
unit\]ile de `nv\]\mânt pre[colar
Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i a
anun]at c` a fost modificat calendarul
pentru înscrierea la gr`dini]` \n
municipiul Ia[i! Este vorba despre etapa a
doua. |nscrierea copiilor va avea loc pân`
pe 4 august 2021. Colectarea cererilor de
\nscriere este programat` pân` pe 28 iulie
2021, iar procesarea cererilor - \ntre 29
iulie [i 4 august. Etapa de ajust`ri va avea
loc \ntre 5 [i 31 august. Mai sunt
disponibile 157 de locuri \n 40 de unit`]i
de \nv`]`mânt pre[colar
Modificare important` pentru calendarul referitor la înscrierea
la gr`dini]` \n municipiul Ia[i! Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ)
Ia[i anun]` c` etapa a doua a acestui proces va avea loc pân`
pe 4 august 2021. Colectarea cererilor de \nscriere este programat`
pân` pe 28 iulie, iar procesarea cererilor - \ntre 29 iulie [i 4
august. Etapa de ajust`ri va avea loc \ntre 5 [i 31 august.
Mai sunt disponibile 157 de locuri \n 40 de unit`]i de \nv`]`mânt
pre[colar. De precizat este faptul c`, \n ora[ul Ia[i, mai sunt
disponibile 157 de locuri \n 40 de unit`]i de \nv`]`mânt pre[colar.

|n jude] sunt peste 19.000
de pre[colari la gr`dini]`
La nivelul \ntregului jude] sunt \n total 19.409 pre[colari la
gr`dini]` (grupa mic`, grupa mijlocie [i grupa mare). Pentru anul
[colar 2021, la grupa mic` au fost propuse 4.915 locuri la nivelul
\ntregului jude] [i 1.597 \n municipiul Ia[i. Conform legii, înscrierea
în grupele mic`, mijlocie sau mare în gr`dini]ele de stat este
gratuit` [i deschis` tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 2 [i
6 ani, discriminarea dup` orice fel de criteriu fiind interzis`.
Actele necesare pentru înscrierea la gr`dini]` sunt: cererea de
înscriere, copie certificat de na[tere copil, copie carte identitate
p`rinte / tutore / reprezentant legal, fi[a medical`, hot`râri
judec`tore[ti (dac` este cazul), adeverin]e cu veniturile p`rin]ilor
sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru gr`dini]ele
cu program prelungit [i s`pt`mânal).
La înscriere, p`rin]ii completeaz` maximum trei op]iuni pentru
unit`]ile de înv`]`mânt în func]ie de preferin]e, iar copiii care nu
sunt cuprin[i într-o gr`dini]` vor completa o nou` cerere pentru
a doua perioad` de înscrieri. Cererea-tip de înscriere în înv`]`mântul

pre[colar poate fi g`sit` online pe site-ul Inspectoratului {colar
Jude]ean Ia[i sau la unit`]ile de înv`]`mânt autorizate.

Re]eaua gr`dini]elor de stat din municipiul
Ia[i: care sunt cele mai solicitate unit`]i
Pe de alt` parte, din re]eaua gr`dini]elor de stat din municipiul
Ia[i, unele sunt cele mai solicitate unit`]i de c`tre p`rin]i.
Astfel, acestea sunt: Gr`dini]a cu Program Normal (GPN)
num`rul (nr.) 1, strada (str.) Vasile Lupu, nr. 63 Bis, GPN nr.
2, Ia[i, Str. Ion Creang`, nr. 131, GPN nr. 3. str. Eternitate, nr.
34 nr. 4, Ia[i, str. George Enescu, nr. 15 GPN nr. 6, Ia[i, Aleea
Rozelor, nr. 52, GPN nr. 7, Ia[i, GPN nr. 10, Ia[i, str. Egalit`]iii,
nr. 29, GPN nr. 11, Ia[i, Al. Decebal, nr. 25 Bis, GPN nr. 12,
Ia[i, str. Petre }utea, nr. 4, GPN, nr. 13, Ia[i. Urmeaz`: str. Pia]a
Gavril Muzicescu, nr. 18, GPN nr. 15, Ia[i, str. P`curari, nr. 127,
GPN nr. 16, Ia[i, Str. Macazului, nr. 16, GPN nr. 17, Ia[i,
Bulevardul Poitiers, nr. 37, GPN nr. 20, Ia[i, str. Lasc`r Catargi,
nr. 30, GPN nr. 21, Ia[i, str. Na]ional`, nr. 64, GPN nr. 22, Ia[i,
Aleea Mu[atini, nr. 1, GPN nr. 23, Ia[i, str. Arcu, nr. 48. GPN,
nr. 23, Ia[i, str. Nicolina, nr. 56.

Lista complet` a gr`dini]elor de stat, cu
program prelungit, din municipiul Ia[i
Gr`dini]e cu Program Prelungit (GPP) sunt: nr. 1, Ia[i, {oseaua
(sos) Nicolina, GPP nr. 2, Ia[i. str. Libert`]ii, nr. 34, GPP nr. 3.
Ia[i, str. Veneamin Costachi, nr. 1, GPP nr. 4, Ia[i, str. Sfântul
Andrei, GPP nr. 6, Ia[i, str. Nicori]`, nr. 3, GPP nr. 8, Ia[i, str.
Lasc`r Catargi, nr. 36, GPP, nr. 9, Ia[i, str. Otilia Cazimir, nr.
31, GPP nr. 11, Ia[i, str. Chi[in`ului, nr. 3, GPP nr. 10, Ia[i. str.
Gheorghe Asachi, GPP nr. 12, Aleea Nicolina, GPP nr. 13. Ia[i.
Urmeaz` str. Vasile Lupu, nr. 104A, GPP, nr. 14, Ia[i, str. Canta,
nr. 3, GPP nr. 16, Ia[i, str. Mu[atini, GPP nr. 18, Ia[i, Aleea

Decebal, nr. 10, GPP nr. 20, Ia[i, str. Stejar, nr. 23, GPP nr. 21,
Ia[i, str. Pl`ie[ilor, nr. 35, GPP nr. 22, Ia[i, str. Ciric, nr. 25A,
GPP nr. 24, Ia[i, str. Mircea cel B`trân, GPP nr. 25, Ia[i, str.
Arge[, nr. 5, GPP nr. 26, Ia[i, str. Calea Chi[in`ului, GPP nr.
27, Ia[i, str. Sucidava, nr. 3 [i 4, GPP nr. 28, Ia[i, Calea Galata,
nr. 42. GPP nr. 29, Ia[i, str. Vl`diceni, nr. 66, GPP „Cuvioasa
Parascheva”, Ia[i, str. Na]ional`, nr. 45, GPP „Sfântul Sava”, Ia[i,
str. Sfântul Sava, nr. 9, GPP „Ion Creang`”, Ia[i, str. Ion Creang`,
nr. 92, GPP „Hecuba”, Ia[i, str. Oastei. Gr`dini]e cu Program
S`pt`mânal (GPS) „Mo]oc”, Ia[i, str. Tudor Neculai, nr. 50, GPS
„I.A.S. Bucium”, Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Un alt ie[ean suspect de infectare cu
tulpina Delta este `n stare grav\!
Patru pacien]i sunt interna]i `n Sec]ia
ATI a Spitalului de Boli Infec]ioase
din Ia[i
Medicii ie[eni sunt \n
alert`! Patru locuri din
Sec]ia ATI a Spitalului
de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva” din
Ia[i sunt ocupate de
pacien]i infecta]i cu
tulpina Delta. Ace[tia
sunt \n stare grav`. Trei
dintre ei sunt confirma]i
cu noua tulpin`, iar cel
de-al patrulea este
recent internat [i se
a[teapt` rezultatele
Num`rul pacien]ilor interna]i \n sec]ia
de Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI)
a Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva” a ajuns la patru. To]i sunt
\n stare grav`, iar medicii sunt \n alert`,
dup` ce num`rul acestora a crescut
zilnic. Trei dintre ace[tia sunt confirma]i
cu noua tulpin` Delta, iar cel de-al
patrulea este recent internat. Medicii au
ridicat suspiciunea de infectare cu Delta,
i-au recoltat probe [i a[teapt` rezultatul
testelor. Vârstele celor patru pacien]i
sunt cuprinse \ntre 49 [i 71 de ani.
„|n prezent, avem \n \ngrijire \n
Sec]ia de Terapie Intensiv` COVID-19
a Spitalului de Boli Infec]ioase patru
pacien]i, dintre care trei confirma]i [i

unul suspect. Din nefericire, starea lor
de s`n`tate nu este una foarte bun`.
Pacien]ii sunt transfera]i de la Pa[cani.
Spitalul de Boli Infec]ioase «Sfânta
Parascheva» 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.

Noi focare de infectare
\n jude]ul Ia[i
Ieri, 26 iulie 2021, la nivelul jude]ului
Ia[i au fost raportate dou` noi focare
de infectare. Direc]ia de S`n`tate Public`
(DSP) Ia[i a precizat c`, la Centrul
de Servicii Sociale „Sfântul Nicolae”,
din Pa[cani, patru persoane sunt infectate
cu COVID-19. Dintre acestea, dou`
sunt salariate [i dou` sunt beneficiari.
Cel de-al doilea focar a fost confirmat
la Spitalul Municipal de Urgen]` Pa[cani,
la Sec]ia de Neurologie, unde trei
pacien]i au fost identifica]i ca fiind
infecta]i.
„|n cazul centrului de servicii sociale,
salaria]ii pozitivi au fost izola]i la
domiciliu [i monitoriza]i de medicii de

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

familie. Beneficiarii pozitivi au fost
izola]i [i monitoriza]i \n centru. S-a
efectuat dezinfec]ia spa]iilor comune.
|n ceea ce prive[te focarul de la spital,
doi dintre cei trei pacien]i au fost
externa]i [i izola]i la domiciliu sub
supravegherea medicilor de familie, iar
un pacient a fost transferat la Spitalul
de Boli Infec]ioase Ia[i, \n Sec]ia ATI”,
au precizat reprezentan]ii DSP Ia[i.

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. Pân`
\n prezent, \n jude]eul Ia[i au fost
confirmate 11 cazuri de Delta. 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, zece 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 [apte
persoane erau din jude]ul Bac`u. 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. Doctorii \i
\ndeamn` \n continuare pe ie[eni s`
se imunizeze.

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

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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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 murit pe 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.
Andreea PåDURESCU
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Fermele zootehnice din
Ia[i, verificate de
inspectorii APIA.
Condi]ia obligatorie ce
trebuie `ndeplinit\ de
cresc\torii de capre [i
oi care vor s\ ob]in\
ajutorul na]ional
tranzitoriu
Inspectorii APIA au demarat controalele [i la
fermele zootehnice din Ia[i, incluse \n
e[antionul selectat pentru controlul la fa]a
locului, \n anul 2021. Verific`rile vor fi
efectuate pân` la finalul lunii august 2021.
Cresc`torii de oi [i capre care vor s` ob]in`
subven]iile APIA, respectiv ajutorul na]ional
tranzitoriu, trebuie s` respecte o condi]ie
obligatorie
Cresc`torii din Ia[i cu ferme zootehnice, inclu[i \n e[antionul
de control al Agen]iei de Pl`]i [i Interven]ie \n Agricultur`
(APIA) \n anul 2021, sunt verifica]i de speciali[ti. Controalele
se vor derula pân` la finalul lunii august 2021, fiind vorba
despre verific`rile la fa]a locului la fermele cu bovine, ovine,
caprine sau porcine. Dac` datele \nscrise \n cererea APIA din
2021 nu sunt acelea[i cu datele din teren, cresc`torii din Ia[i
risc` s` fie exclu[i de la plata subven]iilor timp de 2 ani.
De asemenea, cresc`torii de oi [i capre trebuie s` respecte
o condi]ie obligatorie pentru a \ncasa ajutorul na]ional tranzitoriu
(ANT) [i sprijinul cuplat. Astfel, pentru a încasa banii de la
APIA, ei trebuie s` respecte perioada de re]inere a animalelor
în exploata]iile agricole, precizate în cererea unic` de plat`.
Termenul de re]inere \n exploata]ii este data de 25 august
2021. Perioada de re]inere este cea în care un animal, care
face obiectul unei cereri unice de plat`, trebuie re]inut în
exploata]ie.

Ie[enii cu ferme zootehnice trebuie s`
respecte o condi]ie obligatorie pentru a
ob]ine ajutorul na]ional tranzitoriu
Efectivul de ovine / caprine pentru care se solicit` ajutorul
na]ional tranzitoriu trebuie s` fie men]inut în exploata]ia /
exploata]iile cu cod ANSVSA (Autoritatea Na]ional` SanitarVeterinar` [i pentru Siguran]a Alimentelor) men]ionate în
cerere. Plata ajutorului na]ional tranzitoriu se acord` pentru
minimum 50 de capete de ovine eligibile la plat` [i / sau 25
de capete de caprine eligibile la plat`, per exploata]ia cu cod
ANSVSA. |n e[antionul de control din acest an sunt incluse
38 de exploata]ii cu un efectiv de 5.000 de capete.
Pe de alt` parte, cresc`torii de bovine care vor s` ob]in`
ajutorul COVID-19 mai pot depune cererile pân` pe 9 august
2021. Fermierii cu minimum 3 capete pot s` ob]in` 142,08
lei pe cap de bovin` [i 232,2 lei/tona de lapte. Suma maxim`
ce poate fi acordat` unui fermier din Ia[i nu poate dep`[i
225.000 de euro.

Fermierii ie[eni au primit în 2021
ajutoare financiare de
21 de milioane de euro pentru
pierderile cauzate de COVID-19
Agricultorii din Ia[i care au înregistrat pierderi din cauza
pandemiei de COVID-19 au încasat în acest an ajutoare
financiare în valoare de 7.000 de euro / ferm` pentru pierderile
provocate \n anul precedent. Fermierii din Ia[i care au depus
cereri în M`sura 21 - Sprijin temporar cu caracter excep]ional
acordat fermierilor [i IMM-urilor care au fost afecta]i în mod
deosebit de criza COVID-19, destinat` sectoarelor zootehnic
(bovine, ovine [i caprine) [i vegetal (legume, fructe [i cartofi),
au primit banii de la APIA.
Cei 3.102 fermieri din Ia[i, înscri[i la APIA, au fost
autoriza]i la plata ajutorului financiar. Dintre ace[tia, 965 de
fermieri din Ia[i sunt cresc`tori de bovine, cu 11.045 de capete
solicitate la plat`, 1.240 de cresc`tori de ovine [i caprine, cu
231.294 de capete, [i al]i 1.080 de fermieri care exploateaz`
1.586 de hectare cu livezi sau care au solarii cu legume.
Raluca COSTIN
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Noi cazuri de pest\ porcin\
african\, descoperite la
porcii mistre]i! Focarele din
gospod\riile ie[enilor
au fost `nchise `n totalitate
A crescut num`rul de cazuri de pest` porcin` african` la
porcii mistre]i din jude]ul Ia[i, \n ultima s`pt`mân`! Potrivit
Direc]iei Sanitar-Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA),
\n Ia[i au fost g`si]i 204 mistre]i mor]i [i al]i 33 au fost vâna]i.
De la \nceputul anului [i pân` \n prezent s-au \mboln`vit cu
virusul pestei porcine africane (PPA) 407 porci mistre]i [i 366 au
fost vâna]i. Printre m`surile dispuse de speciali[tii din Ia[i pentru
combaterea r`spândirii pestei porcine se reg`se[te [i efectuarea
inspec]iilor sau a patrul`rilor zilnice de c`tre gestionarii fondurilor
cinegetice, pentru depistarea de porci mistre]i mor]i sau bolnavi.
Medicii veterinari din jude] vor fi anun]a]i despre cazurile de
mistre]i g`si]i mor]i, iar recoltarea probelor de la mistre]ii împu[ca]i
sau g`si]i mor]i se va face de c`tre medicul veterinar oficial sau
de c`tre personalul tehnic instruit al gestion`rilor fondurilor
cinegetice, în condi]ii de biosecuritate severe. „Dureaz` cel pu]in
2 ani pentru ca, \n Ia[i, s` nu mai existe deloc pest` porcin` la
mistre]i. Se iau \n continuare m`surile necesare \n astfel de
situa]ii”, sus]ine Gabriel Ciobanu, directorul DSVSA Ia[i.

Ia[ul nu mai are niciun focar de pest`
porcin` african` în gospod`rii
Medicii sanitar-veterinari au luat m`surile necesare pentru ca
Ia[ul s` nu mai fie pe lista jude]elor cu focare active. Au fost
stinse, în total, 38 de focare active pân` pe 1 iulie 2021. Au fost
afectate de PPA 1.324 de animale, dintre care 62 au murit din
cauza virusului, iar alte 1.262 au fost incinerate. Cele mai mari
probleme au fost întâlnite la o ferm` cu suine din comuna
R`duc`neni, care este administrat` de Ionel Isari [i R`zvan
Gheorghiu, unde au fost incinera]i [i îngropa]i 794 de porci
bolnavi.
De asemenea, porcii din gospod`riile din comuna Dobrov`]
au fost incinera]i [i îngropa]i, fiind vorba despre un efectiv de
72 de suine. Focarele de PPA din comunele Butea, Ciorte[ti,

Pris`cani, Trife[ti, Dobrov`], Holboca, Costuleni, R`duc`neni,
H`l`uce[ti [i Victoria au fost stinse de medicii veterinari.
Fermierii din Ia[i au cerut fonduri europene pentru a proteja
fermele zootehnice. Astfel, cresc`torii de suine vor primi fonduri
europene în valoare de 120.000 de euro, ob]inute în Subm`sura
5.1 - Sprijin pentru investi]iile în m`suri preventive destinate s`
reduc` efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice
nefavorabile [i ale evenimentelor catastrofale probabile. Fermierii
au cerut banii nerambursabili pentru a preveni r`spândirea pestei
porcine în fermele cu porci pe care le de]in în mediul rural [i
pentru investi]ii în m`suri de biosecuritate.
Banii vor fi vira]i de Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor
Rurale (AFIR) în conturile fermierilor pân` la finalul acestui an.
O firm` din Ia[i care a accesat fonduri europene în valoare de
30.000 de euro pentru investi]iile în biosecuritate este una dintre
cele mai mari ferme zootehnice din Moldova, Latini Com SRL,
din Belce[ti, care apar]ine italianului Fillipo Latini. Acesta are cea
mai mare ferm` de suine din Ia[i, cu un efectiv maxim de 30.000
de capete pe an, în dou` tran[e de cre[tere, a câte 6 luni.
Raluca COSTIN

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

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019
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Se dau fonduri europene
pentru `nfiin]area grupurilor
de produc\tori `n Ia[i! Suma
maxim\ este `n valoare de
100.000 de euro

Ie[enii se pot angaja la
cules de c\p[uni, legume
[i ciuperci `n Olanda
Ie[enii care vor s` munceasc` \n str`in`tate se pot angaja
\n Olanda. Patronii din aceast` ]ar` caut` persoane care s`
\i ajute s` culeag` c`p[uni, mere, pere, legume sau ciuperci.
Astfel, se caut` 23 de persoane motivate, disponibile s` presteze
munc` \n domeniul agricol, la cules de c`p[uni. Potrivit
angajatorilor firmei din Olanda, nu este necesar` experien]a
\n agricultur` sau \n sortarea c`p[unilor, ci este nevoie de
persoane care s` lucreze atât individual, cât [i \n echip` [i
s` aib` disponibilitatea de a munci \n condi]ii de vreme
nefavorabil`.
Programul este flexibil, iar angaja]ii trebuie s` aib` o
atitudine pozitiv` [i s` fie one[ti. CV-urile se depun pân` pe
data de 1 august 2021. Ie[enii care se angajeaz` pot câ[tiga
11,84 euro brut pe or`, iar doritorii trebuie s` aib` 21 de ani
\mplini]i. Angajatorul ofer` bonusuri dac` se lucreaz` peste
program, iar ie[enii trebuie s` cunoasc` limba englez` la nivel
conversa]ional.

Fermierii din Ia[i pot accesa fonduri
europene \n Subm`sura 9.1 - |nfiin]area
grupurilor de produc`tori \n sectorul
agricol. Cererile se depun la AFIR \n
perioada 30 iulie - 1 septembrie 2021, iar
suma maxim` ce poate fi accesat` este \n
valoare de 100.000 de euro. Bugetul
disponibil \n cadrul Subm`surii 9.1 este \n
valoare de 5 milioane de euro
Fermierii din Ia[i pot accesa fonduri europene pentru \nfiin]area
grupurilor de produc`tori. Scopul investi]iilor sprijinite în cadrul
Subm`surii 9.1 - |nfiin]area grupurilor de produc`tori \n sectorul
agricol este încurajarea înfiin]`rii [i func]ion`rii administrative a
grupurilor de produc`tori, recunoscute în conformitate cu prevederile
legisla]iei na]ionale.
Printre obiectivele acestei sesiuni de finan]are deschise de
AFIR este [i adaptarea produc]iei [i a m`rfurilor celor care sunt
membri ai acestor grupuri la cerin]ele pie]ei, dar [i introducerea
produselor pe pia]`, inclusiv preg`tirea pentru vânzare, centralizarea
vânz`rilor [i aprovizionarea cump`r`torilor en-gros. Prin accesarea
fondurilor europene, \n valoare de 100.000 de euro, maximum,
pe proiect, se vor dezvolta competen]e \n materie de exploatare
[i comercializare, dar [i mediul va fi protejat prin diverse ac]iuni
incluse \n planul de afaceri. |n Ia[i sunt doar dou` grupuri de
produc`tori, care au accesat fonduri europene \n valoare de 200.000
de euro.

Fermierii ie[eni pot depune cererile pentru
accesarea fondurilor europene
Beneficiarii fondurilor europene sunt grupurile de produc`tori
care se încadreaz` în defini]ia IMM-urilor [i care sunt recunoscute
conform legisla]iei na]ionale în vigoare, pentru urm`toarele sectoare:
culturi \n câmp, horticultur`, respectiv grupurile sprijinite din
sectorul pomicol, cre[terea animalelor [i p`s`rilor. |ncepând de
mâine, 28 iulie 2021, fermierii din Ia[i pot depune cererile de
finan]are \n cadrul Subm`surii 17.1 - Prime de asigurare a culturilor,
plante [i animale.
Alocarea financiar` aferent` acestei subm`suri este de 31,2
milioane de euro, iar sprijinul public nerambursabil este de 70

O companie din Olanda vrea s` angajeze
culeg`tori de mere [i pere

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.

Ie[enii au primit 100.000 de euro, fonduri
europene, pentru primele de asigurare
Principalele riscuri eligibile care pot face obiectul contractului
de asigurare acoper` fenomenele climatice nefavorabile cum 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 sau tornada.
Fermierii din Ia[i au primit fonduri europene \n valoare de 100.000
de euro, \n anul 2020, \n cadrul Subm`surii 17.1.
Banii au fost acorda]i pentru pierderile provocate de seceta
extrem` din anul precendent, care a compromis aproximativ
100.000 de hectare cu porumb, grâu, rapi]` sau floarea-soarelui.
Pe lâng` fondurile europene accesate de fermierii din Ia[i, au
mai fost acordate desp`gubiri de secet` \n valoare de 28 de
milioane de lei, o sum` insuficient`, totu[i, pentru a acoperi
pierderile agricultorilor. Ace[tia a[teapt` de anul trecut [i restan]ele
promise drept desp`gubiri pentru porumbul [i floarea-soarelui
afectate de secet`.
Raluca COSTIN

De asemenea, persoanele care nu sunt alergice [i au o
condi]ie fizic` bun` [i au carnet categoria B se pot angaja
la compania din Olanda, care are nevoie de 12 culeg`tori.
Potrivit anun]ului de angajare, este interzis s` se consume
alcool \n timpul lucrului. Ie[enii pot câ[tiga 34 de euro brut
pe or` [i trebuie s` cunoasc` limba englez` sau limba german`
la nivel conversa]ional. Tot o companie din Olanda angajeaz`
8 legumicultori, f`r` experien]`. Angajatorul asigur` transport
de la cazare la locul de munc` [i ofer` 10,92 de euro brut
pe or`. Num`rul de locuri de munc` din str`in`tate a crescut
\n luna iulie 2021, comparativ cu iunie 2021. |n total sunt 219
posturi disponibile \n Norvegia, Olanda, Germania sau Danemarca.
Se mai caut` [oferi profesioni[ti, manipulan]i marf`, buc`tari
sau cercet`tori. Pe de alt` parte, patronii din Ia[i vor s`
angajeze buc`tari, \ns` nu mai g`sesc personal, pentru c` unii
dintre ace[tia au plecat \n str`in`tate ori s-au angajat \n alt
domeniu.
Ie[enii care vor s` se angajeze au la dispozi]ie mai multe
locuri de munc` vacante. Patronii din Ia[i fac angaj`ri în
perioada 21-28 iulie 2021, fiind disponibile 734 de locuri de
munc` în domenii precum construc]ii, servicii, industrie sau
confec]ii.
Ie[enii [omeri care î[i caut` un loc de munc` sau vor s`
î[i schimbe domeniul de activitate se pot angaja ca tâmplari,
psihologi, speciali[ti în resurse umane, femei de serviciu,
vânz`tori, [oferi sau ingineri specializa]i în domeniul construc]iilor.
A crescut num`rul de posturi disponibile în acest domeniu,
în luna iulie 2021, comparativ cu luna iunie 2020, fiind
disponibile 178 de posturi, potrivit Agen]iei Jude]ene pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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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Nepotul celebrului actor Florin
Piersic este preot la Ia[i. A jucat `n
filme al\turi de marele artist pân\
când a luat-o pe calea credin]ei.
Interviu f\r\ perdea `n exclusivitate!

Nepotul \ndr`gitului
actor Florin Piersic
sluje[te \n dou` biserici
din jude]ul Ia[i.
P`rintele Florin Dolgu
are 64 de ani [i este
duhovnicul a
aproximativ 400 de
suflete. Nu mult` lume
[tie c` preotul {tefan a
fost [i actor \n tinere]e,
când a jucat al`turi de
unchiul s`u, Florin
Piersic, \n filme celebre
din cinematografia
româneasc`
Preotul ie[ean {tefan Dolgu este
nepot al marelui actor Florin Piersic.
Timp de mai mul]i ani a locuit chiar
\n casa din Bucure[ti a inegalabilului
actor.
Mama actorului, Vera Piersic, [i
bunica matern` a preotului sunt surori.
Nepotul [i unchiul au o rela]ie foarte
strâns` [i au p`strat permanent leg`tura.
P`rintele Dolgu nu \i spune pe nume
marelui actor, chiar dac` \ntre ei exist`
un grad de rudenie, ci i se adreseaz`
cu apelativul unche[ule. „Nu [tie mult`
lume c` sunt nepotul lui Florin Piersic.
Doar cei foarte apropia]i [tiu c` sunt
rud` cu el. Cât timp am fost student
la Facultatea de Teologie Ortodox` din
Bucure[ti, am stat \n cas` la unchiul
meu, Florin Piersic. Nu mult` lume
[tie c` noi suntem rude. Mama lui [i
cu bunica mea de pe mam` sunt surori.
Este un om deosebit pe care l-am
respectat [i \l respect foarte mult pentru
tot ce a f`cut pentru mine. M-a \ngrijit
ca pe propriul lui copil [i m-a ]inut la
el \n cas`. Ne-am \n]eles extrem de

bine, iar eu m` adresez lui cu expresia
«s`rut mâna, unche[ule!» [i el \mi zicea
«tu, {tefane, e[ti singurul nepot care
\mi spui s`rut mâna, unche[ule!». M`
adresez a[a din respectul pe care i-l
port. {i eu i-am fost foarte drag lui [i
\nc` \i sunt”, a declarat preotul {tefan
Dolgu. Reporterii „BZI” au prezentat
\n edi]iile anterioare povestea singurului
preot str`in cre[tin-ortodox din Ia[i. A
l`sat via]a din SUA pentru a sluji ie[enii.

Preotul a jucat al`turi
de marele actor Florin
Piersic \n filmele
„Drumul oaselor”,
„Trandafirul galben” [i
„M`rgelatul”

la piese de teatru \n care el juca”, a
precizat preotul {tefan Dolgu.

Marele actor [i preotul
ie[ean provin dintr-o
familie mare de preo]i
Bunicul unuia dintre cei mai iubi]i
actori români, Florin Piersic, a fost
preot, mama lui fiind fiic` de preot.
De aici [i p`rintele {tefan Dolgu a
deprins tainele preo]iei. Unchiul preotului
ie[ean este [i el preot. Acesta sluje[te
[i ast`zi la o biseric` din jude]ul Neam].
Cei doi au foarte multe lucruri \n
comun.
„Eu sunt n`scut \n Bucovina, ora[ul
Câmpulung Moldovenesc, jude]ul Suceava.
Provin dintr-o familie mare de preo]i.
Tat`l meu a fost preot, fratele meu
este preot, mama mea este fiic` de
preot, bunicul meu este preot [i unchiul
meu este preot. So]ia mea este fiic`
de preot. |n felul acesta am perpetuat
aceast` frumoas` atitudine cre[tineasc`,
dar [i omeneasc`. Dup` terminarea
[colii generale, am f`cut seminarul
teologic la M`n`stirea Neam]ului, timp
de 5 ani. De acolo am unele dintre
cele mai frumoase amintiri”, a spus
preotul {tefan Dolgu.

Cei doi sunt [i acum prieteni foarte
buni. Se \ntâlnesc cât de des posibil
[i povestec despre vremurile frumoase
pe care le-au petrecut \mpreun` când
preotul {tefan Dolgu era student. Cele
trei filme celebre \n care a jucat al`turi
de \ndr`gitul actor Florin Piersic sunt:
„Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”
[i „M`rgelatul”. Marele actor Florin
Piersic \l lua ca figurant \n filme pe
nepotul s`u {tefan Dolgu pentru a-l
ajuta s` câ[tige câ]iva bani.
„}inem leg`tura [i acum, cât de
O parte din copil`rie [i-a
des putem. Eram student [i, pentru c`
petrecut-o la biserica
st`team \n casa lui, m` lua s` joc \n
de lemn din Bro[teni,
filme al`turi de el. Nu aveau figura]ie
unde era preot tat`l s`u
[i mereu m` \ntreba pe mine dac`
vreau s` merg. Nu am spus niciodat`
Cele mai frumoase amintiri ale
nu, pentru c` \mi pl`cea foarte mult preotului {tefan Dolgu sunt de pe
s` joc al`turi de el. Am ap`rut \n trei vremea când tat`l s`u era preot la
filme celebre! Am fost ca figurant \n Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, monument
«Drumul oaselor», «Trandafirul galben» istoric din comuna Bro[teni, acolo unde
[i «M`rgelatul». Ori de câte ori avea a \nv`]at marele scriitor Ion Creang`.
timp sâmb`ta [i duminica, m` lua pe Nepotul lui Florin Piersic le spunea
mine [i pe colegii mei de la teologie turi[tilor din zon` c` mu[tele omorâte
[i ne ducea mereu la Teatrul Na]ional de el sunt de fapt omorâte de Ion
din Bucure[ti. El lucra acolo. Ne ducea Creang` cu ceaslovul.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

„Tat`l meu era preot \n comuna
Bro[teni, unde a \nv`]at Ion Creang`.
Biserica exist` [i ast`zi [i este monument
istoric. Turi[tii care veneau [i [tiau c`
acolo a \nv`]at Ion Creang` [tiau [i de
povestea cu ceaslovul, cu care omora
mu[te. Eu prindeam multe mu[te, le
omoram [i le puneam \n stran`, iar
turi[tii care treceau pe acolo le luau
ca suvenir. Eu le spuneam c` sunt
prinse de Ion Creang`. Dup` terminarea
seminarului am aplicat la Facultatea de
Teologie Ortodox` din Bucure[ti, unde
nu m-a primit pân` nu am f`cut armata.
Am f`cut [i armata timp de 9 luni de
zile, iar acum am gradul de locotenent
colonel \n rezerv` pentru activitatea
depus`. Eu am fost [i comandant de
pluton \n armat`”, a precizat preotul
{tefan Dolgu.

P`rintele {tefan Dolgu:
„Când \mi aud glasul se
adun` to]i pe holuri”
Preotul {tefan Dolgu are \n grij`
aproximativ 400 de pacien]i interna]i
\n cele dou` sec]ii exterioare ale
Institutului de Psihiatrie „Socola” din
Ia[i. Acesta sluje[te la cele dou` biserici
de la sec]iile exterioare Bârnova [i
{ipote din cadrul Institutului „Socola”.
El este singura alinare sufleteasc` a
bolnavilor. Când preotul ajunge pe
holurile spitalului, iar bolnavii \i aud
glasul, se adun` la u[ile saloanelor
pentru a-l asculta.
„Sunt preot de caritate al Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei, la Institutul de
Psihiatrie «Socola» din Ia[i. De 17 ani
slujesc la cele dou` biserici ale sec]iilor
exterioare de la Bârnova [i din comuna
{ipote. Prin rota]ie fac slujbe la aceste
dou` biserici [i \n total am \n grij`
aproximativ 400 de bolnavi. Am grij`
de sufletele celor care au o suferin]`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

psihic`, suferin]` de care, de multe ori,
[i eu ca preot mi se strânge inima
când v`d c` semeni de-ai no[tri nu
mai au cump`tarea, nu mai au tr`irea
pe care trebuie s` o aib` un om normal.
Ace[tia au nevoie de mult` mângâiere.
Eu le alin durerea sufleteasc`. M`
iubesc to]i bolnavii, atât din Bârnova,
cât [i din {ipote. Când aud glasul meu,
m` \nconjoar`, ies to]i din saloane [i
spun «a venit p`rintele {tefan». Am
grij` de to]i din punct de vedere
sufletesc, cu o mângâiere [i \ndrumare
sufleteasc`”, a ad`ugat p`rintele Dolgu.

„Mergeam c`lare pe cal
prin p`dure de la o
biseric` la alta”
Preotul {tefan Dolgu a fost hirotonit
\n urm` cu 47 de ani, iar prima parohie
a avut-o \n jude]ul Neam], la Cheile
Bicazului, dup` care a fost mutat \n
jude]ul Suceava, mai apoi la Boto[ani.
La Ia[i a slujit pentru prima dat` \n
comuna Ipatele, unde a stat timp de
23 de ani.
„Am terminat facultatea cu not`
maxim` [i pentru asta am fost hirotonit
preot acum 47 de ani. Prima mea
parohie a fost la o biseric` de la Bicaz,
apoi la Vatra Dornei. Acolo aveam o
parohie de 40 de kilometri p`tra]i, era
atât de \ntins` \ncât mergeam c`lare
pe cal de la o biseric` la alta. Mergeam
prin p`dure, pe cal, cu un câine-lup
dup` mine ca s` nu m` atace ursul [i
celelalte s`lb`ticiuni din p`dure. Dup`
ce am plecat din Vatra Dornei, am fost
numit preot la Vii[oara Mare din ora[ul
Darabani, jude]ul Boto[ani, de acolo
am venit la Ipatele, jude]ul Ia[i. |n
comuna ie[ean` Ipatele am slujit timp
de 23 de ani. Acolo am reu[it s` ridic
o biseric`”, a spus {tefan Dolgu.
Andreea PåDURESCU
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Pancirel de la Ia[i, omul care a scris istorie.
Ai ascultat sute de melodii scrise de el, dar
nu ai [tiut niciodat\ cine a pus suflet [i nu
a dormit nop]i pentru a le trece pe hârtie.
Picanteriile din via]a de l\utar, f\r\ perdea,
din gura maestrului
Stelian Costandache - sau Pancirel senior, a[a
cum \l cunoa[te toat` lumea - este faimosul
trompetist [i compozitorul zecilor de cântece ale
Fanfarei de la Cozme[ti, are 85 de ani [i locuie[te
pe o uli]` retras` din localitatea cu acela[i nume.
Reporterii „BZI” l-au g`sit pe prispa casei, la
umbr`, dep`nând amintiri din vremea \n care
cânta al`turi de faimoasa sa fanfar`, pe care chiar
el a \nfiin]at-o, \n urm` cu aproximativ 50 de ani.
Pancirel poveste[te cu lacrimi \n ochi despre cea
mai frumoas` perioad` din via]a lui. „A fost foarte
frumos cât timp am cântat cu fanfara. A fost o
via]` de aur pentru mine. Tinere]ea a fost frumoas`
de tot, acum e r`u... Plecam vinerea de acas` [i
ne \ntorceam lunea. O ]ineam dintr-o petrecere,
\n alta. Câteodat` nici nu mai ajungeam acas`.
Munceam, dar nu sim]eam niciodat` c` suntem
obosi]i, deoarece f`ceam ceea ce ne pl`cea.
Câ[tigam bani frumo[i! Ne-am tr`it via]a cât de
bine am putut. Eram 11 b`rba]i, to]i - de aici,
din sat -, [i eram prieteni buni, foarte buni. Ne
chemau oamenii peste tot prin ]ar`, pentru c`
noi f`ceam muzic` adev`rat` [i \i f`ceam s` se
simt` bine. Unde cântam noi, petrecerile ]ineau
trei zile [i trei nop]i! Uitam s` mai plec`m acas`”,
a declarat Pancirel senior, compozitorul Fanfarei
de la Cozme[ti.
Reporterii „BZI” au prezentat \n edi]iile
anterioare povestea fiului lui Pancirel senior.
Pancirel Costandache junior a ajuns unul dintre
cei mai cunoscu]i trompeti[ti din România, cântând
pe scen` al`turi de interpre]i faimo[i, precum
Loredana Groza sau Damian Dr`ghici.
Fanfara de la Cozme[ti s-a pierdut odat` cu
trecerea timpului. Localitatea ie[ean` Cozme[ti
era cunoscut` ca având unii dintre cei mai buni
cânt`re]i de fanfar` din ]ar`. Membrii au \mb`trânit
[i nu au mai putut cânta, iar cei tineri nu au

fost doritori de a duce mai departe tradi]ia.
„La noi, \n sat, a fost o «f`bricu]` de muzican]i».
Fiecare \[i lua instrumentul [i se apuca de cântat.
Eu aveam 12 -13 ani, \mi luam trompeta [i
\ncepeam s` cânt melodiile pe care le aveam \n
cap [i repetam a[a. Nu am f`cut [coal` pentru
muzic`, totul am \nv`]at de la tat`l meu [i
Dumnezeu mi-a dat acest talent. Pentru mine,
muzica a fost [i este cel mai important lucru.
Mie \mi place muzica adev`rat`, nu g`l`gia. Noi
eram cei mai buni. Dar am \mb`trânit [i lucrurile
s-au schimbat. Unii dintre colegi nu au mai putut
fizic s` cânte, al]ii au murit [i acestea au fost
motivele pentru care am \ncheiat activitatea
faimoasei fanfare de la Cozme[ti. |ns` totul a
r`mas \n sufletul meu [i nu o s` pot uita vreodat`.
Diminea]a, d`deam semnal cu trompeta. Sunam
din trompet` [i ne adunam to]i la repeti]ii. Din
b`ie]ii pe care i-am avut eu, au murit [ase, iar
acesta a fost motivul pentru care nu am mai
continuat cu fanfara, pentru c` nu mai am cu
cine cânta. Dup` ce m-am l`sat eu, au mai cântat
ei trei-patru ani, dar acum e totul l`sat balt`. Nu
mai sunt cânt`re]i de fanfar` adev`ra]i. Toat`
lumea m` cunoa[te de ani de zile cu numele de
Pancirel, pe care l-am dus mai departe de la tat`l
meu”, a spus Pancirel senior.

Pancirel a compus 700 de
melodii pentru fanfar`:
„M` doare sufletul...”
Repertoriul Fanfarei de la Cozme[ti a fost
compus \n cea mai mare parte de cel care a
\nfiin]at forma]ia, respectiv de Pancirel. Cel mai
mare regret al b`trânului trompetist este c` nimeni
nu a vrut s` duc` mai departe tradi]ia. Tinerii
din sat nu par a fi interesa]i s` \nve]e s` cânte

la instrumente, chiar dac` mul]i dintre ei provin
din familii cu cânt`re]i \n fanfar`. „Eu am compus
melodii pentru fanfar`. Am compus hore, sârbe,
dar [i muzic` u[oar`, valsuri [i tangouri. Am \n
jur de 600 - 700 de piese pe care le-am compus
[i le-am cântat peste tot \n ]ar` [i peste hotare.
|mi pare r`u [i m` doare sufletul c` nimeni nu
mai \nva]` s` cânte la instrumente! Tinerii de
aici, din sat, nu sunt \ncânta]i de muzic`, nu vor
s` duc` mai departe tradi]ia. Tineretul a v`zut
c` nu mai sunt solicitate fanfarele [i nu au mai
pus mâna pe instrumente. V` spun sincer c`,
peste câ]iva ani, totul va r`mâne doar ca un
basm. Când va povesti cineva despre fanfare,
despre faptul c` la Cozme[ti era muzic` adev`rat`,
lumea va crede c` sunt basme”, a ad`ugat Pancirel
senior.

Instrumentele vechi de
aproape 100 de ani sunt
]inute la loc de cinste
Pancirel ]ine la loc de cinste cele trei trompete
care l-au f`cut faimos. Instrumentele sunt pr`fuite,

dar pline de istorie. Pancirel spune c` nu va
renun]a pentru nimic \n lume la acele instrumente
pe care le are din str`buni. „Am \n cas` prima
mea trompet` la care am \nv`]at s` cânt [i cu
care am debutat \n muzic`. Aceasta st` lâng`
vechea trompet` a tat`lui meu, care are o
semnifica]ie foarte important` pentru mine. Toate
instrumentele pe care le am \mplinesc acu[i 100
de ani. Sunt pr`fuite, nu le-a mai folosit nimeni,
dar astea din casa mea nu pleac`. Prin ele \mi
v`d toat` via]a. Chiar dac` nu mai func]ioneaz`
cum trebuie, pentru c` nu le-am mai uns cu
nimic, dac` \ncep s` cânt la una dintre ele pute]i
asculta toat` via]a mea de fanfarist. Sunt foarte
importante pentru mine [i nu [tiu ce se va
\ntâmpla cu ele dup` moartea mea, dar cu siguran]`
fiul meu va avea grij` de ele, m`car el. Prin anii
’80 eram patru trompeti[ti, eu, Pancirel Junior,
B`lan [i Mitric`, la clarinet erau Victor [i Filaret,
la eufoniu, Gogorici [i Ion, la bariton Ghi]` [i
Cornelu[, la Bas SI, Petru, Bas Fa, Gic` [i Ion,
iar la tob` Vasile”, a \ncheiat Pancirel.
Andreea PåDURESCU

S\lile de fitness din Ia[i, luate cu asalt! Clien]ii vor fi nevoi]i s\ dea probe
de urin\. Patron: ıO persoan\ obi[nuit\ risc\ s\ fac\ pu[c\rie‰
O lege promulgat` pe data de 23 iunie 2021
a provocat nemul]umirea oamenilor de afaceri
care de]in s`li de fitness \n Ia[i. Nu mai pu]in
de 30 de afaceri locale sunt afectate de modificarea
adus` Legii nr. 104/2008, privind prevenirea [i
combaterea producerii [i traficului ilicit de substan]e
dopante cu grad mare de risc. |n acest context,
Agen]ia Na]ional` Anti-Doping (ANAD) poate
verifica s`lile de sport, dar [i clien]ii suspecta]i
de consumul substan]elor interzise.
„Personalul \mputernicit din cadrul Agen]iei
Na]ionale Anti-Doping are dreptul s` verifice dac`
activitatea \n s`lile de culturism [i/sau de fitness
se desf`[oar` potrivit reglement`rilor prezentei
legi [i, \n vederea exercit`rii atribu]iilor de control,
are acces \n toate spa]iile [i \nc`perile anexe ale
s`lii de culturism [i fitness, precum [i la toate
documentele necesare \n vederea exercit`rii
controlului. Agen]ia Na]ional` Anti-Doping are
dreptul s` efectueze teste doping \n rândul
practican]ilor de culturism [i/sau de fitness, cu

fac` un curs de anti-doping care cost` 500 de
lei. Aceast` persoan` trebuie s` fie instructor,
antrenor sau profesor de sport. Astfel, se \ngr`de[te
dreptul la munc`. Mai trebuie pl`tit` o autoriza]ie
care este valabil` 3 ani. A[adar, Agen]ia \[i face
abonament la s`lile de fitness”, a declarat Radu
Preduchin.
Patronul Weider Gym
Totodat`, Radu Preduchin a mai spus c` nu
consider` c` este un abuz
este normal ca ANAD s` reglementeze o afacere
Radu Preduchin, patronul Weider Gym, sus]ine privat`, nefiind vorba despre preg`tirea unor
c` aceast` lege va avea ca efect doar cre[terea sportivi profesioni[ti. „|n ceea ce prive[te s`lile
veniturilor \n cadrul ANAD [i c` nu respect` de balet, K1 sau karate, nu se impun acelea[i
reguli. Este un caz unic \n lume, nic`ieri nu
dreptul la munc`.
„Finalitatea acestei legi \nseamn` \ncasarea exist` ca o agen]ie s` reglementeze domeniul
mai multor sume de bani. Aceste amenzi, taxe, privat. O persoan` obi[nuit` care de]ine o substan]`
revin \n bugetul Agen]iei Na]ionale Anti-Doping. f`r` o hârtie risc` s` fac` pu[c`rie. Sunt firme
Legea a fost respins` \n trecut, dar a fost adoptat` care import` din alte ]`ri. Ce se \ntâmpl` cu o
chiar \nainte de vacan]a parlamentar`. Nu cred persoan` care ia un tratament de fertilitate?
c` [tiau to]i ce au votat. Dac` ai un centru de Pedepsele sunt mai mari decât la drogurile de
fitness, automat trebuie s` fii autorizat de Agen]ie. mare risc. Se d` pentru consum, \ndemn [i
Persoana pe care o angajezi \n centru trebuie s` de]inere”, a mai spus patronul Weider Gym.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

scopul stabilirii gradului de utilizare a substan]elor
dopante \n sportul recreativ. Testarea doping se
efectueaz` numai cu acordul scris al practicantului
de culturism sau de fitness [i cu respectarea
principiului confiden]ialit`]ii datelor acestuia”, se
arat` \n lege.

Parlamentarii au votat \n
unanimitate modificarea
Camera Deputa]ilor a adoptat legea pe data
de 29 iunie 2021, când cei 308 parlamentari
prezen]i au votat proiectul \n unanimitate. Contactat
telefonic, deputatul Alexandru Kocsis, unul dintre
cei care au fost de acord cu modific`rile, sus]ine
c` modific`rile vin s` protejeze s`n`tatea popula]iei.
„{tiu c` erau nemul]umiri \nc` de la Comisie.
Aceste s`li de fitness sunt o form` organizat` de
sport. Nu \nseamn` c` organizatorii nu au nicio
responsabilitate \n momentul \n care clien]ii \[i
injecteaz` tot felul de substan]e. Multe substan]e
sunt contraf`cute, ce provin din Pakistan sau
India. R`spunderea nu este ca pentru sportivii
de performan]`. Aceste substan]e pun \n pericol
via]a. Prin aceste controale se va afla de unde
vin aceste substan]e. Ca [i \n cazul altor substan]e,
aceste tipuri de steroizi comport` ni[te riscuri...”,
a precizat Alexandru Kocsis, deputat PNL de Ia[i.
Ciprian BOARU

PUBLICITATE

Mar]i, 27 iulie

10

MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
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.

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.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
|NCHIRIERI
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
|nchiriez camer` decomandat`
dot`ri interioare de lux: u[i,
cu acces la buc`t`rie, frigider,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
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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.

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.

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour MECANIC DESERVENT
Felicia), angajeaz` persoane cu
REPARTIZATOR ASFALT;
experien]` [i pensionari la limita
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

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
engleza , EUROPA TRADE SRL,
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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,
limba franceza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5
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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

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

Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN'S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani

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
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28

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
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1

Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27
Curier, studi medii, fara
experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Curier, studii medii, fara
experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
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

Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL,
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
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

Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A

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

Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni

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

Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87

Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.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

Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A

Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA,
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5

Curier, scoala generala, fara
Electronist telecomunicatii, studii
experienta precizata, DAKOTA
medii de specialitate, RESIO
GENERAL SRL, Rela]ii la:
ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
0744868055;
746703259
dagotagenerale@gmail.com,
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78
Str.Pacurari Nr.156
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni
Fochist clasa a, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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
CENTER ROMANIA SA, Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
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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

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

Manipulant marfa, 8 clase,
experienta 2 ani, PLASTIC
Lucrator comercial, fara studii si
PAPER DISTRIBUTION SRL,
experienta precizate, BY RICCO
Rela]ii la: 0729076365;
SRL, Rela]ii la: 0744261338;
dragos.danaila@bvbags.ro,
byricco2016@gmail.com,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Com.Ciurea, Sat.Hlincea,
Str.Pacii
Str.Rasaritului Nr.110
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

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
Operator fabricarea si
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
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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
Vanzator, studii Proiectant 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
Proiectant inginer instalatii, 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
Psiholog in specialitatea
psihologia muncii si
organizationala, studii superioare,
limba engleza , membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Receptioner de hotel, studii
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Responsabil achizitii, studii
superioare / medii, experienta
min.1 an, permis cat.b, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi
Responsabil cu protectia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs dpo, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Secretara, studii medii,
experienta, persoana pana in 25
ani, persoana peste 45 ani,
AUTO KARLY BBC SRL, Rela]ii
la: 0754487993;
kly_transport@yahoo.ro, Str-La
Arh.Ion Berindei Nr.8
Sef formatie, studii medii,
experienta 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL, Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Sofer, studii medii, fara
experienta precizata,

GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3

DIVERSE
SC SW UMWELTTECHNIK SRL
cu sediul \n sat Izvoru, com.
Vanatorii Mici, jud. Giurgiu
inten]ioneaz` s` solicite, de la
Sistemul Hidrotehnic
Independent Pascani, Aviz de
Gospodarire a Apelor pentru
investi]ia “Construire Hala de
Produc]ie pentru Elemente
Prefabricate din Beton – faza III”,
amplasat \n jud. Ia[i, com.
Cristesti, sat. Cristesti, nr.
Cadastral 60482. Aceast`
solicitare de aviz este conform`
cu prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Informa]ii
suplimentare cu privire la
solicitarea Avizului de
Gospodarire a Apelor, observa]ii,
sugestii [i recomand`ri la sediul
S.C. SW UMWELTTECHNIK
S.R.L. sau la tel. <40 232
742900.

PIERDERI
SCP Casa de Insolventa
Homoranu IPURL, cu sediul în
Lunca Ceta]uii, str. Drepta]ii, nr.
4, bl. 6, ap. 1, com. Ciurea, jud.
Ia[i, declar` pierdut certificatul
constatator original [i certificatul
de înregistrare original pentru
societatea EDIL CORAL
COSTRUZIONI SRL cu sediul în
sat Horle[ti, com. Horle[ti, str.
Graniceri nr. 16, jud. Ia[i,
J22/1074/2018, CUI: 39263266.

MEDIU
SC AUTOMATIC INVEST
SRL(titularul proiectului) anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „INFIINTARE CENTRU
DE TRANSFER TEHNOLOGIC
AUTOMATIC INDUSTRY”– emis
\n scopul ob]inerii autoriza]iei de
construire pentru cladire P<1E
partial”, propus a fi amplasat în
localitatea Bratuleni, comuna
Miroslava. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorit`]ii competente
pentru protec]ia mediului Ia[i, din
Calea Chi[in`ului, nr. 43 (adresa)
[i la sediul SC AUTOMATIC
INVEST SRL,loc. Ia[i, jud. IASI,
Calea Chi[in`ului, nr. 29, Spa]iile
S2, S5 si S6, în zilele de lunivineri, între orele 8-16 .
Observa]iile publicului se primesc
zilnic la sediul autorita]ii
competente pentru protec]ia
mediului Iasi

vacant`: specializarea sudor
respectiv zidar, la compartiment
DESERVIRE în cadrul aparatului
de specialitate al primarului
comunei A.I.CUZA Ia[i conform
urm`torului calendar: Depunerea dosarelor se face
începând cu data afi[`rii
prezentului anun] pân` la data de
06.08.2021. - Proba scris` se va
desf`[ura în data 17.08.2021,
ora 09,00 -12:00 la sediul
Prim`riei A.I.Cuza: Bibleoteca din
Sat AL.I.Cuza. - Proba practic`
se va desf`[ura în data de
20.08.2021 ora 09.00 la sediul
Prim`riei ; - Interviul: se va
desf`[ura în data de 23.08.2021
ora 09.00 la sediul Prim`riei
A.I.Cuza. Bibleoteca din Sat
AL.I.Cuza; - Afi[are rezultat final
prob` interviu [i afi[are rezultat
final concurs 25.08.2021.
CONDI}II GENERALE de
participare conform
HG.286/2011pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunz`tor
func]iilor contractuale [i a
criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
pl`tit din fonduri publice:
CONDI}II SPECIALE de
participare: Pentru postul de
muncitor specializare ZIDAR–
Compartiment deservire: - nivelul
studiilor: studii generale/medii,
absolvite cu diplom` sau
echivalent`; - vechimea necesar`
ocuparii postului: nu se solicit`. permis auto categoria : nu se
solicit`. - Diplom` de absolvire
curs specializat / [coal`
profesional` specializarea zidar.
Pentru postul de MUNCITOR de
muncitor specializarea SUDOR –
Compartiment deservire: - nivelul
studiilor: studii generale/medii,
absolvite cu diplom` sau
echivalent`; - vechimea necesar`
ocuparii postului: nu se solicit`; Diplom` de absolvire curs
specializat / [coal` profesional`
specializarea: SUDOR. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la
sediul Prim`riei comunei
A.I.CUZA IA{I [i la telefon
0232/716.537.- secretarul
comisie de concurs dna Benchi
Agnesa, Consilier sup Biroul
Agricol.

În conformitate cu prevederile
art.16 alin10 din Legea
nr.153/2017 Prim`ria Tansa
organizeaz` concurs pentru
ocuparea postului manager
proiect în cadrul proiectului
finan]at din fonduri europene
nerambursabile POCU
/436/4/4/127531 cu titlul
,,Servicii integrate pentru bunicii
din Tansa”, pe perioad`
determinat`. Condi]ii generale de
participare: • cet`]enie român`. •
cunoa[terea limbii române scris
[i vorbit. • vârsta minim`
reglementat` de prevederile
CONCURSURI
legale, • capacitate deplin` de
Prim`ria comunei A.I.CUZA IA{I,
exerci]iu, • lipsa antecedentelor
organizeaz` concurs/examen
penale. Condi]ii specifice de
pentru ocuparea a 2 posturi de
participare : • Studii superioare
de specialitate atestate de
muncitor, func]ie contractual`
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

Ministerul Înv`]`mântului. •
Experien]` specifica min 5 ani. •
Abilit`]i: abilit`]i de coordonare a
echipei [i activit`]ilor, bune
abilit`]i în comunicare; capacitate
de lucru în echip`; no]iuni de
utilizare PC. Dosarul de concurs:
Pentru participarea la concurs
persoanele interesate vor depune
la Secretariatul Prim`riei Tansa
sau email cltansa@yahoo.com,
pân` la data de 10.08.2021, ora
15:30, urm`toarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs
(formular tip) 2. copia
documentului care atest`
identitatea, 3. copii ale
documentelor care atest` nivelul
studiilor [i efectuarea unor
specializ`ri, 4. documente care
atest` experien]a profesional`
solicitat` pentru ocuparea
postului, 5. cazierul judiciar sau o
declara]ie pe propria r`spundere
referitoare la lipsa antecedentelor
penale; 6. adeverin]` medical`
care atest` starea de s`n`tate
corespunz`toare. 7. curriculum
vitae în format Europass, datat [i
semnat pe fiecare pagin`, în care
se men]ioneaz` proiectul [i
postul vizat de candidat. Pentru
verificarea conformit`]ii cu
originalul documentele
men]ionate la punctele 2 [i 3 vor
fi prezentate [i în original.
Probele concursului: 1.Selec]ia
dosarelor de înscriere. 1. Proba
scris`. 2. Interviul Bibliografia de
concurs-afi[at` al`turat.
Condi]iile de desf`[urare a
concursului: -data pân` la care
se pot depune dosarele de
înscriere: 10.08.2021, ora 15:30,
la sediul Prim`riei Tansa, jude]ul
Ia[i sau email
cltansa@yhaoo.com. -data [i ora
organiz`rii probei scrise:
11.08.2021. ora 10:00. -locul
organiz`rii probei scrise:sediul
prim`riei Tansa, comuna Tansa,
jude]ul Ia[i. -data [i ora
organiz`rii probei
interviu:12.08.2021 ora 10:00. locul organiz`rii probei interviu
:sediul prim`riei Tansa, comuna
Tansa, jude]ul Ia[i. În situa]ia în
care la concurs se prezint` un
singur candidat comisia poate
decide s` renun]e la testarea
candidatului prin intermediul
interviului. Dosarele se depun la
sediul Prim`riei comunei Tansa,
jude]ul Ia[i, Compartiment –
secretariat în sau prin email
cltansa@yahoo.com în termen de
10 zile lucr`toare de la
publicarea în Cotidianul Bun`
ziua de Iasi, respectiv pân` la
data de 10.08.2021, ora 15.30.
Nu se accept` depunerea de
dosare incomplete. Rela]ii
suplimentare la nr.tel.
0232/325170.

NOTIFICåRI
SCP Casa de Insolven]`
Homoranu IPURL, lichidator
judiciar al LON MIR BAH SRL cu
sediul în Ia[i, Pasaj Banu nr. 14,
jud. Ia[i, J22/2316/2020,
CUI43117129, conform Încheierii
nr.58/21.07.2021, pronun]at` de
Tribunalul Ia[i în ds. nr.
3804/99/2021(166/2021),
notific` deschiderea procedurii
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

simplificate a insolven]ei societ`]ii
LOR MIR BAH SRL. Debitoarea
are obliga]ia ca în termen de 10
zile de la deschiderea procedurii
s` depun` la dosarul cauzei
documentele prev`zute la art. 67
din Legea nr. 85/2014.Termenul
limit` pentru depunerea cererilor
de crean]e este 03.09.2021.
Termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea [i
publicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 13.09.2021.
Termenul pentru depunerea
contesta]iilor la tabelul preliminar
este de 7 zile de la publicarea \n
BPI. Termenul pentru publicarea
tabelului definitiv este
08.10.2021. Termenul pentru
continuarea procedurii este
03.11.2021. Se notific` faptul c`
prima Adunare a Creditorilor va
avea loc la sediul lichidatorului
judiciar în loc. Lunca Cet`]uii,
str.Dreptã]ii, nr.4, bl.6, ap.1,
com.Ciurea, jud.Ia[i, în data de
17.09.2021 ora 10:00, având pe
ordinea de zi: 1.Alegerea
comitetului creditorilor [i
desemnarea pre[edintelui
acestuia; 2.Confirmarea
lichidatorului judiciar [i stabilirea
remunera]iei acestuia. Se notific`
asociatii debitoarei cu privire la
faptul c` va avea loc Adunarea
Asocia]ilor la sediul lichidatorului
judiciar în data 30.08.2021ora
12:00 în vederea desemn`rii
administratorului special.

LICITA}II
Prim`ria Todire[ti, Comuna
Todire[ti, jude]ul Ia[i, e-mail:
contact@primariatodiresti.ro, cod
fiscal 4541416, organizeaz`
licita]ie public` în vederea
concesion`rii unei suprafe]e de
10 ha p`[une comunal`
apar]inând domeniul public al
comunei Todire[ti , jud.Ia[i
r`mas` în urma procedurilor de
concesiune anterioar`, dup` cum
urmeaz` : BF617-extravilan, T54,
parcela F1247/1/1/1, F1242/1
conform HCL 19/25.03.2021.
Data limit` pentru solicitarea
clarific`rilor: 19/08/2021, ora
15.00 . Data limit` de depunere
a ofertelor: 27/08/2021, ora
10.00. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi
depus` la Registratura Prim`riei
Comunei Todire[ti, Strada
Trandafirilor nr. 16, jude]ul Ia[i.
Data [i locul la care se va
desf`[ura [edin]` public` de
deschidere a ofertelor:
30/08/2021, ora 11.00, la sediul
Prim`riei Comunei Todire[ti,
Strada Trandafirilor, nr. 16,
jude]ul Ia[i. Rela]ii suplimentare
la tel: 0746-073009

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.

15

SOCIAL

Mar]i, 27 iulie

Rezultatele la examenul de
Titularizare, `n jude]ul Ia[i,
vor fi publicate ast\zi! Peste
1.000 de ie[eni a[teapt\
vestea cu sufletul la gur\
Ast`zi, 27 iulie 2021, Ministerul Educa]iei
[i Cercet`rii public` rezultatele la
examenul de Titularizare 2021, jude]ul
Ia[i. La proba scris` din cadrul
concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate
din înv`]`mântul preuniversitar,
desf`[urat` miercuri, 21 iulie 2021, în
cele patru centre de examen organizate la
nivelul jude]ului Ia[i, s-au prezentat 1.548
de candida]i (79.87 la sut`) dintre cele
1.938 de cadre didactice înscrise. Din
promo]ia de absolven]i ai anului 2021, au
fost înscri[i 384 de candida]i
Ast`zi, 27 iulie 2021, Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii (MEC)
face publice rezultatele preliminare la examenul de Titularizare.
La proba scris` din cadrul concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din înv`]`mântul preuniversitar,
desf`[urat` miercuri, 21 iulie 2021, în cele patru centre de examen
organizate la nivelul jude]ului Ia[i, s-au prezentat 1.548 de candida]i
(79.87 la sut`) din cele 1.938 de cadre didactice înscrise.
Din promo]ia de absolven]i ai anului 2021, au fost înscri[i
384 de candida]i. Astfel, 72 dintre ace[tia s-au retras din motive
personale sau medicale, iar, în centrele organizate la Ia[i, niciun
candidat nu a fost eliminat din examen.

Contesta]iile se depun la sediul ISJ Ia[i sau
se transmit prin mijloace electronice
Contesta]iile se depun la sediul Inspectoratului {colar Jude]ean
(ISJ) Ia[i sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de
27 iulie, dup` afi[area rezultatelor, pân` la ora 21:00, respectiv
28 iulie, pân` la ora 12:00. Contesta]iile pot fi transmise [i prin
e-mail, dup` afi[area rezultatelor, pân` pe data de 28 iulie, la ora

12:00. Rezultatele finale se afi[eaz` la sediul ISJ Ia[i [i pe site
pe data de 3 august 2021.
Pentru angajarea pe o perioad` nedeterminat` (titularizare),
candida]ii trebuie s` ob]in` la proba scris` minimum nota 7, iar,
pentru angajarea pe o perioad` determinat` (suplinire), minimum
nota 5.

Repartizarea candida]ilor pe posturi
Repartizarea candida]ilor pe posturile didactice de predare
vacante publicate pentru angajare pe perioad` nedeterminat`, în
ordinea descresc`toare a notelor ob]inute la proba scris`, se
realizeaz` în [edin]e publice sau online, organizate de c`tre ISJ
în intervalul 4 - 5 august 2021.
Cea mai mare concuren]` este pentru un post de: \nv`]`tor,
educator, profesor de Educa]ie Fizic` [i Sport, Limba [i literatura
român`, respectiv Limba englez`. De precizat este faptul c` doar
aproximativ 160 de posturi sunt de titular, \n jude]ul Ia[i. {i,
dintre acestea, cele mai multe sunt \n mediul rural.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Rezultatele admiterii
2021 la Universitatea
de Medicin\ [i
Farmacie din Ia[i.
Medii cu mult sub 6 ale
celor care au intrat
pe locuri bugetate
Rezultatele admiterii 2021 la Universitatea de Medicin` [i
Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Ia[i au fost publicate.
Astfel, au fost medii cu mult sub 6 ale celor care au intrat
pe locuri bugetate. Notele nu sunt finale, candida]ii nemul]umi]i
putând face contesta]ii. Astfel, ultimele medii de intrare la
toate facult`]ile au fost la buget [i tax`: Medicin` - 8.72,
respectiv 8.19, Asisten]` Medical` General` - 7.90 [i 5.45,
Nutri]ie [i Dietetic` - 8.08 [i 5.26, Medicin` Dentar` - 7.29
[i 6.33, Asisten]` de Profilaxie Stomatologic` - 7.21 [i 837,
Tehnic` Dentar` - 5.94 [i 5.31, Farmacie - 5.66, Bioinginerie
- 5.44 [i 7.49 [i Balneo-fiziokinetoterapie [i recuperare - 5.67
[i 5.41.
Mediile sunt sub nivelul celor de anul trecut. Clasificarea
final` 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 trecut, când s-au 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.
Notele candida]ilor pot fi analizate la adresa.
|n 2020, rezultatele admiterii de la UMF Ia[i au ar`tat c`
ultimele medii de intrare la toate facult`]ile institu]iei 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.
Amintim 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.
Comparativ cu 2020, când s-au 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.
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).
Valentin HU}ANU
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Bursa bârfelor

Era \n stare s` ia [i capacele de la ro]i,
numai s` simt` [i el c` a f`cut ceva!
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre un nene gabor (sau fost gabor) de pren
giude], pre numele s`u Linte Duru. Cic` nenea gaboru’, care
a activat pren comuna Ciuciurea, avea ne[te obiceiuri mai
pu]ân ortodoxe. Spunem c` avea, pen’c` omu’ cic` s-a pensionat.
A[adar, oamenii r`i spun c` nenea aista obi[nuia s` ias` la
strad` [i s` trag` pe dreapta t`t felul de [oferi. Pe unii \i
ierta, pe al]ii \i p`suia, dar, cic`, mul]i dintre cei tra[i pe
dreapta erau nevoi]i s` dea dreptul. Unii spun c`, dac` era
chitit pe treab`, Duru putea s` \]i ia [i capacele de la ro]i,
numai s` simt` [i el c` a luat ceva \n ziua respectiv`! |n plus,
cic` unii p`]i]i cu Duru ocoleau comuna respectiv`, o \nconjurau,
f`ceau t`t ce trebuia numai s` nu fie nevoi]i s` mai treac`
vreodat` pe acolo, pentru c` se s`turaser` oamenii s` scoat`
lovele din bozonare!

|[i pune amploaia]ii pe la mese,
ca s` spun` c` are cleien]i!
Se \ntâmpl` pe la o crâ[m` „de fi]e”!
|n continuarea rubricu]ei, babetele cele hâtre v` prezint`
una despre o crâ[m` din buricul târgului, entetulat` Fratello,
patronat` de un nene mare patron, pre numele lui Bogd`nel
Burghiu. Gurile rele spun c`, de[i m`surile preventive \mpotriva
Guvid-19 s-au mai relaxat \n ultimele luni [i lumea mai poate
intra \ntr-o bodeg`, mai poate sta pe o teras` f`r` masc` pe
mufarez`, cic` la terasa aiasta cu preten]ii de fi]e nu prea
calc` lumea. Mai mult, cic` patronii mai plaseaz` pe la mesele
din fa]` câte un amploaiat - doi, ca s` nu par` s`r`chie, ci s`
par` c` sunt cleien]i. Sanchi! Acu’, unii spun c` oamenii s-au
cam s`turat de figuri de 2 lei jumate de pe la Sorelli, de
servire, cam de t`t. A[a c` poate Bogd`nel s` pun` câ]i
amploaia]i vrea pe la mese, c` nu mai p`c`le[te pe nimeni!

Pleac` amploaia]ii pe capete
dup` ce \i amenin]`! De asta are
cu lunile anun]uri de angajare!
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una despre
o tanti biznisman` de pren târg, pre numele ei Nicioleta Bri]cu.
E vorba despre t`n]ica aceea care are Aragazul Basarabencei.
Gurile rele spun c` tanti aiasta \[i trateaz` amploaia]ii ca pe
sclavi pe planta]ie. Oamenii vin, stau câteva zâle [i, mai apoi,
pleac`, pentru c` tanti patroneasa le vorbe[te urât [i \i amenin]`
c` nu o s`-[i mai g`seasc` locuri de munc` dac` pleac` de
la ea. |n mintea ei, ea e cea mai cea patroan`, pl`te[te cele
mai bune salarii minime [i alte vr`jeli dintr-astea, demne de
un patron neo-comunist sau heirupist. Cic` aiasta e [i explica]iunea
pentru faptul c` tanti Nicioleta st` luni bune cu anun]uri de
angajare, dup` ce oamenii \i pleac` pe capete! Acu’, babetele
[tiu c` tanti aiasta nu e singura patroan` care procedeaz`
astfel, sunt mul]i prin târg care au impresia c`, f`r` ei,
amploaia]ii ar muri de foame undeva, printr-un ungher de ora[.
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Pân\ unde l-a putut duce
mintea! Un tâlhar a spus c\
a fost pl\tit de un elev din
Ia[i s\ fac\ sex pentru a
sc\pa de pu[c\rie. Cum s-a
ajuns la toat\ povestea
Un tân`r de 24 de ani a fost pedepsit de
judec`torii ie[eni, dup` ce a jefuit un elev
pe strad`. Astfel, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i l-au condamnat pe
George Stoian la 5 ani [i 10 luni de
pu[c`rie, pentru tâlh`rie. La audieri,
individul a sus]inut c` nu a jefuit pe
nimeni, ci c` elevul ie[ean l-ar fi abordat
pe o aplica]ie pentru homosexuali

Un tân`r acuzat c` a jefuit un elev ie[ean a spus c`, de fapt,
ar fi prestat servicii sexuale pentru victim`. „Am fost abordat pe
aplica]ia Grind-Gay Chat!”, a spus individul la audieri. Totu[i,
explica]ia lui nu a fost confirmat`, iar, acum, a venit „nota de
plat`” pentru agresor.
Astfel, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i l-au condamnat
pe George Stoian la 5 ani [i 10 luni de pu[c`rie, pentru tâlh`rie.
Judec`torii ie[eni au luat \n calcul [i pedepse primite anterior de
individul de loc din Râmnicu S`rat. „Instan]a admite ac]iunea
exercitat` de partea civil` A.I.P. |l oblig` pe inculpatul George
Stoian s` \i pl`teasc` acesteia suma de 3.680 de lei, cu titlu de
daune materiale”, au afirmat judec`torii ie[eni. De remarcat este
faptul c` sentin]a nu e definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

George Stoian, acuzat c` a jefuit
pe strad` un elev din Ia[i
Procesul lui George Stoian a \nceput pe 7 august 2020.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i lau trimis \n judecat` sub acuza]ia de tâlh`rie. „În ziua de 4
februarie 2020, în jurul orei 13:00, în timp ce inculpatul se afla

în apropierea unui liceu din municipiul Ia[i, a oprit persoana
v`t`mat`, pe care a prins-o cu o mân` de hain`, iar cu cealalt`
mân` i-a luat din buzunarul stâng al gecii un telefon mobil marca
Samsung Galaxy S9, plus suma de 180 de lei, iar, înainte de a
pleca, i-a spus persoanei v`t`mate: «Tu nu [tii tu cu ce mafie de
]igani te pui!», cauzându-i un prejudiciu total în valoare de 3.680
de lei”, au afirmat anchetatorii ie[eni.
|n urma incidentului, victima, un elev de 17 ani, a mers ]int`
la Poli]ie, pentru a-[i povesti p`]ania. Elevul a relatat c`, \n ziua
respectiv`, se deplasa spre cas`, fiind oprit pe trotuar, la un
moment dat, de un individ necunoscut, care i-a luat telefonul
mobil [i banii din buzunar. Adolescentul ie[ean a mai povestit
c`, imediat dup` incident, agresorul a fugit de la locul faptei. Din
cercet`ri a reie[it c` individul a mers direct \n Gara Ia[i, a urcat
\ntr-un tren [i a plecat c`tre Râmnicu S`rat. „Pe 9 februarie 2020,
inculpatul a vândut telefonul mobil marca Samsung Galaxy S9
Plus în municipiul Ploie[ti, jude]ul Prahova, unui martor, primind
la schimb un telefon mobil marca Samsung Galaxy A10 [i suma
de 250 de lei”, au ad`ugat oamenii legii.

„El m-a abordat pe aplica]ia
Grind-Gay Chat!”

Anchetatorii au apelat la furnizorii de re]ele publice de
comunica]ii electronice, pentru a-l identifica pe agresor. |n acest
mod, oamenii legii au ajuns la persoana din Ploie[ti la care a
ajuns telefonul mobil. De asemenea, poli]i[tii ie[eni i-au prezentat
victimei mai multe fotografii, dintre care elevul l-a recunoscut pe
agresor. Când a fost adus la audieri, George Stoian a sus]inut
ini]ial c` nu poate spune dac` a fost în Ia[i în ziua de 4 februarie
2020, îns` nu ar fi comis fapta. Ulterior, indvidul a prezentat o
variant` diferit`. Acesta a men]ionat c`, la începutul lunii ianuarie
2020, [i-a f`cut un cont pe aplica]ia Grind-Gay Chat, având postat
un anun] potrivit c`ruia este bisexual [i ofer` servicii sexuale
contra cost.
„Pe 3 februarie 2020, am fost contactat pe contul de pe
aplica]ia Grind-Gay Chat de c`tre elev, stabilind cu acesta s` se
întâlneasc` în ziua urm`toare, pentru a între]ine rela]ii sexuale
contra cost. A doua zi, am mers în cartierul Alexandru cel Bun,
unde era situat` garsoniera în care locuia elevul. Acolo, am
între]inut un act sexual anal. Pentru c` elevul nu a putut achita
integral contravaloarea serviciului prestat, el mi-a dat de bun`voie
telefonul mobil, cu tot cu cartele”, a declarat George Stoian \n
fa]a magistra]ilor ie[eni. Totu[i, anchetatorii au ar`tat c` probele
au contrazis afirma]iile f`cute de individ.
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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