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Maria Georgiana, „regina” de pe
TikTok, și-a cumpărat vilă de 100.000
de euro din banii strânși în câteva luni
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Cele mai
liniștite cartiere din
Iași! Zonele în care
locuitorii nu sunt
deranjați de nici
măcar o mașină
ACTUALITATE 8

Coșmar
pentru pasagerii
cursei Wizz Air pe
ruta Bologna - Iași!
Sute de persoane
rămase fără bunuri
EVENIMENT
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În municipiul Iași sunt mai multe zone trecute
pe harta de zgomot a orașului ca fiind printre
cele mai liniștite. Ieșenii care locuiesc la
marginea orașului par a fi cei mai fericiți,
conform hărții de zgomot. În plus, în mai...

actualitate 9

Trei tineri s-au întors din țările
europene și au investit 100.000 de euro
într-o asociație care le-a schimbat viața
Trei tineri din Iași care au
muncit în străinătate s-au
întors acasă pentru a deschide
afaceri cu produse naturale, în
agricultură. Pentru că și-au dat
seama că unitatea înseamnă
forță, s-au asociat și au
înființat "Cooperativa Natural"...
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Surpriză neplăcută pentru pasagerii cursei
Wizz Air de pe ruta Bologna - Iași. Circa 170
de persoane s-au trezit fără bagajele de cală
la aterizarea pe Aeroportul Internațional Iași...
eVENIMENT 2
Un ieșean a crezut că
scapă de dosar penal cu 200 de
lei. A încercat să-l ademenească
pe un polițist, dar s-a ales cu o
acuzație de dare de mită

15

Premieră la o maternitate din Iași!
O mamă și-a pus viața în pericol după
șase operații de cezariană
Caz unic la Spitalul de Obstetrică și
Ginecologie „Elena Doamna", din
Iași! O tânără din județul Neamț șia pus viața în pericol după ce a ales
să nască de șase ori prin
cezariană. Medicii au avertizat-o că
o nouă operație poate fi riscantă,
însă aceasta nu i-a ascultat. Mama
a născut un băiat sănătos, de...
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Controale ample,
`n traficul din Ia[i!
Poli]i[tii au re]inut mai
multe permise de
conducere [i au
`mp\r]it zeci de amenzi
Poli]i[tii din cadrul Biroului Rutier Ia[i au ac]ionat zilele
trecute pentru prevenirea accidentelor rutiere, în special a
celor produse pe fondul neacord`rii priorit`]ii vehiculelor.
Scopul ac]iunilor a fost acela de a cre[te gradul de siguran]`
rutier` pe drumurile publice [i de a ajuta participan]ii la trafic
s` con[tientizeze importan]a respect`rii legisla]iei [i riscurile
la care se expun când nu respect` prevederile legale.
În urma neregulilor constatate, au fost date 87 de amenzi,
în valoare total` de 26.825 de lei, dintre care 12 pentru
neacordare prioritate de trecere vehiculelor care au acest drept
[i 75 pentru alte abateri. De asemenea, au fost re]inute 20 de
permise de conducere [i au fost retrase patru certificate de
înmatriculare. De exemplu, un b`rbat de 36 de ani a fost
amendat, fiindu-i re]inut permisul de conducere, deoarece a
condus o autoutilitar` pe raza municipiului Ia[i [i nu a respectat
semnifica]ia indicatorului „Cedeaz` trecerea”, neacordând
prioritate de trecere vehiculelor care aveau acest drept.
Foarte mul]i [oferi au fost prin[i pe picior gre[it. Astfel,
agen]ii din cadrul Sec]iei V de Poli]ie Rural` R`duc`neni au
prins un tân`r de 19 ani, care conducea un autoturism, fiind
sub influen]a alcoolului, [i ar fi acro[at un alt vehicul parcat.
În urma test`rii tân`rului cu aparatul alcooltest a rezultat o
valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru
care a fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost prelevate
mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauz` a fost întocmit dosar penal sub aspectul s`vâr[irii
infrac]iunii de conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului
sau a altor substan]e, iar cercet`rile continu`. {i poli]i[tii din
cadrul Serviciului Rutier Ia[i au oprit pentru control, pe [oseaua
Bucium, un autoturism condus de un b`rbat de 31 de ani.
Întrucât emana halen` alcoolic`, b`rbatul a fost testat cu
aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,49 mg/l alcool
pur în aerul expirat.
Acesta a fost condus la o unitate medical`, unde i-au fost
prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii
alcoolemiei. În cauz` a fost întocmit un dosar penal sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea unui vehicul sub influen]a
alcoolului sau a altor substan]e, iar cercet`rile continu`. Zilele
trecute, agen]ii din cadrul Poli]iei ora[ului Podu Iloaiei au oprit
pentru control, pe DJ 282D, un autoturism condus de un
b`rbat de 33 de ani. Întrucât emana halen` alcoolic`, b`rbatul
a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,50
mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o
unitate medical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice de
sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauz` a fost întocmit
un dosar penal sub aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de conducerea
unui vehicul sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e, iar
cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN
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Un ie[ean a crezut c\ scap\
de dosar penal cu 200 de
lei. A `ncercat s\-l
ademeneasc\ pe un poli]ist,
dar s-a ales cu o acuza]ie
de dare de mit\
Un individ din jude]ul Ia[i
va fi obligat s` dea
explica]ii \n instan]`, dup`
ce a fost acuzat c` a
\ncercat s` \i dea [pag`
unui om al legii. Astfel,
procurorii din cadrul
Parchetului de pe lâng`
Tribunalul Ia[i l-au trimis \n
judecat` pe Romevas
C`ld`raru, sub acuza]iile
de conducere f`r` permis
[i dare de mit`.
Anchetatorii ie[eni sus]in
c` b`rbatul a \ncercat s`
scape de un dosar penal cu
o [pag` de 200 de lei
Un ie[ean a crezut c` scap` de dosar
penal cu 200 de lei. Individul a \ncercat
s`-l ademeneasc` pe un om al legii, dar sa ales cu o acuza]ie de dare de mit`. Astfel,
procurorii din cadrul Parchetului de pe
lâng` Tribunalul Ia[i l-au trimis recent \n
judecat` pe Romevas C`ld`raru, sub acuza]iile
de conducere f`r` permis [i dare de mit`.
Acum, urmeaz` ca Tribunalul Ia[i s`
stabileasc` un prim termen al procesului
penal. Ulterior, magistr]ii vor asculta ce au
de spus toate p`r]ile implicate, pentru a
putea lua o decizie \n acest caz.

Ie[eanul Romevas
C`ld`raru, acuzat c` a
[ofat f`r` a avea permis
Oamenii legii au sus]inut c` ie[eanul
Romevas C`ld`raru a intrat \n vizorul lor

la mijlocul lunii trecute. Conform anchetatorilor,
individul a fot prins \n trafic la volanul
unui autoturism, de[i nu are permis de
conducere.
„Pe data de 15 iunie 2021, în jurul orei
18:15, fiind prins de c`tre agen]ii din cadrul
Poli]iei Municipiului Pa[cani - Biroul Rutier
Pa[cani în timp ce conducea autoturismul
marca Fiat Punto, pe drumurile publice din
municipiul Pa[cani, pe o distan]` de
aproximativ 100 de metri, f`r` a avea permis
[i f`r` a avea acte de legitimare [i documente
pentru autoturism, cu excep]ia poli]ei RCA,
care era expirat` din data de 3 iunie 2021”,
a declarat ieri Mihaela Apostol, primprocurorul Parchetului de pe lâng` Tribunalul
Ia[i.

Procurorii ie[eni
spun c` individul a
\ncercat s` dea [pag`
Mai mult, anchetatorii spun c`, \n
momentul \n care a fost prins „\n ofsaid”,
Romevas C`ld`raru a \ncercat s` dea mit`.
„Inculpatul i-a oferit unui agent principal
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de Poli]ie din cadrul Biroului Rutier Pa[cani
suma de 200 de lei, în scopul îndeplinirii
de c`tre acesta din urm` a unui act contrar
atribu]iilor sale de serviciu. În concret,
inculpatul i-a oferit suma de bani lucr`torului
de Poli]ie pentru a-i permite deplasarea [i
pentru a nu dispune m`surile legale împotriva
sa, în sensul de a nu fi amendat pentru
faptul c` nu avea asupra sa documentele
de legitimare [i ale autoturismului, cu
excep]ia politei RCA, care era expirat`, cât
[i pentru a nu constata infrac]iunea de
conducere f`r` permis. Facem precizarea
c` trimiterea în judecat` constituie doar o
etap` procesual` care, în nicio situa]ie, nu
poate înfrânge prezum]ia de nevinov`]ie”,
a \ncheiat prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i.
Acum, urmeaz` ca judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i s` stabileasc` ce se va
\ntâmpla \n continuare cu individul acuzat c`
a [ofat f`r` carnet [i c` a vrut s` dea [pag`.
Din p`cate, astfel de situa]ii au fost tot mai
des \ntâlnite \n jude]ul Ia[i \n ultima perioad`.
Ciprian NEDELCU
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Co[mar pentru pasagerii cursei
Wizz Air pe ruta Bologna - Ia[i!
Filmul unui incident [ocant cu
sute de persoane r\mase f\r\
bunurile din cala aeronavei
Surpriz` nepl`cut` pentru pasagerii
cursei Wizz Air de pe ruta Bologna - Ia[i.
Circa 170 de persoane s-au trezit f`r`
bagajele de cal` la aterizarea pe
Aeroportul Interna]ional Ia[i
Caz demn de „Cascadorii râsului”, pe Aeroportul Interna]ional
Ia[i! |n noaptea de mar]i spre miercuri, 3 spre 4 august 2021,
peste 170 de persoane s-au trezit cu o surpriz` nepl`cut` dup`
ce au ajuns \n terminalul T3. Pasagerii cursei Wizz Air de pe ruta
Bologna (Italia) - Ia[i s-au trezit f`r` bagajele puse la cal`. Aeronava
W63668, care a aterizat pe Aeroportul Interna]ional Ia[i, avea \n
cal` bagajele destinate unei alte curse externe. Practic, oamenii
care au ajuns la Ia[i au r`mas f`r` bagaje, trimise din gre[eal`
tocmai la Chi[in`u, \n Republica Moldova, cu un alt zbor.

Cursa Wizz Air Bologna - Ia[i a
venit f`r` bagajele pasagerilor
Oamenii care s-au \mbarcat pe aeroportul din Bologna (Italia)
cu destina]ia Ia[i s-au trezit cu o surpriz` nepl`cut` tocmai când
au aterizat pe aerogara din municipiu. Bagajele lor de cal` au fost
\nc`rcate \ntr-un alt avion, cu destina]ia Republica Moldova. Cel
mai probabil, bagajele au fost \nc`rcate de operatorii de handling
de la aeroportul din Bologna. Pe aerogara din Italia sunt dou`
companii de handling, respectiv Fast Freight Marconi [i XPH. Prima
companie este [i principala societate ce desf`[oar` activit`]i de
handling \n Bologna. O situa]ie similar` s-a petrecut \n urm` cu
câ]iva ani pe Aeroportul Ia[i, cu o aeronav` a companiei Blue Air.

Bagajele din cursa Bologna - Ia[i
au ajuns la Chi[in`u
Unul dintre pasagerii cursei de la Bologna a ar`tat [i ce sa \ntâmplat pe aeroportul din Ia[i \n momentul \n care avionul
companiei Wizz Air a aterizat, iar oamenii au realizat c` au r`mas
f`r` bagaje. Acestea ar fi fost \nc`rcate \ntr-o aeronav` cu destina]ia
Chi[in`u. „Am venit noaptea tecut` cu o curs` aerian` pe ruta
Bologna (Italia) - Ia[i. Eu nu am avut decât un bagaj de mân`,

nu am avut alte bagaje la cal`. Pot spune c` sunt, cumva, norocos.
La sosirea pe Aeroportul Ia[i, mul]i dintre ceilal]i pasageri st`teau
aduna]i \n locul de preluare a bagajelor [i nu \n]elegeam de ce.
Din ce am aflat ulterior, bagajele lor nu ar fi ajuns la destina]ie,
fiind, probabil, \nc`rcate \ntr-un alt avion, de pe o alt` rut`”, a
spus ieri M.S., un pasager al cursei care a aterizat din Bologna.
Compania aerian` opereaz` mai multe curse de la Ia[i spre
destina]ii din Europa.

Bagajele pasagerilor din cursa
Bologna - Ia[i vor fi recuperate
Reprezentan]ii Aeroportului Ia[i au precizat c` toate bagajele
pasagerilor au fost recuperate. Ace[tia au mai precizat c` vina le-ar
apar]ine muncitorilor companiei de handling de pe aeroportul din
Bologna. „Compania aerian` care a operat cursa Bologna - Ia[i pe
data de 4 august 2021 se va asigura c` to]i pasagerii care au ajuns
pe Aeroportul Ia[i î[i vor putea recupera bagajele în cel mai scurt
timp. Bagajele pasagerilor care urmau s` c`l`toreasc` la Chi[in`u
au ajuns la Ia[i. Cel mai probabil, personalul care s-a ocupat de
manipularea bagajelor le-a inversat”, au transmis cei de la Aeroportul
Ia[i. |n schimb, reprezentan]ii companiei Wizz Air nu au oferit niciun
punct de vedere legat de situa]ia cursei Bologna - Ia[i.
Vlad ROTARU

Propunere de proiect!
Traseu nou pe ruta
Ia[i - Vi[an. Solu]ie
pentru locuitorii din
zona metropolitan\
Ie[enii din zona metropolitan` ar putea avea parte de un
nou traseu de transport. Traseul cuprinde ruta Podu Ro[ - zona
Vi[an, din comuna Bârnova, [i a fost ini]iat` de un secretar de
stat din Ministerul Transporturilor (MT). Adrian Cov`snianu,
secretar de stat \n MT, a ar`tat c` locuitorii din jurul Ia[ului
ar putea beneficia de o astfel de rut` de transport, care ar putea
fi luat` \n calcul ca un traseu alternativ pentru cei din jurul
ora[ului. Propunerea cuprinde realizarea unui traseu circular pe
rela]ia Podu Ro[ - Nicolina / Selgros - Hlincea - Vi[an - Granit
- Podu Ro[ [i Podu Ro[ - Granit - Vi[an - Hlincea - Nicolina Podu Ro[. Adrian Cov`snianu sus]ine c` acest traseu poate
deservi zonele Vi[an [i Hlincea, unde transportul de persoane
ajunge destul de greu. „Pe principiul tramvaielor 1 [i 13, consider
c` a transporta alternativ are avantajul c` autobuzele / minibusurile
vor deservi optim atât zona Vi[an [i Hlincea, dar vor permite
[i accesul [i tranzitul dinspre cele dou` «coloane vertebrale»
ale Ia[ului. Este vorba despre zona sudic`, respectiv [oseaua
Nicolina [i bulevardul Socola / [oseaua Bucium. Se poate testa
acest sistem ini]ial cu un num`r limitat de curse. Dup` câteva
luni, cred c` frecven]a va cre[te”, a spus Adrian Cov`snianu,
secretar de stat \n Ministerul Transporturilor.

Protocol \ntre prim`riile
din zona metropolitan`
Secretarul de stat a ar`tat [i c` prim`riile din jurul Ia[ului
pot stabili un proiect pentru transportul public alternativ \n
astfel de zone. „Prim`ria Ia[i, Prim`ria Bârnova [i cea din
Ciurea pot stabili un protocol [i realiza o politic` de stimulare
a folosirii sistemului de transport public prin premierea /
oferirea de vouchere celor care uziteaz` \n mod frecvent, f`când
dovada unui abonament lunar pe cursa 149 Ia[i - Vi[an”, a mai
spus secretarul de stat. Acest traseu alternativ poate duce la
deservirea zonelor Vi[an [i Hlincea, dar [i la degrevarea [oselei
Nicolina [i a [oselei Bucium, prin transportul public propus.
Recent, acesta a propus [i un traseu pentru trenul metropolitan.
Adrian Cov`snianu a sus]inut [i faptul c` materializarea cursei
Ia[i - Vi[an va duce la descurajarea folosirii ma[inilor personale.
Se poate ajunge [i la reducerea amprentei de carbon [i, implicit,
a emisiilor [i a pulberilor \n suspensie de tip PM 10 [i PM
2.5. Secretarul de stat a eviden]iat, \ns`, [i o serie de probleme.
Continuarea pe BZI.ro
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Pretul de incepere al licitatiei este de: 99.900,00 Lei
EXTRAS PUBLICATIE DE VANZARE NR. 955/2013
DIN 03.08.2021
Noi, Chiriac Catalin Razvan, executor judecatoresc numit
prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1113/C/15.03.2012, in circumscriptia
Judecatoriei IASI, cu sediul in IASI, B-DUL STEFAN CEL MARE SI
SFANT NR. 67, BL. C3, ET. 1, BIROU NR. 5, JUD. IASI, aducem la
cunostinta generala ca, in ziua de 24.08.2021, ora 12:00, va avea
loc la sediul nostru din Iasi - 700064, B-dul Stefan cel Mare si
Sfant, nr. 67, bl. C3, et. 1, ap. 5, incinta Casa Cartii, Judetul Iasi,
vanzarea la licitatie publica a imobilului
teren liber
extravilan, situat in com. Rediu, jud. Iasi, compus din: teren
categoria de folosinta - arabil - in suprafata masurata de 5000
mp, identificat prin tarla 15, parcela 1(546/56/2), inscris in
Cartea Funciara nr. 63503 (provenita din conversia de pe
hartie a CF vechi nr. 1847) a com. Rediu, avand numar cadastral
2106, conform raportului de expertiza intocmit de expertul
imobiliar ing. Expert Tehnic Judiciar Androniu Catalin.
Avand in vedere ca imobilul mai sus mentionat a fost adjudecat
de numitul URDEA FLORIN, cu domiciliul in Iasi, Sos. Pacurari,
nr. 90, bl. 481, sc. D, et. 1, ap. 4, jud. Iasi, la data de 22.06.2021,
la pretul de 99.900 lei, dar cumparatorul nu a depus in termenul
legal diferenta de pret, devenind astfel fals adjudecatar, dispunem
ca

Valoarea totala a imobilului este de 121.000 lei.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi
reale:
SOMATIE DE PLATA INSCRISA DE BEJ CHIRIAC CATALIN IN
FAVOAREA CREDITORULUI PIRAEUS BANK ROMANIA SA, URMARIRE
IMOBILIARA NOTATA DE SCPEJ ZABOLOTNAI SI MURARIU IN
FAVOAREA INVESTCAPITAL LTD
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se
prezinte la termenul de vanzare, locul fixat si ora stabilita,
avand asupra lor acte de identitate, urmand a depune, pana
la termenul vanzarii, o cautiune reprezentand 10% din pretul
de incepere a licitatiei, pe seama si la dispozitia Executorului
Judecatoresc Chiriac Catalin Razvan, avand C.F. 30021269,
in contul de indisponibilizari RO40 BREL 0002 0006 9256 0101,
deschis la LIBRA INTERNET BANK, Sucursala Iasi.
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana
la termenul stabilit pentru vanzarea la licitatie publica.
Executor judecatoresc,
Chiriac Catalin Razvan

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

SOCIAL

Joi, 5 august

4

Imunizarea `mpotriva COVID-19 cu
Moderna se mai poate face `ntr-un
singur centru din Ia[i! Reprezentan]ii
DSP: ıNu este cerere de vaccinare‰
P`rin]ii care doresc s`-[i imunizeze copiii
de peste 12 ani cu serul Moderna o pot
face \ntr-un singur centru din Ia[i. Acest
ser se mai g`se[te doar la {coala
Gimnazial` „B.P. Ha[deu”, de pe strada
Ion Creang`, nr. 27, din Ia[i.
Reprezentan]ii DSP Ia[i sus]in c`, \n
continuare, nu exist` cerere de imunizare
din partea p`rin]ilor
|n jude]ul Ia[i mai exist` un singur centru \n care se
administreaz` vaccinul Moderna \mpotriva COVID-19. La \nceputul
lunii august 2021 s-a dat startul campaniei de imunizare a copiilor
cu vârsta cuprins` \ntre 12 [i 17 ani, cu serul Moderna. To]i
p`rin]ii care doresc s` \[i vaccineze copiii \mpotriva COVID-19
cu acest ser o pot face la centrul f`r` programare de la {coala
Gimnazial` „B.P. Ha[deu”, de pe strada Ion Creang`, nr. 27. Aici
este singurul centru din Ia[i unde se mai administreaz` acest
ser. Reprezentan]ii Direc]iei de S`n`tate Public` (DSP) din Ia[i
au precizat c`, dac` vor fi cereri de imunizare a copiilor cu acest
ser, vor distribui doze unde este nevoie. „Mai avem un singur
centru de imunizare \n Ia[i \n care se administreaz` serul Moderna.
P`rin]ii care doresc s` \[i vaccineze copiii cu acest ser o pot
face aici, la centru, \ns` nu sunt cereri pentru vaccinarea copiilor.
P`rin]ii refuz` \n continuare imunizarea celor mici. Nu sunt cereri
de imunizare nici cu Pfizer, dar nici cu Moderna, pentru imunizarea
copiilor. Dac` vom primi solicit`ri din partea p`rin]ilor sau a
medicilor de familie pentru administrarea serului Moderna la copii,
vom distribui acest ser unde este nevoie. Exist` o rat` foarte
sc`zut` de imunizare \n continuare \n rândul adul]ilor, iar, când
vine vorba despre imunizarea minorilor, e o problem` \nc` de la
\nceput”, a declarat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Ia[i.

Medicii ie[eni sus]in imunizarea copiilor
|n prezent, minorii cu vârste cuprinse \ntre 12 [i 17 ani pot
fi vaccina]i \mpotriva COVID-19 cu serurile Moderna [i Pfizer,
\ns` p`rin]ii sunt reticen]i \n ceea ce prive[te imunizarea celor
mici. Vaccinurile Pfizer [i Moderna sunt administrate într-o doz`
mai mic` copiilor [i pot fi aministrate copiilor de peste 12 ani.
Medicii ie[eni spun c`, odat` cu imunizarea copiilor, ace[tia vor
putea reveni la normal în ceea ce prive[te participarea la activit`]i
colective. „Utilizarea vaccinului la copii reprezint` o perspectiv`
benefic` în ceea ce prive[te mersul normal al colectivit`]ilor din
care fac parte. M` refer aici nu doar la partea didactic`, la [coli,
m` refer [i la tot ceea ce înseamn` socializare la aceast` vârst`.
Vaccinarea copiilor poate diminua riscul infect`rii cu coronavirus
în rândul membrilor familiei”, a declarat prof.dr. Carmen Dorob`],
medic infec]ionist la Spitalul de Boli Infec]ioase Ia[i.

Rata de imunizare \mpotriva
COVID-19 este tot mai sc`zut`
De la debutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19
desf`[urat` la nivelul jude]ului Ia[i [i pân` ieri au fost efectuate
394.636 de vaccin`ri. Din acest num`r total de persoane imunizate,
208.984 au fost vaccinate cu prima doz` [i 185.652 de persoane
s-au prezentat pentru administrarea rapelului. Mar]i, 3 augut 2021,
au fost vaccinate doar 583 de persoane. Cele mai multe dintre
acestea s-au vaccinat cu prima doz` - 427. Medicii ie[eni fac
eforturi disperate pentru a cre[te rata imuniz`rii, iar, \n urm`toarele
zile, în municipiul Ia[i vor fi organizate noi caravane mobile de
vaccinare împotriva COVID-19.
Echipele medicale vor fi prezente pe 5, 6 [i 7 august 2021
în parcarea Iulius Mall. Vaccinarea se face f`r` programare, iar
serul administrat este Johnson & Johnson. Imunizarea se va face
în intervalul orar 10:00 - 18:00.

Centre f`r` programare \n jude]ul Ia[i
|n prezent, \n jude]ul Ia[i exist` [apte centre de vaccinare
\mpotriva COVID-19 f`r` programare. Dou` dintre acestea se afl`
la Gara Ia[i [i la Aeroportul Interna]ional Ia[i. Acolo, serul
administrat este Johnson & Johnson.
La punctele de imunizare f`r` programare de la Centrul
Comercial Era, la Palatul Culturii, la Casa de Cultur` a Studen]ilor
[i la Cinema „Victoria” - Pia]a Unirii [i Spitalul Militar Ia[i,
vaccinul folosit este Pfizer. Programul de func]ionare a celor [apte
centre este zilnic, \n intervalul orar 8:00 - 20:00. |n jude] mai
func]ioneaz` 28 de centre de imunizare cu programare, unde se
administreaz` Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna [i AstraZeneca.
La Universitatea de {tiin]ele Vie]ii „Ion Ionescu de la Brad”, de
pe Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, este singurul punct de vaccinare
din jude]ul Ia[i \n care se mai administreaz` AstraZeneca .
Andreea PåDURESCU
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Un proprietar din Ia[i a f\cut o investi]ie
spectaculoas\, chiar la malul M\rii
Negre! Totul se `ntinde pe 15 hectare,
iar locul este râvnit de to]i milionarii
Un celebru proprietar din Ia[i a finalizat o
investi]ie spectaculoas`, chiar la malul
M`rii Negre! Totul se \ntinde pe 15
hectare, iar locul este râvnit de to]i
milionarii. Aici au avut loc lucr`ri de
reabilitare termic` [i refunc]ionalizare în
vederea moderniz`rii unui imobilul [i a
extinderii capacit`]ii de cazare
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i a finalizat
o investi]ie spectaculoas` \ntr-o celebr` cl`dire-turn aflat` la malul
M`rii Negre [i ridicat` \n timpul Mare[alului Ion Antonescu. Aici
au avut loc lucr`ri de reabilitare termic` [i refunc]ionalizare în
vederea moderniz`rii imobilului [i extinderii capacit`]ii de cazare.
Valoarea investi]iei se ridic` la suma de 432.828,51 lei cu TVA,
termenul de execu]ie a lucr`rilor a fost de 90 de zile. Este vorba
de Sta]iunea Biologic` Marin` „Prof. Dr. Ioan Borcea” din Agigea.
„Lucr`rile au fost finalizate.
Este o investi]ie, la fel ca altele pe care le avem \n derulare
\n patrimoniul nostru, respectiv \n infrastructura dedicat` cercet`rii
[tiin]ifice. O universitate are menirea de a dezvolta [i investi \n
Cercetare [i {tiin]`. A ie[it ceva foarte frumos [i cu o panoram`
superb` spre Marea Neagr`. Noi aici avem o proprietare de 15
hectare. Acum, condi]iile de cazare sunt excelente, la cele mai
\nalte standarde”, a punctat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul
Universit`]ii „Cuza” din Ia[i.

Cl`direa-turn a fost realizat`, la
malul M`rii Negre, la insisten]ele
Mare[alului Ion Antonescu
Reabilitarea cl`dirii-turn din cadrul Sta]iunii de la Agigea a
presupus lucr`ri la instala]iile sanitare [i electrice, dar [i lucr`ri
de arhitectur`, inclusiv repara]ii la fa]adele exterioare [i termoizola]ie.
Cl`direa turn din cadrul Sta]iunii de la Agigea a fost construit`
în perioada Celui de-al Doilea R`zboi Mondial, pentru a veghea
bateria de coast` „Elisabeta”, menit` s` fac` fa]` unor eventuale
atacuri ale trupelor aliate. Aceasta a fost parte integrat` a Divizionului
de Artilerie de Coast` construit la insisten]ele Mare[alului Ion

ANGAJEAZĂ

Antonescu împreun` cu Generalul Alexandru Ioanitu. Fiind un
imobil construit cu rol militar, acesta include [i un sistem
impresionant de galerii subterane.

Sta]iunea Biologic` Marin` a devenit,
în timp, una dintre cele mai active [i
dezvoltate sta]iuni de la Marea Neagr`
[i o [coal` pentru biologia româneasc`
Înfiin]at` în anul 1926 de eminentul zoolog, prof. dr. Ioan
Borcea, Sta]iunea Biologic` Marin` a devenit, în timp, una dintre
cele mai active [i dezvoltate sta]iuni de la Marea Neagr` [i o
[coal` pentru biologia româneasc`. În cadrul sta]iunii s-au desf`[urat
numeroase proiecte de cercetare asupra dezvolt`rii, fiziologiei,
morfologiei [i taxonomiei organismelor marine, contribuind astfel
la cunoa[terea vie]uitoarelor din Marea Neagr`. Împreun` cu
fondatorul s`u, al c`rui nume îl poart`, sta]iunea a pus bazele
oceanografiei în România, fiind recunoscut` la nivel interna]ional
[i încheind colabor`ri cu 137 de institu]ii de cercetare din 47 de
]`ri.
În prezent, Sta]iunea de la Agigea desf`[oar` cu prec`dere
proiecte în domeniul biodiversit`]ii, de]ine prima [i singura sta]ie
cu activitate permanent` pentru studiul migra]iei p`s`rilor de la
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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

Marea Neagr` [i î[i propune repornirea proiectelor de cercetare
marin`.
Valentin HU}ANU

Medicii ie[eni au reu[it
s\-l salveze! B\rbatul
infectat cu hantavirus
s-a `ntors acas\
Ve[ti bune pentru pacientul
infectat cu hantavirus! B`rbatul
a fost externat ieri, 4 august
2021, dup` mai bine de dou`
s`pt`mâni de internare. Pacientul
a mers acas`, \n jude]ul Neam],
[i urmeaz` s` se \ntoarc` la
controlul de rutin`. Acesta a
fost transferat de la UPU Neam]
la Spitalul „Parhon”, din Ia[i,
\n stare foarte grav`. Medicii
ie[eni au reu[it s`-l stabilizeze,
iar, dup` o s`pt`mân` de la
internare \n Sec]ia de Anestezie
[i Terapie Intensiv`, a fost
transferat \n salon. Acum, b`rbatul
\n vârst` de 72 de ani se simte
bine. „Pacientul \n vârst` de
72 de ani infectat cu hantavirus
se simte mult mai bine [i a
fost externat. Acesta a plecat
cu o stare general` bun`, nu
necesit` dializ`, \ns` mai are
nevoie de timp, pentru a se
recupera complet. A trecut peste
ce a fost mai greu, dar trebuie
s` revin` la control, pentru ai monitoriza evolu]ia st`rii de
s`n`tate. Din fericire, pacientul
nu are nevoie de dializ`”, a
declarat dr. Adelina Miron,
medic specialist de urologie \n
cadrul Spitalului Clinic „Dr. C.I.
Parhon”, din Ia[i. Amintim c`
pacientul infectat cu hantavirus
a fost transferat pe 20 iulie
2021 de la UPU Neam] la
Spitalul „Parhon”, din Ia[i.
B`rbatul a ajuns în stare foarte
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grav`, cu o afec]iune respiratorie,
dar [i cu una renal`. Infectarea
cu acest virus provine de la
ni[te roz`toare din p`durea de
lâng` cas`. Familia pacientului
a povestit c` el a fost la t`iat
de lemne [i, probabil, de acolo
a luat virusul. |n aceea[i zi, pe
20 iulie 2021, la Spitalul de
Boli Infec]ioase s-a prezentat
un ie[ean cu malarie. Acesta
din urm` c`l`tore[te frecvent
în Africa, \n interes de serviciu,
[i s-a întors acas` cu aceast`
boal`. Ie[eanul era vaccinat cu
serurile obligatorii pentru ]ara
de destina]ie. El s-a întors \n
România pe 13 iunie 2021, iar
simptomele au ap`rut la dou`
s`pt`mâni de la revenire. Dup`
doar 3 zile de internare, ie[eanul
a fost externat. Infec]ia cu
hantavirus provoac` febr` foarte
mare, hemoragii puternice,
tensiune sc`zut`, dureri lombare
[i abdominale puternice. Medicii
spun c` aceast` afec]iune foarte
rar` este diagnosticat` cu
prec`dere în rândul oamenilor
care locuiesc la munte, în
apropierea p`durilor, dar exist`
astfel de riscuri [i pentru cei
care merg în vacan]` la munte.
Boala se poate instala în urma
consumului de ap` din surse
nesigure, dac` aceasta a fost
contaminat` de roz`toare s`lbatice.
Continuarea pe BZI.ro
Andreea PåDURESCU
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Licita]ie de 1.5 milioane de lei, f\r\ TVA,
pentru transformarea unei cl\diri-simbol din
centrul ora[ului Ia[i. Imobilul va avea o
destina]ie spectaculoas\
Licita]ie de milioane pentru transformarea
unei cl`diri-simbol din centrul ora[ului
Ia[i. Imobilul va avea o destina]ie
spectaculoas`. Concret, cl`direa fostului
Cinematograf „Victoria” va fi reabilitat` în
urma unei licita]ii lansate de Ateneul
Na]ional din Ia[i. Valoarea contractului
este la 1.5 milioane de lei, f`r` TVA. În
urma unei expertize tehnice, s-a stabilit
c` imobilul nu are nevoie de lucr`ri de
consolidare. Firmele interesate s`
participe la licita]ie trebuie s` depun`
oferte cel târziu pe 23 august 2021
O nou` investi]ie \n patrimoniul imobil al ora[ului Ia[i, demarat`
de Ateneul Na]ional. Proiectul vizeaz` refunc]ionalizarea [i repara]ii
capitale la fostul Cinematograf „Victoria” din Pia]a Unirii. Acesta
a primit aviz favorabil de la Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur`
(DJC), respectiv de la Comisia Zonal` a Monumentelor Istorice
(CZMI). Cl`direa va fi reabilitat` în urma unei licita]ii lansate,
iar valoarea contractului este de 1.5 milioane de lei, f`r` TVA.
Companiile interesate s` participe la licita]ie trebuie s` depun`
oferte cel târziu pe 23 august 2021. Totul are drept scop a deservi
o palet` larg` de activit`]i culturale [i performative. Pe de alt`
parte, \n caietul de sarcini se precizeaz` c` nu sunt necesare
lucr`ri de consolidare a imobilului. Este vorba despre refacerea
fa]adelor, o recompartimentare interioar`, echiparea scenei cu
cortin` de protec]ie la foc, realizarea unei rezerve de ap`, refacerea
integral` a instala]iilor (electrice, termice [i sanitare), înlocuirea
tâmpl`riei [i realizarea unui sistem de iluminat arhitectural.
Astfel, Ateneul Na]ional din Ia[i ofer` publicului ie[ean mai
mult decât teatru, cinematografie, muzic`, arte vizuale, activit`]i
muzeale, educa]ie [i recreere. Totul pentru a proteja [i promova
patrimoniul cultural avut în administrare. „În acest sens, la Sala
«Unirii», fostul Cinematograf «Victoria», am întreprins deja pa[i
importan]i în vederea refunc]ionaliz`rii [i red`rii cl`dirii c`tre
SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de
afaceri; * Expertize contabile judiciare [i extrajudiciare; *
Evalu`ri patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; * Auditare
societ`]i, fonduri europene; * Consultan]` economicofinanciar`, drept comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice, resurse umane; *
Management, contabilitate [i informatic` de gestiune.
Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com, tel. 0766.490.019

publicul larg. În decursul anului trecut am reu[it s`: finaliz`m
DALI-ul «Documenta]ia de Avizare a Lucr`rilor de Interven]ii documenta]ie pentru cl`dirile existente, extrem de important` în
realizarea viitoarelor investi]ii» [i s` ob]inem aprobarea Consiliului
Local al Municipiului Ia[i privind indicatorii tehnico-economici
aferen]i proiectului de inven]ii, s` ob]inem avizul de securitate la
incendiu de la Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]` al Jude]ului
Ia[i, precum [i s` ob]inem avizul favorabil din partea Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice, Direc]ia Jude]ean` pentru Cultur`
Ia[i. Lucr`rile sunt estimate la aproximativ 500 de mii de euro,
sum` aprobat` de consilierii locali, c`rora le mul]umesc”, a precizat
Andrei Apreotesei, manager al Ateneului Na]ional din Ia[i.

Consolidarea acoperi[ului, modernizarea
s`lii de spectacole [i racordarea la re]eaua
de energie termic` a municipiului Ia[i
De reamintit c`, din vara anului 2019, au demarat lucr`rile
de reabilitare a Cinematografului „Victoria” din Ia[i. Proiectul a
constat în consolidarea acoperi[ului, modernizarea s`lii de spectacole
[i racordarea la re]eaua de energie termic` a municipiului Ia[i.
Printre interven]iile de modernizare se remarc` amenajarea unei
gr`dini suspendate pe acoperi[ul cl`dirii. În total, suma investit`

ajunge la peste 160.000 de euro. Banii necesari au fost aloca]i
de Prim`rie. Cinematograful „Victoria” va deveni un loc ideal
pentru organizarea de evenimente cultural-educa]ionale. Acoperi[ul
se va transforma într-o gr`din` suspendat`, va fi montat gazon,
vegeta]ie mic` [i medie controlat`.

Cinema „Victoria” Ia[i a fost construit în
anii ‚60 [i de]inea sala cu cel mai mare
num`r de locuri din ora[, adic` 902 scaune
Datorit` pozi]ion`rii sale în centrul Ia[ului, fostul Cinematograf
„Victoria” a devenit unul dintre cele mai cunoscute puncte de
interes, repere sau locuri de întâlnire. Dup` anul 1990 a intrat
într-o stare de degradare în ceea ce prive[te cl`direa, care timp
de peste trei decenii a fost trecut` cu vederea de autorit`]i. În
toat` aceast` perioad` s-au mai proiectat filme, îns` degradarea
[i condi]iile precare [i-au l`sat amprenta. |n acest context,
reabilitarea s`lii de cinema a fost extrem de bine primit` în rândul
publicului ie[ean. Inaugurarea S`lii „Unirii” a avut loc în iarna
anului 2019, servind atât ca cinema, cât [i ca spa]iu pentru
diversele evenimente sau activit`]i culturale.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro

Cea mai scump\ tranzac]ie cu terenuri agricole
din jude]ul Ia[i `n acest an: 5,8 milioane de euro!
Num\rul ofertelor pentru vânzare, `n cre[tere
Interesul tot mai mare pentru terenurile agricole din Ia[i a
fost vizibil \n acest an prin num`rul mare de oferte de vânzare,
postate pe site-ul Direc]iei Agricole Ia[i. |n primul semestru din
acest an au fost depuse cu 10 la sut` mai multe anun]uri, comparativ
cu aceea[i perioad` din 2020. Pân` \n prezent, \n urma post`rii
celor 600 de anun]uri de vânzare a terenurilor agricole, au fost
\ncheiate \n jur de 50 de tranzac]ii pentru 66 de hectare. Pre]urile
cu care se vând terenurile agricole sunt cuprinse \ntre 1.500 [i
6.000 de euro hectarul, iar valoarea lor este \n cre[tere, potrivit
speciali[tilor din domeniu. Cel mai scump teren agricol s-a vândut
\n Ia[i \n acest an cu 116.473 de euro hectarul. Potrivit legisla]iei
privind vânzarea terenurilor agricole, acestea pot fi comercializate
doar prin ofert`, cu anun] publicat pe site-ul Direc]iei pentru
Agricultur` Jude]ean` (DAJ) Ia[i sau al Ministerului Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale (MADR), unde sunt postate [i comunic`rile
de acceptare de ofert`. |n anul 2020 au fost vândute 1.300 de
hectare, fiind depuse 1.815 oferte de vânzare, cu aproximativ 20
la sut` mai multe fa]` de cele din 2019. Din punct de vedere
valoric, cea mai mare tranzac]ie agricol` din Ia[i a fost de 28,5
milioane de lei (5,8 milioane de euro, în total, [i 116.473 de euro
pe hectar). Anun]ul cu privire la tranzac]ie a fost postat pe siteul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR). Aceasta
a avut ca obiect un teren din Ia[i de 50 de hectare (extravilan).
Terenul este format din parcele cu vi]`-de-vie, teren arabil, fânea]`
[i drum. Cump`r`torul, care a acceptat oferta lansat` de o persoan`
fizic` în luna aprilie, este Crossland Agroind SRL, un business de

577.200 de lei în 2020, controlat de familia Cosmin [i Alina Ro[u,
din Râmnicu S`rat, jude]ul Buz`u. Cel mai scump teren agricol
vândut în anul 2020, când a avut loc tranzac]ia anului în agricultur`,
a fost cel din comuna Plugari. Atunci, Ilie Airinei, un om de afaceri
din Ia[i, cu experien]` în domeniu, a cump`rat o suprafa]` de 34
de hectare de teren agricol cu 1,6 milioane de lei, pl`tind astfel
aproximativ 10.000 de euro la hectar. Sute de oferte de vânzare
a terenurilor agricole sunt în comunele Holboca, Aroneanu, Popricani,
Schitu Duca, unde pre]urile pentru un hectar ajung [i la 10.000
de euro. Alte comune unde sunt oferte de vânzare a terenurilor
agricole din Ia[i sunt: Stolniceni-Pr`jescu, Grajduri, Ungheni, }ibana,
Andrie[eni, Comarna, Alexandru Ioan Cuza, }ib`ne[ti, Lespezi,
Mo]ca, Le]cani, Costuleni, unde pre]urile de vânzare sunt cuprinse
între 1.500 [i 7.000 de euro hectarul. De asemenea, în Cotnari,
Dume[ti, Ciohor`ni, Pris`cani, Lespezi, }ig`na[i, Ruginoasa, Ipatele,
Vl`deni, Strunga, Scânteia, proprietarii vând hectarul cu 2.500, pân`
la 4.000 de euro. Pre]urile practicate pentru vânzarea sau achizi]ia
terenurilor variaz` în func]ie de zon`, cele mai scumpe fiind cele
din apropiere de Ia[i. Astfel, dac` terenurile sunt într-o zon` cu
un poten]ial agricol sc`zut, o zon` greu accesibil`, f`r` utilit`]i în
apropiere, pre]urile pot s` scad` pân` la 1.500-2.000 de euro
hectarul. Tranzac]iile cu terenuri agricole au fost blocate timp de
câteva luni, din noiembrie 2020, pân` la jum`tatea lunii februarie
2021, din cauz` c` nu au fost publicate la timp normele metodologice
aferente Legii nr. 175/2020.
Raluca COSTIN
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O nou\ list\ cu locuri de munc\
vacante a fost publicat\ de AJOFM
Ia[i. Patronii din HoReCa au nevoie
disperat\ de angaja]i. Se caut\
buc\tari [i ajutoare de buc\tari,
dar [i cameriste
Ie[enii au la dispozi]ie, \n
perioada 4-11 august 2021, un
num`r de 754 de locuri de
munc` vacante. Potrivit
AJOFM Ia[i, sunt \nregistrate
oferte de munc` mai ales din
partea angajatorilor din
domeniul HoReCa. Ie[enii se
pot angaja ca buc`tari [i
ajutoare de buc`tari, iar
ie[encele - cameriste
Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` (AJOFM) Ia[i a publicat o nou` list`
cu posturile oferite de patronii din Ia[i care fac
angaj`ri \n perioada 4-11 august 2021. Din num`rul
total de 754 de locuri de munc`, 658 sunt destinate
persoanelor cu studii medii, iar restul - celor cu
studii superioare. Cele mai multe posturi sunt
\n domeniul serviciilor, unde este nevoie de 410
angaja]i. Angajatorii din comer] ofer` 65 de locuri
de munc`, iar, \n HoReCa, respectiv hoteluri [i
restaurante, patronii caut` 32 de angaja]i, fiind
disponibil [i \n acest domeniu un num`r mai
mare de posturi. |n domeniul construc]iilor este
nevoie de 178 de muncitori califica]i [i necalifica]i
sau cu studii superioare, iar, \n domeniul industriei,
angajatorii caut` 124 de speciali[ti. Num`rul de
locuri de munc` disponibile \n domeniul confec]iilor
a sc`zut \n aceast` perioad`, fiind c`utate doar
34 de confec]ionere.

A crescut num`rul locurilor
de munc` vacante din
domeniul HoReCa, \n Ia[i
Cele mai multe locuri de munc` disponibile
\n aceast` perioad` sunt cele de ajutor de buc`tar,
buc`tar [i camerist`. De asemenea, se caut`
barmani [i osp`tari. Patronii din HoReCa au
nevoie de personal, \ns` nu mai g`sesc. Ace[tia
se confrunt` cu o situa]ie ap`rut` din cauza
pandemiei de COVID-19, respectiv lipsa for]ei de
munc` din domeniu.
Mul]i dintre cei care au lucrat în restaurantele,
cafenelele [i hotelurile din Ia[i [i au fost nevoi]i
s` fac` o pauz` din cauza situa]iei pandemice
au plecat în str`in`tate ori s-au reprofilat din
punct de vedere profesional. Astfel, patronii au

de câteva luni anun]uri de angajare, \ns` nu vine
nimeni la interviu. |n ultimul an, din cauza
pandemiei, au r`mas f`r` locuri de munc` sute
de angaja]i care munceau \n HoReCa. Ace[tia
au c`utat alte surse de venituri pentru a putea
supravie]ui, de aceea fie au plecat \n str`in`tate,
fie au f`cut cursuri de reconversie profesional`
[i [i-au schimbat meseria.

Ie[enii pot face cursuri
de reconversie profesional`
pentru a se angaja mai u[or
Sute de persoane au început cursurile de
reconversie profesional` organizate de AJOFM
Ia[i, începând cu luna martie 2021. Speciali[tii din
cadrul AJOFM sus]in c` 60 la sut` dintre cursan]ii

ie[eni, care au finalizat cursurile în anii preceden]i,
s-au angajat dup` finalizarea lor. Astfel, Ia[ul este
unul dintre jude]ele \n care un num`r mare de
persoane au reu[it s` se angajeze pe pozi]ii bine
pl`tite, dup` ce au finalizat cursurile de reconversie
profesional`. Unul dintre acestea este cursul de
manichiurist` sau coafez`, \n continuare cerut pe
pia]a muncii din Ia[i.
Multe dintre cursantele care le finalizeaz` sau angajat atât în saloanele din ora[, cât [i în
cele din mediul rural. Una dintre ie[encele care
s-au angajat imediat dup` finalizarea lui este Elena
{tirbu. Tân`ra a muncit 13 ani în Italia, iar, de
câ]iva ani, lucreaz` într-un salon de înfrumuse]are
din Ia[i.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Maria Georgiana, ıregina‰ de pe TikTok,
[i-a cump\rat vil\ de 100.000 de euro din
banii strân[i `n câteva luni. Filmele [i pozele
deocheate i-au adus `n conturi sume uria[e
Tân`ra ie[eanc`, cunoscut` de urm`ritorii s`i sub numele de
Maria Georgiana, la vârsta de 23 ani, a devenit viral` \n mediul
online, pe platforma TikTok [i pe re]ele de socializare precum:
Instagram, Facebook, Twitter etc. De asemenea, tân`ra de]ine un
cont pe platforma Only Fans, unde are o mul]ime de urm`ritori
care pl`tesc pentru a vedea imagini atr`g`toare cu ea. La fiecare
postare publicat`, tân`ra ob]ine zeci de mii de aprecieri. Maria
prime[te multe comentarii de la urm`ritorii s`i, având parte atât
de sus]in`tori, cât [i de persoane care o critic`. Mul]i o apreciaz`
pentru curajul s`u de afirmare [i pentru faptul c` nu o afecteaz`
comentariile negative. Recent, tân`ra le-a de peste nas criticilor
s`i, publicând pe Instagram [i pe TikTok imagini cu noua sa
achizi]ie. „Un vis devenit realitate! |n sfâr[it mi-am cump`rat casa
la care am visat de mult”, sus]ine Maria Georgiana.

Cât a costat vila tinerei
ie[ence [i ce loc a ales
Reporterii „BZI” au surprins imagini exclusive cu vila tinerei,
localizat` \ntr-un complex modern de case, \ntr-o comun` din
jude]ul Ia[i. Conform verific`rilor f`cute de reporterii „BZI”, pre]ul
unei astfel de case localizate \n acela[i complex exclusivist poate
ajunge la peste 87.000 de euro. Ajun[i la fa]a locului, reporterii
„BZI” au observat c` vila modern`, construit` \ntr-un stil american,
se afl` \nc` \n renovare, iar muncitorii par s` î[i dea toat` silin]a
s` \i fac` tinerei pe plac. Luxoasa vil` este construit` cu bun-gust,
de tip duplex, are un etaj [i o curte frumoas` cu gazon. |nconjurat`
de un gard alb, care se armonizeaz` perfect cu celelalte nuan]e

de crem [i bej ale casei, cu ferestre mari atât la parter, cât [i la
nivelul superior, vila poate s` cucereasc` privirea oricui! |ntrebat`
de c`tre urm`ritorii s`i de unde s-a inspirat pentru alegerea designului interior [i a mobilei, tân`ra a r`spuns, mândr` de realizarea
ei: „Mi-a fost greu la \nceput s` \mi dau seama cum mi-a[ dori
s` arate totul, \ns` m-a ajutat foarte mult platforma «Pinterest»!
M-am inspirat de acolo, dar am apelat [i la ajutorul unor speciali[ti
\n design interior. |n final, totul a ie[it foarte bine [i sunt mul]umit`
de alegerile f`cute!”, a precizat tân`ra Maria Georgiana, pe contul
s`u de Instagram. Investi]iile pentru amenajarea vilei exclusiviste
continu`, tân`ra î[i dore[te ca totul s` arate exact a[a cum [i-a
dorit [i a visat. Tân`ra a publicat clipuri din interiorul casei sale
pe platforma TikTok, pentru a r`spunde curiozit`]ilor urm`ritorilor
s`i care au vrut s` vad` interiorul vilei de lux.
https://vm.tiktok.com/ZMdTPmXLh/
Tân`ra ie[eanc` a recunoscut c` lucreaz` pentru platforma
Only Fans, unde posteaz` imagini deocheate, pentru care urm`ritorii
care se aboneaz` pl`tesc lunar suma de 8 dolari. Maria Georgiana
a reu[it s` adune pe aceast` platform` mai bine de 3.000 de
urm`ritori. Pe lâng` suma exorbitant` pe care o câ[tig` prin
intermediul acestei platforme, tân`ra nu se opre[te la atât! De
curând, Maria a început s` filmeze pentru un cunoscut serial
românesc, „Ea e destinul meu”, [i a ap`rut deja \n Episodul 14,
pe canalul YouTube. De asemenea, tân`ra le preg`te[te urm`ritorilor
s`i noi apari]ii \n serialul românesc [i continu` s` posteze zilnic
imagini atr`g`toare cu ea. „Am fost solicitat` s` apar \n videoclipurile
unor cânt`re]i [i \n alte câteva proiecte de acest gen, îns` am
refuzat! Nu este genul meu”, a declarat Maria Georgiana, tân`ra

din Ia[i. Recent, tân`ra s-a \ntors dintr-o vacan]` din Nisa [i a
publicat pe re]elele de socializare o mul]ime de fotografii [i clipuri
tr`snet pentru urm`ritorii s`i. Miile de aprecieri [i comentarii nu
au \ncetat s` apar`, iar Maria le-a \mp`rt`[it urm`ritorilor s`i faptul
c` iube[te s` c`l`toreasc` [i \[i dore[te s` vad` toate col]urile
lumii https://vm.tiktok.com/ZMdTPUdTR/! |ntr-o edi]ie anterioar`,
„BZI” a prezentat un articol despre cine este mai exact Maria
Georgiana [i cu ce se ocup` în fiecare zi.
Andreea TIPU

Cele mai lini[tite cartiere din Ia[i!
Zonele `n care locuitorii nu sunt
deranja]i de nici m\car o ma[in\
O serie de zone din municipiul Ia[i au fost
trecute pe lista neagr` a rutelor unde nivelul
decibelilor dep`[e[te valoarea maxim` admis`.
Toate acestea au fost trecute pe harta de zgomot
elaborat` de Prim`ria Ia[i [i care a fost actualizat`
recent. Harta de zgomot din municipiul Ia[i
cuprinde mai multe zone care au devenit \n
ultimii ani un real co[mar pentru cei care au
locuin]e \n cartierele respective.

Lista celor mai zgomotoase
zone din Ia[i
Cele mai zgomotoase zone din municipiul
Ia[i sunt cele de pe strada Palat, strada Canta,
strada Stihii, strada Sf. Laz`r, dar [i de pe
[oseaua Bucium, strada S`r`rie. De asemenea,
\n lista zonelor zgomotoase se mai num`r` [i
bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Cucu,
[oseaua P`curari, Splai Bahlui, [oseaua Nicolina,
strada Vasile Lupu, strada Arcu, dar [i bulevardul
Socola. Harta de zgomot a Ia[ului a stârnit mai
multe dispute [i \n cadrul Consiliului Local Ia[i.

Cele mai lini[tite zone din Ia[i
|n municipiul Ia[i sunt \ns` [i câteva zone
lini[tite. Conform h`r]ii de zgomot, acestea sunt
zonele \n care nivelul decibelilor este extrem
de sc`zut, iar cei care au case \n apropiere se
pot considera noroco[i. Cea mai lini[tit` zon`
a Ia[ului este Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu”.
|n list` apare [i Parcul Copou (10,10 hectare),
Parcul Expozi]iei (5,40 hectare), dar [i P`durea
{orogari (87,13 hectare), P`durea }ic`u (18,02
hectare), P`durea Ciric (230,58 hectare). |n
calcul intr` [i P`durea Valea Ursului (22,89
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

hectare), P`durea Cet`]uia (78,53 hectare),
precum [i P`durea Breazu (8,50 hectare).

M`suri pentru reducerea
zgomotului \n cartierele din Ia[i
|n ultima perioad`, pentru a reduce nivelul
de zgomot din Ia[i, au fost propuse mai multe
m`suri. Este vorba despre descongestionarea
traficului \n zonele aglomerate, dar [i extinderea
zonelor lini[tite prin ad`ugarea centrului \n
aceast` categorie. |n plus, a fost luat` \n calcul
[i obligativitatea introducerii panourilor fonoabsorbante \n zonele de [antiere.
Municipalitatea a luat \n calcul [i introducerea
cimitirelor- monument istoric în cadrul zonelor
lini[tite, dar [i continuarea proiectelor în
desf`[urare, respectiv achizi]ia unor mijloace de
transport \n comun mult mai silen]ioase.

Cea mai sigur` zon` din Ia[i
se afl` \n cartierul Copou
Una din cele mai sigure zone din Ia[i este
\ns` cartierul Copou. Zona a devenit una lini[tit`
[i sigur` pentru c` \n Copou se afl` Penitenciarul
de Maxim` Siguran]`. Astfel, cum penitenciarul
din Ia[i este unul din cele mai bine p`zite
obiective, [i cei care locuiesc \n Copou nu au
parte de infrac]iuni.
Penitenciarul va beneficia [i de o modernizare
complet` \n perioada urm`toare, institu]ia urmând
a avea [i un nou corp de cl`dire ce poate
ad`posti pân` la 600 de noi de]inu]i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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Pove[tile acestor tineri din Ia[i te vor l\sa
f\r\ cuvinte. S-au `ntors din ]\rile europene
unde au muncit din greu, plini de
speran]\, [i au investit 100.000 de euro
`ntr-o asocia]ie care le-a schimbat via]a
Trei tineri din Ia[i care au
muncit \n str`in`tate s-au
\ntors acas` pentru a deschide
afaceri cu produse naturale, \n
agricultur`. Pentru c` [i-au dat
seama c` unitatea \nseamn`
for]`, s-au asociat [i au
\nfiin]at „Cooperativa Natural”.
Fermierii din comuna }ib`ne[ti
spun c` abia fac fa]` cererii
din partea clien]ilor care vor s`
comande produsele lor. Nu
doar clien]ii sunt interesa]i de
ace[ti fermieri, ci [i
produc`torii din comun` care
vor s` devin` membrii
asocia]iei
Alexandru Pa[aniuc, Dorian Secar` [i Liviu
Calancea, trei tineri din Ia[i care au muncit mul]i
ani \n str`in`tate, s-au \ntors \n comuna natal`
plini de speran]` [i au investit to]i banii câ[tiga]i
\n afaceri agricole. Pentru c` au vrut s` fie \n
]ara lor, [i nu printre str`ini, tinerii muncitori au
vrut s` \nfiin]eze afaceri care s` le aduc` satisfac]ii
financiare, dar [i s` fie mul]umi]i c` produsele
lor naturale sunt cele mai s`n`toase, iar clien]ii
nu pl`tesc degeaba pentru ele. Spiritul antreprenorial
[i dorin]a de a face totul cât mai bine i-au ajutat
pe cei trei tineri care produc ca[, urd`, fructe
de p`dure [i legume. Astfel, \n ultimii doi ani,
a crescut num`rul clien]ilor abona]i la produsele
lor. Pentru a promova [i al]i produc`tori din Ia[i
care au, ca [i ei, produse naturale, dar [i pentru
c` asocierea este un avantaj pentru accesarea
fondurilor europene [i comercializarea produselor
proaspete, f`r` intermediari, s-au gândit s` \nfiin]eze
„Cooperativa Natural”.

Alexandru Pa[aniuc, cresc`tor
de ovine [i caprine: „Am zis
«Gata, facem noi o asocia]ie.
Cât de greu poate fi?»”
Pentru Alexandru Pa[aniuc, asocierea este
pionul principal, stâlpul de rezisten]` al fiec`rui
fermier. De aceea, a \nfiin]at cooperativa \mpreun`
cu Dorian Secar` [i Liviu Calancea. Acesta
poveste[te c` a vrut s` depun` un proiect european
[i faptul c` era \ntr-o asocia]ie \l avantaja. A c`utat
o asocia]ie a produc`torilor care fac produse
naturale, dar nu a g`sit. „Am zis «Gata, facem
noi o asocia]ie. Cât de greu poate fi?». Eu voiam
s` depun proiect european [i am v`zut c` luai
punctaj mare, 15 puncte. Nu am mai depus
proiectul, pentru c` nu am avut timp, dar am
\nfiin]at cooperativa cu Dorin [i Liviu. Am zis c`
e u[or s` faci o asocia]ie, dar când am v`zut
cât` birocra]ie e \n spate, am vrut s` renun].
Pân` la urm` am pus la punct ce era mai important.
Suntem trei membri fondatori [i imediat ce
finaliz`m [i ultimele documente, putem aproba
[i al]i membri. Cu cât suntem mai mul]i, cu atât
e mai bine, putem vinde mai u[or produsele, [i
nu orice fel de produse, ci naturale. Mereu am
invitat clien]ii \n fermele noastre, s` vad` cum

le producem, pentru c` suntem transparen]i”,
sus]ine Alexandru Pa[aniuc, cresc`tor de ovine
[i caprine, un efectiv de 600 de capete.

Alexandru Pa[aniuc produce
ca[ [i urd` cu cheag natural
[i vinde produsele atât \n
mediul rural, cât [i \n ora[
Tân`rul fermier a muncit \n str`in`tate 10
ani, tot \n ferme cu animale. Spune c` toat`
investi]ia \n valoare de 50.000 de euro, \n ferm`,
provine din banii munci]i \n str`in`tate [i credite
bancare. S-a re\ntors \n ]ar` pentru c` a vrut s`
le ofere clien]ilor produse cu adev`rat naturale.
Spune c` nu s-ar mai \ntoarce \n str`in`tate. „Am
pierdut o parte din mine ducându-m` \n str`in`tate.
De aceea am venit acas`, s` fac ceva cu adev`rat
important.
Ce poate fi mai important decât s` dai de
mâncare oamenilor, prietenilor, familiei, comunit`]ii
din care faci parte. {i nu orice fel de mâncare,
ci una s`n`toas`. Produse naturale din lapte cu
cheaguri de miel [i ied, asta le oferim clien]ilor.
Când a venit cineva la mine s` vad` cum fac
cheagul natural, care miroase foarte tare, pentru
c` a[a e normal, nu [tia cum s` plece mai repede,
pentru c` nu suporta mirosul. V` spun c` noi,
\n România, cei care mai facem astfel produsele,
suntem pe cale de dispari]ie. Nu mai spun c`
nici copiii nu o s` [tie de unde vin produsele,
dac` nu o s` vad` cu ochii lor cum sunt f`cute.
|n Italia, de exemplu, venise un client la ferma
cu vaci, unde munceam, [i ne-a spus c` el nu
[tia c` provine carnea de la vac`...”, poveste[te
Alexandru Pa[aniuc, fermier din Ia[i.

Fermierul din Ia[i spune
c` produc]ia din acest an
a sc`zut din cauza ploilor
care au stricat fânea]a

„Cooperativa Natural”, din Ia[i,
are trei membri fondatori, \ns`
tot mai mul]i produc`tori vor
s` adere la aceast` asocia]ie
Tân`rul cresc`tor de oi s-a asociat cu Dorian
Secar`, produc`tor de fructe de p`dure, [i Liviu
Calancea, legumicultor, pentru a \nfiin]a „Cooperativa
Natural”. Fermierii din comuna }ib`ne[ti sunt de
p`rere c` asocierea este stâlpul de rezisten]` al
fiec`rui fermier, astfel c` unitatea \nseamn` for]` [i
pot s` p`trund` mai u[or pe pia]a din Ia[i, astfel
scurtând drumurile dintre intermediari. „Noi facem
livr`ri la domiciliu de trei ori pe s`pt`mân`. V`
spun sincer c` nu avem produc]ie cât` cerere este
din partea clien]ilor. Iar la noi pre]urile sunt pe
m`sura muncii. Ast`zi, de exemplu, am cerere din
partea unui client pentru 100 de kilograme de mure.
Produc]ia de anul acesta o estim`m la 6-7 tone [i
ne temem c` nu reu[im s` o culegem toat`. {i la
zmeur` avem un an bun, mai bine decât ne a[teptam.
Noi vindem produse cam de 2.000 de lei, zilnic.
Iar Liviu [i Alin (n.r.- Alexandru Pa[aniuc) tot prin
asocia]ie vând. F`când ni[te calcule, [i-au dat seama
c` ies mai bine a[a, dac` vindem cu to]ii, prin
asocia]ie”, sus]ine Dorian Secar`, produc`tor de
fructe de p`dure din comuna }ib`ne[ti.

Acesta poveste[te c`, de[i, oriunde a muncit
\n Italia, s-a sim]it ca un membru al familiei,
dorul de cas` a fost mai mare. Tân`rul a muncit
atât \n ferm`, cu animalele, dar [i ca m`celar.
„M-a \ntrebat patronul, când i-am spus c` plec,
\n 2019, de ce vreau s` m` \ntorc acas`, pentru
c` acolo, \n Italia, nu \mi lipsea nimic, nu \n]elegea
Dorian Secar`, produc`tor
de ce vreau s` plec. Dorul de acas` a fost mai
de fructe de p`dure, a
mare”, sus]ine Alexandru. Chiar dac` anul 2020
investit 35.000 de euro
a fost unul secetos, a fost mai bun decât anul
\n afacerea de familie
acesta, ploios. „S-a stricat fânea]a din cauza ploilor.
Tân`rul are 12.000 de metri p`tra]i cu zmeur`
Nu am putut s` recolt`m [i dea aceea produc]ia
de lapte a sc`zut. Noi facem 30 de kilograme de [i mure [i spune c` vrea s` m`reasc` suprafa]a.
brânz`, pe zi, de la un efectiv de 400 de oi [i Toat` produc]ia de zmeur` a fost vândut` chiar
capre. Celelalte 200 de oi [i capre sunt tineret. din primul an, din 2018, chiar dac` pre]urile sunt
mai mari fa]` de cele de pe pia]`. Anul acesta,
Au mai fost probleme \n ferm` cu câinii.
Am cheltuit bani pentru c` s-au \mboln`vit. pre]urile sunt cuprinse \ntre 12 [i 30 de lei kilogramul.
E greu [i cu for]a de munc`. Am patru b`ie]i „Depinde de cantitatea comandat`. Facem reduceri
acum, dar din septembrie r`mân cu trei. Pleac` la cantit`]i mai mari. Cei care vin \n ferm` pot s`
unul [i ne vom descurca a[a cum vom putea. le culeag` singuri [i pl`tesc cu 5-6 lei mai pu]in
Eu oricum sunt \n ferm` de diminea]a, de la 6, kilogramul de mure. Dar mai pu]in de 11 lei nu
pân` seara târziu. Dac` nu muncesc eu pentru putem s` le d`m, pentru c` munca noastr` ar fi
mine, atunci cine s` munceasc`? Nu pot s` am \n zadar. Noi mai vindem cantit`]i destul de mari
preten]ii foarte mari de la un angajat. |[i face [i unui produc`tor de scrijele, la angro”, sus]ine
treaba pentru care este pl`tit”, mai spune cresc`torul Dorian Secar`, produc`torul de fructe de p`dure
de ovine [i caprine din comuna }ib`ne[ti, din din comuna }ib`ne[ti. Tân`rul a muncit \n Italia
Ia[i.
timp de 13 ani. Investi]ia total` \n afacerea cu fructe
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de p`dure se ridic` la 35.000 de euro. Al`turi de
Dorian [i Alexandru, \n „Cooperativa Natural”
este [i Liviu Calancea, tân`r produc`tor de legume.
Ie[eanul a muncit \n Anglia, \n perioada 20142019, \n ferme unde se produce ]elina. „Mergeam
sezonier, 6 luni pe an. Practic, munceam pe
p`mânt pentru c` de la ]elin` era culeas` tulpina.
Era un aparat special care era folosit la cules,
iar toat` produc]ia ajungea \n afara ]`rii. Dup` 2
ani am trecut la alt nivel [i am ajuns la ambalare.
Produsul ajungea pe raftul supermarketului direct
ambalat. A fost greu, pentru noi românii, s`
muncim \n ferme. E mult` munc`. S` [ti]i c`
românii care lucreaz` \n str`in`tate, mai ales \n
agricultur`, sunt privi]i ca oameni la munca de
jos. Eu nu am mai vrut s` lucrez printre str`ini
[i am venit acas` s` fac ce [tiam de la tat`l meu,
care are 91 de ani. M-am apucat de legumicultur`.
Am 2 hectare cu legume \n câmp [i solarii”,
spune produc`torul care a investit 10.000 de euro
\n afacere. Acesta spune c` cel mai bine s-au
vândut ro[iile [i castrave]ii. „La p`st`i am avut
pu]ini clien]i. Cel mai bine au mers vânz`rile la
ro[ii [i castrave]i. Vom vedea [i la pepeni cum
va fi”, mai spune Liviu Calancea.

Produc`torul de legume va
investi 40.000 de euro, fonduri
europene, \n afacerea cu legume
Produc`torul a reu[it s` ob]in` fonduri europene
\n valoare de 40.000 de euro, \n cadrul subm`surii
6.1 - Instalarea tinerilor fermieri, componenta
diaspora. „Am vrut s` renun] la proiect. Dou`
s`pt`mâni am stat pe telefon s` caut un notar
\n Anglia care s` fac` documentele, s` le trimit`
aici. Pân` la urm`, dup` ce m-a tot sunat doamna
de la institu]ie (n.r.- Oficiul Jude]ean pentru
Finan]area Investi]iilor Rurale -OJFIR), am zis c`
mai \ncerc s` ob]in actele [i depun proiectul. Am
fost eligibil. Voi semna contractul de finan]are [i
apoi primesc primii bani, prima tran[`, \n valoare
de 30.000 de euro. Voi cump`ra tractor, investesc
\n sistem de iriga]ii”, mai spune Liviu Calancea.
Tinerii din Ia[i care s-au \ntors din str`in`tate
vor s` investeasc` banii \n sere cu legume [i
ferme zootehnice. Valoarea unui proiect este
cuprins` \ntre 40.000 [i 50.000 de euro.
Raluca COSTIN
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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.
Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL, Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Iasi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Sudor, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A
Vanzator, studii medii, experienta
minima, DEVIL SRL, Rela]ii la:
0729128608; 0729011255;,
Sos.Bucium Nr.82

Sofer, studii medii, experienta 1
an, categ.b,c, M&R SRL, Rela]ii
la: 0723329340;
comercial@msir.ro, Calea
Chisinaului Nr.37

Strungar universal, studii medii,
fara experienta precizata,
EXQUISITE SRL, Rela]ii la:
0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul
Chimiei Nr.14, Birou 10

Sofer, 8 clase, experienta 2 ani,
PLASTIC PAPER DISTRIBUTION
SRL, Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii

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

Sofer, fara studii si experienta
precizate, posturile sunt pentru
iasi, TEO GRUP FACILITY
MANAGEMENT SRL, Rela]ii la:
0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman

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

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;

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
Tamplar universal, fara studii si
experienta precizata, N.S.B.
WOOD SPECIAL DESIGN SRL,
Rela]ii la: 0720686642;
nsb.office@gmail.com, Valea
Lupului, Str.Nufarului Nr.16
Tamplar universal, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja
Tapiter, calificare, cu sau fara
experienta, ROBERTO
CRISTIANO SRL, Rela]ii la:
0748277770;
robertoconta@yahoo.com,
Str.Aviatiei Nr.1
Tehnician proiectant in
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
Tehnolog confectii, studii
medii/postliceale, experienta 4
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Vanzator, studii medii, experienta
2 ani, AMERICAN GRAND SHOP
SRL, Rela]ii la: 0758374836;
marianaflorea64@yahoo.com, BDul Chimiei Nr.2 Bis
Vanzator, studii medii, experienta
min.1an, DOLIMEX SRL, Rela]ii
la: 0741051928;
dolimex91@yahoo.com,
Str.Ateneului Nr.2
Vanzator, studii medii, fara
experienta precizata, DREI FOR
US SRL, Rela]ii la: 0746948901,
B-Dul Dimitrie Cantemir Nr.7,
Parter
Vanzator, studii medii, experienta
1 an, M&R SRL, Rela]ii la:
0723329340; comercial@msir.ro,
Calea Chisinaului Nr.37
Vopsitor, studii minime, limba
engleza mediu, experienta 2 luni,
MLC AGRO-TUR SRL, Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi

LICITA}II
MOLDROM INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în Ia[i, str.
S`r`riei, nr.6, UJCM, mezanin,
Complex Tg. Cucu, jude]ul Ia[i, în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C BIESSE
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SOLUTION S.R.L., numit prin
Sentin]a civil` nr. 849/26.05.2017
pronun]at` în dosarul nr.
5492/99/2016 (401/2016) al
Tribunalului Ia[i, Sec]ia II Civil` –
Faliment, scoate la vânzare, \n
bloc, prin licita]ie public` bunurile
mobile apar]inând debitoarei S.C.
BIESSE SOLUTION S.R.L la
pre]ul de 30% din pre]ul de
evaluare al acestora, adic` la
suma 18.931,50 lei (f`r` TVA).
Lista complet` a bunurilor o g`si]i
depus` la dosarul cauzei sau
afi[at` la sediul lichidatorului
judiciar. Licita]iile vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Ia[i, str. S`r`riei, nr. 6, bl. UJCM,
mezanin, Complex Tg. Cucu,
jude]ul Ia[i, în datele de zilele de
24.08.2021, 31.08.2021,
07.09.2021, 14.09.2021,
21.09.2021, 28.09.2021,
05.10.2021, 12.10.2021,
19.10.2021, 26.10.2021, ora
11.00. Documenta]ia care
cuprinde regulamentul de
vânzare, lista cu bunurile [i
descrierea acestora poate fi
consultat` la sediul lichidatorului.
To]i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile vor
anun]a în scris lichidatorul judiciar
cu cel pu]in o zi înaintea datei
fixate pentru sedin]a de licita]ie.
Condi]ii: Achitarea taxei de
participare \n suma de 1200 lei,
precum [i a garan]iei de
participare în valoare de 10 % din
pre]ul de începere al licita]iei
pentru bunul pe care
inten]ioneaz` s` îl cumpere se
achit` în contul debitoarei,
deschis la LIBRA BANK IA{I:
RO81BREL0002002529460100,
pe numele debitoarei S.C.
BIESSE SOLUTION SRL, cu
sediul social în Jud. Ia[i, strada
Bularga, nr. 8, etaj 4, ap. Birou 6,
Num`r de ordine în Registrul
Comer]ului: J22/1058/2010;
C.U.I: RO27244716, copii dup`
actele societ`]ii, împuternicire
scris` pentru persoana care
reprezint` societatea, iar pentru
pesoanele fizice: actul de
identitate [i o copie dupa acesta.
Documentele care atest`
îndeplinirea condi]iilor de
participare la licita]ie vor fi depuse
la sediul lichidatorului cu cel pu]in
24 ore \nainte de data licita]iei.
Rela]ii suplimentare la telefon
0744692986. MOLDROM
INSOLVENCY IPURL, prin asociat
coordonator, Arhire Daniela.

MEDIU
SC REI RESIDENCE SRL anun]`
publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Construire locuin]e
colective Demisol + Parter + 1
Etaj”, propus a fi amplasat în
satul Rediu, comuna Rediu,
jude]ul Ia[i. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i din Calea
Chi[in`ului nr. 43, mun. Ia[i, jud.
Ia[i, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agen]iei pentru Protec]ia
Mediului Ia[i.
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Premier\ la o maternitate din Ia[i!
O mam\ [i-a pus via]a `n pericol
dup\ [ase opera]ii de cezarian\.
Ginecolog: ıPrincipalul risc era
acela de ruptur\ uterin\‰
Caz unic la Spitalul de Obstetric` [i
Ginecologie „Elena Doamna”, din Ia[i! O
tân`r` din jude]ul Neam] [i-a pus via]a \n
pericol dup` ce a ales s` nasc` de [ase
ori prin cezarian`. Medicii au avertizat-o
c` o nou` opera]ie poate fi riscant`, \ns`
aceasta nu i-a ascultat. Mama a n`scut un
b`iat s`n`tos, de aproape 4 kilograme, iar
al]i cinci o a[teapt` acas`. Prima opera]ie
de cezarian` a avut-o la vârsta de 15 ani
O tân`r` de 25 de ani se afl` la cea de-a [asea cezarian`.
Tân`ra mam` este din jude]ul Neam] [i a ajuns la Spitalul de
Obstetric` [i Ginecologie „Elena Doamna”, din Ia[i, pe data de
1 august 2021, iar, dou` zile mai târziu, a fost operat`. Echipa
operatorie, format` din speciali[ti, a practicat cea de-a [asea
opera]ie de cezarian` prin care s-a n`scut un b`ie]el s`n`tos, de
3.940 de grame.
Mama [i copilul au o evolu]ie bun`, potrivit doctorilor ie[eni.
Pentru echipa operatorie, situa]ia a fost o provocare, fiind primul
caz \n istoria maternit`]ii \n care o pacient` a suferit un num`r
atât de mare de opera]ii de cezarian`. „|ntr-adev`r, este o premier`!
Din câte [tiu, doar la Bucure[ti a mai fost un caz asem`n`tor.
Pacienta \n vârst` de 25 de ani se afl` la cea de-a [asea opera]ie
de cezarian`. |n prezent, aceasta este lehuz`, dar starea ei de
s`n`tate e bun`. Copilul este [i el bine, s`n`tos. Interven]ia a
avut loc mar]i seara, 3 august 2021.
Tân`ra mam` mai are cinci copii acas`, to]i au fost n`scu]i
prin cezarian`. Prima opera]ie a avut-o la vârsta de 15 ani. Pacienta
este din jude]ul Neam]”, a declarat dr. Maricica Paveleanu, medic
ginecolog la Spitalul Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Elena
Doamna”, din Ia[i.

Riscurile la care a fost supus`
tân`ra la cea de-a [asea opera]ie
Tân`ra mam` [i-a riscat via]a \nc` de la cea de-a patra opera]ie.
Num`rul maxim de opera]ii de cezarian` recomandat \n literatura
de specialitate este de trei. Dup` acest num`r, riscurile operatorii
[i post-operatorii cresc \n mod considerabil. Medicii sus]in c` tân`ra
a refuzat cu des`vâr[ire na[terea natural`, chiar dac` ace[tia i-au
spus c` o alt` cezarian` este foarte riscant` [i \i poate pune via]a
\n pericol. „Medicii i-au recomandat s` nasc` natural, \ns` aceasta
nu a vrut [i a insistat s` nasc` prin cezarian`. Celelalte cinci opera]ii
nu au fost efectuate la Spitalul de Obstetric` [i Ginecologie «Elena
Doamna», din Ia[i. Principalul risc era acela de ruptur` uterin`”, a
precizat medicul ginecolog Maricica Paveleanu. Ruptura uterin` este
o complica]ie rar`, dar grav`, care se produce de obicei \n timpul

travaliului, când gravida alege s` nasc` natural, dup` o na[tere
anterior` prin cezarian`. Complica]ia const` \n ruperea uterului dea lungul acelei cicatrici r`mase de la opera]ia de cezarian` anterioar`
sau de la o alt` interven]ie chirurgical` uterin` major`.

O alt` premier` la
Maternitatea „Elena Doamna”
Amintim c`, \n luna martie 2021, la Spitalul Clinic de Obstetric`
[i Ginecologie „Elena Doamna”, din Ia[i, o mam` a n`scut patru
copii. O tân`r` de 37 de ani a devenit mam` a patru b`ie]i
s`n`to[i. A aflat la maternitate c` este infectat` cu coronavirus,
dar surpriza cea mai mare a fost când a aflat c` are patru copii,
[i nu trei, a[a cum se a[tepta. Medicii ie[eni au declarat c` este
un caz medical rar, iar suceveanca poate fi considerat` o „mam`eroin`”. Liliana, m`mica de cvadruple]i, a n`scut pe 9 martie 2021
la Maternitatea „Elena Doamna”, din Ia[i. De[i [tia c` va trebui
s` nasc` mai devreme, nu s-a a[teptat nicio clip` la ve[tile primite.
Testul antigen rapid a ar`tat c` este infectat` cu coronavirus,
rezultatul fiind confirmat [i de testul PCR. Cu stres [i emo]ii, ea
a intrat în sala de opera]ie la doar 34 de s`pt`mâni de sarcin`
[i, acolo, s-a petrecut minunea. Femeia de 37 de ani, din jude]ul
Suceava, a r`mas surprins` când a observat c` a ap`rut [i cel
de-al patrulea b`ie]el.
Andreea PåDURESCU
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Bursa bârfelor

Bremarele \ncearc` s` ascund`
combina]iunile prin anun]uri
fanteziste! B`e]ii veseli nu pot
fi du[i de nas atât de u[or
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre un nene bremare de pren giude], pre numele s`u
Cipiric` Grosieru, unul din comuna Mediu, despre care am mai
vorovit noi \n trecut. Gurile rele spun c`, mai nou, lui Grosieru
\i cam tremur` chilo]ii de tabl` pe el, pe motiv de combina]iuni
executate prin comuna respectiv`. Cic` bremarele din Mediu a
ie[it zâlele trecute cu un mesaj public, ce cuprindea tot felul
de anun]uri fanteziste, prin care, de fapt, musiu Grosieru vrea
s` se scoat` \n fa]a b`je]ilor cu ochi alba[tri. Mai mult, cic`
Cipiric` se laud` public c` el e mai scul` pe bascul` pân` [i
decât bremarele din târgul nostru. Acu’, babetele cele hâtre \i
conosc pe b`e]ii cu ochi alba[tri [i [tiu c` ei nu prea pun botu’
la vr`jeal` ieftin`, pe feisbuci, a[a c` \l sf`tuiesc pe bremarele
din Mediu s` nu mai aib` tentative dintr-aiestea, pentru c` sar putea s` se \ngroape singur-singurel!

Se \mbrac` de la solduri, dup`
ce a r`mas f`r` lovele! A dat
Armani pe tricouri de la chineji
|n continuarea rubricu]ei de ast`zi, babetele cele hâtre v`
prezint` una nou` despre acela[i Niciolaie Vi]elariu, `l mai [`f
de [`f de pe la imemeuri. Gurile rele spun c`, \n ultima
perioad`, dom’ Niciolaie a r`mas f`r` le]caie, deoarece endevidu’
a \nceput s` umble \mbr`cat numai de la solduri, numai cu
tricouri, numai cu cele mai nec`utate colori, adic`telea ultimele
cârpe de [ters praful, r`mase prin magazinele de duzin`. Asta,
\n contextul \n care, \n urm` cu vreo 2 ani[ori, adic`telea
\nainte de pandemia de Guvid-19, cic` nea’ Vi]elariu umbla
numai la 4 ace, cu t`t felu’ de costume de fi]e, de firm`, de
ce dori]i. De altfel, babetele bârfitoare v-au mai povestit c`,
odat` cu pandemia, Niciolaie a cam r`mas f`r` evenimente [i,
implicit, f`r` lovele, `sta fiind, probabil, [i motivul pentru care
a agiuns la tricouri, de la c`m`[i de bumbac egiptean!

Nu a fost de agiuns o tragedie!
Acu’ nu-i mai trece nimeni pragul
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` prezint` una
trist` r`u de t`t despre un nene advocat de pren târg, pre
numele lui Sebi]u Felfecanu. Cic`, dup` ce a avut parte de o
tragedie ([ti]i voi despre ce e vorba!), domn’ avocat are alte
probleme nasoale. Lumea a aflat de drama petrecut` \n buricu’
târgului [i, dup` aceea, nimeni nu a mai vrut s` \i calce pragul.
Asta, de[i, cel pu]in deocamdat`, omul nu a fost g`sit vinovat
de ceva pentru t`t` treb[oara ceea, de acu’ câteva s`pt`mâni.
Unii colegi mai r`i de-ai advocatului spun c` nici \nainte nu
se f`cea coad` la cabinetul lui, dar mai vedeai câte unul, altul
care mai deschideau u[a cabinetului. A[adar, din câte se pare,
\n curând, domn’ avocat probabil c` va fi nevoit s` trag`
obloanele, \n contextul \n care clien]ii \i cam ocolesc cabinetul.
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Impact devastator, pe
o strad\ din Ia[i! Un
tân\r, aflat la volanul
unui Mercedes, a
comis accidentul
rutier mortal. Victima
nu a avut nicio [ans\!
Un tân`r a sc`pat de pu[c`rie, dup` ce a
fost acuzat c` a comis un accident rutier
mortal. Astfel, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Pa[cani l-au condamnat
recent pe R`zvan Petru Mocanu la 2 ani
de \nchisoare, cu suspendare, pentru
ucidere din culp`. Anchetatorii ie[eni au
precizat c` impactul devastator s-a
petrecut pe DN2 - E85, în interiorul
localit`]ii Boureni

Un impact devastator, care a avut loc pe o strad` din jude]ul
Ia[i, a dus la pedepsirea unui tân`r! {oferul, acuzat de comiterea
accidentului rutier mortal, a sc`pat de temni]`. Astfel, magistra]ii
din cadrul Judec`toriei Pa[cani l-au condamnat recent pe R`zvan
Petru Mocanu la 2 ani de \nchisoare, cu suspendare, pentru
ucidere din culp`. „Instan]a admite în parte ac]iunea exercitat`
de c`tre partea civil` F.H. Oblig` SC Asigurare-Reasigurare City
Insurance SA, în calitate de parte responsabil` civilmente, s`
pl`teasc` p`r]ii civile suma de 15.000 de euro, drept daune morale,
[i suma de 2.000 de euro, drept daune materiale”, au men]ionat
judec`torii ie[eni. De remarcat este faptul c` sentin]a nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

R`zvan Petru Mocanu, acuzat de procurorii
ie[eni de comiterea accidentului mortal
Procesul lui R`zvan Petru Mocanu a \nceput pe 21 decembrie
2020. Procurorii l-au trimis \n judecat` pe tân`rul de 31 de ani
sub acuza]ia de ucidere din culp`. „Pe data de 5 decembrie 2016,
în jurul orei 17:40, în timp ce conducea autoutilitara marca Mercedes
pe DN 2 - E85, în interiorul localit`]ii Boureni, în zona unei treceri
pentru pietoni, cu o vitez` peste limita legal`, inculpatul a surprins
[i accidentat mortal pe M.S., care, în calitate de pieton, se angajase
în traversarea neregulamentar` a drumului”, au afirmat anchetatorii
ie[eni. Potrivit acestora, dup` producerea impactului devastator, a
fost realizat` o expertiz`. Concluziile raportului de expertiz` atest`
c` accidentul s-a produs ca urmare a travers`rii neregulamentare
a str`zii de c`tre victim` printr-un loc nepermis [i f`r` s` se
asigure, respectiv ca urmare a dep`[irii limitei de vitez` a vehiculului
condus de R`zvan Petru Mocanu, viteza de deplasare fiind de 85
km/h, pe un sector de drum limitat la 50 km/h.

Magistra]ii ie[eni au stabilit
c` vina a fost comun`

Luând \n calcul concluziile expertizei, magistra]ii ie[eni au
apreciat c`, raportat la elementul semnificativ de imprevizibilitate
rezultat prin traversarea printr-un loc nepermis a pietonului, pe
timp de noapte, [oferul se face vinovat de producerea accidentului
în propor]ie de 50 la sut`, iar victima accidentului se face vinovat`
în propor]ie de 50 la sut`. Dup` producerea impactului, la fa]a
locului au sosit echipaje medicale [i de Poli]ie. Din p`cate, medicii
ie[eni nu au mai putut face altceva pentru victim`, decât s` declare
decesul acesteia. Pe de alt` parte, oamenii legii au declan[at
cercet`rile, pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la
producerea accidentului rutier mortal. La audieri, [oferul, R`zvan
Petru Mocanu, a recunoscut comiterea faptei, a[a cum a fost re]inut`
\n rechizitoriu de c`tre anchetatorii ie[eni. Acesta este [i motivul
pentru care pedeapsa acestuia a fost diminuat` de c`tre judec`tori.
Ciprian NEDELCU
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