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În urmă cu 80 de ani a clădit o biserică
cunoscută astăzi și a lăsat cu limbă
de moarte să fie îngropată la intrare,
sub podea! Povestea măicuței
Marciana de la Iași îți dă și acum fiori
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O femeie
Blocurile cu
s-a îndrăgostit
10 etaje din zona
nebunește de un
Poitiers au
afacerist din Iași pe fost respinse
Facebook și i-a
trimis aproape
100.000 de lei
actualitate 9

O femeie a ajuns la judecată cu un ieșean,
după ce a fost sedusă pe Facebook. Loredana
Adriana U. a decis să îl cheme la bară pe
Silviu Ciprian P., aceasta solicitându-le...

Nepotul fondatorului Coseli vrea neapărat să
construiască pe bulevardul Poitiers din
municipiul Iași. Blocurile cu 10 etaje ale
dezvoltatorului Ionel Budeanu nu au fost
aprobate de Comisia Zonală a
Monumentelor Istorice. Era ultima etapă
înainte de cea de autorizare

eveniment 3
Lovitură neașteptată la
licitația pentru cel mai important
drum din județul Iași. A treia
contestație pentru proiectul de
aproape 20 de milioane de euro

actualitate 8

Asta chiar e nunta anului la Iași!
Actrița care a debutat în piesa
„Hai să facem sex!” s-a căsătorit
Nuntă ca în povești la Iași!
Erica Moldovan, o frumoasă
actriță din Iași, și artistul
Mihai Chelariu și-au unit
destinele. Cei doi trăiesc o
frumoasă poveste de
dragoste. Actrița a optat
pentru o ținută simplă în
ziua cea mare
actualitate 9

Iubita nu i-a satisfăcut poftele
sexuale pentru că era în spital și s-a
gândit să apeleze și la fiica acesteia
Un individ în vârstă de 51 de ani,
din comuna Gropnița, județul
Iași, este cercetat pentru
agresiune sexuală. Anchetatorii
spun că ieșeanul ar fi abuzat-o
pe o fetiță de numai 9 anișori,
fata concubinei lui. La audieri,
individul a susținut că a băut o
sticlă cu coniac și nu-și mai
aduce aminte ce s-a întâmplat
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Lista final\ cu prim\riile
din Ia[i care primesc bani
pentru modernizarea
iluminatului public! Vor
investi 18 milioane de lei,
bani de la Administra]ia
Fondului pentru Mediu
Un num`r de 30 de prim`rii din Ia[i vor investi 18 milioane
de lei, banii acorda]i de Administra]ia Fondului pentru Mediu
pentru modernizarea iluminatului public. AFM a aprobat
dosarele depuse de 28 de unit`]i administrativ-teritoriale, suma
maxim` accesat` de o prim`rie fiind de 1,1 milioane de lei,
iar cea mai mic` de 409.000 lei. Lista final` cu prim`riile din
Ia[i care vor primi banii \n programul Iluminat Public a fost
publicat` pe site-ul AFM. Printre comunele unde primarii vor
investi banii \n iluminatul public se num`r`: Costuleni, Ipatele,
T`t`ru[i, {ipote, Gropni]a, O]eleni, Andrie[eni, Pope[ti, Hele[teni,
Mirce[ti, {ipote, Horle[ti, Valea Seac`, Bal[, Miroslava, Belce[ti,
Scobin]i, Cucuteni, Comarna, Ciorte[ti, Ion Neculce, Mo]ca,
Erbiceni, Groze[ti, Cepleni]a [i Vân`tori. Astfel, pentru unit`]ile
administrativ-teritoriale care au o popula]ie de pân` la 4.000
de locuitori, se acord` maximum 500.000 lei, iar pentru cele
care au peste 4.001 locuitori, se acord` un ajutor financiar
de peste un milion de lei. Printre prim`riile cu finan]are
maxim` se num`r`: Miroslava, Comarna, Vân`tori, Erbiceni,
T`t`ru[i, Pope[ti, Mo]ca.
Primarii vor investi fondurile ob]inute \n modernizarea
sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de
iluminat, având un consum ridicat de energie electric`, cu
corpuri de iluminat cu LED. De asemenea, banii sunt destina]i
[i pentru achizi]ionarea [i instalarea sistemelor de dimare/telegestiune
care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului
obiectiv de investi]ii. Pentru acest program, finan]area se
acord` în procent de maximum 90 la sut` din cheltuielile
eligibile [i în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare
categorie de solicitan]i. Un alt program de succes derulat \n
Ia[i este Rabla pentru electrocasnice. Ie[enii au solicitat 2.799
de vouchere \n cadrul acestui program cu tradi]ie [i vor
achizi]iona televizoare, laptopuri [i tablete cu aproximativ 1
milion de lei, bani de la bugetul de stat.

Firmele din Ia[i mai pot depune cererile
\n programul Rabla Plus 2021
Firmele din Ia[i primesc vouchere \n valoare de 535.000
de lei, \n programele Rabla Clasic [i Rabla Plus 2021. Numai
în anul 2021 au fost aprobate tichete în valoare de 1,2 milioane
de lei, pentru persoanele juridice, în cadrul celor dou` programe
derulate de AFM. Pentru ie[enii persoane fizice au fost aprobate
dosare în valoare de jum`tate de milion de lei. Ie[enii au
achizi]ionat 36 de ma[ini prietenoase cu mediul în anul 2020,
cu ajutorul voucherelor în valoare de 750.000 de lei. Mai mult,
AFM va suplimenta din nou bugetul alocat persoanelor fizice,
în cadrul programului Rabla Plus 2021, cu 40 de milioane de
lei.
Raluca COSTIN
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Amenzi drastice pentru cei
care arunc\ gunoaiele la
`ntâmplare `n Ia[i. Vor fi
monitoriza]i la sânge,
cu zeci de camere video
Municipalitatea preg`te[te
o serie de amenzi noi
pentru cei care arunc` la
\ntâmplare gunoaie prin
ora[. Ie[enii surprin[i pe
picior gre[it pot risca o
amend` de pân` la 2.500
de lei. Proiectul de
hot`râre va intra \n plenul
Consiliului Local pentru a
putea fi aprobat
Ie[enii care arunc` de[euri \n ora[, f`r`
a de]ine vreun contract cu societatea de
salubritate, se pot alege cu amenzi destul
de mari. Prim`ria Ia[i va amenda un proiect
de hot`râre adoptat anul trecut legat de
sistemul de colectare a de[eurilor \n ora[.
Proiectul de hot`râre amendat a fost lansat
\n dezbatere public`, urmând a intra \n
plenul Consiliului Local pentru a putea fi
adoptat. Proiectul avizat \n 2020 cuprinde
[i sanc]iuni pentru ie[enii care nu \[i
salubrizeaz` terenurile pe care le au \n
proprietate.

Noi amenzi pentru cei care
arunc` de[euri la
\ntâmplare \n Ia[i
Proiectul vizeaz` amendarea hot`rârii
54/2020 aprobat` de Consiliul Local \ntr-o
[edin]` ce a avut loc anul trecut. |n calcul
intr` mai multe puncte legate de \ns`sprirea
amenzilor pentru cei care nu au contracte
cu operatorul Salubris SA Ia[i. „Se aprob`
completarea H.C.L. nr.54/2020 pentru
reglementarea normelor privind gospod`rirea
[i instaurarea unui climat de ordine [i cur`]enie
în municipiul Ia[i. Se vor introduce aliniatele
12, 13 la Capitolul III – Contraven]ii privind
nerespectarea normelor privind colectarea
de[eurilor [i salubrizarea în municipiul Ia[i”,
se arat` \n proiectul de hot`râre.

Amenzi de pân` la
1.000 de lei pentru
persoanele fizice
|n proiect a fost strecurat un amendament
prin care persoanele fizice pot \ncasa amenzi
de pân` la 1.000 de lei dac` nu au contract
cu Salubris SA, dar care arunc` de[eurile
la punctele de colectare. „Aducerea cu
autovehicule [i depunerea de de[euri de
c`tre persoane fizice, la un punct de colectare,
pe aria administrativ- teritorial` a municipiului
Ia[i, f`r` s` de]in` contract cu societatea
de salubrizare, constituie contraven]ie. Acest
lucru se sanc]ioneaz` cu amenda de la 500
lei la 1.000 lei”, se arat` \n noul proiect
de hot`râre ce va fi discutat de plenul
Consiliului Local Ia[i.

Amenzi de 2.500 de lei
pentru firmele din Ia[i
De asemenea, [i cei care au societ`]i
sau de]in organiza]ii [i care nu au contract
cu operatorul de salubritate pot primi amenzi
de acest gen. „Aducerea cu autovehiculele
unei societ`]i sau, dup` caz, institu]ie public`,
\ntreprindere individual`, persoan` fizic`
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autorizat`, a altor persoane fizice cu activit`]i
independente asimilate agen]ilor economici,
ONG-uri [i depunerea de de[euri de la
punctul de lucru/sediu, la punctele de
colectare de pe aria administrativ-teritorial`
a municipiului Ia[i constituie contraven]ie.
Acest lucru se sanc]ioneaz` cu amend` de
la 2.000 de lei la 2.500 de lei”, se mai
arat` \n proiectul de hot`râre.

Sistem Big Brother \n
municipiul Ia[i pentru
colectarea de[eurilor
De câteva luni, Salubris SA a implementat
un program legat de monitorizarea activit`]ii
de ridicare a de[eurilor din municipiu. Astfel
pot fi aplicate [i amenzi pentru aruncarea
la \ntâmplare a de[eurilor \n Ia[i. Sistemul
implementat de Salubris SA a costat peste
1 milion de euro. Printre altele, Salubris
SA s-a dotat cu sta]ii inteligente cu sistem
de m`surare a nivelului de înc`rcare a
containerelor, cu sistem de monitorizare
video a ma[inilor, cu sistem GPS etc.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Lovitur\ nea[teptat\ la licita]ia pentru
cel mai important drum din jude]ul Ia[i.
A treia contesta]ie pentru proiectul de
aproape 20 de milioane de euro. Blestem
pe mii de locuitori de-a lungul celei mai
sparte [osele
Cea mai a[teptat` lucrare de asfaltare din jude]ul
Ia[i, lotul 3 din axa rutier` Ia[i-Suceava, a fost din
nou contestat`. Licita]ia de 19,6 milioane de euro
va fi tran[at` de Consiliul Na]ional de Solu]ionare a
Contesta]iilor (CNSC) pentru a treia oar` \n ultimii
doi ani. Licita]ia ajudecat` \n mod suspect de firma
Eky Route SRL poate fi din nou anulat`, dup` ce
firma Alpenside SRL a contestat procedura
Lovitur` \ncasat` de regele asfaltului
din jude]ul Ia[i. Ioan Echimov, cel care
controleaz` firma Eky Route SRL, \nc`
nu a reu[it s` pun` mâna pe un contract
de milioane de euro pentru asfaltarea
a 40 de kilometri din lotul 3 cuprins
\n axa rutier` Ia[i-Suceava. Firma Eky
Route SRL a câ[tigat licita]ia, \ns`
aceasta a ridicat mari semne de \ntrebare.
|n aceste condi]ii, procedura a fost
contestat` de firma Alpenside SRL,
clasat` pe locul 2. Contesta]ia lung`
de 110 pagini a ajuns la Consiliul
Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor
(CNSC), for care ar urma s` se pronun]e
\n aceste zile.

Scandal-monstru
pe cel mai important
drum din jude]ul Ia[i
Firma Alpenside SRL a ar`tat c`
Eky Route SRL a fost favorizat` de
comisia de licita]ie [i c` procedura
trebuie reluat` de la bun \nceput. De
precizat c` Alpenise SRL este firma

care lucreaz` pe primele dou` loturi
din axa rutier` Ia[i-Suceava. {i lucr`rile
pe cele dou` loturi au fost derulate
dup` un scandal uria[. |ns`, acum,
Alpenside SRL a plusat [i a cerut
anularea procedurii prin care Eky Route
SRL a fost declarat` câ[tig`toare. Printre
altele, \n documentul ajuns la CNSC,
firma respectiv` a precizat c` Eky
Route SRL a fost favorizat` de CJ Ia[i.
|n plus, comisia de licita]ie ar fi refuzat
accesul la consultarea documentelor
licita]iei. De asemenea, propunerea
tehnic` a Eky Route SRL nu a fost
una conform` [i nu putea fi astfel
acceptat`. Totodat`, nici propunerea
financiar` nu a fost una clar`, pre]ul
fiind unul mult mai sc`zut fa]` de
realitatea din teren.

Decizie suspect` a
comisiei de licita]ie
de la CJ Ia[i
De altfel, cotidianul „BZI” a ar`tat
cum a ajuns firma lui Ioan Echimov

s` fie declarat` câ[tig`toarea licita]iei,
procedura fiind clar` \n favoarea acesteia.
Echimov a ofertat 17,6 milioane de
euro, \n condi]iile \n care valoarea
estimat` era de 19,6 milioane de euro.
|n plus, la o licita]ie anterioar` pentru
acela[i lot, acesta a participat cu firma
Eky Sam SRL, unde a ofertat chiar
19,6 milioane de euro. Toate aceste
detalii au ridicat semne de \ntrebare,
\ns` nu i-au determinat pe cei din
comisia de licita]ie s` judece cu aceea[i
m`sur`.

Licita]ie contestat`
pentru a treia
oar` \n doi ani
Licita]ia pentru reabilitarea lotului
3 din axa rutier` Ia[i-Suceava a fost
contestat` pentru a treia oar`. Este
vorba despre reabilitarea DJ 281 de
la Belce[ti-Cepleni]a- DN 28B [i DJ
281 de la DN 28B- Scobin]i-Lespezi.
Lungimea total` a traseului cuprins în
lotul 3 este de 40,610 kilometri. Eky
Route SRL s-a asociat cu Dimex 2000

Company pentru aceast` licita]ie. Tot
cu Dimex 2000 Company s-a asociat
Eky Sam SRL la licita]ia anterioar`,
care a fost contestat`. Culmea, tocmai
Alpenside SRL câ[tigase prima licita]ie
pentru lotul 3 din axa rutier`, o alt`
procedur` care a fost contestat` anterior.
Dac` CNSC va decide c` procedura
trebuie reluat`, se va ajunge la a patra
licita]ie pentru atribuirea contractului
respectiv.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Florin Cî]u trebuie s` plece acas`! Dezastrul de la CFR nu
trebuie pasat în curtea altora! Pe[tele de la cap se împute
Ziua [i prostia în Guvernul României. Lipsa
investi]iilor în infrastructura feroviar` începe tot
mai mult s` î[i spun` cuvântul. România continu`
s` apar` în presa interna]ional`, îns` numai cu
imagini [i [tiri negative. Dou` trenuri de marf`
s-au ciocnit la Fete[ti. Un alt tren plin cu c`l`tori,
printre care foarte mul]i copii, a r`mas vreme
de 8 ore în plin câmp, f`r` a se lua [i m`suri
în acest sens. Premierul Florin Cî]u [i C`t`lin
Drul`, ministrul Transporturilor, se laud` pe
re]elele sociale cu investi]ii în infrastructura de
transport, cu proiecte, cu ce investi]ii mai g`sesc
ei demne de povestit. Realitatea din teren este
îns` alta, una mult mai dur`, mai sumbr` [i
deosebit de grav`. Ce fac ace[ti doi samavolnici
ai politicii? Încep s` se în]epe pe Facebook, s`[i arunce s`ge]i unul-altuia [i s` dea vina pe
orice altceva, numai pe incompeten]a lor nu.
Vorbim de un lan] al sl`biciunilor, de o situa]ie
care putea fi evitat`, dar care îns` a devenit
subiect de contre în r`zboiul lui Cî]u cu partenerii
s`i de coali]ie.

Ce vin` au pasagerii bloca]i 8 ore în câmp?
Ce vin` au cei care au ales c`l`toria cu trenul
spre litoral [i care au fost nevoi]i s` fac` un
ocol considerabil dup` accidentul de la Fete[ti?
În]elegem c` este nevoie de o reform`,
în]elegem c` sistemul feroviar românesc este în
colaps [i c` este nevoie de m`suri ferme [i
coerente în infrastructura feroviar`. Numai c`
Florin Cî]u [i C`t`lin Drul` nu au timp de
reforme, ci de panaram` pe social media, de
s`ge]i [i atacuri gratuite [i orice altceva numai
proiecte [i reforme nu.
Da, mai degrab` Florin Cî]u pleca acas` întro Românie normal`, la pachet cu directorul CFR,
la pachet cu ministrul Drul`, cu cei r`spunz`tori
pentru situa]ia din ultimele zile.
Este absurd s` c`ut`m vinova]i în alt` parte,
s` c`ut`m ]api isp`[itori când [tim clar cum stau
lucurile. Laudele c` vom avea o infrastructur`
ca la carte, c` ne vin bani prin PNRR, c` vom
beneficia de condi]ii de c`l`torie ca în Europa
nu ne încânt`. M`surile întârzie s` apar`, iar

Florin Cî]u [i ga[ca lui de incompeten]i din
cabinetul ministerial ar trebui s` aib` un dram
de onoare [i s` fac` un pas în spate. Asta este
clar! Asta trebuie Cî]u s` fac`, nu doar gargar`
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pe internet.
Marius Eugen OSTAFICIUC,
pre[edinte PSD Municipiul Ia[i, deputat
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Locuitorii dintr-un
cartier cu vile din Ia[i
sar gardul cimitirului
ca s\ fac\ rost de ap\!
Se spal\ la lighean [i
`[i fac nevoile `n curte.
La niciun kilometru,
dezvoltatorii
imobiliari construiesc
Locuitorii dintr-o zon` din Ia[i, c`utat` de dezvoltatorii
imobiliari, tr`iesc mai r`u ca \ntr-un ghetou, f`r` ap`, f`r`
canalizare.
Reporterii „BZI” au identificat o strad` din apropierea aleii
Tudor Neculai din C.U.G, unde aproape 20 de gospod`rii nu
au cunoscut vreodat` cum arat` re]elele de utilit`]i. Mai precis,
strada Nicolae Bucur de lâng` Cimitirul „Buna Vestire” din
Ia[i este uitat` de municipalitate. Lipsa apei potabile [i a
canaliz`rii sunt principalele probleme cu care familiile se
confrunt`. Ace[tia sus]in c` fac rost de ap` din cimitir. „Nu
avem canalizare, nu avem asfalt, nu avem ap`. La cap`tul
st`zii sunt câteva case care au, noi nu. Am f`cut solicit`ri la
Prim`rie, am adunat semn`turi, am intrat live cu primarul
(n.r.- Mihai Chirica), le-am explicat situa]ia, dar to]i ne ignor`.
Folosim toalete ca la ]ar` [i s`rim gardul la cimitir pentru o
g`leat` cu ap`”, a declarat Andrei Costache, locatar de pe
strada Nicolae Bucur. La niciun kilometru de strada amintit`,
dezvoltatorii imobiliari investesc puternic \n blocuri cu locuin]e
colective.
Proprietarii care locuiesc pe strada Nicolae Bucur au trimis
adrese c`tre Prim`ria Ia[i, \n mai multe rânduri, \nc` din
anul 2019, îns` pân` în prezent nu au primit decât promisiuni.
Totodat`, proprietarii au solicitat [i asfaltarea str`zii, introducerea
canaliz`rii [i a apei potabile. Anii au trecut, iar promisiunile
nu au fost respectate de autorit`]ile locale. În timp ce autorit`]ile
vorbesc despre modernizare, despre asfaltarea tuturor str`zilor
din ora[ [i extinderea re]elei de canalizare, la periferia ora[ului
sunt familii care nu beneficiaz` de aceste utilit`]i. Contacta]i
telefonic, reprezentan]ii ApaVital spun c` Prim`ria Ia[i trebuie
s` se ocupe de modernizare. „Aceast` strad` nu este prins`
în proiectul de extindere a re]elei de canalizare a ora[ului.
Cet`]enii de acolo au f`cut sesiz`ri [i la noi, [i la Prim`rie.
Nu putem interveni, deoarece nu ]ine de competen]a noastr`.
Cea care ar trebui s` se ocupe de aceast` problem` este
Prim`ria, noi ne ocup`m cu racordarea la re]elele de utilit`]i
doar \n cazul \n care acestea deja exist`”, a declarat R`zvan
Manolache, purt`tor de cuvânt ApaVital SA Ia[i.
Pe alt` parte, reprezentan]ii Prim`riei Ia[i contrazic
declara]iile transmise de ApaVital SA. „Nu Prim`ria ( Prim`ria
municipiului Ia[i- n.r.) se ocup` de aceast` treab`. Ar trebui
sesizat la ApaVital, ei se ocup` de re]eaua de ap` potabil` [i
de canalizare”, a spus Sebastian Buraga, purt`torul de cuvânt
al Prim`riei Ia[i. Pe de alt` parte, Prim`ria Ia[i a anun]at
mai multe investi]ii edilitare. Lista investi]iilor de la Prim`ria
Ia[i în 2021 cuprinde [i modernizarea unor str`zi.
{TEFAN BALAN
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Jude]ul Ia[i a intrat `n valul
patru al pandemiei de
coronavirus! Autorit\]ile
sunt `n alert\ dup\ ce
num\rul pacien]ilor
interna]i `n sec]iile COVID-19
a crescut
Medicii ie[eni sunt \n alert`! Jude]ul Ia[i a
intrat \n valul patru al pandemiei de
COVID-19, dup` ce cazurile au crescut
considerabil. La Spitalul de Boli
Infec]ioase din Ia[i a fost amenajat un nou
pavilion COVID-19, iar conducerea
spitalului se gânde[te [i la infiin]area
celui de-al treilea pavilion
Conducerea Direc]iei de S`n`tate Public` Ia[i a anun]at c`
jude]ul Ia[i a intrat oficial \n valul patru al pandemiei. Num`rul
cazurilor confirmate de COVID-19 a crescut considerabil \n ultima
lun`. Ieri erau ocupate peste 30 de paturi din spitalele suport
COVID-19 de pacien]ii infecta]i cu o form` u[oar` a bolii. „Am
intrat oficial \n valul patru de câteva zile. Num`rul cazurilor a
crescut [i se men]ine a[a. De aproximativ o s`pt`mân`, \n spitalele
ie[ene sunt interna]i patru pacien]i \n stare destul de grav` \n
sec]iile ATI. Num`rul acestora se men]ine, \ns` num`rul pacien]ilor
interna]i cu o form` u[oar` cre[te \n fiecare zi. Dac` \n urm`
cu [apte zile erau ocupate doar 14 paturi \n sec]iile COVID-19,
ieri num`rul a ajuns la 31 [i este \n cre[tere. Suntem preg`ti]i
pentru orice situa]ie, deoarece am dobândit o oarecare experien]`
de anul trecut. |n urm` cu un an am avut de luptat cu aproximativ
300 de cazuri pe zi. Situa]ia a \nceput s` scape din nou de sub
control \n urm` cu aproximativ o lun`. Cu siguran]` rata infect`rii
se va men]ine crescut` \n perioada urm`toare, deoarece se \ntorc
foarte mul]i ie[eni din str`in`tate”, a declarat dr. Vasile Cepoi,
directorul DSP Ia[i.

La Spitalul de Boli Infec]ioase a fost
construit un nou pavilion COVID-19
Conducerea Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva”
a terminat ieri, 29 iulie 2021, construirea unui nou pavilion COVID19. Medicii ie[eni se preg`tesc pentru a face fa]` noului val de
infect`ri. |n sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv` a spitalului
sunt interna]i cinci pacien]i \n stare grav`, din care patru confirma]i
cu noua tulpin` Delta. „Suntem \n valul patru [i deja am deschis
cel de-al doilea pavilion. Dac` situa]ia se va men]ine a[a [i \n
urm`toarea s`pt`mân`, vom fi nevoi]i s` preg`tim [i cel de-al
treilea pavilion. Din p`cate, situa]ia este destul de complicat` [i
de aceea am spus mereu c` este nevoie s` ne vaccin`m. Ieri a
mai fost internat \n sec]ia ATI a Spitalului de Boli Infec]ioase un
pacient suspect de infectare cu noua tulpin` Delta [i se a[teapt`
rezultatele testelor. Ceilal]i patru pacien]i din sec]ia ATI interna]i
anterior sunt \n continuare \n stare grav`. Am luat \n calcul [i
transformarea sec]iei ATI non-COVID-19 \n sec]ie ATI COVID-19,
dac` num`rul infect`rilor se va men]ine crescut”, a precizat dr.
Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase „Sfânta
Parascheva”.

Ieri, \n spitalele ie[ene erau
ocupate patru locuri ATI-COVID-19
Referitor la gradul de ocupare a paturilor, inclusiv cele ATI,
joi, 29 iulie 2021, \n spitalele suport COVID-19 din jude]ul Ia[i
erau ocupate 31 de locuri dintre care cinci ATI. Din cele cinci,
patru paturi erau la Spitalul de Boli Infec]ioase [i un pat la Spitalul
Municipal Pa[cani. De la debutul pandemiei [i pân` ieri, 29 iulie
2021, pe teritoriul jude]ului Ia[i au fost confirmate 42.543 de
cazuri cu persoane infectate cu COVID-19 . Reprezentan]ii DSP
Ia[i au precizat c`, \n ultimele 24 de ore, nu s-au depistat tulpini
Delta la persoane confirmate pozitiv cu COVID-19 [i c` nu a fost
\nregistrat niciun deces. Num`rul total de decese din jude]ul Ia[i
de la debutul pandemiei [i pân` ieri este de 992. Potrivit raportului
INSP din s`pt`mâna 19-25 iulie 2021, toate decesele cauzate de
COVID-19 au fost la persoane nevaccinate, iar 77 la sut` din
totalul deceselor au fost \nregistrate \n Bucure[ti, Bihor, Ia[i,
Arad [i Boto[ani.
Andreea PåDURESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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A doua etap\ de admitere, `n
clasa a IX-a, pe locuri
r\mase libere `n unit\]ile
liceeale din jude]ul Ia[i!
Au fost publicate locurile r`mase libere
pentru etapa a II-a a admiterii \n clasa a
IX-a. Datele Inspectoratului {colar
Jude]ean Ia[i arat` c`: mai sunt 35 de
locuri speciale pentru candida]i cu cerin]e
educa]ionale speciale (CES), locuri
admitere computerizat` - 182, \nv`]`mânt
voca]ional - 48, respectiv locuri speciale
pentru candida]i rromi - 98
Inspectoratul {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i a publicat lista locurilor
libere din jude], pentru etapa a II-a a admiterii în liceu. Astfel,
mai sunt 35 de locuri speciale pentru candida]i cu cerin]e
educa]ionale speciale (CES), locuri admitere computerizat` - 182,
\nv`]`mânt voca]ional - 48, respectiv locuri speciale pentru candida]i
rromi - 98. Repartizarea computerizat` a acestor elevi va avea loc
în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candida]ilor
repartiza]i computerizat în a doua etap` a admiterii în înv`]`mântul
liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia
na]ional` de admitere. În intervalul 9-11 august, comisia jude]ean`
de admitere va rezolva toate cazurile speciale ap`rute dup` etapa
de repartizare computerizat`. În total, au r`mas disponibile pentru
etapa a doua 200 de locuri pentru repartizarea computerizat` [i
48 pentru admiterea la liceele cu profil voca]ional.

|n jude]ul Ia[i, 4.062 de absolven]i ai clasei
a VIII-a au fost admi[i în înv`]`mântul
liceal de stat (anul [colar 2021-2022) în
prima etap` de repartizare computerizat`
|n jude]ul Ia[i, 4.062 de absolven]i ai clasei a VIII-a au fost
admi[i în înv`]`mântul liceal de stat (anul [colar 2021-2022) în prima
etap` de repartizare computerizat`. Concret, au fost repartiza]i 98.33
la sut` în înv`]`mântul liceal de stat din totalul elevilor cu op]iuni
completate (4.131): 2.031 candida]i au fost repartiza]i la filiera teoretic`,
iar 2.031 candida]i la filiera tehnologic`. În total, au fost completate
86.247 de op]iuni, rezultând o medie de 21 op]iuni/elev. Doar patru
candida]i au fost admi[i cu media de admitere 10. Au fost admi[i
în etape anterioare repartiz`rii computerizate: 458 de elevi la specializ`ri
voca]ionale; 80 de elevi pe locurile speciale, rezervate candida]ilor
de etnie rrom` (inclusiv voca]ional); 20 de elevi pe locurile speciale

Studen]ii Universit\]ii
Tehnice ıGheorghe
Asachi‰ din Ia[i care au
efectuat schema complet\
de vaccinare împotriva
COVID-19 primesc o lun\
de cazare gratuit\ `n
Campusul Studen]esc
ıTudor Vladimirescu‰
Universitatea Tehnic` „Gheorghe Asachi” din
Ia[i stimuleaz` campania na]ional` de
vaccinare anti-COVID-19: o lun` de cazare
gratuit` în campus pentru studen]ii care s-au
imunizat. Decizia a fost aprobat` joi, 29 iulie
2021, de c`tre Consiliul de Administra]ie al
institu]iei

în înv`]`mântul de mas`, rezervate candida]ilor cu Cerin]e Educa]ionale
Speciale (CES); 19 elevi în înv`]`mântul special.

Conform calendarului admiterii în
înv`]`mântul liceal de stat, în perioada
25-28 iulie 2021, candida]ii repartiza]i
în prima etap` vor transmite/depune
dosarele de înscriere la secretariatele
liceelor în care au fost admi[i
Conform calendarului admiterii în înv`]`mântul liceal de stat,
în perioada 25-28 iulie 2021, candida]ii repartiza]i în prima etap`
vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor
în care au fost admi[i. 69 elevi nu au putut fi admi[i în prima
etap`, întrucât nu au completat suficiente op]iuni. Ace[tia vor intra
în a doua etap` de repartizare computerizat` [i vor completa, în
perioada 29 iulie - 5 august, op]iuni în fi[ele de înscriere al`turi
de candida]ii care au fost repartiza]i computerizat în prima etap`
de admitere, dar nu [i-au depus dosarele de înscriere în termen
(25 - 28 iulie) [i de candida]ii care nu au participat în prima etap`
de admitere. Completarea op]iunilor în fi[e se realizeaz` la unitatea
de înv`]`mânt sau prin formular transmis electronic. Repartizarea
computerizat` a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar
comunicarea rezultatelor candida]ilor repartiza]i computerizat în a
doua etap` a admiterii în înv`]`mântul liceal de stat se va face
conform procedurii stabilite de Comisia na]ional` de admitere.
Valentin HU}ANU

Studen]ii Universit`]ii Tehnice (TUIA{I) „Gheorghe Asachi”
din Ia[i care au efectuat schema complet` de vaccinare
împotriva COVID-19 cu unul dintre serurile aprobate la nivelul
României (Pfizer, Moderna, AstraZeneca [i Johnson & Johnson)
vor beneficia de o lun` de cazare gratuit` în Campusul
Studen]esc „Tudor Vladimirescu”. Decizia a fost aprobat` joi,
29 iulie 2021, de c`tre Consiliul de Administra]ie (CA) al
TUIA{I, la propunerea Direc]iei Servicii Studen]e[ti (DSS) [i
a Prorectoratului responsabil de rela]ia cu studen]ii. Universitatea
a decis s` încerce, astfel, s` stimuleze campania na]ional` de
vaccinare.

Exist` posibilitatea ca, din toamn`,
num`rul de infect`ri cu
SARS-CoV-2 s` creasc`
|n condi]iile \n care exist` posibilitatea ca, din toamn`,
num`rul de infect`ri cu SARS-CoV-2 s` creasc`, speciali[tii
estimeaz` c` în acea perioad` va fi apogeul celui de-al patrulea
val al pandemiei. „Ne-am gândit ini]ial ca studen]ii s` prezinte
adeverin]ele de vaccinare la momentul caz`rii, dar am luat în
calcul faptul c` pot exista studen]i care nu au avut acces
u[or la un centru de vaccinare în localitatea de re[edin]`. De
aceea am stabilit ca dat` limit` de depunere a adeverin]elor
31.10.2021, pentru ca pe parcursul lunii octombrie, tinerii s`
poat` merge la oricare centru din Ia[i, f`r` programare,
existând cel pu]in trei vaccinuri cu care se pot imuniza complet,
cu dou` doze dac` este cazul. Am încercat, de la începutul
pandemiei, s` cre`m un mediu cât mai sigur pentru studen]i
în campus [i credem sincer c` vaccinarea va ajuta la acest
lucru”, a declarat conf. univ. dr. ing. Lidia Gaiginschi, prorector
responsabil de activitatea cu studen]ii la TUIA{I.

Pentru a putea beneficia de aceast`
gratuitate, studen]ii trebuie s` fie
înmatricula]i la TUIA{I

ANGAJEAZĂ

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

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

Pentru a putea beneficia de aceast` gratuitate, studen]ii
trebuie s` fie înmatricula]i la TUIA{I [i s` î[i genereze din
Registrul Na]ional de Vaccin`ri adeverin]a care atest` finalizarea
complet` a schemei de vaccinare: dou` doze la Pfizer, Moderna
[i AstraZeneca [i o singur` doz` la Johnson & Johnson.
Adeverin]a o vor trimite pe e-mail, c`tre Direc]ia de Servicii
Studen]e[ti, pân` la data de 31.10.2021. Mai multe detalii vor
primi la finalul lunii septembrie, în timpul procedurii de cazare
în c`mine. „Deoarece nu exist` reglement`ri legale în acest
sens, nu putem obliga studen]ii s` se vaccineze, în niciuna
dintre situa]iile care impun derularea activit`]ilor educa]ionale.
Îns`, pentru c` dorim s` începem anul [colar cu prezen]a
complet` a studen]ilor, m`car la activit`]ile practice, deci cu
ocuparea integral` a locurilor de cazare din campus, cred c`
recompensarea celor care se vaccineaz` cu gratuitatea caz`rii
pentru o lun` reprezint` o m`sur` stimulativ` care poate
asigura un mediu sanitar mai sigur în campus. {i am putea
stimula [i vaccinarea în rândul tinerilor, ceea ce va fi benefic
pentru noi to]i”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Ca[caval,
rectorul TUIA{I. Reamintim faptul c` în momentul de fa]`
vaccinarea este gratuit` pe tot teritoriul României, la centrele
special amenajate în fiecare jude], imunizarea putându-se realiza
f`r` programare.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Alimentarea cu energie
electric\ a parcului
industrial din Miroslava
a fost amânat\!
Delgaz Grid trebuie s\
vin\ cu o nou\ solu]ie
Noi investi]ii sunt anun]ate \n comuna
Miroslava, jude]ul Ia[i. Parcul industrial va fi
conectat la re]eaua electric`. Procedura
programat` la finalul lunii iulie 2021 a fost
anulat` din cauza proiectului \ntocmit de
compania Delgaz Grid
Prim`ria Miroslava, jude]ul Ia[i, a anulat procedura ce
viza racordarea la re]eaua de energie electric` a parcului
industrial II, sat Br`tuleni. Procedura a fost deschis` pe data
de 20.07.2021 [i a trezit interesul mai multor participan]i. |ns`,
a intervenit o problem` semnalat` de compania Delgaz Grid
SA. Nu s-a luat \n calcul c` postul de transformare este
subdimensionat, deoarece la re]ea este racordat` [i fabrica
BorgWarner, fosta Delphi. |n cel mai scurt timp, licita]ia va
fi reluat`. Prevederea bugetar` r`mâne neschimbat`, de 2.356.019
lei, f`r` TVA, aproape 500.000 de euro. „Conform aviz de
racordare, solu]ia proiectat` prevede ca din celulele 20 KV
nr. 4 [i 16 ale Sta]iei Delphi s` fie alimentat un modul de
conexiuni \n anvelopa din beton, modul de conexiuni din care
se va realiza alimentarea celor dou` parcuri industriale. Posturile
de transformare eferente fiec`rui parc vor fi alimentate \n
dou` bucle separate fiecare cu func]ionare radial`”, se arat`
\n caietul de sarcini. Lucr`rile vor fi realizate pe parcursul a
3 etape. Prim`ria Miroslava a organizat o licita]ie [i pentru
asfaltarea unui drum.

Dup` 3 luni de la semnarea
contractului, firma câ[tig`toare
trebuie s` finalizeze lucrarea
Conform caietului de sarcini, autoritatea contractant` arat`
c` viitorul contract se va desf`[ura pe o perioad` de trei luni
de la semnare, din care dou` luni \nseamn` execu]ia. „Termenul
de execu]ie a lucr`rilor: maximum dou` luni de la data pred`rii
amplasamentului [i emiterii ordinului de \ncepere a lucr`rii.
Termenul de execu]ie a lucr`rilor include perioadele de sistare
datorate condi]iilor climatice nefavorabile execu]iei sau situa]iilor
imprevizibile ce pot ap`rea \n perioada de execu]ie a lucr`rilor,
constructorul având obliga]ia permanent` de actualizare a
graficului de execu]ie a lucr`rilor [i \n perioadele de sistare
executantul are obliga]ia de a asigura protejarea lucr`rii pe
costurile proprii”, se mai arat` \n documenta]ia procedurii.

Parcurile din comuna Miroslva vor fi
racordate la re]eaua de canalizare
La \nceputul anului 2020, Prim`ria Miroslava a \ncheiat
alt contract pentru extinderea canaliz`rii la Parc Industrial I
[i Parc Industrial II. Lucrarea a fost câ[tigat` de c`tre societatea
Casrep SRL, care a depus o ofert` financiar` de 2,7 milioane
lei, f`r` TVA, adic` 500.000 de euro. Re]eaua de canalizare
va avea o lungime de 2.940 de metri. Conductele de refulare
vor fi dispuse pe o lungime de 1.302 metri. Vor fi montate
[i dou` sta]ii de pompare ape uzate. Lucr`rile presupun [i
montarea unor conducte de alimentare cu ap`, pe o lungime
de 2.015 metri. Compania Na]ional` de Investi]ii construie[te
un c`min cultural \n localitate.
Ciprian BOARU
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Fermierii din Ia[i trebuie s\
respecte mai multe reguli
impuse de DSVSA, `n
perioada canicular\!
Speciali[tii din cadrul Direc]iei Sanitar Veterinare [i Pentru
Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Ia[i atrag aten]ia fermierilor c`
trebuie s` respecte o serie de m`suri \n perioada canicular`.
„Având în vedere condi]iile meteo care prev`d pentru perioada
urm`toare temperaturi ridicate, le transmitem de]in`torilor de
animale c` au obliga]ia de a respecta anumite m`suri specifice
care s` asigure protec]ia [i bun`starea animalelor [i s` evite
apari]ia stresului termic”, sus]ine Gabriel Ciobanu, director DSVSA
Ia[i. Fermierii [i proprietarii de animale trebuie s` asigure un
ad`post corespunz`tor, cantit`]i suficiente de ap` [i de furaje, s`
verifice buna func]ionare a echipamentelor de ad`pare, de furajare
[i a sistemelor de ventila]ie. |n caz de canicul`, animalele folosite
pentru trac]iune sau alte activit`]i de povar` nu vor fi exploatate
în intervalul orar 12:00 - 18:00 dac` temperatura la umbr` dep`[e[te
25 de grade Celsius. Potrivit DSVSA Ia[i, la orice modificare
suspect` a st`rii de s`n`tate a animalelor, precum [i la apari]ia
unor modific`ri comportamentale a acestora, de]in`torul are obliga]ia
s` anun]e medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului
de s`n`tate al animalelor din localitatea respectiv`.

Fermierii din Ia[i nu au voie s`
transporte animalele \n perioada
canicular` \n condi]ii improprii
De asemenea, administra]ia local` pe teritoriul c`reia exist`
animale trebuie s` asigure locuri prestabilite pentru retragerea
animalelor în cazuri excep]ionale. |n cazul în care animalele de
companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii) sunt ]inute afar`, este
important s` se asigure o surs` de ap` potabil`, precum [i ad`post
corespunz`tor împotriva razelor solare. „O aten]ie deosebit` trebuie
acordat` transportului animalelor de companie, astfel încât acestea
s` nu fie ]inute în vehicule, expuse în mod direct [i pe o perioad`
îndelungat` la radia]ii ultraviolete [i la temperaturi ridicate. Transporturile
de animale trebuie realizate pe timpul nop]ii sau în primele ore ale
dimine]ii, astfel încât s` fie evitate orele cu temperaturi crescute
din timpul zilei. |nainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea
condi]iilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dac`
sunt adecvate [i asigurate pe întreaga durat` a transportului. To]i

de]in`torii de animale au obliga]ia legal` de a lua toate m`surile
necesare, astfel încât s` asigure standardele privitoare la bun`starea
animalelor de]inute”, mai spune Gabriel Ciobanu, director DSVSA
Ia[i. Pe de alt` parte, ie[enii care au ]inut animalele \n condi]ii
improprii au fost amenda]i de Poli]ia Animalelor.

Noi cazuri de pest` porcin` african` au
fost descoperite la porcii mistre]i din Ia[i
Potrivit DSVSA Ia[i, de[i au fost \nchise toate focarele de pest`
porcin` din gospod`riile din jude], a crescut num`rul de porci mistre]i
care s-au \mboln`vit cu pesta porcin` african`. S`pt`mâna trecut` au
fost g`si]i 204 mistre]i mor]i [i al]i 33 au fost vâna]i. De la începutul
anului [i pân` în prezent s-au îmboln`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`sesc [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.
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

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

7

ECONOMIC

Vineri, 30 iulie

Afaceristul Ionel Budeanu a
r\mas cu buza umflat\!
Blocurile cu 10 etaje din
zona Poitiers au fost
respinse. ân pandemie a
vândut de 2 milioane de euro
Probleme pentru dezvoltatorul imobiliar
Ionel Budeanu, nepotul fondatorului Coseli,
Ioan Budeanu. Dup` ce Prim`ria Ia[i i-a
aprobat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
pentru edificarea unui complex de locuin]e
colective pe bulevardul Poitiers, nr.10, trebuia
s` mai treac` de un singur hop ca s`
ajung` la etapa de autorizare: Comisia
Zonal` a Monumentelor Istorice (CZMI).
Numai c`, la ultima [edin]` a Comisiei,
organizat` recent, proiectul ini]iat prin
societatea Styl Imobil Company SRL a fost
respins. La un moment dat a fost invocat`
o problem` conform c`reia blocurile ar
obtura vizibilitatea spre m`n`stirea Cet`]uia,
impunându-se diminuarea regimului de
\n`l]ime. |ns` investitorul nu a fost dispus
s` fac` compromisuri, a[a c` s-a trezit cu
proiectul blocat. Contactat telefonic, Ionel
Budeanu a precizat c` nu cuno[te rezolu]ia
CZMI. „Acum am aflat. Nu [tiam. A[a sunt
legile din România”, a spus nepotul fondatorului
Coseli, f`r` s` fac` alte preciz`ri legate de
viitorul proiect. Pe lâng` Ionel Budeanu,
\n Styl Imobil Company SRL mai apare ca
asociat Marius G\rleanu.

|n 2020, Ionel Budeanu a
vândut apartamente de 2
milioane de euro
|n 2020, Styl Imobil company SRL a
\nregistrat o cifr` de afaceri de 10 milioane
de lei, aproape 2 milioane de euro, rezultat`
din vânzarea apartamentelor edificate \n
cadrul altor proiecte. Profitul a fost de
3.391.864, aproape 700.000 de euro. |n cazul
proiectului din Poitiers, terenul disponibil
este de 5.292 de metri p`tra]i. În ceea ce

prive[te situa]ia actual` a firmei Coseli SA,
fondatorul Ioan Budeanu s-a retras oficial
din actele societ`]ii. În firm` apar nepo]ii
acestuia, Ionel (patronul Styl Imobil Companyn.r.) [i Adrian, zis [i „Bibo”, din partea
fratelui geam`n Constantin Budeanu. Ioan
Budeanu este reprezentat în firm` de fiica
acestuia, Elena Budeanu, alintat` „Lacr`mioara”,
care de]ine 51 la sut` din ac]iuni. Apar [i
doi ac]ionari minoritari (3 la sut`): Cristina
Elena Oana [i Dan Valentin Oana, mo[tenitorii
unui fost partener de afaceri.
Arhitectul lui Ionel Budeanu sus]ine c`
proiectul va fi modificat. „|n acest moment
lucr`m la o variant` nou` a proiectului care
\nc` nu a fost depus` la Comisie. Vom
veni cu alt` abordare. Vom vedea (legat
de regimul de \n`l]ime- n.r.), am g`sit o
solu]ie s` se vad` (m`n`stirea Cet`]uian.r.). Noi propunem o abordare nou`, cu
idei noi”, a precizat arhitectul Claudiu
Ungureanu. De precizat c` Styl Imobil
Company SRL a construit \n zona Ciurchi,

din cartierul T`t`ra[i, dar nu f`r` scandal.
La \nceputul anului 2018, dezvoltatorul a
ob]inut o autoriza]ie de construire pentru
primul bloc, cel cu 5 etaje. |ns`, erau ceva
probleme cu locurile de parcare. Ulterior
a fost finalizat [i al doilea bloc, cu 6 etaje.
Pe data de 31.10.2018, \n Consiliul Local
se voteaz` un proiect suspect. Se aprob`
un schimb de terenuri \ntre Prim`ria Ia[i
[i Styl Imobil Company SRL. Prim`ria
renun]` la 523 de metri p`tra]i pe strada
Ciurchi, lâng` blocul lui Ionel Budeanu, [i
prime[te la schimb aceea[i suprafa]` de
teren pe strada Han T`tar, ce se afla \n
proprietatea afaceristului. Nimeni nu [tia
la acea vreme c` terenul reprezenta o oaz`
de verdea]` pentru locuitorii de pe strad`.
|n total, Prim`ria Ia[i a f`cut cadou trei
parcele, suficiente pentru ca blocurile lui
Ionel Budeanu s` se \ncadreze \n indicatorii
urbanistici. Copacii au fost t`ia]i [i a fost
amenajat` o parcare.
Ciprian BOARU

Re]eaua de ap\ din
comuna StolniceniPr\jescu va fi extins\
cu 500.000 de euro!
La licita]ia companiei
ApaVital s-au
depus nou\ oferte
Comuna Stolniceni-Pr`jescu, jude]ul Ia[i, va
beneficia de investi]iile anun]ate de compania
ApaVital. La procedura organizat` de
autoritatea contractant`, interesul firmelor a
fost crescut
Compania de ap` canal din Ia[i a demarat o nou` procedur`
din cadrul programului anual de investi]ii. Recent, ApaVital a
demarat licita]ia pentru extinderea re]elei de alimentare cu
ap` [i canalizare \n comuna Stolniceni-Pr`jescu, jude]ul Ia[i.
Valoarea estimat` a investi]iei este de 2.508.227 lei, f`r` TVA,
aproape 500.000 de euro. La procedur` au fost depuse oferte
din partea urm`torilor operatori economici: Europartner SRL,
Hidroterm SRL, Marvio SRL, Cordep SRL, asocierea Saga
Energy SRL - Vame SRL, asocierea SCD Grup Lemn SRL AG San Invest SRL, asocierea Bauer One SRL - Casrep SRL,
asocierea Ema Agro - Construct SRL - Cornell’s Floor SRL,
asocierea Vlanda Company SRL - Vârga Vast Construct SRL.
Pre]ul cel mai mic este un criteriu de departajare a ofertelor.
ApaVital a semnat un contract [i pentru extinderea canaliz`rii
din zona Bucium.

ApaVital va extinde re]eaua pe o
por]iune de aproximativ 4 kilometri
Autoritatea contractant` anun]` c` lucr`rile vor fi executate
\n satul Stolniceni-Pr`jescu, din comuna cu acela[i nume.
Extinderea re]elei de ap` se va realiza pe o lungime de 3.397
de metri, \n timp ce canalizarea va fi extins` pe o por]iune
de 3.734 de metri. „Pentru sta]iile de pompe ape uzate,
alimentarea cu energie electric` se va realiza prin câte un
acord electric \n cablu subteran din re]eaua existent` \n zon`,
func]ie de avizul energetic ob]inut de la furnizorul de energie
electric`, pân` la un bloc de m`sur` [i protec]ie, pozi]ionat
pe un postament de beton cu copertin` de protec]ie, amplasat
\n imediata apropiere a punctului de consum sau la punctul
de racord. Se atrage aten]ia c` instala]iile electrice vor fi
executate numai de electricieni autoriza]i ANRE”, se mai arat`
\n documenta]ia procedurii. Se vor realiza [i lucr`ri de
subtraversare a unui drum jude]ean.

Aproximativ 12 milioane de euro
cheltuie ApaVital pe \nlocuirea
pieselor [i accesoriilor
Recent, ApaVital SA a \ncheiat alt` licita]ie pentru achizi]ia
de accesorii [i piese pentru vehiculele din dotare. Valoarea
estimat` a contractului este de 58.878.328 de lei, f`r` TVA,
aproape 12 milioane de euro. Licita]ia a fost \mp`r]it` \n dou`
loturi. Primul lot con]ine piese [i accesorii pentru vehicule
[i pentru motoare de vehicule sub 3,5 tone, iar al doilea lot
con]ine piese pentru autovehicule transport marf` sub 3,5
tone, autovehicule cu destina]ie special`, utilaje autopropulsate
pentru lucr`ri, semiremorci, remorci. Primul lot a fost câ[tigat
de societatea Romtec Austria SRL, din Ia[i, \n timp ce al
doilea lot a fost adjudecat de Romdav SRL. Valoarea final` a
contractului se apropie de prevederea bugetar` ini]ial`. Contractul
se va desf`[ura prin intermediul unui acord-cadru pe o perioad`
de doi ani. Un contract similar a fost semnat \n trecut cu
Romtec Austria.
Ciprian BOARU

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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˝n urm\ cu 80 de ani a cl\dit o biseric\
cunoscut\ ast\zi [i a l\sat cu limb\ de
moarte s\ fie `ngropat\ la intrare, sub
podea! Povestea m\icu]ei Marciana de la Ia[i
`]i d\ [i acum fiori
|n urm` cu mai bine de 80 de ani, Maria
Savin, cunoscut` ca „maica Marciana”, a \nceput
construc]ia bisericii „Izvorul T`m`duirii”, din
p`durea Bârnova, municipiul Ia[i. Ie[eanca Maria
Savin a hot`rât ca la b`trâne]e s` se c`lug`reasc`
[i a cheltuit \ntreaga avere pentru a ridica aceast`
biseric`, care ast`zi este locul cel mai iubit de
bolnavii de la sec]ia exterioar` Bârnova a Institutului
de Psihiatrie „Socola”. Aici [i-au g`sit alinarea [i
sutele de bolnavi de la fostul Sanatoriu TBC,
care a devenit ulterior sec]ie de psihiatrie. Trupul
maicii Marciana, n`scut` acum mai bine de 100
de ani, este \nmormântat chiar sub podeaua
bisericii. A l`sat cu limb` de moarte s` fie
\ngropat` \n l`ca[ul de cult. „Construc]ia acestei
biserici a \nceput pe data 8 septembrie 1937 [i
a fost gata doi ani mai târziu, pe 23 septembrie
1939. Cea care a construit acest l`ca[ [i cea care
ne vegheaz` mereu este maica Marciana, care sa n`scut acum 136 de ani, \n anul 1885. Din
banii ei a f`cut tot ce vede]i ast`zi aici. Maica
a l`sat cu limb` de moarte ca trupul ei s` fie
\nmormântat chiar \n interiorul bisericii [i a[a a
[i fost. Cei care ne trec pragul, pot vedea
mormântul ei chiar \n partea dreapta a pronaosului
bisericii. Au r`mas tablourile pictate cu chipul ei
[i crucea veche de aproape 100 de ani la care
ea se ruga. |ntreg l`ca[ul este \nc`rcat de istorie”,
a declarat {tefan Dolgu, preotul bisericii.

Elena P`durariu a cunoscut-o
personal pe maica Marciana
Reporterii „BZI” au reu[it s` stea de vob`
cu Elena P`durariu, o b`trân` de 86 de ani, care
a cunoscut-o pe maica Marciana când era doar
o copil`. B`trâna a fost g`sit` \n locuin]a sa din
localitatea Poiana cu Cetate, comuna Grajduri.
Elena P`durariu \[i aminte[te c` o vedea mereu
prin biseric` duminica la slujb` [i c` era o
persoan` t`cut`. Femeia poveste[te c` maica

Marciana \i ajuta pe to]i credincio[ii. „Eram mic`
când mergem la biseric` [i m` \ntâlneam cu
maica Marciana. Soacra mea o [tia mai bine [i
mai st`teau de vorb` dup` slujb`. {tiu c` a fost
c`s`torit`, iar dup` ce so]ul ei a murit, aceasta
s-a rec`s`torit. {tiu de la soacra mea c` locuia
aici \n zona localit`]ii Poiana cu Cetate [i c` aici
ar fi vrut ini]ial s` ridice biserica. Oamenii din
sat nu au fost de acord [i pân` la urm` a f`cuto acolo. A ridicat biserica pentru bolnavii de
acolo, de la sanatoriu, pentru c` [i so]ul ei era
bolnav. Nu era o persoan` prea vorb`rea]`, doar
o vedeai prin biseric`, prin altar, prin curte, dar
nu comunica foarte mult. Era o femeie \nalt` [i
voinic`. F`cea mâncare mereu [i dup` slujb` o
\mp`r]ea credincio[ilor. Toat` lumea [tie c` avea
un suflet foarte bun [i a botezat foarte mul]i
copii din satul Poiana cu Cetate. |mi amintesc
c` prin 1960 a murit, când n`scusem eu cel deal doilea copil pe care tot ea trebuia s`-l boteze”,
a precizat Elena P`durariu.

Câ]iva b`trâni \[i mai amintesc
de prezen]a m`icu]ei
B`trânii din satele din apropierea bisericii \[i
amintesc de maica Marciana [i [tiu cât de mult
s-a str`duit pentru ridicarea l`ca[ului. O b`trân`
care locuie[te la aproximativ 8 kilometri de biseric`
\[i aminte[te c` o \ntâlnea pe m`icu]` pe sc`rile
l`ca[ului de cult adunând bani pentru construc]ie.
„Duminic`, la slujb`, a venit o enoria[` din
localitatea Protopope[ti. Aceasta are frumoasa
vârst` de 86 de ani [i am v`zut-o c` se apropie
de mormântul maicii [i aprinde o lumânare. Am
a[teptat pân` la sfâr[itul sfintei slujbe [i am mers
s` discut cu ea. Mi-a povestit c` o cuno[tea pe
maic` de când era foarte mic` [i venea la biserica
nou construit`. |[i amintea cum maica st`tea pe
sc`rile l`ca[ului, adunând bani de la credincio[i
pentru finalizarea construc]iei. Piatr` cu piatr`, a

fost ridicat` mul]umit` ei. Nu foarte mult` lume
[tie de istoricul din spatele aceste biserici, pentru
c` cei care ne trec pragul sunt \n mare majoritate
bolnavii institutului. Catapeteasma a fost f`cut`
special, pe comand`, pentru biserica aceasta.
Maica Marciana [i-a dorit foarte mult ca aceast`
catapeteasm` s` arate a[a”, a precizat parohul
Bisericii „Izvorul T`m`duirii”. So]ul Mariei Savin
a fost internat o perioad` la Sanatoriul TBC,
actuala sec]ie exterioar` a Institutului de Psihiatrie
„Socola”, [i se pare c` tot acolo a murit. La
poarta Sanatoriului, so]ia lui, ulterior maica
Marciana, a ridicat biserica care poart` hramul
Izvorul T`m`duirii.

L`ca[ul de cult are nevoie
urgent` de reabilitare
Biserica se afl` chiar la r`scruce de drumuri,
drumul care duce c`tre sec]ia Institutului de
Psihiatrie „Socola” [i drumul care duce c`tre satul
Poiana cu Cetate. Aceasta este p`zit` de brazi
\nal]i [i gro[i. L`ca[ul a rezistat celui de-Al Doilea
R`zboi Mondial. Credincio[ii se plâng c` iarna
tremur` de frig \n timpul slujbei. „Trebuie reparate
sc`rile de la intrare, geamurile, de sob` nu mai
zic. Iarna \nghe]i de frig \n timpul slujbei. Nu
dovede[te s` \nc`lzeasc` toat` cl`direa, dar nu
avem fonduri. Anul trecut am reu[it s` v`ruiesc

toat` biserica cu sprijinul primarilor din comunele
Grajduri [i Ciurea. Ei au format ni[te echipe de
credincio[i care m-au ajutat s` fac pe aici”, a
spus parohul. |n edi]iile anterioare ale cotidianului
„BZI” a fost prezentat` cetatea cu ruine misterioase
[i simboluri sacre, care se afl` la aproximativ 4
kilometri de Biserica din Bârnova.

Parohul bisericii este nepotul
marelui actor Florin Piersic
Preotul {tefan Dolgu, care sluje[te la Biserica
„Izvorul T`m`duirii” de la sec]ia exterioar` Bârnova
a Institutului de Psihiatrie „Socola”, este nepotul
marelui actor Florin Piersic. Nepotul îndr`gitului
actor Florin Piersic sluje[te în 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 în tinere]e, când a jucat al`turi de unchiul
s`u, Florin Piersic, în filme celebre din cinematografia
româneasc`. Timp de mai mul]i ani a locuit chiar
în 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 îi spune pe nume marelui actor, ci i
se adreseaz` cu apelativul „unche[ule”.
Andreea PåDURESCU

Asta chiar e nunta anului la Ia[i! Actri]a care a debutat \n piesa
„Hai s` facem sex!” s-a c`s`torit. Focoasa blond` a str`lucit
\ntr-o rochie ca la Paris [i a petrecut \ntr-un loc select
Celebra actri]` Erica Moldovan s-a c`s`torit
ieri, 29 iulie 2021, cu Liviu-Mihai Chelariu, artistul
de la Opera Na]ional` Român` Ia[i. Cei doi, \n
vârst` de 34 de ani, tr`iesc o frumoas` poveste
de dragoste de mai mul]i ani [i au hot`rât s`
\[i uneasc` destinele. |nainte de ziua cea mare,
frumoasa actri]` a organizat, al`turi de mai multe
prietene, \ntr-un local din Ia[i, petrecerea burl`ci]elor.
Acestea au petrecut pân` diminea]`. Erica a ales
s` poarte \n ziua nun]ii dou` rochii. La cununia
civil`, frumoasa actri]` a purtat o rochie simpl`,
scurt`, iar seara a ales o rochie sofisticat`, cu
multe detalii aplicate \n zona bustului. Buchetul
miresei a fost format doar din floarea miresei.
Machiajul [i coafura nu au fost nici ele extravagante.
Mirele, Mihai Chelariu, a purtat un singur costum,
simplu, de culoare \nchis`. Pentru domni[oarele
de onoare, mireasa a ales rochii de culoare
galben`. Dup` cununia civil`, mirii, \mpreun` cu

invita]ii, s-au retras \ntr-un loc select din Ia[i,
unde au petrecut pân` diminea]`.

Debutul \n actorie al Eric`i
Moldovan nu a fost u[or

din facultate. Erica poveste[te c` [i-a dedicat tot
timpul pentru a deveni o actri]` bun` [i accepta
s` joace pe gratis \n spectacole pentru a putea
c`p`ta experien]`. |n prezent, actri]a Erica Moldovan
se \nvârte \n lumea monden` a Ia[ului [i a avut
roluri importante \n seriale celebre pentru adolescen]i.
Liviu-Mihai Chelariu, so]ul frumoase actri]e, este
artist instrumentist la Opera Na]ional` Român`.
Instrumentul la care cânt` este corn. |n 2020, \n
plin` pandemie, a avut loc [i nunta Ioanei V`t`manu,
fiica primarului din Târgu Frumos.

Erica Moldovan a debutat ca actri]` la Ateneul
Na]ional din Ia[i \n anul 2016, atunci când a fost
angajat` acolo. A absolvit Liceul de Matematic`
[i Informatic` din Constan]a, dar [i-a dorit foarte
mult s` devin` actri]`. Dup` absolvirea liceului
a urmat cursurile Facult`]ii de Arte din Ia[i. De
aproximativ 20 de ani, a jucat \n sute de spectacole
Un râvnit burlac din Ia[i a avut
pe scena Ateneului. Erica Moldovan \[i aminte[te
parte de o nunt` de lux
cu emo]ii prima zi cand a \nceput, pe data de
Unul din cei mai râvni]i burlaci din Ia[i a
26 noiembrie 2006. Primul spectacol \n care a
jucat frumoasa actri]` s-a numit „Hai s` facem ales s` fac` o nunt` de zile mari pe o plaj` de
sex”. Pe vremea când era student`, f`cea figura]ie lux din Grecia. Patronul de la Vivertine, Cezar
\n filme [i scheciuri prin localuri, al`turi de colegii Amititeloaie, a spus un „DA” mare [i [i-a unit
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

destinul cu Manuela Alexuc, o femeie foarte
frumoas`. Nunta a avut loc în Grecia, invita]ii au
fost pe m`sur`, iar imaginile cu luxul vorbesc
de la sine. A[adar, mireasa, Manuela Alexuc, a
avut o superb` rochie alb`, iar mirele nu a fost
mai prejos. Codul nun]ii a fost „All white”.
Muzica bun` nu a lipsit de la nunta luxoas` din
Grecia! A[adar, la eveniment au participat arti[ti
pe m`sur` care au p`strat vii tradi]iile române[ti.
Manuela Alexuc [i Cezar Amititeloaie s-au c`s`torit
pe insula Thasos. Dr. Cezar Amititeloaie este un
medic specialist cardiolog în vârst` de 39 de ani,
care de]ine Vivertine. Invitat de mai multe ori în
platoul BZI LIVE, medicul a abordat numeroase
subiecte de interes na]ional, printre care antrenamentele
pentru sl`bit sau cât este de nociv consumul de
alcool [i tutun.
Andreea PåDURESCU
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O femeie s-a `ndr\gostit nebune[te de un
afacerist din Ia[i pe Facebook [i i-a trimis
aproape 100.000 de lei f\r\ s\ clipeasc\.
Credea c\ de acei bani iubitul va construi
o cas\ `n care s\ locuiasc\ `mpreun\
O femeie a ajuns la judecat`
cu un ie[ean, dup` ce a fost
sedus` pe Facebook. Loredana
Adriana U. a decis s` \l cheme
la bar` pe Silviu Ciprian P.,
aceasta solicitându-le
magistra]ilor ie[eni s` \l oblige
la plata unor desp`gubiri.
Judec`torii au admis \n parte
ac]iunea femeii [i l-au obligat
pe afaceristul ie[ean s`-i
pl`teasc` acesteia suma de
96.450 de lei, reprezentând
contravaloarea împrumutului
O femeie din Bucure[ti, Loredana Adriana U.,
a cunoscut un ie[ean prin intermediul re]elei de
socializare Facebook [i s-a \ndr`gostit de el. La
scurt timp, b`rbatul, Silviu Ciprian U., i-a cerut
ajutorul financiar pentru „a-[i construi un viitor
\mpreun`”. Femeia i-a trimis bani, dar s-a trezit c`
afaceristul ie[ean nu o mai bag` \n seam`. Acum,
magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au admis
par]ial cererea f`cut` de Loredana Adriana U.
„Instan]a respinge ca neîntemeiat` excep]ia
prescrip]iei extinctive a dreptului material la
ac]iune, invocat` de pârât. Admite în parte cererea
de chemare în judecat` formulat` de reclamanta
Loredana Adriana U. în contradictoriu cu pârâtul
Silviu Ciprian P. Respinge ca neîntemeiat cap`tul
de cerere având ca obiect constituirea unui drept
de crean]` asupra imobilului proprietatea pârâtului.
Oblig` pârâtul la plata c`tre reclamant` a sumei
de 96.450 de lei, reprezentând contravaloarea
împrumutului. Ia act de faptul c` reclamanta nu

a solicitat cheltuieli de judecat`”, au men]ionat
recent judec`torii ie[eni.

Femeia sus]ine c` a fost
sedus` de afaceristul
ie[ean pe Facebook
Procesul intentat de Loredana Adriana U.
ie[eanului Silviu Ciprian P. a \nceput pe data de
11 septembrie 2019. Prin cererea înregistrat` pe
rolul instan]ei, femeia a solicitat obligarea ie[eanului
la restituirea sumei de bani pe care i-a dat-o [i
s` se constate un drept de crean]` asupra imobilului
proprietatea pârâtului din Bârnova.
„L-am cunoscut pe pârât pe Facebook, eu
locuind la acea dat` în Bucure[ti. Am avut o
rela]ie sentimental` cu pârâtul, acesta întrebândum` dac` nu vreau s` ne construim un viitor
împreun`, s` întemeiem o familie, motiv pentru
care el a cump`rat un teren în Ia[i pentru a
construi o locuin]`. |n perioada iulie-august 2016,
el mi-a cerut de mai multe ori suma de 5.000
de lei necesar` cump`r`rii unei centrale, bani pe
care i-am transferat pe 16 august 2016. Dup` 22
august 2016, am purtat mai multe discu]ii cu
privire la necesitatea efectu`rii unor împrumuturi
pentru a construi casa în care urma s` locuim
împreun`. Astfel, deoarece el nu ob]inea suficiente
venituri, eu am fost cea care a f`cut mai multe
împrumuturi bancare, din care i-am transferat lui
mai multe sume de bani. Din momentul în care
a primit banii, el a început s`-[i schimbe
comportamentul, iar, când au devenit scadente
ratele [i i-am cerut s` le achite, el mi-a spus c`
nu mai are banii respectivi, c` nu lucreaz`. Rela]ia
s-a r`cit, el m` evita. Mi-a promis c` îmi va
restitui banii în 3 zile, apoi c`, la sfâr[itul lunii
septembrie 2018, voi primi banii, dar acesta nu

mi-a mai restituit sumele respective”, a subliniat
Loredana Adriana U. \n fa]a judec`torilor.

Ce a spus afaceristul
ie[ean \n instan]`
Pe data de 5 iunie 2020, afaceristul ie[ean
Silviu Ciprian P. a invocat excep]ia prescrip]iei
dreptului material la ac]iune. Mai exact, acesta
a sus]inut c` femeia ar fi trebuit s` depun` mai
devreme ac]iunea \n instan]` \n ceea ce prive[te
suma de 5.000 de lei primit` pe 16 august 2016.
Pe de alt` parte, ie[eanul a spus c` este de acord
cu returnarea unei sume de bani, dar nu poate
fi de acord cu stabilirea unui drept de crean]`
asupra imobilului s`u.
„Noi nu am încheiat vreun contract prin care
s` se stabileasc` vreo asociere pentru edificarea
unei construc]ii. Când am cunoscut-o pe reclamant`,
eu demarasem deja edificarea unei case de locuit

[i, deoarece împrumutasem unei persoane o sum`
\n euro, iar aceasta din urm` nu mi-a restituit
banii la timp, reclamanta s-a oferit s` m` împrumute
cu sumele de bani men]ionate”, a punctat Silviu
Ciprian P. Magistra]ii ie[eni au constatat c`
Loredana Adriana U. i-a transferat afaceristului
diverse sume de bani pe 16 august, 8 septembrie
[i 16 septembrie 2016, cu titlu de împrumut.
Judec`torii au considerat c` dreptul la ac]iune al
femeii nu s-a prescris, dup` ce au verificat discu]ii
pe care cei doi le-au avut pe WhatsApp. |n una
dintre conversa]ii, afaceristul ie[ean a sus]inut pe
10 noiembrie 2016: „Trebuie s` m` angajez [i
pl`tesc eu tot!” De remarcat este faptul c`, la
adresa imobilului din Bârnova, ie[eanul a trecut
sediul social al unei firme al c`rei unic asociat
este. Societatea comercial` a fost \nfiin]at` chiar
\n urm` cu aproximativ 20 de zile.
Ciprian NEDELCU

Iubita nu i-a satisf`cut poftele sexuale pentru c` era \n spital [i
s-a gândit s` apeleze [i la fiica acesteia. Nu i-a p`sat c` are doar
9 ani. Cum a ie[it groz`via la iveal` [i ce s-a ales de pedofil
Un individ \n vârst` de 51 de ani,
din comuna Gropni]a, jude]ul Ia[i,
este cercetat pentru agresiune
sexual`. Anchetatorii spun c`
ie[eanul ar fi abuzat-o pe o feti]`
de numai 9 ani[ori, fata concubinei
lui. La audieri, individul a sus]inut
c` a b`ut o sticl` cu coniac [i nu[i mai aduce aminte ce s-a
\ntâmplat
Clipe de groaz` pentru o feti]` de numai 9
ani[ori din jude]ul Ia[i! Un individ care ar fi
trebuit s` o protejeze a abuzat-o! |n urm` cu
dou` zile, oamenii legii au fost alerta]i cu privire
la producerea unui incident extrem de grav. Astfel,
poli]i[tii au fost informa]i cu privire la faptul c`
un individ \n vârst` de 51 de ani ar fi abuzat
sexual o minor`.
Surse judiciare au afirmat c`, miercuri, 28
iulie 2021, minora era acas`, \n comuna ie[ean`
Gropni]a, al`turi de fratele ei. Asta, deoarece
mama celor doi copii era internat` \n spital, având

ni[te probleme de s`n`tate.

Fratele a mers dup` sora lui
pentru c` aceasta nu se mai
\ntorcea acas`
Acelea[i surse au precizat c`, la un moment
dat, fata de 9 ani[ori i-a spus fratelui ei c` va
merge \n sat, la casa iubitului mamei, pentru a
lua ceva. Zis [i f`cut! Minora a plecat de acas`.
La un moment dat, fratele acesteia, v`zând c`
fata nu se mai \ntoarce, a decis s` mearg` dup`
ea, la locuin]a iubitului mamei lor. Numai c`
acesta a avut parte de o surpriz` de propor]ii
când a intrat \n casa respectiv`. Acelea[i surse
judiciare au precizat c` b`iatul „l-a prins \n fapt”
pe individul \n vârst` de 51 de ani \n timp ce
acesta o abuza sexual pe fat`. A fost dat` alarma
[i poli]i[tii l-au ridicat pe suspect.
La audieri, ie[eanul a sus]inut c`, \n ziua cu
pricina, a b`ut o sticl` cu coniac [i c` nu-[i mai
aduce aminte ce s-a \ntâmplat. Oamenii legii l-

au s`ltat [i s-a dispus efectuarea unei expertize
psihiatrice, pentru a se stabili dac` acesta a avut
sau nu discern`mânt. |n eventualitatea \n care
ie[eanul a avut discern`mânt, cel mai probabil
acesta va fi re]inut pentru 24 de ore, iar, mai
apoi, va fi propus spre arestare preventiv`, sub
acuza]ia de agresiune sexual`. De asemenea, feti]a
a fost examinat`, iar speciali[tii ie[eni au stabilit
c` aceasta a suferit recent un abuz de natur`
sexual`.

Procurorii: „A \nceput
urm`rirea penal` pentru
comiterea infrac]iunii de
agresiune sexual`”
Procurorii ie[eni au afirmat c` au fost sesiza]i
cu privire la groz`vie, dup` care au demarat
ancheta de urgen]`. „Pe data de 28 iulie 2021,
s-a dispus \nceperea urm`ririi penale cu privire
la s`vâr[irea infrac]iunii de viol asupra unei victime
minore. |n aceea[i zi s-a dispus schimbarea

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

\ncadr`rii juridice sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii
de agresiune sexual`, nu de viol. |n continuare,
s-a dispus urm`rirea penal` \n ceea ce \l prive[te
pe suspect, pentru comiterea infrac]iunii amintite,
de agresiune sexual`”, a declarat ieri procurorul
Teona Sava, purt`torul de cuvânt al Parchetului
de pe lâng` Judec`toria Hârl`u. Diferen]a dintre
viol [i agresiune sexual` const` \n faptul c` nu
a fost realizat` penetrarea victimei. Totu[i, exist`
suspiciuni [i indicii c` a fost vorba despre
satisfacere de natur` sexual`.
Confom Codului Penal, agresiunea sexual`
const` \n actul de natur` sexual`, altul decât
violul, sâvâr[it prin constrângere, punere în
imposibilitate de a se ap`ra sau de a-[i exprima
voin]a ori profitând de aceast` stare. O astfel de
infrac]iune poate fi pedepsit` cu pân` la 10 ani
de \nchisoare, dac` victima nu a împlinit vârsta
de 16 ani. Din p`cate, \n ultimii ani, astfel de
situa]ii au fost tot mai des \ntâlnite, \n special \n
mediul rural.
Ciprian NEDELCU
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VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând 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.

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

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.

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

ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
746703259
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78.
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.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

byricco2016@gmail.com,
Com.Ciurea, Sat.Hlincea,
Str.Rasaritului Nr.110.
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.
Lucrator comercial, 10 clase, fara
experienta precizata, MISS
CAROLINE SRL, Rela]ii la:
0722411591;
cristian.balteanu@gmail.com, Era
Shoping Stand I 9.
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.

Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.

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.

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.

Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.

Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA,
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.
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@sophiaManipulant marfa, 8 clase,
Lucrator comercial, fara studii si
romania.ro, Com.Valea Lupului
experienta 2 ani, PLASTIC
experienta precizate, BY RICCO
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Nr.36 A, Dn28.
SRL, Rela]ii la: 0744261338;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Operator fabricarea si
prelucrarea polimerilor, 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 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
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EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer constructii,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer 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
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
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
Sofer, studii medii, experienta 1
an, categ.b,c, M&R SRL, Rela]ii
la: 0723329340;
comercial@msir.ro, Calea
Chisinaului Nr.37
Sofer, 8 clase, experienta 2 ani,
PLASTIC PAPER DISTRIBUTION
SRL, Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii
Sofer, fara studii si experienta
precizate, posturile sunt pentru
iasi, TEO GRUP FACILITY
MANAGEMENT SRL, Rela]ii la:
0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman
Sofer, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
GENERAL SRL, Rela]ii la:
0744868055;
dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Sofer autocamioane mare tonaj,
scoala profesionala permis
categ.be-ce-de, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87
Specialist in domeniul proiectarii
asistate pe calculator, 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
Stivuitorist, 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
Strungar, scoala
profesionala/curs calificare, fara
experienta precizata, DAS SRL,
Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87
Strungar universal, studii medii,
fara experienta precizata,
EXQUISITE SRL, Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Nr.14, Birou 10
Sudor, 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
Sudor, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Sudor, 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
Sudor, studii minime, experienta
1 an, MLC AGRO-TUR SRL,
Rela]ii la: 0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi
Tamplar, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tamplar manual, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tamplar manual la presare si
incleiere, scoala generala, fara
experienta precizata, TECKMAU
PAVE SRL, Rela]ii la:
0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tamplar mecanic, calificare,
experienta 3 ani, ROMUS
TRADING & DEVELOPMENT
SRL, Rela]ii la: 0743139924;
mobila@office.romus.com, B-Dul
Chimiei Nr.14
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34

Sute de imobile din Ia[i se pot pr\bu[i la primul
cutremur major. Banii de consolidare au ajuns
doar pentru consolidarea a [apte blocuri
Sute de cl`diri din municipiul
Ia[i au fost prinse \n lista
imobilelor cu risc seismic. |n
ultimii ani, la Ia[i s-au alocat
fonduri doar pentru
consolidarea a [apte blocuri
cuprinse \n lista celor
expertizate seismic

Sute de imobile din municipiul Ia[i sunt
incluse \ntr-o list` a celor expertizate seismic [i
care se pot pr`bu[i la un cutremur de peste
[apte grade pe scara Richter. Cu toate acestea,
doar o mic` parte a acestora au beneficiat de
fonduri pentru consolidare. Fondurile provenite
prin Guvernul României au fost extrem de mici
\n ultimii ani. Pe parcursul anului 2021, \n \ntreaga
]ar` au fost incluse 26 de imobile la consolidare.
Dintre acestea, doar [apte sunt din municipiul
Ia[i. |n zona {oseaua Na]ional` sunt 6 astfel
imobile, iar unul este \n bulevardul }u]ora.

Se a[teapt` banii pentru
reabilitarea cl`dirilor cu risc
seismic din Ia[i
|ntr-un r`spuns adresat deputatului PNL
Alexandru Muraru, cei de la Ministerul Lucr`rilor
Publice, Dezvolt`rii [i Administra]iei (MLPDA)

arat` c` proiectul pentru anul \n curs abia se
afl` \n analiz`. Ulterior, se vor aloca fonduri
pentru reabilitarea unor cl`diri, printre care [i
unele din Ia[i. „Proiectul de hot`râre a Guvernului
pentru aprobarea planului de ac]iuni pe anul
2021, privind proiectarea [i execu]ia lucr`rilor
de interven]ie pentru reducerea riscului seismic
la construc]iile cu destina]ia de locuin]` multietajate,
\ncadrate \n raport de expertiz` tehnic` \n clasa
I de risc seismic, se afl` \n proces de avizare
ministerial`”, se arat` \n adresa Ministerului.

Doar [apte blocuri din Ia[i vor
fi reabilitate. Toate au fost
construite \n 1965
|n lista Ministerului apar [apte blocuri din
Ia[i. Este vorba despre blocurile din {oseaua
Na]ional`, de la nr. 182 (Bloc A2), nr. 184 (Bloc
A1), nr. 186 (bloc C1), nr. 188 (bloc C2), nr.
190 (Bloc C3), nr. 192 (Bloc C4). De asemenea,
\n calcul intr` [i imobilul din bulevardul }u]ora,
de la nr. 9 (Bloc A2). „|n programul de ac]iuni
pe anul 2021 a fost inclus un num`r de 26 de
cl`diri de locuit multietajate, \ncadrat prin raport
de expertiz` tehnic` \n clasa I de risc seismic,
\n vederea execut`rii lucr`rilor de interven]ie [i
a elabor`rii proiect`rii lucr`rilor de interven]ie.
Din municipiul Ia[i au fost incluse \n programul
de ac]iuni pe anul 2021, pentru finan]area proiect`rii
lucr`rilor de interven]ie, [apte cl`diri de locuit”,

se mai arat` \n raportul respectiv. Lista de imobile
care prezint` risc seismic nu a mai fost actualizat`
de ani buni.

Sute de cl`diri expertizare
seismic din municipiul Ia[i
|n ora[ sunt [i imobile care rezist` la
cutremure, \ns` acestea sunt destul de pu]ine.
|n municipiul Iasi sunt peste 250 de imobile
\ncadrate \n clasele de risc seismic. Despre
acestea \ns`, nimeni nu [tie când ar urma s`

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

fie reabilitate integral. Mai mult, la nivel
guvernamental, investi]iile \n astfel de proiecte
sunt extrem de pu]ine. Autoritatea local` a
expertizat de-a lungul timpului cl`dirile din ora[.
Cele mai multe imobile cu bulin` ro[ie sunt
blocurile din cartierele T`t`ra[i, Bucium, P`curari
[i Dimitrie Cantemir. Prima serie de expertize
a fost realizat` \n anii 1992, 1993, 1994, 1995,
1999, 2000 [i 2001, atunci când a fost analizat`
starea câtorva sute de cl`diri.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Blockbuster-ul rusesc ıSputnik‰,
`n premier\ la Cinema Ateneu,
ast\zi, 30 iulie 2021, un horror SF,
selectat la Tribeca Film Festival
La Cinema Ateneu, ast`zi, 30 iulie 2021,
este programat un horror SF, selectat la
Tribeca Film Festival. Este vorba de
blockbuster-ul rusesc „Sputnik”. Cu
ac]iunea în timpul R`zboiului Rece, filmul
ne arat` cât de departe poate merge un
regim politic opresiv, în încercarea de a
câ[tiga un conflict militar [i ideologic. A
doua premier`, drama „Supernova”, îi
prezint` pe Colin Firth [i Stanley Tucci,
care c`l`toresc cu autorulota prin Anglia

La Cinema Ateneu, ast`zi, 30 iulie 2021, este programat un
horror SF, selectat la Tribeca Film Festival. Este vorba despre
blockbuster-ul rusesc „Sputnik”. Cu ac]iunea în timpul R`zboiului
Rece, filmul ne arat` cât de departe poate merge un regim politic
opresiv, în încercarea de a câ[tiga un conflict militar [i ideologic.
A doua premier`, drama „Supernova”, îi prezint` pe Colin Firth
[i Stanley Tucci, care c`l`toresc cu autorulota prin Anglia, vizitând
prieteni [i locuri pline de amintiri. Cum unul dintre ei este
diagnosticat cu demen]` de doi ani, timpul petrecut împreun`
este cel mai important lucru pe care îl au. Astfel, ast`zi, de la
ora 18:00, ruleaz` „Sputnik”, regia Egor Abramenko, nerecomandat
sub 15 ani, iar de la ora 20:00 ruleaz` „Supernova”, regia Harry
Macqueen. Pe 31 iulie 2021, ora 14:00, ruleaz` „Luca”, regia
Enrico Casarosa, 3D. Pe 1 august 2021, ora 14:00, va rula filmul
„Familia Crood: vremuri noi - The Croods: A newage”, regia Joel
Crawford, 3D. Pre] bilet 3D: 15 lei, pre] bilet normal 12 lei.

„Luca” ne teleporteaz` în însorita Italie,
mai precis în ora[ul Portorosso
Astfel, vara aceasta, „Luca” ne teleporteaz` în însorita Italie,
mai precis în ora[ul Portorosso, un mic port fic]ional, ce are ca
inspira]ie ora[ele din Cinque Terre, binecunoscuta [i fermec`toarea
coast` italian`. Filmul ne poart` într-un carusel de emo]ii, de la

team`, la surpriz`, de la triste]e la bucurie, de la e[ec la succes,
unde îl vom vedea pe Luca, un pu[ti ca oricare altul, cu excep]ia
faptului c` este un monstru marin. Personajele din „Familia Crood:
vremuri noi” pornesc în lumea larg`, în c`utarea unui loc mai
ferit de pericole, unde s`-[i construiasc` un c`min. Dup` ce
descoper` un paradis idilic înconjurat de ziduri [i se bucur` c`
au g`sit în sfâr[it c`minul ideal, eroii no[tri dau nas în nas cu…
o alt` familie care deja locuia acolo: familia Maibunovici. Biletele
pot fi achizi]ionate de pe www.cinemaiasi.ro sau de la casieria
Ateneului Na]ional din Ia[i. Sala Mare a Ateneului este deschis`
la o capacitate de 70 la sut`, cu respectarea m`surilor [i regulilor
impuse de autorit`]i.

Echipa Ateneului Na]ional din Ia[i se
implic` [i în protejarea, respectiv
promovarea patrimoniului cultural avut în
administrare
Pe de alt` parte, Ateneul Na]ional din Ia[i ofer` publicului
ie[ean mai mult decât teatru, cinematografie, muzic`, arte vizuale,
activit`]i muzeale, educa]ie [i recreere. Echipa Ateneului se implic`
[i în protejarea, promovarea patrimoniului cultural avut în
administrare.
„În acest sens, la Sala „Unirii”, fostul Cinematograf „Victoria”,
am întreprins deja pa[i importan]i în vederea refunc]ionaliz`rii [i
red`rii cl`dirii c`tre publicul larg. În decursul anului trecut am
reu[it s`: finaliz`m DALI-ul (Documenta]ia de Avizare a Lucr`rilor
de Interven]ii - documenta]ie pentru cl`dirile existente, extrem
de important` în realizarea viitoarelor investi]ii) [i s` ob]inem
aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ia[i privind indicatorii
tehnico-economici aferen]i proiectului de inven]ii, s` ob]inem avizul
de securitate la incendiu de la Inspectoratul pentru Situa]ii de
Urgen]` al Jude]ului Ia[i, precum [i s` ob]inem avizul favorabil
din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, Direc]ia
Jude]ean` pentru Cultur` Ia[i”, a precizat Andrei Apreotesei,
manager al Ateneului Na]ional din Ia[i.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Bursa bârfelor

A b`gat dosarele la sertar [i a uitat de
ele! Cic` treaba pute de la o po[t`
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v`
prezint` una despre un nene gabor de pe la }ibanea, pre
numele s`u Bazil Cojocelu. Gurile rele spun c` nenea gaboru’
are un n`rav tare ciudat, de a ]ine dos`rele la sertar vreme
\ndelungat`. Dar nu oricare dos`rele! Nu! Cic` doar unele, ale
unor anumite personagii. Oamenii r`i spun c` Bazil a umplut
de praf ne[te plângeri formulate pe numele unei t`n]ici, pre
numele ei Andreiu]a Marinu]a. Cic` tanti aiasta ar fi f`cut
ne[te belele, iar p`gubi]ii s-au plâns la puli]ie. {i cet`]enii au
a[teptat, [i-au a[teptat, [i iar au a[teptat, dar au constatat c`
nimeni nu a f`cut nimica \n t`t` afacerea aiasta. Acu’, babetele
cele hâtre nu [tiu dac` nea’ Bazil are vreun enteres la don[oara
sau dac` se cunosc \n vreun fel, dar, oricum, cic` situa]ia e
oabl`. Din câte se pare, Bazil nu va mai putea ]ine mult`
vreme dos`relele la sert`ra[, pentru c` s-au cam sesizat ne[te
b`e]i [i s-ar putea s` \i fac` \n curând o surpriz`!
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Cu]itarul din Rediu are
discern\mânt! M\rturia
ie[eanului care [i-a
`njunghiat iubita de zeci
de ori: ı~mi pare r\u
pentru ce s-a `ntâmplat!‰

Cum se dau ponturi bune, pe supt mân`:
cine poate, oase roade!
|n continuarea rubricu]ei, babetele cele hâtre v` prezint`
una despre un fermer din giude], pre numele s`u Aiurel
Pl`cint`. Este vorba despre un nene care are mai multe terenuri
agricole [i chiar o ferm` de v`cu]e [i tauri. Gurile rele spun
c` nenea aista are o rud` bine pus`, pe la asocia]iunea bovinelor,
ce \[i are sediul la agen]iunea de anim`luri. Cic` Pl`cint`
prime[te t`t felul de ponturi de la ruda aiasta, \n special când
apare vreo schimbare important` legat` de agricoltur`. Acu’,
babetele nu [tiu dac` treaba st` chiar a[a, dar au auzât c` pe
„pontos” l-ar chema Cornelu[ Alpopii. Dac` bârfa are vreun
sâmbure de adev`r, treaba e cam ciudat` [i un pic, a[a, la
limita legii, mai ales când unul e favorizat de informa]iunile
pe care le prime[te, \n dauna altor cet`]eni, care nu au rude
bine plasate!

Disperare pe la ne[te biznismani din
târg: o s` fac` de acas` tratamentele
La finalul edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre o sal` dintr-asta \n care se umfl` mu[chii de se
fac ca pepenii. Cic` biznismanii de pe la sala aiasta, denumit`
Hendorfinos, au agiuns la disperare, dup` ce au aflat c` s-a
dat o lege potrivit c`reia b`e]ii pot face controale inopinate
pe tema steroizilor. Gurile rele spun c` [mecherii nu f`ceau
parale multe din abonamente, dar f`ceau lovele destule din
injectabile dintr-astea. Acu’, oamenii s-au resemnat [i [i-au dat
seama c`, dac` vor s`-[i fac` tratamente dintr-astea, mai
neortodoxe, trebuie s` le fac` acas` la ei. Trist! Foarte trist!
Din câte [tiu babetele, b`e]ii respectivi nu sunt singurii pe
care i-a apucat disperarea, ci mai exist` s`li dintr-astea, \n care
se umfl` bicep[ii cu pompa, \n care oamenilor le-au dat lacrimile.

GRAFIC BETA TRUST
SERVICII
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Ionel Bogdan Sitaru, individul de 34 de ani
acuzat c` [i-a \njunghiat iubita de zeci de
ori, are discern`mânt. Medicii ie[eni au
constatat c` acesta era con[tient de ceea
ce face \n momentul comiterii faptei. La
audieri, ie[eanul a precizat c` regret`
cele \ntâmplate

Având \n vedere aceast` concluzie a speciali[tilor ie[eni,
individul urmeaz` a fi re]inut pentru 24 de ore [i, cel mai probabil,
va fi propus spre arestare preventiv` pentru 30 de zile. |n acest
caz, hot`rârea ar urma s` fie luat` de magistra]ii din cadrul
Tribunalului Ia[i.

Cu]itarul din Rediu are discern`mânt! Concluzia a fost tras`
de medicii ie[eni care l-au examinat psihiatric pe Ionel Bogdan
Sitaru (34 de ani). |n fa]a autorit`]ilor, ie[eanul suspectat c` [ia \njunghiat iubita de zeci de ori a sus]inut c` \i pare r`u pentru
ce s-a \ntâmplat. |n urma expertizei medico- legale psihiatrice,
medicii l-au diagnosticat cu o afec]iune psihic`.

Amintim c`, \n urm` cu câteva zile, autorit`]ile ie[ene au fost
alertate cu privire la producerea unui incident extrem de grav.
Astfel, o femeie în vârst` de 39 de ani, din comuna Rediu, a
ajuns în stare foarte grav` la Spitalul Clinic Jude]ean de Urgen]`
„Sfântul Spiridon”, din Ia[i. Victima, Z.P., a fost t`iat` de zeci de
ori cu un cu]it, într-un autoturism marca Skoda Fabia, în centrul
satului Horle[ti. Agresorul s-a f`cut nev`zut de la locul teribilei
fapte, la scurt timp de la incident, el fiind c`utat de zeci de
poli]i[ti ie[eni.
A[adar, la scurt timp de la apelul la 112, la fa]a locului s-au
deplasat un echipaj medical [i unul de Poli]ie. Femeia de 39 de
ani a fost transportat` de urgen]` la Spitalul „Sfântul Spiridon”,
din Ia[i, deoarece se afla într-o stare extrem de grav`. „O pacient`
con[tient` a fost adus` de echipa de Terapie Intensiv` Mobil` în
Unitatea de Primire Urgen]e. Aceasta prezenta multiple pl`gi t`iate
pe mâini (cu adâncimi cuprinse între 2,5 [i 5 centimetri), multiple
pl`gi t`iate pe picioare, pl`gi t`iate abdominal, cu eviscera]ie, [i
fiind în [oc hemoragic. Pacienta a intrat direct în sala de opera]ie,
fiind internat` în Sec]ia de Chirurgie”, au spus reprezentan]ii
UPU-SMURD Ia[i.

Ie[eanul Ionel Bogdan Sitaru, cercetat
pentru tentativ` de omor
asupra unui membru de familie

Individul a fugit la un
schit din jude]ul Boto[ani

Poli]i[tii au demarat cercet`rile de îndat`, pentru a stabili cu
exactitate ce s-a întâmplat [i pentru a-l prinde pe agresor. A[adar,
la fa]a locului au fost mobilizate mai multe echipaje de Poli]ie,
dar [i Serviciul de Ac]iuni Speciale din cadrul IPJ Ia[i. Oamenii
legii au organizat mai multe filtre în zona respectiv`, pentru a-l
prinde pe suspect. Dup` câteva ore de c`ut`ri, poli]i[tii ie[eni lau identificat pe Ionel Bogdan Sitaru \ntr-un autoturism. Acesta
a fost imobilizat [i preluat de oamenii legii. Ulterior, individul a
fost dus la Institutul de Psihiatrie „Socola”, din Ia[i, \n vederea
efectu`rii unei expertize psihiatrice. Anchetatorii au aflat c`, dup`
comiterea faptelor, ie[eanul a plecat la un schit din jude]ul
Boto[ani, el fiind prins când s` \ntorcea c`tre localitatea de
domiciliu.
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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