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Jos pălăria în fața acestui adolescent
de la Liceul de Informatică din
Iași! Visează ca până la finalul
clasei a XII-a să facă prima
jumătate de milion de euro!
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Tragedie, în
Iași! Un tânăr de
25 de ani, găsit
spânzurat în cea
mai căutată zonă
imobiliară din oraș!
actualitate 9

Locuitorii din zona Sărărie au avut parte de
șocul vieții ieri-dimineață. Când au plecat la
muncă, oamenii au dat nas în nas cu un
bărbat spânzurat de un podeț metalic al unui
imobil din acea zonă. După primele momente
de uluire, teamă și chiar groază, un bărbat...

O parcare
subterană cu o
piață uriașă pentru
pelerini va apărea
în centrul orașului
expres
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Mitropolia Moldovei și Bucovinei va derula un
amplu proiect de modernizare a zonei din
jurul Catedralei Mitropolitane din Iași.
Primăria Iași a emis planul urbanistic zonal
pentru modernizarea zonei din jurul lăcașului
de cult. În plan apar o parcare subterană, o
piață dedicată pelerinilor, dar și extinderea...

eveniment 3
Au explodat cazurile de
Delta la Iași! Ieri au fost
confirmate încă zece!
Spitalele ieșene se pregătesc
pentru ce e mai rău

actualitate 8

Cum a reușit o tânără să facă bani
din agricultură, cu legume fără chimicale,
cultivate după sfaturi din bătrâni
O tânără din Iași a căutat la
bătrânii din sate rețeta celor
mai sănătoase legume. Nu s-a
așteptat să aibă un asemenea
succes în rândul clienților.
"Plantele sunt crescute și
îngrijite după tehnici
tradiționale și sfaturi din
bătrâni", spune Gabriela
actualitate 9

Ea este supraviețuitoarea
accidentului din Bacău! E studentă în Iași,
iar. Toți colegii se roagă să scape cu zile
Apel umanitar pentru singura
supraviețuitoare din accidentul
rutier petrecut recent în Bacău!
Loredana Pal are 23 de ani și a
scăpat cu viață din tragicul
accident în care și-au pierdut viața
trei prieteni de-ai acesteia.
Loredana a supraviețuit
accidentului, dar se află în stare
gravă și are nevoie urgentă de...
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~n jude]ul Ia[i sunt doar
178.000 de angaja]i
`nregistra]i oficial.
Salariul mediu net a
ajuns la 3.449 de lei
Din circa 800.000 de locuitori ai jude]ului Ia[i, trecu]i ca
popula]ie rezident`, \n documentele oficiale sunt \nregistrate
doar 178.000 de persoane angajate. La acestea se adaug` 166
de persoane aflate la pensie, dar [i al]i 120.000 de elevi [i
pre[colari. Pe lâng` aceasta, sunt [i 9.000 de [omeri \n jude]ul
Ia[i. |n aceste condi]ii, \n Ia[i mai sunt circa 325.000 de
persoane care fie muncesc cu ziua, fie sunt asimilate personalului
secret (MAI, MApN etc.), dar [i ce care nu au un loc de
munc`. Recent, Direc]ia Jude]ean` de Statistic` (DJS) Ia[i a
emis [i un raport legat de economia jude]ului.
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Expozi]ia ıAventura
scrisului‰, la Casa
Muzeelor din Ia[i

Mai mul]i angaja]i \n acte, \n Ia[i
Un raport al Direc]iei Jude]ene de Statistic` (DJS) Ia[i
arat` c`, \n luna mai 2021, \n jude] apar doar 178.000 de
persoane angajate, aflate \n eviden]ele statului ca personal
civil. „Efectivul de salaria]i din jude]ul Ia[i pe data de 31 mai
2021 a fost de 178.403 persoane. Cifra este în cre[tere cu
3.070 de persoane, respectiv cu 1,8 la sut`, fa]` de luna
corespunz`toare din anul 2020. De asemenea, cifra este în
cre[tere cu 436 de persoane, respectiv cu 0,2 la sut`, comparativ
cu sfâr[itul lunii aprilie 2021”, au ar`tat reprezentan]ii Direc]iei
Jude]ene de Statistic` Ia[i.
|n plus, \n luna mai 2021, câ[tigul salarial mediu nominal
brut în jude]ul Ia[i a fost de 5.608 lei. S-a \nregistrat o cre[tere
cu 10 la sut` fa]` de luna mai 2020. De asemenea, salariul
mediu net este de 3.449 de lei, cu 10,1 la sut` mai mare fa]`
de luna mai 2020. Comparativ cu luna anterioar`, respectiv
aprilie 2021, s-a înregistrat o sc`dere atât a câ[tigului net, cu
1,0 la sut`, cât [i a celui brut, cu 0,8 la sut`.
„Fa]` de media pe ]ar`, câ[tigul salarial mediu net din
jude]ul Ia[i, realizat în luna mai 2021, a fost mai mic cu 1,2
la sut`”, se mai arat` \n raportul Direc]iei Jude]ene de Stastistic`
Ia[i. |n ultima perioad`, Direc]ia a emis [i o serie de date
legate de pandemia de COVID-19 \n jude]ul Ia[i.

Mai mul]i b`rba]i [omeri \n jude]ul Ia[i
|n acela[i raport se mai arat` [i faptul c`, \n luna mai
2021, au fost \nregistra]i mai mul]i b`rba]i \n [omaj decât
femei. „Num`rul [omerilor înregistra]i la Agen]ia Jude]ean`
pentru Ocuparea For]ei de Munc`, la sfâr[itul lunii mai 2021,
a fost de 9.004 persoane. Cifra este mai mare cu 836 de
persoane, comparativ cu luna aprilie 2020, respectiv cu 10,2
la sut`. |ns` num`rul este mai mic cu 210 persoane fa]` de
luna aprilie 2021. Din num`rul total al [omerilor înregistra]i,
55,2 la sut` erau b`rba]i, iar 44,8 la sut` - femei”, se mai
arat` \n raportul respectiv. {i rata [omajului a variat \n aceast`
perioad`. „Rata [omajului înregistrat` în jude]ul Ia[i în luna
mai 2021 a fost de 3 la sut`.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Muzeul Na]ional al
Literaturii Române Ia[i
prezint` o bogat` expozi]ie
dedicat` instrumentelor de
scriere. Aceasta este
intitulat` „Aventura
scrisului” [i este
organizat` la Casa
Muzeelor din Ia[i. Colec]ia
red` o imagine de
ansamblu asupra evolu]iei
obiectelor de scris,
diversitatea lor artistic`,
tehnic` [i artizanal`.
Obiectele expuse au
apar]inut unor importante
personalit`]i culturale [i
literare ale Ia[ilor, precum
Nicolae Gane, Calistrat
Hoga[ sau Cezar Petrescu
Arta caligrafiei [i scrisul au fost apanajul
elitei [i al intelectualilor. Scriitorii [i-au
exercitat îndeletnicirea cu instrumente
precum peni]e sau stilouri pe care le-au
scufundat în cerneal`. Muzeul Na]ional al
Literaturii Române (MNLR) Ia[i prezint` o
bogat` expozi]ie dedicat` instrumentelor de
scriere care, în func]ie de suportul utilizat
[i de obiectivul dorit, au continuat s` se
transforme [i s` se adapteze: pana de pas`re

care cedeaz` locul omologului sau metalic,
pentru a oferi mai apoi loc stiloului.
Multe alte obiecte legate de activitatea
scrisului au fost create pentru a satisface
nevoi practice, cum ar fi: coupe-papier,
prespapier, hârtie pentru absorb]ia cernelei
etc.

Colec]ia red` o imagine de
ansamblu asupra evolu]iei
obiectelor de scris
Colec]ia red` o imagine de ansamblu
asupra evolu]iei obiectelor de scris, diversitatea
lor artistic`, tehnic` [i artizanal`. Obiectele
expuse au apar]inut unor importante
personalit`]i culturale [i literare a Ia[ilor,
precum Nicolae Gane, Calistrat Hoga[,
Cezar Petrescu.
Curatoriat` de Ana Honcu, muzeograf
MNLR Ia[i, expozi]ia „Aventura scrisului”
va putea fi vizitat` la Muzeul Literaturii
Române din Casa Muzeelor, strada Vasile
Alecsandri, nr. 6, în perioada 31 iulie - 31
octombrie 2021, de mar]i pân` duminic`,
în intervalul orar 10:00 - 17:00 (16:30 eliberarea ultimului bilet de intrare).

În cl`direa din strada
Vasile Alecsandri
func]ioneaz` cinci noi
muzee
Pe 22 iulie 2021 a avut loc ceremonia
de inaugurare a Casei Muzeelor, aflat` în
administrarea Muzeului Na]ional al Literaturii
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Române (MNLR) Ia[i. În cl`direa din strada
Vasile Alecsandri, nr. 6, Ia[i func]ioneaz`
cinci noi muzee: Muzeul Literaturii Române,
Muzeul Poeziei, Muzeul Teatrului Evreiesc
în România, Muzeul Copil`riei în Comunism
[i Muzeul Pogromului de la Ia[i. În Casa
Muzeelor func]ioneaz` [i sediul administrativ
al Muzeului Na]ional al Literaturii Române
Ia[i, s`li de expozi]ii, ateliere, educa]ie
muzeal`, o sal` multifunc]ional` de conferin]e,
precum [i un depozit de patrimoniu [i
biblioteca muzeului.
Proiectul „Casa Muzeelor”, care adaug`
cinci muzee noi celor 12 deja existente,
vine s` consolideze preocuparea Muzeului
Na]ional al Literaturii Române Ia[i pentru
dezvoltarea permanent` a institu]iei, dar
mai ales pentru a oferi vizitatorilor din Ia[i
[i de pretutindeni urme consistente [i
definitorii ale unei istorii care i-a creat
ora[ului renumele de capital` a culturii.
„Sigur c` realizarea tuturor acestor muzee
are la baz` un efort colectiv major, pentru
care le sunt recunosc`tor tuturor colegilor
mei. {i am marcat cuvântul «tuturor» întrucât,
indiferent dac` au fost implica]i direct, în
echipele de implementare, sau [i-au asumat
alte sarcini tocmai pentru ca aceste echipe
s` poat` func]iona, to]i angaja]ii institu]iei
au contribuit la realizarea expozi]iilor din
noul sediu”, a declarat scriitorul Lucian
Dan Teodorovici, managerul MNLR Ia[i.
Muzeele vor putea fi vizitate de mar]i pân`
duminic`, în intervalul orar 10:00 - 17:00.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Au explodat cazurile de Delta la Ia[i!
Ieri au fost confirmate `nc\ zece!
Spitalele ie[ene se preg\tesc pentru
ce e mai r\u
|n jude]ul Ia[i au fost
confirmate zece noi
cazuri de infectare cu
tulpina Delta a COVID19! Niciunul dintre cei
zece pacien]i nu era
imunizat. |n urma
cre[terii constante a
cazurilor, jude]ul Ia[i a
intrat \n valul patru al
pandemiei. Medicii
ie[eni se a[teapt` la ce
e mai r`u
Direc]ia de S`n`tate Public` (DSP)
Ia[i a confirmat ieri, 30 iulie 2021,
zece noi cazuri de infectare cu tulpina
Delta. Probele celor zece pacien]i au
fost recoltate \n urm` cu aproximativ
dou` s`pt`mâni. Toate persoanele sunt
\n carantin` [i sunt sub supravegherea
medicilor. Niciunul dintre pacien]i nu
era imunizat \mpotriva COVID-19.
„Ast`zi, 30 iulie 2021, \n jurul orei
14:00, am primit de la Bucure[ti
rezultatele testelor efectuate \n urm`
cu aproximativ dou` s`pt`mâni. Au fost
confirmate zece noi cazuri de infectare
cu tulpina Delta. Din num`rul total,
[ase sunt din mediul rural [i patru
din urban, doi sunt din Pa[cani [i al]i
doi - din municipiul Ia[i. Niciunul dintre
ace[tia nu era imunizat \mpotriva COVID19. Pacien]ii se afl` \n carantin` [i sub

supravegherea medicilor”, au declarat
ieri reprezentan]ii DSP Ia[i.

Focar la Spitalul
Municipal Pa[cani
|nc` o persoan` a fost confirmat`
pozitiv la Spitalul Municipal Pa[cani,
\n Sec]ia de Neurologie. Aceasta este
un salariat. |n ceea ce prive[te acest
focar, ini]ial au fost confirma]i pozitiv
trei pacien]i.
|n acest caz, m`surile luate au
constat \n dezinfec]ia spa]iilor, iar
persoana nou-depistat` a fost izolat`
la domiciliu [i este monitorizat` de
c`tre medicul de familie. Pe 26 iulie
2021, la nivelul jude]ului Ia[i a fost
raportat un focar de infectare la Centrul
de Servicii Sociale „Sfântul Nicolae”,
din Pa[cani, patru persoane fiind infectate
cu COVID-19. Dintre acestea, dou`
sunt salariate [i dou` sunt beneficiare.

Jude]ul Ia[i se afl` \n
valul patru
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 COVID19 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.
Conducerea Spitalului de Boli
Infec]ioase „Sfânta Parascheva” a terminat

pe 29 iulie 2021 construirea unui nou
pavilion COVID-19. Medicii ie[eni se
preg`tesc pentru a face fa]` noului val
de infect`ri [i au luat \n calcul
transformarea Sec]iei ATI non-COVID
\n Sec]ie COVID-19. La Terapie Intensiv`
sunt interna]i cinci pacien]i \n stare
grav`, din care patru confirma]i cu
noua tulpin` Delta, iar, la cel de-al
cincilea, se a[teapt` rezultatul testului.

|n spitalele ie[ene erau
ocupate [ase locuri
ATI-COVID-19 \n cursul
zilei de ieri
Referitor la gradul de ocupare al
paturilor, inclusiv cele ATI, vineri, 30
iulie 2021, \n spitalele suport COVID19 din jude]ul Ia[i erau oucpate 30 de

locuri, dintre care [ase ATI. Din cele
[ase, cinci paturi erau la Spitalul de
Boli Infec]ioase [i un pat la Spitalul
Municipal Pa[cani. De la debutul
pandemiei [i pân` ieri, 30 iulie 2021,
pe teritoriul jude]ului Ia[i au fost
confirmate 42.550 de cazuri cu persoane
infectate cu COVID-19. Reprezentan]ii
DSP Ia[i au precizat c` \n ultimele 24
de ore s-a \nregistrat un deces \n
rândul persoanelor confirmate pozitiv.
Num`rul totat de decese din jude]ul
Ia[i de la debutul pandemiei [i pân`
ieri a juns la 923. 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.

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

Proiecte culturale, \ntre jude]ul Ia[i [i autorit`]i din
Republica Moldova [i Ucraina. Noi discu]ii la Palatul Culturii
Noi proiecte culturale, \ntre jude]ul Ia[i [i
autorit`]i din Republica Moldova [i Ucraina, vor
fi implementate \n perioada urm`toare. |n urma
Forumului Transfrontalier desf`[urat la Palatul
Culturii din Ia[i, autorit`]ile locale au semnat un
acord de cooperare cu partenerii externi din
cele dou` state vecine
Consiliul Jude]ean (CJ) Ia[i va \ncheia noi acorduri cu autorit`]i
similare din Republica Moldova [i din Ucraina. Forumul Transfrontalier
desf`[urat recent \n municipiul Ia[i a f`cut ca autorit`]ile jude]ene
s` demareze o serie de colabor`ri cu raioane din Basarabia [i
Ucraina, proiecte care vor fi implementate pe baza programelor
opera]ionale comune. Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i, a men]ionat
[i \n ce vor consta noile parteneriate.
„Forumul Cultural Transfrontalier este cel mai mare eveniment
desf`[urat de Consiliul Jude]ean Ia[i. A avut loc în prezen]a a
peste 60 de delega]i din Republica Moldova [i Ucraina, al`turi
de care am împ`rt`[it trecutul [i istoria ca vecini [i ca fra]i. {i,
chiar dac`, acum, ne despart grani]e, prin intermediul culturii
putem consolida rela]iile speciale dintre noi”, a spus Costel Alexe,
pre[edintele CJ Ia[i.

Proiecte culturale \ntre jude]ul Ia[i [i
partenerii externi
Forumul de la Palatul Culturii a reunit peste 60 de delega]i
din Republica Moldova [i Ucraina, dar [i din zona jude]ului Ia[i.

Costel Alexe a men]ionat c` o parte a noilor proiecte vizeaz`
domeniul cultural. „Pentru a g`si solu]ii concrete de colaborare,
am invitat la acest Forum reprezentan]i ai Guvernului României,
ai Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier`, ai Prim`riei
[i ai institu]iilor ie[ene de cultur`. La nivelul Consiliului Jude]ean
Ia[i ne-am propus s` colabor`m cu Republica Moldova [i Ucraina
în toate domeniile care pot aduce beneficii comunit`]ilor noastre,
iar cultura ocup` un loc important în aceast` cooperare”, a mai
spus Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i. La forumul de la Palat
au participat zeci de persoane din diverse domenii de activitate.

Program comun cu Republica Moldova
Conducerea CJ Ia[i a mai men]ionat faptul c` proiectele
respective vor fi implementate pe baza unor programe cu finan]are
extern`.
„Scopul nostru este acela de a preg`ti un portofoliu de proiecte
culturale transfrontaliere pentru Programul Opera]ional Comun
România - Republica Moldova 2021-2027. Cultura este, poate, în
cea mai mare m`sur`, cartea noastr` de vizit`, esen]a a ceea ce
gândim, sim]im [i manifest`m. Am convingerea c`, lucrând
împreun`, prin institu]iile noastre de cultur`, vom emana ce e
mai frumos [i valoros despre identitatea noastr` comun`. Rezolu]ia
Forumului Cultural Transfrontalier, pe care am semnat-o cu to]ii,
este expresia inten]iei [i dorin]ei comune de a stabili leg`turi
inter-institu]ionale pentru a onora fondul nostru cultural, istoric
[i social, pe care îl împ`rt`[im”, a mai spus Costel Alexe,

pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i. La Palat au loc [i alte
evenimente \n aceast` perioad`.

Noi discu]ii la Palatul Culturii din Ia[i
despre proiecte transfrontaliere
La eveniment a fost prezent [i Adrian Dupu, secretarul de
stat al Departamentului pentru Rela]ia cu Republica Moldova.
Acesta a ar`tat c` Guvernul va derula [i alte proiecte pentru a
\mbun`t`]i rela]ia cu ]ara vecin`. „M` bucur c` fac parte dintrun Guvern care a acordat mereu o aten]ie deosebit` rela]iei cu
Republica Moldova. Departamentul pentru Rela]ia cu Republica
Moldova a fost înfiin]at tocmai pentru a ar`ta c` cet`]enii din
stânga Prutului reprezint` o prioritate pentru Guvernul României”,
a spus Adrian Dupu.
{i reprezentan]ii Republicii Moldova la Cern`u]i au fost prezen]i
la acest forum. „Felicit întreaga echip` a Consiliului Jude]ean
pentru acest forum. Cultura nu trebuie s` aib` grani]e, este
important s` dep`[im toate momentele istorice grele dintre ]`rile
noastre, s` v`d c` Ucraina, România [i Republica Moldova î[i
dau mâna [i s` ducem mai departe valorile noastre na]ionale.
Raionul Cern`u]i g`zduie[te cea mai mare comunitate istoric`
româneasc` pe care noi o reprezent`m”, a sus]inut Irina Loredana
St`nculescu, Consulul General al Consulatului General al Republicii
Moldova la Cern`u]i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Strig\tul de disperare al unei mame
a patru copii din Ia[i: ıMi-au luat
micu]ii [i i-au urcat `ntr-o dub\!‰
Reprezentan]ii DGASPC Ia[i spun c\
minorii erau abuza]i fizic [i psihic
O mam` din Ia[i a r`mas f`r` cei patru
copii, dup` ce a fost acuzat` c` nu \i
\ngrije[te corespunz`tor. Ana-Maria Ispir
acuz` autorit`]ile c` i-au luat \n mod
abuziv micu]ii. Reprezentan]ii DGASPC
Ia[i au o alt` variant` [i spun c`, de fapt,
p`rin]ii sunt cunoscu]i ca fiind
consumatori de b`uturi alcoolice
O familie din jude]ul Ia[i acuz` reprezentan]ii Direc]iei Generale
de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului (DGASPC) c` le-au luat
copiii \n mod abuziv. Ana-Maria Ispir are 26 de ani [i patru copii
cu vârste cuprinse \ntre 3 luni [i 5 ani. |n urm` cu mai bine de
o lun`, cei patru minori au ajuns \n grija asisten]ilor maternali,
dup` ce mai mul]i vecini au sesizat c` ace[tia nu sunt \ngriji]i
\n mod corespunz`tor. Ana-Maria Ispir [i concubinul s`u, Ilie
Marius Stamate, \n vârst` de 46 de ani, au trei fete cu vârste
cuprinse \ntre 3 luni [i 5 ani [i un b`iat de 4 ani.
„Eu [i cu viitorul meu so] [i tat`l copiilor locuiam \n casa
p`rinteasc` din Scânteia, unde ne-am \ntors acum. O asocia]ie
ne-a ajutat s` ne g`sim o locuin]` \n localitatea Mogo[e[ti. Acolo
am locuit lini[ti]i, \n condi]ii bune, al`turi de cei patru copii ai
no[tri, pân` când au \nceput scandalurile. Vecinii nu prea ne-au
acceptat [i ne jigneau mereu. Aceste lucruri nu ne-au afectat pân`
când situa]ia a \nceput s` degenereze. Vecinii au \nceput s` ne
reclame la Prim`rie, c` nu ne \ngrijim copiii, ceea ce nu este
adev`rat. |i iubim foarte mult pe cei mici [i mereu am avut grij`
s` nu le lipseasc` nimic. Le-am s`rb`torit zilele de na[tere, leam cump`rat cadouri... Nu le-a lipsit nimic niciodat`! Tat`l lor
munce[te [i are grij` de ei. |n urma celor \ntâmplate, ne-am
\ntors la casa p`rinteasc` de la Scânteia”, a declarat Ana-Maria
Ispir. |n edi]iile anterioare ale cotidianului „BZI” a fost prezentat
cazul unor copii schingiu]i de propria mam`.

pe motiv c` mi-a[ fi neglijat copiii. Am \ncercat s` le ar`t c`
acest lucru nu este adev`rat, \ns` ele au chemat Protec]ia Copilului
[i mi-a luat copiii. Eu nu eram acas`. Cei mici erau \n grija
mamei mele. A venit Protec]ia Copilului, cei de acolo nu s-au
prezentat, nu s-au legitimat [i mi-au luat copiii [i i-au b`gat \ntro dub`, i-au dus la Spitalul «Sfânta Maria», iar, de atunci, nu miam mai v`zut micu]ii. Nu mai [tiu nimic de ei! Eu am \ncercat
s` le ar`t autorit`]ilor c` au medicamente [i c` au toate cele
necesare, \ns` nu m-au ascultat. Pe 26 iulie 2021, am primit de
la instan]` dou` comunic`ri, dar noi nu avem bani de umblat
prin tribunale [i tot ce e scris \n actele acelea este fals. Noi ne
putem cre[te copiii bine, a[a cum am f`cut-o [i pân` acum. Mia povestit mama c` fata de 3 ani plângea de nu mai avea aer
când au luat-o”, a declarat Ana-Maria Ispir, mama copiilor. Pe de
alt` parte, reporterii „BZI” au prezentat cazul unui tat` din
localitatea ie[ean` Sc--nteia care spune c` a r`mas f`r` fata de
6 ani, dup` ce vecinii l-au acuzat c` ar fi abuzat-o pe minor`.

Reprezentan]ii DGASPC Ia[i:
„S-a constatat c` cei patru minori
erau abuza]i fizic [i psihic!”
Reprezentan]ii DGASPC Ia[i au, \ns`, o alt` explica]ie [i spun
c` cei mici erau abuza]i fizic [i psihic. |n urma anchetei desf`[urate
la domiciliul familiei, asisten]ii sociali au constatat faptul c` minorii
nu erau \ngriji]i \n mod corespunz`tor. P`rin]ii \[i pot recupera
copiii doar dac` demonstreaz` c` au condi]iile necesare pentru
a-i cre[te. |n prezent, cei patru copii sunt \n grija unor asisten]i
maternali.
„Cazul a intrat \n aten]ia noastr` \n urma seziz`rii asisten]ilor
sociali din satul Mogo[e[ti, \n care semnalau faptul c` cei patru
copii ar fi fost abuza]i fizic [i emo]ional. Pe data de 18 iunie
2021, cazul a fost semnalat la «Telefonul Copilului». |n urma

deplas`rii autorit`]ilor, copiii au fost lua]i din cadrul familiei,
deoarece nu aveau condi]iile necesare pentru cre[tere [i dezvoltare.
Cei patru minori se afl` \n grija asisten]ilor maternali, dar se pot
\ntoarce acas` dac` p`rin]ii vor dovedi c` \ntrunesc condi]iile
necesare de cre[tere a copiilor. P`rin]ii sunt \n aten]ia autorit`]ilor
[i ca fiind consumatori de b`uturi alcoolice. Pe m`sur` ce, pe
viitor, se va constata o \mbun`t`]ire a comportamentului acestora,
a condi]iilor de locuit [i a veniturilor stabile, putem face o
reintegrare. Momentan, ei trebuie s` dovedeasc` faptul c` sunt
p`rin]i buni”, a declarat Tiberiu Banta[, purt`torul de cuvânt al
DGASPC Ia[i.
Andreea PåDURESCU

Ana-Maria Ipsir acuz` c` cei patru
copii i-au fost lua]i \n mod abuziv
P`rin]ii celor patru minori sus]in c` ace[tia au fost lua]i abuziv
de c`tre DGASPC Ia[i, cât ei nu erau acas`. Mama copiilor
poveste[te c` fata cea mic`, \n vârst` de 3 ani, plângea foarte
tare când a fost luat` din bra]ele buncii. Tot ea sus]ine c` cei
de la DGASPC Ia[i nu au l`sat-o s`-[i vad` copiii.
„Pe 18 iunie 2021, a venit asistenta social` din comuna
Mogo[e[ti, \mpreun` cu dou` vecine [i cu o asistent` medical`,
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Jos p\l\ria `n fa]a acestui adolescent de la
Liceul de Informatic\ din Ia[i! Viseaz\ ca
pân\ la finalul clasei a XII-a s\ fac\ prima
jum\tate de milion de euro! A construit
primul robot din banii de aloca]ie, iar acum
americanii au pus ochii pe el [i vor s\ `l fure!
Cu adev`rat, aceasta poate fi numit` povestea de aur a anului 2021 de la Ia[i! |n primplan este tân`rul Mihai Melnic, campion mondial la Robotic` [i care i-a impresionat
atât pe americani, cât [i pe cei de la NASA. Are o voin]` de fier, este pasionat [i vrea
s` reu[easc` la cel mai \nalt nivel. La doar 18 ani, acesta este licean \n clasa a XII-a la
Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil”. Vrea s`-[i dezvolte propria afacere [i,
pân` la finalizarea studiilor liceale, s` fac` prima sa jum`tate de milion de euro. Mai
mult, \n maximum zece ani, vrea s` aib` propria companie, al c`rei sediu s` fie m`car
un zgârie-nori, sau s` ajung` CEO la o mare companie interna]ional` din domeniul
tehnologiei
Povestea de aur a anului 2021 de la Ia[i \l are \n prim-plan
pe tân`rul de doar 18 ani Mihai Melnic. Acesta este proasp`t
campion mondial la Robotic` [i i-a impresionat pe americani, dar
[i pe cei de la NASA.
Are o voin]` de fier, este pasionat [i vrea s` reu[easc` la
cel mai \nalt nivel. La doar 18 ani, acesta este licean \n clasa a
XII-a la Liceul Teoretic de Informatic` „Grigore Moisil”. Vrea s`[i dezvolte propria afacere [i, pân` la finalizarea studiilor liceale,
s` fac` prima sa jum`tate de milion de euro. Mai mult, \n
maximum zece ani, vrea s` aib` propria sa companie, al c`rei
sediu s` fie m`car un zgârie-nori, sau s` ajung` CEO la o mare
companie interna]ional` din domeniul tehnologiei.

Mihai Melnic este ini]iatorul
proiectului „Maria Robot”,
primul umanoid construit
în întregime de elevi români
Mihai Melnic este [i ini]iatorul proiectului „Maria Robot”,
primul umanoid construit în întregime de elevi români. „Da, acesta
este unul dintre proiectele mele. Continui s`-l dezvolt [i s` fie
un succes pentru Ia[i. Acest robot ar putea ajuta oamenii cu
dizabilit`]i, ar putea servi la teras` sau ar putea s` mearg` pe

str`zile Ia[ului... |mi doresc foarte mult s` reu[esc \n via]`. Sincer
s` fiu, \n anul urm`tor vreau s` ajung la nivelul \n care s` câ[tig
m`car prima mea jum`tate de milion de euro. Apoi, \n maximum
zece ani, s` am propria-mi firm` pe zona roboticii [i sediul acesteia
s` aib` m`car o cl`dire zgârie-nori. Visez frumos, muncesc pentru
asta [i sunt pasionat de tot ceea ce fac”, m`rturise[te Mihai
Melnic.

Mihai Melnic face robo]i deja de
9 ani [i [i-a format propria echip`
de robotic` - „Quartz Robotics”
Mihai Melnic face robo]i deja de 9 ani [i [i-a format propria
echip` de robotic` - „Quartz Robotics”. „Da, am propria mea
companie de robotic` pe care vreau s` o dezvolt [i s` ajung` o
for]` \n toat` lumea. Am proiecte [i idei numeroase. Spre exemplu,
cei de la NASA ne-au solicitat s` le fim parteneri \n dezvoltare
de tehnologii pentru un ora[ al astronau]ilor pe care se preg`tesc
s`-l construiasc` pe Lun`. Apoi, mai avem o colaborare pentru a
dezvolta o br`]ar` care s` ne ajute s` stimul`m creierul [i s` ne
amintim de ceea ce am tr`it, \n detaliu, de-a lungul vie]ii noastre.
De asemenea, ne implic`m [i \n a-i ajuta pe ceilal]i, spre exemplu
pe b`trâni”, mai completeaz` Mihai Melnic.

A tr`it clipe unice \n Statele Unite ale
Americii! La Chicago a dat lovitura vie]ii
Mihai Melnic a fost laureat cu echipa de Robotic` a României
„AutoVortex” [i a luat locul I la prestigiosul Campionat de Robotic`
„Chicago Robotics Invitational 2021”, derulat \n Statele Unite ale
Americii (SUA). Echipa de Robotic` a României a ob]inut locul
întâi la Campionatul Interna]ional de la Chicago, care a avut loc
pe 16 [i 17 iulie 2021, \n format fizic, unde au fost prezente cele
mai bune echipe de robotic` din Statele Unite ale Americii. „Da,
la acest concurs am dat lovitura vie]ii. A fost fantastic s`-i batem
pe americani la ei acas`. Deja am [i primit oferte din partea lor.
Acolo e o lume aparte, unic` [i tehnologia e dezvoltat` la cel mai
\nalt nivel. Acum mi-a[ dori s` ajung la un concurs similar, derulat
\n Australia, [i unde vin cei mai buni pe Robotic` din emisfera
sudic` [i din Asia. Eu vreau s` plec afar`, dar, dup`, s` m` \ntorc
\n ]ar` pentru a construi o Românie mai bun`, s` dezvolt [i s`
creez aici. Sper ca autorit`]ile s` ne ofere mai mult sprijin, s`
investeasc` \n noi [i proiectele noastre. Dac` ar face asta, atunci
totul ar contribui la dezvoltarea ]`rii”, arat` Mihai Melnic.

Proiectul „Maria Robot” a fost
finan]at din propria aloca]ie

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

Spectaculos este c` proiectul „Maria Robot” a fost finan]at
din propria aloca]ie a lui Mihai Melnic [i a colegului s`u. „Da,
strângeam bani din aloca]ii ca s` finan]`m robotul Maria. A[a a
fost, nu ne-a ajutat nimeni. Eu vreau s` m` dezvolt independent,
s` fiu pe picioarele mele, s` fiu antreprenor de succes. Vreau s`
construiesc ceva foarte mare, \mi place s` visez frumos [i s`
muncesc pentru a-mi atinge ]elurile. Repet, vreau s` fac ceva
tare, de r`sunet \n toat` lumea [i s` se aud` de România. Mereu
sunt plecat, am foarte pu]in timp liber, dar \mi place ceea ce
fac”, a conchis Mihai Melnic. De ar`tat c`, din 1989, este pentru
prima oar` când o echip` din afara SUA reu[e[te s` c`[tige locul
1 pe p`mânt american la concursul de la Chicago, unde a fost
[i liceanul ie[ean.
Mihai Melnic a fost organizatorul celui mai important eveniment
na]ional pentru robo]i care a avut loc la Ia[i, între 14 [i 17 iunie
2021, [i unde au participat speakeri de la NASA [i de la celebre
companii high-tech. Acesta este unul dintre adolescen]ii români
de excep]ie care a fost acceptat s` studieze la o universitate din
Olanda. Mihai construie[te robo]i din clasa a doua, iar pe m`sur`
ce timpul a trecut, pasiunea lui a crescut. A descoperit al]i tineri
pasiona]i de tehnologie [i, lucrând la robotul lor, au descoperit
\mpreun` lumea inteligen]ei artificiale, a \nv`]at marketing [i sales
[i cum s` colaborezi \n echip`. Mihai este un exemplu de
antreprenor - curios, inovator, gata s` \[i urmeze cu mult curaj
visurile.
Valentin HU}ANU
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Cum a reu[it o tân\r\ din Ia[i s\ fac\
bani din agricultur\, cu legume f\r\
chimicale, cultivate dup\ sfaturi din
b\trâni. ıFeed-back-ul pozitiv ne-a
determinat ca, `n urm\torul an, s\
repet\m experien]a!‰
O tân`r` din Ia[i a c`utat la
b`trânii din sate re]eta celor
mai s`n`toase legume. Nu s-a
a[teptat s` aib` un asemenea
succes \n rândul clien]ilor.
„Plantele sunt crescute [i
îngrijite dup` tehnici
tradi]ionale [i sfaturi din
b`trâni”, spune Gabriela
Ciobot`ra[u. Aceasta este o
tân`r` din Ia[i care s-a apucat
de agricultur` din dorin]a de a
mânca legume f`r` chimicale.
|n ultimii doi ani, aceast`
dorin]`, de a mânca s`n`tos,
s-a transformat \ntr-o mic`
afacere. Ie[eanca afirm` c` cei
care comand` s`pt`mânal
produsele „spun c` p`streaz`
în memorie gustul [i mirosul
legumelor de alt`dat`”
Gabriela Ciobot`ra[u este o tân`r` din Ia[i,
care, \n urm` cu doi ani, a \nceput s` cultive
legume f`r` chimicale. Pe terenul de aproximativ
dou` hectare din comuna Ro[cani, jude]ul Ia[i,
tân`ra s-a apucat, al`turi de familia ei, s` \nfiin]eze
un mic solar \n care s` cultive legume s`n`toase.
„Totul a început din dorin]a noastr`, a familiei,
de a [ti ce mânc`m sau, mai bine zis, de a alege
s` consum`m mai s`n`tos decât o f`ceam pân`
atunci. Iar, pentru a transpune aceast` dorin]` \n
realitate, ne-am gândit s` valorific`m poten]ialul
unui teren pe care \l avem la Ro[cani. Ini]ial, am
cultivat ro[ii [i alte legume, strict pentru familie,
prin metode tradi]ionale, iar rezultatul a fost mai
mult decât încurajator. Legumele noastre erau nu
doar naturale [i s`n`toase, ci [i cu adev`rat
gustoase. Surplusul a fost \mp`r]it prietenilor [i
cuno[tin]elor, iar feedback-ul lor pozitiv ne-a
determinat ca, \n urm`torul an, s` repet`m [i
chiar s` facem [i ceva nou sau diferit. A[a au
ap`rut diversificarea culturilor de legume [i
verde]uri, ideea de a ne crea propriile r`saduri,
ridicarea unui nou solar pe lâng` cel pe care \l
aveam deja”, sus]ine Gabriela Ciobot`ra[u.

Tân`ra din Ia[i a \nceput
timid afacerea cu legume,
dar se bucur` de
un succes nea[teptat
Investi]ia ini]ial` \n mica afacere cu legume
a fost de câteva mii de lei, din fonduri proprii,
terenul fiind deja al familiei. Pe parcurs, to]i banii
câ[tiga]i au fost reinvesti]i. „Deoarece familia a
fost ini]ial principala consumatoare a legumelor,
nu s-a pus problema acces`rii fondurilor europene.

Fondurile proprii sunt cele care au sus]inut, pân`
acum, produc]ia noastr` de legume”, sus]ine tân`ra
antreprenoare, care poveste[te c`, pe parcursul
celor doi ani, de când a devenit legumicultoare,
a avut parte de provoc`ri.
„Legumicultura era un domeniu atât de nou
pentru noi [i atât de departe de specializ`rile
absolvite. Atunci nu ne gândeam s` dezvolt`m o
afacere din aceasta. Nu ne gândeam la costuri,
pia]a de desfacere, marketing [i strategii. Ne
doream doar s` mânc`m legume s`n`toase [i,
ca ni[te copii mari, ne bucuram de fiecare
transformare [i cre[tere pe care le observam la
plante, eram \ncânta]i de fiecare moment [i etap`
din dezvoltarea lor. La finalul primei recolte, am
fost atât de entuziasma]i \ncât s` ne dorim s`
ne extindem produc]ia. |ns`, \n urm`torul an, neam confruntat cu câteva dificult`]i care ne-au
trezit la realitate”, sus]ine ie[eanca.

respectând ritmul [i timpul firesc de dezvoltare
[i coacere, specific fiec`rui soi în parte. Datorit`
acestui aspect, disponibilitatea legumelor noastre
difer` de la o s`pt`mân` la alta. Suntem o echip`,
nu mare, dar nici chiar mic`. Suntem 5 persoane
care ne complet`m în activit`]i, iar programul îl
adapt`m mereu, \n func]ie de teren, vreme [i
client. De exemplu, \n zilele de var`, acest program
începe la ora 5:00 diminea]a. Legumicultura
\nseamn` mult` munc`, trud` [i r`bdare, multe
cuno[tin]e de specialitate [i un pic de noroc”,
mai spune Gabriela Ciobot`ra[u. Un alt tân`r din
Ia[i care a preluat afacerea cu legume de la
p`rin]ii s`i este Marius Postolache.

„Ne spun c` p`streaz` în
memorie gustul [i mirosul
legumelor de alt`dat`”

Gabriela mai sus]ine c`, \n acest an, pia]a
de desfacere s-a diversificat, iar clien]ii caut`
legumele care le amintesc de gustul copil`riei.
„Produsele noastre se reg`sesc atât \n magazinele
agroalimentare [i restaurante, cât [i \n magazinele
[i comunit`]ile online de profil. Clien]ii no[tri din
pia]a online sunt, în principal, persoane care, ca
Pentru ca legumele s` fie cât mai apropiate [i noi, doresc s` consume legume naturale [i
ca gust, calitate [i aspect de cele cultivate de proaspete. Mul]i dintre ei ne \mp`rt`[esc c`
bunici, Gabriela a c`utat re]eta legumelor s`n`toase p`streaz` în memorie gustul [i mirosul legumelor
de alt`dat`, al salatei de ro[ii [i al ciorbelor din
la b`trânii din satele din Ro[cani.
„Culturile provin din r`saduri proprii, transferate copil`rie [i c` \[i doresc s` reg`seasc` acele
apoi în solar sau pe teren deschis, curat [i verificat arome. |mi vine în minte, în acest moment, un
anual. Plantele sunt crescute [i îngrijite dup` exemplu recent: o persoan` din zona Dancu netehnici tradi]ionale [i sfaturi din b`trâni, îns` a contactat prin pagina de Facebook, precizând
observarea lor atent` [i permanent` este una c` dore[te legume, citez: «Numai dac` nu sunt
dintre regulile echipei noastre. Legumele sunt stropite din cale-afar`. Anul acesta nu am mâncat
ob]inute f`r` cre[tere for]at` [i interven]ii chimice, o ro[ie care s` miroas` [i s` aib` gust a ro[ie,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Gabriela Ciobot`ra[u:
„Plantele sunt crescute [i
îngrijite dup` tehnici
tradi]ionale [i sfaturi
din b`trâni”

nu am mâncat un castravete care s` miroas` [i
s` aib` gust a castravete!» Acesta este un exemplu
recent [i nu e singular, cei mai mul]i clien]i vor
ca masa lor s` fie gustoas`, natural` [i s`n`toas`
[i, mai ales, cu aromele de alt`dat`”, mai spune
Gabriela Ciobot`ra[u.

Ie[eanca afirm` c` nu a
renun]at la jobul s`u, dar nu
exclude aceast` variant`
Femeia mai spune c` deja a f`cut list` cu
clien]ii care vor s` preg`teasc` toat` c`mara cu
legume pentru iarn`. „Comenzile sunt în func]ie
de ce-[i propun clien]ii no[tri: au nevoie s`-[i
asigure meniul pentru weekend / urm`toarea
s`pt`mân`, \[i preg`tesc c`mara pentru iarn`, vor
o programare din timp pentru achizi]ia tomatelor
necesare preg`tirii sucului de ro[ii. Am observat
c`, dac` \n cazul clien]ilor persoane juridice,
pre]ul este un factor important, \n cazul clientului
persoan` fizic` primeaz` calitatea. Mai mult decât
atât, din rândul acestor persoane cre[te un puternic
curent de \ncredere [i sus]inere pentru produc`torii
locali de m`rfuri naturale”, explic` Gabriela
Ciobot`ra[u, care sus]ine c` nu a renun]at la
locul de munc`, \ns` nu exclude ca, \n viitor, s`
se ocupe exclusiv de legumicultur`.
„Nu am renun]at înc` la practicarea specialit`]ii
profesiei mele, mult diferit` de legumicultur`, dar
care are, totu[i, un punct comun. Ambele implic`
aten]ie, în]elegere [i r`bdare. De[i fac ambele
activit`]i cu mult` pl`cere, constat c` legumicultura
îmi solicit` tot mai mult timp”, mai spune Gabriela
Ciobot`ra[u. Mic produc`tor de legume este [i
Eduard Br`descu, un barman din Ia[i.
Raluca COSTIN
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Ea este supravie]uitoarea
accidentului rutier din Bac\u!
E student\ `n Ia[i, iar, acum, to]i
colegii se roag\ s\ scape cu zile.
Au lansat [i o campanie de ajutor
Apel umanitar pentru singura
supravie]uitoare din accidentul
rutier petrecut recent \n
Bac`u! Loredana Pal are 23 de
ani [i a sc`pat cu via]` din
tragicul accident \n care [i-au
pierdut via]a trei prieteni de-ai
acesteia. Loredana a
supravie]uit accidentului, dar
se afl` \n stare grav` [i are
nevoie urgent` de sânge.
{oferul ma[inii \n care se aflau
cei patru a pierdut controlul
volanului [i s-a izbit violent
\ntr-un copac
Loredana Pal a fost singura supravie]uitoare
a unui tragic accident rutier, \n urma c`ruia trei
persoane au decedat. Aceasta se afl` internat` \n
stare grav` \n sec]ia ATI a Spitalului Municipal
Bac`u. Tân`ra \n vârst` 22 de ani era \n ma[in`
al`turi de trei prieteni, moment \n care [oferul
autoturismului a pierdut controlul volanului [i a
intrat frontal \ntr-un copac. |n urma impactului,
cei trei b`ie]i, cu vârste cuprinse \ntre 27 [i 36
de ani, au murit pe loc, iar Loredana este singura
care a sc`pat cu via]`, \ns` are nevoie de ajutor.
Loredana este student` la Universitatea de {tiin]ele
Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad”, din Ia[i. Colegii
[i prietenii tinerei fac apeluri disperate pentru a
o salva. Aceasta are nevoie urgent` de sânge.
„Cei care doresc s` o ajute pe Loredana sunt

ruga]i s` doneze la orice centru de transfuzii,
unde s` precizeze neap`rat numele ei: Pal Loredana
Andreea. Are mare nevoie de sânge acum [i pe
viitor. |n urma multiplelor accidente rutiere grave
care s-au petrecut \n ultima perioad` \n jude]ul
Bac`u, rezervele de sânge s-au terminat. Loredana
are mare nevoie de sânge, deoarece este internat`
\n Sec]ia ATI. Nu conteaz` grupa de sânge. Se
poate dona la Bac`u, Ia[i sau Roman, specificând
numele ei. Are nevoie pentru a se face bine”, au
scris colegii Loredanei pe grupul de Facebook
al universit`]ii ie[ene.

Accidentul rutier s-a petrecut
pe fondul oboselii la volan
Amintim c` accidentul \n care trei persoane
[i-au pierdut via]a a avut loc miercuri, 28 iulie
2021, \n jurul orei 6:30, \n afara localit`]ii Dumbrava,
din jude]ul Bac`u. Conduc`torul autoturismului,
\n vârst` de 27 de ani, \n timp ce se deplasa pe
direc]ia Bac`u, c`tre Roman, \n afara localit`]ii
Dumbrava, posibil pe fondul oboselii, a p`truns
pe contrasens, a p`r`sit partea carosabil` [i a
intrat \n coliziune cu un copac. |n urma impactului
puternic, [oferul [i al]i doi pasageri au decedat.
Martorii au anun]at accidentul printr-un apel
la 112, iar, la fa]a locului, s-a deplasat un echipaj
de Poli]ie, pompierii, cu o autospecial` de
descarcerare, [i mai multe echipaje medicale.
Poli]i[tii continu` cercet`rile \n cadrul unui dosar
penal \ntocmit sub aspectul comiterii infrac]iunilor
de v`t`mare din culp` [i ucidere din culp`.
Sectorul de drum pe care s-a produs accidentul
rutier este cu o vizibilitate foarte bun`.

Opt persoane [i-au pierdut
via]a \ntr-un singur accident
O alt` tragedie a avut loc recent pe o [osea
din jude]ul Bac`u. Duminic`, 25 iulie 2021, [apte
persoane [i-au pierdut via]a pe loc, \n urma unui
accident rutier grav, produs \ntre un autoturism
[i un microbuz. |ntreaga ]ar` a fost [ocat` dup`
ce imaginile carnagiului au ap`rut \n spa]iul public.
Dou` familii au fost distruse \n doar câteva minute.
Doi p`rin]i, \mpreun` cu cei trei copii ai lor, se
\ntorceau din str`in`tate [i mai aveau câ]iva
kilometri pân` ajungeau acas`, la Suceava. Pentru
doi dintre copii [i mama acestora, drumul s-a
terminat \n localitatea R`c`ciuni, din jude]ul Bac`u,
când ma[ina \n care se aflau a intrat pe contrasens,

lovindu-se frontal cu un microbuz \n care se aflau
alte 15 persoane.
|n urma impactului, mama \n vârst` de 34 de
ani [i cei doi b`ie]i, de 3 luni [i 8 ani, au decedat.
Cea de-a doua familie distrus` \n urma accidentului
este din Bac`u. O mam`, o fiic`, o bunic` [i o
prieten` de-a celor trei au murit pe loc \n urma
impactului. {oferul microbuzului era tat`l, so]ul
[i fiul femeilor care [i-au pierdut vie]ile. Acesta
[i fiul s`u, de 19 ani, au supravie]uit, \ns` b`iatul
se afl` internat la un spital din Bucure[ti, \n stare
grav`. Duminic`, 25 iulie 2021, când s-a produs
accidentul \n jude]ul Bac`u, s-a activat planul ro[u.
La fa]a locului s-au deplasat mai multe ambulan]e
SMURD, dar [i elicopterul SMURD de la Ia[i.
Andreea PåDURESCU

Tragedie, \n Ia[i! Un tân`r de 25 de ani, g`sit spânzurat \n cea
mai c`utat` zon` imobiliar` din ora[! Dup` o ceart` \n familie,
ie[eanul [i-a pus cap`t zilelor lâng` o vil` din S`r`rie
Locuitorii din zona S`r`rie au avut
parte de [ocul vie]ii ieri-diminea]`.
Când au plecat la munc`, oamenii
au dat nas \n nas cu un b`rbat
spânzurat de un pode] metalic al
unui imobil din acea zon`. Dup`
primele momente de uluire, team`
[i chiar groaz`, un b`rbat a pus
mâna pe telefon [i a sunat la 112.
Apelul a fost f`cut \n jurul orei
8:00, \ns` medicii sosi]i la fa]a
locului nu au putut face altceva
decât s` declare decesul tân`rului
Andrei L`cust`
Tragedie, \n Ia[i! Scene [ocante, pentru
locuitorii din zona S`r`rie! Ieri-diminea]`, ie[enii
care voiau s` plece la munc` au dat nas \n nas
cu trupul ne\nsufle]it al unui tân`r \n vârst` de
25 de ani. Astfel, oamenii au observat \n jurul
orei 8:00 c` un tân`r s-a spânzurat cu o frânghie
de un pode] aflat lâng` un imobil cu dou` etaje,

care este p`r`sit. Dup` primele momente de
spaim`, generate de imaginea respectiv`, un b`rbat
a pus mâna pe telefon [i a sunat la 112, pentru
a anun]a nenorocirea.
Dup` doar câteva minute, la fa]a locului a
ajuns un echipaj medical.

Din p`cate, tân`rul ie[ean nu a
putut fi salvat de medici

de ani a fost preluat de lâng` vila aflat` \n
apropierea pârtiei de schi [i transportat la Institutul
de Medicin` Legal` (IML) Ia[i, \n vederea efectu`rii
necropsiei. A[adar, medicii legi[ti ie[eni ar urma
s` stabileasc` \n mod cert care au fost cauzele
mor]ii tân`rului din cartierul P`cure].

Andrei L`cust` [i-ar fi pus
cap`t zilelor dup`

o ceart` \n familie
Medicii de pe ambulan]` au \ncercat s` \i
salveze via]a tân`rului, dar nu au reu[it. |ntr-un
Surse judiciare afirm` c`, la momentul efectu`rii
final, ace[tia au fost nevoi]i s` declare decesul sesiz`rii prin intermediul num`rului pentru apeluri
lui Andrei L`cust`, un tân`r \n vârst` de 25 de de urgen]` 112, tân`rul Andrei L`cust` era decedat
ani. La scurt timp, la fa]a locului au sosit un de aproximativ patru ore. Astfel, ie[eanul de 25
echipaj de Jandarmerie [i un echipaj de Poli]ie. de ani ar fi recurs la acest gest tragic \n jurul
De asemenea, dup` declararea decesului victimei, orei 4:00, \n noaptea de joi, spre vineri. Acelea[i
la imobilul p`r`sit de pe strada S`r`rie, nr. 17, surse judiciare afirm` c` tân`rul ar fi decis s`au sosit [i criminali[tii.
[i pun` cap`t zilelor dup` o ceart` \n familie.
Ace[tia au preluat probe de la locul tragediei, Mai exact, tân`rul s-a certat cu mama [i cu tat`l
dup` care trupul ne\nsufle]it al ie[eanului de 25 s`u [i chiar le-a spus acestora \nainte de a pleca
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

din cas` c` are de gând s` se sinucid`. Dup`
disput`, tân`rul ar fi plecat de acas` cu un
autoturism marca Volkswagen.
De altfel, anchetatorii sosi]i la fa]a locului au
constatat c` rudele ie[eanului \ncercau s` \l
contacteze telefonic pe acesta.
Au fost mai multe apeluri pe care Andrei
L`cust` le-a primit pe telefonul mobil pe care \l
avea asupra lui.
|n cursul zilei de ieri, reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean Ia[i au precizat c`, \n cauz`,
a fost \ntocmit un dosar de cercetare penal` sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de ucidere din culp`
(moarte suspect` - n.r.). Din p`cate, astfel de
situa]ii sunt tot mai des \ntâlnite \n jude]ul Ia[i.
De altfel, la \nceputul lunii mai, cotidianul „BZI”
a prezentat cazul unui tân`r ie[ean, de 30 de
ani, care s-a spânzurat de un stâlp de înalt`
tensiune la 20 de metri în`l]ime, în zona industrial`,
dup` ce ar fi fost amenin]at de c`m`tari.
Sorin PAVELESCU
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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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Bursa bârfelor

Cu ochii mari, pe multe milioane de euro.
Combina]ia eronat` a explodat
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a din aceast` zi cu o
treab` din lumea hadministrativ` de pe la noi. Treaba ]ine de
o licita]iune baban`, cu multe meleoane de epuroi, unde nu
a ie[it combina]ia aia care ar fi trebuit. E vorba despre al
treilea lot din axa aia care duce pe [oseaua spre Suciava,
combina]ie care trebuia s` ajung` la Jonic` Echimoav`. Numai
c` s-au sup`rat `ia care fac primele dou` loturi [i care au
contribuit [i ei la bun`starea unuia sau altuia, ca s` pun`
mânu]a pe contract. Acuma, b`je]ii au s`rit cu lovelele \n toate
p`r]ile, de `ia care ar fi trebuit s` decid` ce [i cum nu mai
[tiau ce s` fac`. Au reu[it numai s` se fac` de baft` [i s` o
dea de gard, de s-au activat mai mul]i [i cic` unii vor s` fac`
verific`ri mai am`nun]ite, c` e prea de tot ce se \ntâmpl`
acolo!

Nemul]umiri multe despre bremar!
Omule]ii se cam iau de el
Babetele bârfitoare continu` rubricu]a din ziua aiasta cu o
alt` chestiune de prin zona central`, chestiune care, de data
aiasta, ]ine de alt` parte hadministrativ`. Babelete ]in s` v`
povesteasc` o trebu[oar` despre un bremare de pe la noi,
taman de Mariusic` Bintilie, `la de la Ha[kani. Ei, cic` `sta
e un alt endivid numai cu gura mare [i cu realiz`ri pu]ine.
Bintilie nu ezit` s` se laude pe enternet ce face, ce drege, c`
a g`sit aia, c` a g`sit ailalt` [i cum rezolv` el toate cele.
Numai c` lumea s-a prins c` numai gura e de el [i a ajuns
s`-l ia la rost [i s`-i cear` explica]ii. Acuma, Bintilie are scuza
c` e de-abia de câteva luni la brem`rie, numai c`, \n tot timpul
ista, nu prea a mi[cat. Unde mai pui c` vrea s` fac` pârtie
la ni[te gigei pe care-i cunoa[te [i care au [i ei nevoie de un
ban gr`mad`!

Cel mai disperat afacerist din târg.
Nu-l mai vrea nimeni la nicio sindrofie
La final de rubricu]`, babetele v` mai povestesc una scurt`
despre un afacerist ratat de la noi din târg, care a ajuns r`u
de tot [i nu mai [tie ce s` fac` s` fie b`gat \n seam`. De
data asta e vorba de Baul Putnariu, [`fu]ul de la Odaia de
Comer]uri, `la de e falimentat cu firmele sale, dar care \nc`
vrea s` arate c` e scul` mare. Putnariu mai e chemat din
iner]ie de unul, altul pe la ni[te prezent`ri, ca s` nu zic`
lumea c` se ignor` comer]urile de la noi. Numai c` toat`
lumea [tie ce hram poart` [i nu \l mai las` s` se desf`[oare.
A[a se face c` Baul caut` s`-[i fac` reclam` disperat, s` se
cear` la tembeliziuni etc., etc., de disperare c` nu-l mai bag`
nimeni \n seam`.
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Plan grandios `n jurul
Catedralei Mitropolitane
din Ia[i. O parcare
subteran\ cu o pia]\
uria[\ pentru pelerini va
ap\rea `n centrul ora[ului
Mitropolia Moldovei [i Bucovinei va derula
un amplu proiect de modernizare a zonei
din jurul Catedralei Mitropolitane din Ia[i.
Prim`ria Ia[i a emis planul urbanistic
zonal pentru modernizarea zonei din jurul
l`ca[ului de cult. |n plan apar o parcare
subteran`, o pia]` dedicat` pelerinilor,
dar [i extinderea Facult`]ii de Teologie
din centrul Ia[ului
Proiect major, \n zona central` a municipiului Ia[i. Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei a primit aviz pozitiv pentru un proiect
uria[, ce cuprinde modernizarea zonei din jurul Catedralei din
centrul ora[ului. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) cuprinde refacerea
\mprejmuirii zonei, o pia]` vestic` de pelerinaj, precum [i extinderea
Facult`]ii de Teologie Ortodox` „Dumitru St`niloae”, dar [i o
nou` parcare subteran`. Suprafa]a terenului reglementat prin planul
urbanistic este de 45.750 de metri p`tra]i.
Tot proiectul se va derula \n zonele G.M. Cantacuzino, strada
Clo[ca, Petru Movil` [i Colonel Langa. Mitropolia are \n plan [i
alte investi]ii \n cadrul Ansamblului din zona central` a ora[ului.

PUZ important pentru Mitropolia
Moldovei [i Bucovinei
Planul arat` c`, \n zona \ncadrat` \ntre strada Arh. G.M.
Cantacuzino [i strada Petru Movil`, regimul de \n`l]ime poate
varia, maximul fiind de 23 de metri. Spa]iile verzi ar urma s`
ating` 30,64 la sut` din proiect. Documenta]ia a fost demarat`
\nc` din 2017, proiectul fiind aprobat recent de autoritatea local`.

„Lucrarea urm`re[te realizarea unei compozi]ii coerente din
punct de vedere urbanistic [i configurarea unei estetici a ansamblului
compozi]ional în zona studiat`. Inten]ia beneficiarului este de a
realiza un plan urbanistic pentru zona construit` protejat`, care
s` stabileasc` regulamente [i indicatori urbanistici ce vor permite
amenajarea incintei [i zona aferent` Ansamblului Mitropolitan, cu
utilit`]ile necesare func]ion`rii armonioase a obiectivului. Prin
planul urbanistic zonal (PUZ) se urm`re[te optimizarea utiliz`rii
resurselor de teren, corelat` cu stabilirea de reglement`ri specifice
func]iunilor din cadrul zonei studiate”, se arat` \n documenta]ie.

Zeci de locuri de parcare
pe dou` niveluri subterane
Proiectul a fost \mp`r]it \n dou` unit`]i teritoriale de referin]`
(UTR). UTR 1 cuprinde zona din curtea Catedralei, iar UTR 2
este legat` de zona G.M. Cantacuzino. |n aceast` zon`, \n dreptul
intr`rii dinspre strada respectiv` va ap`rea o parcare subteran`
pe dou` niveluri, ce poate cuprinde 80 de locuri.
„Sta]ionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei,
deci în afara circula]iei publice. Pentru stabilirea num`rului minim
de locuri de parcare / garare se va respecta HCL nr. 425/2007.
Astfel, se propun 80 de locuri de parcare pe dou` niveluri, la
subsol. |n zona UTR 2, pe zona de circula]ie de la fostul Peco
- actuala parcare -, care este afectat` de construc]iile propuse, se
vor devia re]ele în zona str`zii Arhitect G.M. Cantacuzino. Pentru
construc]iile noi prev`zute, unde avem [i subsoluri cu parc`ri, se
vor acoperi cerin]ele de ap` de consum menajer, precum [i de
stingere. În zona UTR 2 se vor realiza rezerve de ap` pentru
hidran]i [i, separat, pentru sprinklere. Se asigur` spa]ii pentru
camerele tehnice \n care se monteaz` grupurile de pompare [i
grupul electrogen”, se mai arat` \n documenta]ie.

Noi construc]ii lâng` Catedrala
Mitropolitan` din Ia[i

Pe terenul din vecin`tatea Mitropoliei, la intersec]ia cu strada
Colonel Langa, vor ap`rea [i alte construc]ii, printre care unele
cl`diri de birouri, dar [i noua pia]` urban`. Proiectul include [i
reabilitarea cl`dirii Facult`]ii de Teologie Ortodox` „Dumitru
St`niloae” din Ia[i.
Facultatea de Teologie Ortodox` func]ioneaz` în fostul Palat
al lui Mihai Sturdza, începând din anul universitar 1993-1994. Iar
Mitropolia a prins cl`direa \n proiect, fondurile urmând a fi alocate
prin Compania Na]ional` de Investi]ii.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Cerere de ofertA:
graficbetatrust@gmail.com

