www.bzi.ro

stiri@bzi.ro

Anul 21

Pia]a Unirii nr. 11

Num`rul 6987

4

august

2021

3 Lei

16 Pagini

Detalii incredibile privind noile tramvaie
PESA, aduse din Polonia. Garniturile nu
pot fi scoase pe străzile din municipiul
Iași dintr-un motiv incredibil
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Micuța care SOCIAL 4 Manelele de actualitate 8 Corcodel, satul cu cei mai puțini
s-a înecat în piscina jale au răsunat la
locuitori de la doi pași de Iași. Tinerii
din curte pare că
priveghiul lui Andrei s-au întors aici din străinătate pentru apierde lupta cu viața Lăcustă, tânărul din
construi „imperii"
Doar o minune o mai poate salva pe fata de 9
Iași care s-a sinucis și
Localitate ieșeană, veche de
ani înecata în piscina din curtea casei!
aproximativ 150 de ani, cu doar
pe Sărărie
Medicii ieșeni nu îi mai dau nicio șansa
ECONOMIC

6

14 familii! Corcodel, cunoscut
ca satul cu cei mai puțini
locuitori, a rezistat datorită
tinerilor care s-au întors aici
pentru a-și întemeia familii...

micuței. Copila este internata de 4 zile în
secția de Anestezie și Terapie Intensivă a
Spitalului pentru Copii "Sfânta Maria", iar
starea ei de sănătate s-a agravat. Aceasta
este intubată și inconștientă...

EXPRES

Imagini incredibile, surprinse la priveghiul
tânărului care și-a pus capăt zilelor pe
Sărărie. La 25 de ani, Andrei Lăcustă s-a
sinucis, lăsând în urmă o familie îndurerată...

Grădina Botanică este una
dintre cele mai frumoase atracții
turistice din Iași! Sute de vizitatori
stau, zi de zi, la casa de bilete
pentru a intra aici
SOCIAL
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Avem mărturia cutremurătoare
despre atacul sângeros de la Iași!
Femeia înjunghiată de 40 de ori de iubit
în mașină s-a întors acasă
Tânăra înjunghiată de 40 de ori s-a
întors acasă la copii! Drama
Zenaidei Popa, care a scăpat cu
viață după ce a fost măcelărită cu
brutalitate de concubinul său Ionel
Bogdan Sitaru, durează de mai
mulți ani. Femeia a rămas văduvă
cu cinci copii, după ce soțul său...
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Campionat European
de {ah feminin,
organizat la Ia[i
Competi]ie major` de [ah, desf`[urat` \n aceast` lun` \n
municipiul Ia[i! |ntre 9 [i 20 august, la un stabiliment din
Pia]a Unirii va avea loc Campionatul European de {ah feminin,
la care vor participa 118 persoane din 29 de ]`ri. Competi]ia
beneficiaz` [i de sprijinul Prim`riei Ia[i, for care a alocat
recent 300.000 de lei pentru desf`[urarea evenimentului \n
municipiu. Cele mai multe juc`toare provin din România.
Astfel, 15 participante, unele chiar din Ia[i, provin din ]ara
noastr`. Alte 12 juc`toare provin din Rusia, iar 10 sunt din
Azerbaidjan. De asemenea, 7 participante provin din Armenia,
6 din Germania, 5 din Polonia, dar [i 4 din Austria [i alte 3
din Elve]ia. Dintre cele 118 participante la acest campionat,
49 sunt mari maestre ale [ahului. Printre acestea se afl` Nino
Batshiasvili (Georgia), Lela Javakhishvili (Georgia), Antoaneta
Stefanova (Bulgaria), Bela Khotenasvili (Georgia), Olga Giria
(Rusia), Anastasia Bodnaruk (Rusia), Gunai Mammadzada
(Azerbaidjan), dar [i Irina Bulmaga (România), Meri Arabidze
(Georgia) sau Olga Badelka (Belarus). Cea mai vârstnic`
participant` este Aureliana Pancu, n`scut` \n 1954, campioan`
na]ional` la veterane. Cea mai tân`r` competitoare este Alexia
Andrie[, n`scut` \n 2009, din Ia[i.

Premii totale de 300.000 de lei la
Campionatul European de {ah
Conducerea Federa]iei Române de {ah a ar`tat c`, \n ultimii
ani, \n România au avut loc numeroase competi]ii cu participarea
unor sportivi de talie interna]ional`. „Ne bucur`m pentru
organizarea acestui eveniment la Ia[i, de faptul c` ora[ul va fi
pe tapetul unui turneu de anvergur` interna]ional`. Mul]umim
Prim`riei Ia[i [i Consiliului Local pentru sprijnul acordat la
organizarea acestui eveniment. Din 2013 [i pân` \n prezent,
am organizat câte o competi]ie interna]ional` \n România, singura
excep]ie fiind \n 2020, când, din cauza pandemiei, nu au avut
loc evenimente. |n anul 2017 am avut \n ]ar` atât Campionatul
Mondial {colar, cât [i Campionatul European de juniori. Prima
competi]ie a reunit 650 de sportivi la Ia[i, iar a doua, de la
Mamaia, a reunit 1.350 de sportivi”, a precizat Sorin Iacoban,
pre[edintele Federa]iei Române de {ah. Recent, echipa de feti]e
de la U08 a CS Politehnica Ia[i a cucerit trei medalii la
Campionatele Na]ionale de {ah pentru copii [i juniori pe echipe,
campionat desf`[urat la Ia[i în perioada 12-20 iulie. Oficialii
Federa]iei au ar`tat [i faptul c` acest campionat este [i primul
derulat la nivel european \n contextul pandemiei de COVID19. |n plus, la Ia[i va ajunge [i Zurap Azmaiparashvili, pre[edintele
Uniunii Europene de {ah (ECU), mare maestru interna]ional.
„Este primul mare campionat organizat \n aceast` perioad`, \n
care ne-am confruntat cu pandemia. Federa]ia European` \[i
reia calendarul prin aceast` competi]ie, ce va avea loc la Ia[i.
La campionat va participa [i Zurap Azmaiparashvili, pre[edintele
Uniunii Europene de {ah” a precizat Ionu] Dobron`u]eanu,
directorul tehnic al Federa]iei Române de {ah [i vicepre[edinte
ECU. |n 2019, \n Ia[i a mai avut loc un turneu de [ah, cu
participarea a 230 de juc`tori.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

2

Lucr\ri de cadastru de
milioane de lei, `n comunele
din jude]ul Ia[i.
ANCPI va aloca 12 milioane
de lei pentru 10 localit\]i
Unele dintre comunele din jude]ul Ia[i au
fost incluse \ntr-un proiect derulat de
Agen]ia Na]ional` de Cadastru [i
Publicitate Imobiliar`. Astfel, 10 localit`]i
din mediul rural vor beneficia de lucr`ri
de cadastru [i \nregistrare \n sistemul
na]ional
Agen]ia Na]ional` de Cadastru [i Publicitate Imobiliar` (ANCPI)
a scos recent la licita]ie un contract de achizi]ie public` destinat
mai multor localit`]i din mediul rural. Proiectul prevede lucr`ri
pentru servicii de înregistrare în Sistemul Integrat de Cadastru
[i Carte Funciar` a imobilelor, prin Programul Opera]ional Regional.
|n calcul au intrat [i zece comune din jude]ul Ia[i. Conform
proiectului, serviciile includ, printre altele, organizarea lucr`rilor
sistematice de cadastru, recunoa[terea terenului, identificarea
limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan
[i extravilan.
|n calcul intr` [i preg`tirea fi[ei de date a imobilului, identificarea
de]in`torilor [i colectarea actelor, actualizarea documentelor tehnice
ale cadastrului.

ANCPI cuprinde 10 comune din jude]ul Ia[i
|n jude]ul Ia[i este inclus` comuna B`l]a]i - 4.142 de hectare,
unde se va derula un proiect cu o valoare estimat` de 1,2 milioane
de lei. |n calcul intr` [i comuna H`l`uce[ti - 4.369 de hectare,
cu o valoare estimat` de 1,3 milioane de lei. |n comuna Hele[teni
se va derula un proiect pentru 3.002 hectare, cu o valoare estimat`
de 1,1 milioane de lei. |n calculul ANCPI intr` [i localitatea
Lespezi, cu lucr`ri pe o suprafa]` de 4.651 de hectare, cu o
valoare estimat` de 1,3 milioane de lei. |n comuna Miroslove[ti
se va derula un proiect pentru 4.282 de hectare, cu o valoare
estimat` de 1,2 milioane de lei. |n comuna Mogo[e[ti-Siret se va
derula un proiect ANCPI pentru 3.843 de hectare, valoarea estimat`
fiind de 1 milion de lei.
|n comuna Mo]ca se va desf`[ura un proiect pentru 3.561 de
hectare, cu o valoare estimat` de 1,1 milioane de lei. ANCPI va
derula \n comuna Stolniceni-Pr`jescu un proiect pentru 5.345 de
hectare, cu o valoare estimat` de 1,6 milioane de lei. |n comuna
Strunga, pentru 7.156 de hectare, se va derula un proiect cu o
valoare estimat` de 2,2 milioane de lei. Comuna Valea Seac` a
derulat un proiect pentru 3.585 de hectare, cu o valoare estimat`
de 1 milion de lei. ANCPI a derulat astfel de investi]ii la nivel
na]ional.

Discu]ii cu reprezentan]ii
comunelor din Ia[i
Costel Alexe, [eful CJ Ia[i, a precizat c` primele discu]ii
despre acest proiect au avut loc cu Prefectura [i cu reprezentan]ii
Asocia]iei Comunelor din România. „Mi-am exprimat cu fiecare
ocazie deschiderea de a sprijini prim`riile din jude] s` înregistreze
gratuit imobilele în sistemul de cadastru [i carte funciar`. În luna
aprilie 2021 am constituit, împreun` cu Institu]ia Prefectului [i
Asocia]ia Comunelor, un comitet de lucru pentru finalizarea cu
succes a proiectelor depuse printr-un alt program demarat de
ANCPI. Vorbim despre Programul Na]ional de Cadastru [i Carte
Funciar`”, a precizat Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.

Propriet`]ile pot fi \nscrise
gratuit \n sistemul ANCPI
Pre[edintele CJ Ia[i a explicat [i \n ce va consta proiectul
derulat \n cele 10 comune din jude]. „Prin acest instrument, se
vor crea beneficii directe pentru ie[eni, care vor avea ocazia s`[i înscrie gratuit propriet`]ile [i s` înregistreze imobilele de]inute
f`r` acte. De asemenea, vor putea fi eliberate certificatele de
mo[tenitor [i va putea fi terminat procesul de restituire a imobilelor
la nivelul UAT-urilor. Intabularea suprafe]elor este important` [i
pentru ca administra]iile locale s` poat` accesa fonduri europene,
însemnând, totodat`, dezvoltarea rapid` a proiectelor de infrastructur`
[i dezvoltarea socio-economic` a jude]ului nostru”, a mai spus
Costel Alexe, pre[edintele CJ Ia[i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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{i cu ma[ina distrus\, [i f\r\
desp\gubiri! O ie[eanc\ a r\mas cu
paguba dup\ ce buc\]i din tencuiala
unui bloc au c\zut pe autoturismul ei
O femeie din Ia[i a dat
\n judecat` o asocia]ie
de proprietari, dup` un
incident \n urma c`ruia
ma[ina ei a suferit
avarii. Ie[eanca s-a
plâns c`, de fapt,
asocia]ia ar fi trebuit s`
aib` grij` ca astfel de
accidente s` nu se
petreac`. Totu[i,
magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Ia[i au
respins ac]iunea
formulat` de Geanina O.
\n contradictoriu cu
Asocia]ia de Proprietari
Stejar, nr. 21A
Caz incredibil, pe rolul instan]elor
ie[ene! O femeie a r`mas [i cu ma[ina
bo]it`, dar [i f`r` a fi desp`gubit`, dup`
ce buc`]i din tencuiala unui bloc au
c`zut pe vehicul. Ie[eanca a dat \n
judecat` o asocia]ie de proprietari din
cartierul T`t`ra[i, dar magistra]ii din
cadrul Judec`toriei Ia[i au respins recent
ac]iunea acesteia. „Instan]a respinge ca
neîntemeiat` excep]ia prescrip]iei dreptului
material la ac]iune. Respinge ca neîntemeiat`
ac]iunea în r`spundere civil` delictual`
formulat` de reclamanta Geanina O., în
contradictoriu cu pârâta Asocia]ia de

Proprietari Stejar, nr. 21A. Respinge ca
neîntemeiat` cererea reclamantei de
obligare a pârâtei la plata cheltuielilor
de judecat`”, au precizat magistra]ii
ie[eni.

Ie[eanca a dat \n
judecat` o asocia]ie
de proprietari din
cartierul T`t`ra[i
Procesul dintre Geanina O. [i
Asocia]ia de Proprietari Stejar nr. 21A
a \nceput pe data de 20 ianuarie 2020.
Prin cererea înregistrat` pe rolul instan]ei,
femeia a cerut obligarea asocia]iei la
plata sumei de 9.600 de lei, compus`
din suma de 8.122 de lei (echivalentul
sumei de 1.700 de euro), cu titlu de
diferen]` de pre] ca urmare a vânz`rii
autovehiculului la pre]ul de 800 de
euro, precum [i din suma de 1.477 de
lei, cu titlu de dobând` legal` penalizatoare
. „Pe 11 octombrie 2016, în jurul orei
21:00, am parcat autoturismul marca
Seat Toledo lâng` peretele lateral al
sc`rii B din blocul în care locuiesc. A
doua zi diminea]a, am constatat c`
buc`]i din tencuiala blocului s-au desprins
[i au c`zut pe autoturism, avariind mai
multe elemente de caroserie, respectiv
capota, cupola, aripile dreapta din fa]`
[i spate, spoilerul din fa]` [i oglinda
retrovizoare din partea dreapt`, prejudiciul
estimat fiind de aproximativ 5.000 de
lei. Am formulat o plângere penal`
pentru infrac]iunea de distrugere, iar

Nr. 208418/ 02.08.2021
NUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE
Anul 2021 luna august ziua 19
În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19, luna august, anul
2021, ora 10, în localitatea Iasi , str.A.Panu, nr.26, se vor vinde
la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:
I. SC.TANSUGEN FRUITS.SRL CUI 36954089 din Iasi; b-dul
Poitiers nr.14; et.1;
Denumirea bunului mobil Descriere sumară Dosar executare
nr.2887 – licitatia aIVa; Drepturile reale şi privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul; Preţul de evaluare saude
pornire al licitaţiei ,exclusiv TVA (lei); Cota TVA
1. Autoutilitara N1- BB03furgon; marca CITROEN 230 JUMPER;
an fabricatie 1998; cap.cilindrica 1905 cmc; culoare rosu;nr.inmatric
IS-13-PYE; km parcursi 478.772 km; (in stare de functionare);
A.J.F.P.Iasi; 2.509; ;19%
2. Autoturism M1 – AF utilizare multipla; marca OPEL COMBOC/BF11; an fabricatie 2005; cap.cilindrica 1686 cmc; culoare
gri; nr.inmatriculare IS-09-RDF; km parcursi 305.836 km;(in
stare de functionare); 3.302

agen]ii din cadrul Sec]iei a IV-a de
Poli]ie s-au deplasat la fa]a locului.
Cele constatate au fost consemnate în
referatul din 6 iunie 2017, întocmit
într-un dosar penal în care s-a dispus
solu]ia de clasare, re]inându-se c` fapta
nu constituie infrac]iunea de distrugere,
existând îns` un delict civil, fiind
antrenat`, a[adar, r`spunderea civil`
delictual` pentru prejudiciul cauzat”, a
subliniat ie[eanca \n instan]`.

„Am vândut ma[ina
cu doar 800 de euro!”
Ie[eanca Geanina O. a mai sus]inut
c`, \n ceea ce prive[te prejudiciul creat,
prin contractul de înstr`inare a unui
mijloc de transport, încheiat pe 1 martie
2018, a dat autoturismul men]ionat la
pre]ul de 800 de euro, cu mult sub
nivelul de vânzare de pe pia]`, din cauza

avariilor produse. „Pre]ul de vânzare al
unor autoturisme similare variaz` între
1.900 [i 3.000 de euro. |naintea producerii
incidentului, a[ fi putut vinde autoturismul
la un pre] minim de 2.700 de euro,
astfel c` prejudiciul pretins reprezint`
aceast` diferen]` de pre]. Prejudiciul
este cert, fiind constatat de organele
de cercetare penal` în dosarul men]ionat.
Prejudiciul a fost cauzat de un lucru,
respectiv prin c`derea [i desprinderea
unor buc`]i de tencuial` de pe fa]eta
blocului care se afl` în între]inerea
legal` a pârâtei”, a ad`ugat ie[eanca \n
fa]a judec`torilor. Pe de alt` parte,
reprezentan]ii asocia]iei de proprietari
au invocat excep]ia prescrip]iei extinctive
a dreptului material la ac]iune la ac]iune,
iar, pe fond, au cerut respingerea cererii
ca neîntemeiat`. „Prejudiciul pretins de
reclamant`, reprezentat de o eventual`
diferen]` de pre] a unei vânz`ri ulterioare

3. Transpaleta manuela cu cantar electronic Gravity-20;
(capacitate nominala 2000 kg; inaltime de ridicare 200 mm;
inaltimea catargului 85 mm; greutate proprie 110 kg; lungime
furci 1150 mm; lungime maxima 1580mm; 1.838
4. Copertina structura metalica; acoperita cu prelata
(dimensiuni 8350x2800mm) -inchidere perimetrale cu prelata;
2.572
5. HP Z230 Workstation; (procesor Intel Xeon – frecventa
procesor 3,40 GHz; memorie RAM 16,0 GB; tip stocare HDD(500GB)
+SSD(2x256GB); producator SSD-Samsung;; 1.026
6. Sistem supraveghere video; (1xDVR 4 canale Dahua; 4x
camera supraveghere interior Dahua; 4x sursa alimentare;
4x cablu sertizat; 1x monitor Philips); 1.353
7. Sistem supraveghere video cu circuit inchis; (1xDVR 4
canale Dahua; 4x camera supraveghere interior Dahua; 4x
sursa alimentare; 4x cablu sertizat; 1x monitor Benq); 1.397
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
AdministratieiJudetene a Finantelor Publice Iasi,mezanin,cam.
108, telefon 0232/ 213332,int.2111 sau 2113 – Executor Fiscal –
Birliba Gheorghe.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin

a autovehiculului, vânzare care a avut
loc dup` aproape 2 ani din momentul
producerii incidentului din octombrie
2016 ca urmare a în]elegerii p`r]ilor,
f`r` existen]a în prealabil a unei evalu`ri
a autovehiculului, nu are caracter cert.
Diferen]a de valoare din momentul
vânz`rii putea s` apar` [i ca urmare a
altor factori, respectiv uzur` / probleme
tehnice. Reclamanta nu a f`cut dovada
unei leg`turi de cauzalitate directe între
avariile suferite de autovehicul în octombrie
2016 [i pre]ul vânz`rii din 2018. Dup`
momentul incidentului, autoturismul a
fost reparat în regie proprie de c`tre
reclamant`, sens în care diferen]a de
pre] pe care ar fi pierdut-o reclamanta
nu poate fi consecin]a avariilor suferite
în octombrie 2016”, au afirmat reprezentan]ii
asocia]iei de proprietari.
Ciprian NEDELCU

o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei
sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO54TREZ4065067XXX019752, beneficiar D.G.R.F.P.Iasi –
Administratia Judeteana a Finanțelor Publice Iasi,cod de
identificare fiscală 4540909 deschis la Trezoreria Municipiului
Iasi;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de
identitate/paşaport;
Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta prin mandatari
care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala autentica.
Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană
interpusă.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile
legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de
conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Bunurile se afla in custodia debitorului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon afisat.
Data afişării: 02.08.2021.
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Manelele de jale au r\sunat la priveghiul
lui Andrei L\cust\, tân\rul din Ia[i care
s-a sinucis pe S\r\rie. Coroane uria[e
de flori albe [i fotografii `n m\rime
natural\ au `mpodobit toat\ curtea
Imagini incredibile, surprinse la priveghiul
tân`rului care [i-a pus cap`t zilelor pe
S`r`rie. La 25 de ani, Andrei L`cust` s-a
sinucis, l`sând \n urm` o familie
\ndurerat`. Ieri, acesta a fost condus pe
ultimul drum, iar sicriul \n care se afla a
fost transportat c`tre cimitir de un
camion
Andrei L`cust`, tân`rul care s-a sinucis zilele trecute pe
S`r`rie, a fost ieri condus pe ultimul drum. Un camion uria[ a
transportat pân` la cimitir sicriul \n care se afla trupul ne\nsufle]it
al tân`rului. Trec`torii s-au oprit [i s-au minunat când au v`zut
cortegiul, iar unii dintre ei au ]inut s` imortalizeze momentul. |n
serile de priveghi, la casa tân`rului din zona P`cure] a fost jale
mare. Manelele de jale au r`sunat, iar toat` curtea a fost \mpodobit`
cu flori [i cu poze \n m`rime natural`. Tragedia s-a petrecut pe
30 iulie. Atunci, ie[enii care voiau s` plece la munc` au dat nas
\n nas cu trupul ne\nsufle]it al unui tân`r \n vârst` de 25 de ani.
Astfel, oamenii au observat \n jurul orei 8:00 c` un tân`r s-a
spânzurat cu o frânghie de un pode] aflat lâng` un imobil cu
dou` etaje, care este p`r`sit, din zona S`r`rie. Dup` primele
momente de spaim`, generate de imaginea respectiv`, un b`rbat
a pus mâna pe telefon [i a sunat la 112, pentru a anun]a
nenorocirea. Dup` doar câteva minute, la fa]a locului a ajuns un
echipaj medical.

Prea târziu s` mai fie salvat
Medicii de pe ambulan]` au \ncercat s` \i salveze via]a
tân`rului, dar nu au reu[it. |ntr-un final, ace[tia au fost nevoi]i
s` declare decesul lui Andrei L`cust`, un tân`r \n vârst` de 25
de ani. La scurt timp, la fa]a locului au sosit un echipaj de
Jandarmerie [i un echipaj de Poli]ie. De asemenea, dup` declararea
decesului victimei, la imobilul p`r`sit de pe strada S`r`rie, nr.
17, au sosit [i criminali[tii. Ace[tia au preluat probe de la locul
tragediei, dup` care trupul ne\nsufle]it al ie[eanului de 25 de ani
a fost preluat de lâng` vila aflat` \n apropierea pârtiei de schi [i
transportat la Institutul de Medicin` Legal` (IML) Ia[i, \n vederea
efectu`rii necropsiei. A[adar, medicii legi[ti ie[eni ar urma s`
stabileasc` \n mod cert care au fost cauzele mor]ii tân`rului din
cartierul P`cure].

L`cust` era decedat de aproximativ patru ore. Astfel, ie[eanul de
25 de ani ar fi recurs la acest gest tragic \n jurul orei 4:00, \n
noaptea de joi, spre vineri. Acelea[i surse judiciare afirm` c` tân`rul
ar fi decis s`-[i pun` cap`t zilelor dup` o ceart` \n familie. Mai
exact, tân`rul s-a certat cu mama [i cu tat`l s`u [i chiar le-a spus
acestora \nainte de a pleca din cas` c` are de gând s` se sinucid`.
Dup` disput`, tân`rul ar fi plecat de acas` cu un autoturism marca
Volkswagen. De altfel, anchetatorii sosi]i la fa]a locului au constatat
c` rudele ie[eanului \ncercau s` \l contacteze telefonic pe acesta.
Au fost mai multe apeluri pe care Andrei L`cust` le-a primit pe

telefonul mobil pe care \l avea asupra lui. |n cursul zilei de ieri,
reprezentan]ii Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i au precizat
c`, \n cauz`, a fost \ntocmit un dosar de cercetare penal` sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunii de ucidere din culp` (moarte suspect`
- n.r.). Din p`cate, astfel de situa]ii sunt tot mai des \ntâlnite \n
jude]ul Ia[i. De altfel, la \nceputul lunii mai, cotidianul „BZI” a
prezentat cazul unui tân`r ie[ean, de 30 de ani, care s-a spânzurat
de un stâlp de înalt` tensiune la 20 de metri în`l]ime, în zona
industrial`, dup` ce ar fi fost amenin]at de c`m`tari.
Sorin PAVELESCU

Andrei L`cust` s-a sinucis
dup` o ceart` \n familie
Surse judiciare afirm` c`, la momentul efectu`rii sesiz`rii prin
intermediul num`rului pentru apeluri de urgen]` 112, tân`rul Andrei
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Pacien]ii infecta]i cu noua
tulpin\ Delta primesc acela[i
tratament recomandat pentru
orice form\ de COVID-19!
Medicii ie[eni administreaz` pacien]ilor
infecta]i cu noua tulpin` Delta
anticoagulante, antibiotice [i antivirale.
Acest remediu este recomandat de c`tre
Ministerul S`n`t`]ii pentru toate
persoanele infectate cu COVID-19.
Antibioticul are un rol foarte important \n
acest tratament
Tratamentul pacien]ilor infecta]i cu noua tulpin` Delta este
alc`tuit din anticoagulate, antibiotice, dexametazon` [i antivirale.
Acesta este tratamentul clasic recomandat de Ministerul S`n`t`]ii
pentru to]i pacien]ii infecta]i cu COVID-19. Toate medicamentele
sunt administrate prin perfuzie bolnavilor interna]ii \n spitalele
suport COVID-19 din Ia[i. Antibioticul are un rol important \n
acest tratament. „Nu exist` un tratament specific pacien]ilor infecta]i
cu tulpina Delta. Exist` un tratament clasic stabilit de Ministerul
S`n`t`]ii, pentru to]i pacien]ii infecta]i cu COVID-19, indiferent
de tulpin`. Tratamentul este alc`tuit din antivirale, dexametazon`,
anticoagulante [i antibiotice. Acestea sunt administrate intravenos.
Antibioticul este recomandat pentru c` un pacient infectat are
imunitatea destul de sc`zut`, iar infec]ia viral` poate produce o
infec]ie bacterian` puternic` [i mai bine prevenim orice situa]ie”,
a declarat dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva” din Ia[i.

Ieri, \n spitalele ie[ene erau
ocupate aproximativ 40 de
paturi \n sec]iile COVID-19
Medicii ie[eni sunt \n continuare \n alert` [i recomand`
vaccinarea tuturor persoanelor, pentru a fi ferite de o form` grav`
a bolii. La Spitalul de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva” sunt
ocupate toate paturile din sec]ia ATI COVID-19, iar cazurile sunt
\n continu` cre[tere. Ieri, \n jude]ul Ia[i au fost confirmate 12
noi cazuri de COVID-19, iar de la debutul pandemiei au fost
42.582 de infect`ri. Direc]ia de S`n`tate Public` Ia[i a \nregistrat
pe data de 2 august 2021 \nc` un deces \n rândul persoanelor
infectate, num`rul total ajungând la 924. „Din nefericire, num`rul
cazurilor este \n continu` cre[tere \n jude]ul Ia[i. Tot mai multe
locuri din sec]iile destinate pacien]ilor COVID-19 sunt ocupate.

ANGAJEAZĂ

Noi avem ocupate 20 de paturi, cu pacien]i covid, care prezint`
o form` u[oar` a bolii [i [apte locuri ATI. Recomand \n continuare
[i su]in c` vaccinarea este singura solu]ie pentru a reveni la
normal”, a precizat ieri managerul Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sfânta Parascheva”, Ia[i.

Noi caravane mobile de vaccinare
|n urm`toarele patru zile, \n municipiul Ia[i vor fi organizate
noi caravane mobile de imunizare \mpotriva COVID-19. Echipele
medicale vor fi prezente pe 4, 5, 6 [i 7 august 2021 \n parcarea
Iulius Mall. Vaccinarea se face f`r` programare, iar serul administrat
este Johnson & Johnson. Imunizarea se va face \n intervalul orar
10:00 - 18:00. „Continu`m ac]iunile suplimentare pentru a sus]ine
campania de vaccinare împotriva COVID-19. Astfel, în urm`toarea
perioad`, vor fi organizate mai multe caravane mobile de imunizare
\n cinci locuri din municipiul Ia[i. Echipele medicale vor fi preg`tite
s` ofere explica]ii tuturor persoanelor care au nel`muriri cu privire
la vaccinuri [i vor fi gata s` imunizeze persoanele care doresc
s` minimalizeze riscul unei infec]ii sau care vor s` plece cu mai
pu]ine griji în vacan]`. Nu este nevoie de programare, vaccinarea
se face pe loc [i ave]i nevoie doar de cartea de identitate sau
de pa[aport. Vaccinarea este un act benevol [i gratuit. Dac` ne
vaccin`m cât mai mul]i, vom reveni mai repede la o via]` normal`”,
au precizat reprezentan]ii DSP Ia[i.
Andreea PåDURESCU

ANGAJEAZĂ

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

Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării
în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
Relații la telefon: 0744 275 627

Teatrul Luceaf`rul
revine din vacan]`
cu reprezenta]ia
\ndr`git` de to]ii
copiii, spectacolul
„Scufi]a Ro[ie”

Anun]at` înc` dinainte de perioada
concediilor, reprezenta]ia „Scufi]a Ro[ie” (8
august 2021, Sala Mic`, ora 11:00) este primul
spectacol dup` vacan]` la Teatrul pentru Copii
[i Tineret „Luceaf`rul” Ia[i. Acesta se joac`
sold-out, a[a încât conducerea institu]iei a
decis programarea unei a doua reprezenta]ii,
în aceea[i zi (duminic`, 8 august), de la ora
18:00. Biletul cost` 14 lei [i poate fi
achizi]ionat de pe platforma www.bilet.ro
Echipa artistic` a Teatrului pentru Copii [i Tineret „Luceaf`rul”
revine din vacan]` [i î[i invit` spectatorii la evenimente
duminicale. Anun]at` înc` dinainte de perioada concediilor,
reprezenta]ia „Scufi]a Ro[ie” (8 august, Sala Mic`, ora 11:00)
este deja sold-out, astfel încât conducerea institu]iei a decis
programarea unei a doua reprezenta]ii, în aceea[i zi (duminic`,
8 august), de la ora 18:00. Biletul cost` 14 lei [i poate fi
achizi]ionat de pe platforma www.bilet.ro.

Actorii a[teapt` publicul s`
revin` la o întâlnire cu personajele
clasice din povestea fra]ilor Grimm
Dup` o binemeritat` perioad` de reînc`rcare a bateriilor
artistice, actorii rea[teapt` publicul în sal` la o întâlnire cu
personajele clasice din povestea fra]ilor Grimm.
Crea]ia semnat` de regizorul Constantin Brehnescu are o
muzicalitate special`, fiind scris` în versuri, iar cei doi actori
din distribu]ie, Ioana Iordache [i Claudiu G`l`]eanu, sus]in
toate rolurile într-un adev`rat recital. Pe 15 august 2021, de
la ora 11:00, se va juca „Ursul p`c`lit de vulpe”, iar biletele
sunt deja puse în vânzare pe aceea[i platform`. {i aceast`
pies` este una de succes la public, fiind pus` \n scen` la
„Luceaf`rul” \n variate distribu]ii [i viziuni.

„Luceaf`rul” se preg`te[te de a XIV-a
edi]ie a Festivalului Interna]ional
de Teatru pentru Publicul Tân`r
În privin]a proiectelor viitoare, directorul artistic al
a[ez`mântului, teatrologul Olti]a Cîntec, precizeaz` c` „cea dea XIV-a edi]ie a Festivalului Interna]ional de Teatru pentru
Publicul Tân`r va avea loc între 1 [i 10 octombrie. Focusul
edi]iei - «art` [i tehnologie» - va aduce în program prezen]e
de excep]ie din ]ar` [i str`in`tate, dar vom avea [i evenimente,
de tip - s` le zic - clasic, astfel încât to]i cei cu sufletul tân`r
s` î[i împlineasc` a[tept`rile. În aceast` perioad`, lucr`m cu
o echip` de tineri creatori, coordonat` de Bobi Pricop, la o
produc]ie nou` - «Labirint», care va avea premiera în festival.
Da, acel Bobi Pricop care a regizat «Pisica verde», pe care îl
relu`m în toamn`, spectacol care ne-a dus în lista de nominaliz`ri
a UNITER [i în toate festivalurile importante din ]ar`. A[a
încât, chiar dac` înc` e vacan]`, r`mâne]i cu ochii pe noi!”
Astfel, Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul
Tân`r a devenit unul dintre cele mai importante din ]ar` [i
cu un succes uria[ la public.
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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Drama de la Spitalul ıSfânta Maria‰
din Ia[i! Medicii sper\ `ntr-o minune.
Micu]a care s-a `necat `n piscina din
curte pare c\ pierde lupta cu via]a:
ıNu d\ semne s\ `[i revin\‰
Doar o minune o mai poate salva pe fata
de 9 ani \necat` \n piscina din curtea
casei! Medicii ie[eni nu \i mai dau nicio
[ans` micu]ei. Copila este internat` de 4
zile \n sec]ia de Anestezie [i Terapie
Intensiv` a Spitalului pentru Copii „Sfânta
Maria”, iar starea ei de s`n`tate s-a
agravat
Starea fetei de 9 ani \necat` \n piscina din curtea casei este
din ce \n ce mai grav`. Medicii ie[eni nu mai au nicio speran]`
c` aceasta \[i va mai reveni. Fata este \n continuare internat` \n
sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv` a Spitalului pentru Copii
„Sfânta Maria”, intubat` [i incon[tient`. Starea de s`n`tate a
micu]ei s-a agravat \n cele patru zile de internare. Speciali[tii
spun c` doar o minune o mai poate salva. Suferin]a familiei este
greu de descris \n cuvinte. P`rin]ii [i vecinii micu]ei sunt \n stare
de [oc [i se roag` petru ea. „Pacienta \n vârst` de 9 ani, care
a ajuns \n unitatea de primiri urgen]e \n stare foarte grav`, pe
data de 31 iulie 2021, cu politraumatism prin \necare, nu d`
semne s` \[i revin`. Starea ei de s`n`tate s-a agravat. Noi nu
credem c` aceasta \[i va mai reveni. Doar o minune o poate
salva. Din p`cate acesta este adev`rul”, a declarat Alina Belu,
managerul Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Ia[i.

o pe cea mic` [i au sunat la 112. Apelul a fost primit pe data
de 31 iulie 2021, la ora 21:13. La fa]a locului s-a deplasat un
echipaj de Terapie Intensiv` Mobil`, care a preluat copilul. Medici
care au ajuns la fa]a locului au resuscita-o timp de 40 de minute.
Din fericire, fata a fost stabilizat`, dar a trebuit s` fie transportat`
la spital, fiind totu[i \n stare grav`.

Un b`iat de 16 ani s-a \necat
\n lacul din apropierea casei

Tragicul incident s-a
petrecut \n urm` cu patru zile
Amintim c` sâmb`t`, 31 iulie 2021, o fat` de 9 ani din satul
ie[ean Horpaz, comuna Miroslava, s-a \necat \n piscina din curtea
casei. |ntr-un moment de neaten]ie, copilul s-a aventurat \n piscin`
[i nu a mai ie[it la suprafa]`. P`rin]ii au fost cei care au g`sit-

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:

Amintim c` \n urm` cu mai bine de o lun`, o alt` familie
din jude]ul Ia[i a trecut prin aceea[i situa]ie, dup` ce fiul lor de
doar 16 ani s-a \necat \n lacul din apropierea casei. Pe data de
28 iunie 2021, un adolescent a fost g`sit înecat în Lacul Cicadaia.

Dorel Stafie avea 16 ani [i a plecat cu un prieten s` înoate în
lacul de lâng` cas`. Pe Dorel îl mai a[teptau acas` [ase fra]i. La
câteva minute dup` ce s-a avântat în ap`, ne[tiind s` înoate,
adolescentul nu a mai putut s` ias` la suprafa]`. Când prietenul
lui a v`zut c` acesta nu mai iese de sub ap`, a alergat c`tre sat,
s` cear` ajutor. Mai mul]i localnici au ajuns la fa]a locului pentru
a-l c`uta pe Dorel pân` s` ajung` pompierii. Martorii au sunat
la num`rul unic de urgen]` 112, iar la fa]a locului au ajuns
pompierii care au \nceput c`ut`rile. Dup` aproximativ 3 ore, a
fost g`sit trupul b`iatului. Medicii au \nceput manevrele de
resuscitare, \ns` totul a fost \n zadar. Comuna Belce[ti este
înconjurat` de ape [i, în zon`, accidentele de acest fel sunt des
întâlnite, mai ales în perioada verii.
Andreea PåDURESCU

Pomicultorii din Ia[i au investit 1,3 milioane de
euro, fonduri europene, `n afacerile din mediul
rural. Zeci de hectare cu livezi de cire[i [i meri
au fost `nfiin]ate `n comunele din jude]
Fermierii din Ia[i care au depus proiecte \n perioada 20142019, \n cadrul subm`surilor de finan]are pentru dezvoltarea
domeniului pomicol, au primit fonduri europene \n valoare de 1,3
milioane de euro. Beneficiarii din Ia[i au înfiin]at planta]ii pomicole
în comunele Criste[ti, Bârnova, Deleni [i B`l]a]i, pe aproximativ
30 de hectare de teren agricol. |n livezile cu cire[i, meri sau
mixte au fost investite fonduri europene în valoare de 300.000 de
euro pân` la jum`tate de milion de euro. |n ultimii ani a crescut
num`rul beneficiarilor interesa]i de investi]iile în acest domeniu.
Ace[tia au înfiin]at planta]ii pomicole pe o suprafa]` de 16 hectare,
cu fonduri europene acordate \nainte de anul 2014. Scopul
investi]iilor în cadrul acestei subm`suri a fost cre[terea competitivit`]ii
exploata]iilor pomicole prin dotarea cu utilaje [i echipamente,
înfiin]area, modernizarea [i/sau extinderea unit`]ilor de procesare,
înfiin]area sau modernizarea unit`]ilor de procesare.
O nou` sesiune de depunere a proiectelor pentru ie[enii care
vor s` dezvolte afaceri \n sectorul pomicol va fi lansat` \n luna
septembrie din acest an. Bugetul alocat noii sesiuni de finan]are
pentru subm`sura 4.2a – Investi]ii \n procesarea/marketingul
produselor agricole – , va fi de 10 milioane de euro. Beneficiarii
din Ia[i pot primi banii europeni [i pentru reconversia planta]iilor
existente [i cre[terea suprafe]elor ocupate cu pepiniere pomicole.
Sprijinul public acordat \n cadrul acestei subm`suri de finan]are
este de 50 la sut` din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-

uri [i 40 la sut` pentru alte \ntreprinderi. Suma acordat` de
Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR) nu va dep`[i
800.000 de euro pentru micro\ntreprinderi [i \ntreprinderi mici,
1,2 milioane de euro pentru \ntreprinderi mijlocii [i 1,5 milioane
de euro pentru firmele mai mari. |n aceast` perioad` sunt deschise
sesiunile de finan]are \n cadrul subm`surilor 17.1 – Prime de
asigurare a culturilor, plantelor [i animalelor – [i 9.1 – |nfiin]area
grupurilor de produc`tori \n sectorul agricol. Pân` \n prezent au
fost depuse din partea fermierilor din Ia[i un num`r de 11 cereri,
\n subm`sura 17.1. Sesiunea de depunere a proiectelor, \n cadrul
acestei subm`suri, este deschis` pân` la data de 31 octombrie
2021. Produc`torii din Ia[i care vor s` se asocieze pot depune
dosarele pân` la data de 29 octombrie. Cererile de finan]are se
depun pe site-ul AFIR. Alte sesiuni de depunere a proiectelor
pentru accesarea fondurilor nerambursabile vor fi deschise \n
aceast` lun`. Subm`surile pentru tinerii fermieri vor fi lansate în
a doua jum`tate a lunii august 2021, respectiv subm`sura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – [i subm`sura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Ultimele proiecte realizate
de tinerii fermieri ie[eni au fost depuse \n acest an, \n cadrul
subm`surii 6.1 – componenta diaspora, iar ace[tia vor primi fonduri
europene \n valoare de 250.000 de euro.
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Rata [omajului se men]ine
sc\zut\. Patronii din Ia[i au
angajat 3.394 de persoane `n
primul semestru din acest an.
~n continuare se fac recrut\ri
Rata [omajului în luna iunie 2021 a fost
de 3,03 la sut`, valoare men]inut` \n
primul semestru din acest an. Patronii din
Ia[i au demarat angaj`rile, mii de
persoane ocupând noi posturi, \n diverse
domenii de activitate. Ace[tia recruteaz`
personal \n continuare, fiind c`uta]i mai
ales zidarii, muncitorii necalifica]i sau
vânz`toarele
Rata [omajului \nregistrat` \n Ia[i \n luna iunie 2021 s-a
men]inut sc`zut`, în jurul valorii de 3 la sut`. Astfel, în luna
ianuarie 2021, rata [omajului a fost de 3,27 la sut`, fiind înregistra]i
9.708 [omeri. |n luna februarie, rata a fost de 3,31 la sut`, cu
9.810 [omeri, iar, \n lunile urm`toare, s-a men]inut sc`zut`, num`rul
[omerilor fiind \n sc`dere. Potrivit Agen]iei Jude]ene pentru
Ocuparea For]ei de Munc` (AJOFM) Ia[i, \n anul 2021, rata
[omajului a fost, în medie, de 3 la sut`, mult mai mic` comparativ
cu media na]ional`, care a dep`[it 6 la sut`. Unul dintre factorii
care a contribuit la men]inerea ratei sc`zute a [omajului este
angajarea masiv` din acest an. Patronii din Ia[i au demarat
angaj`ri, mii de persoane ocupând noi posturi \n diverse domenii
de activitate \n 2021. Ace[tia au angajat 3.394 de persoane \n
primul semestru din an. Patronii ie[eni recruteaz` personal \n
continuare, fiind c`uta]i mai ales zidarii, muncitorii necalifica]i
sau vânz`toarele.

Rata [omajului a sc`zut odat` cu
sc`derea disponibiliz`rilor [i cre[terea
num`rului de persoane angajate \n Ia[i
Potrivit AJOFM Ia[i, a crescut num`rul de locuri de munc`
vacante \n aceast` perioad`. Angajatorii au 755 de oferte de
munc`, dintre care 661 sunt pentru persoanele cu studii medii.
Angajatorii din Ia[i caut` femei de serviciu, vânz`toare, dulgheri,
zidari sau muncitori necalifica]i. AJOFM Ia[i a publicat o list` cu
posturile oferite de patronii din Ia[i care fac angaj`ri în aceast`
perioad`. Cele mai multe posturi sunt în domeniul serviciilor,
unde este nevoie de 408 angaja]i. Angajatorii cu firme în domeniul
transporturilor au nevoie de 91 de [oferi, un num`r dublu de

angaja]i fa]` de cel din luna iunie 2021. Angajatorii din comer]
ofer` 61 de locuri de munc`, iar, în HoReCa, respectiv hoteluri
[i restaurante, patronii caut` 34 de angaja]i. Patronii din domeniul
construc]iilor, din Ia[i, au nevoie de 189 de muncitori califica]i
[i necalifica]i sau cu studii superioare, iar, în domeniul industriei,
angajatorii caut` 128 de speciali[ti.

AJOFM Ia[i organizeaz` cursuri
de reconversie profesional`
Ie[enii [omeri care sunt \n c`utarea unui loc de munc` pot
face cursuri de reconversie profesional`, organizate de AJOFM
Ia[i. Ia[ul este unul dintre jude]ele \n care multe persoane au
reu[it s` se angajeze pe pozi]ii bine pl`tite, dup` ce acestea au
finalizat cursurile organizate de AJOFM Ia[i. Cursurile de
manichiurist`, inspector resurse umane, electrician sau coafez`
sunt în continuare cerute pe pia]a muncii. Mul]i dintre cei care
le finalizeaz` s-au angajat la scurt timp dup` aceasta. |n prezent
sunt în derulare cursuri de reconversie pentru mai multe meserii,
precum electrician [i inspector de resurse umane. De asemenea,
cea mai mare indemniza]ie acordat` unui [omer din Ia[i, \n anul
2021, este \n valoare de 3.179 de lei.
Raluca COSTIN

Vin banii de la APIA!
Fermierii din Ia[i primesc
80.000 de lei, subven]ia
la motorin\ pentru primul
trimestru din 2021
Fermierii din Ia[i primesc subven]ia la
motorin` pentru primul trimestru din anul
2021. APIA demareaz` pl`]ile \n conturile
beneficiarilor \n aceast` s`pt`mân`
Ie[enii care au solicitat ajutorul pentru motorina utilizat`
\n agricultur`, \n primul trimestru din anul 2021, vor primi
banii de la Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur`
(APIA). Institu]ia a demarat pl`]ile c`tre beneficiarii din Ia[i,
pentru motorina utilizat` \n perioada 1 ianuarie - 31 martie
2021 (trimestrul I din 2021), fiind vorba despre suma de 80.000
de lei, care va fi virat` \n conturile fermierilor. Valoarea nominal`
a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorin` pentru
anul 2021 este de 1,572 lei / litru, în conformitate cu art. 2,
alineatul 33, din H.G. nr. 409/2021. Cantit`]ile de motorin` care
beneficiaz` de ajutor de stat au fost aprobate prin Ordinul
MADR nr. 176/2021, potrivit APIA Ia[i. De asemenea, fermierii
din Ia[i care vor s` ob]in` subven]ia [i pentru trimestrul II,
respectiv pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie, au depus cererile
la APIA pân` pe 2 august. Cei care vor \ndeplini condi]iile
pentru ob]inerea ajutoarelor financiare vor \ncasa banii pân` la
finalul acestui an. Agricultorii ie[eni au primit ajutoare financiare
în valoare de 160.000 de lei, în anul 2020, pentru motorina
utilizat` în agricultur`. Potrivit speciali[tilor din cadrul APIA,
num`rul solicitan]ilor a crescut în ultimii ani, odat` cu modernizarea
utilajelor agricole, mai ales de c`tre fermierii care cultiv` cereale.
De asemenea, în anul 2021, în campania de depunere a cererilor
unice pe suprafa]` prin intermediul c`rora se acord` subven]ii
pentru terenurile agricole [i fermele cu animale, au fost aduse
18.800 de solicit`ri pentru o suprafa]` de 280.000 de hectare.
Cele mai mari subven]ii sunt acordate \n cadrul schemei unice
de plat` pe suprafa]` (SAPS), pentru fiecare hectar cultivat de
fermierii din Ia[i. Subven]ia pentru anul 2020 a fost \n valoare
de 100 de euro la hectar. |n aceast` perioad` sunt verifica]i
fermierii din Ia[i care au solicitat subven]ii de la APIA, prin
cererea unic` depus` \n campania din 2021, [i care sunt inclu[i
\n e[antionul de control din acest an. Speciali[tii vor verifica,
pân` la jum`tatea lunii septembrie 2021, \n jur de 600 de femieri
care cultiv` peste 50.000 de hectare de teren agricol. De
asemenea, vor fi controla]i [i ie[enii cu ferme zootehnice care
au depus cererea unic` la APIA. |n e[antionul de control sunt
inclu[i peste 200 de fermieri, cu un efectiv de 5.000 de capete.
Controlul se poate face [i în lipsa fermierului, dac` scopul
pentru care a fost selectat acesta la verific`ri nu impune acest
lucru. Este necesar` prezen]a fermierului când acesta a fost
selectat cu scopul controlului tip agromediu [i pentru controlul
cerin]elor de eco-condi]ionalitate.
Raluca COSTIN

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

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

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

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii

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

• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Corcodel, satul cu cei mai pu]ini
locuitori de la doi pa[i de Ia[i.
Tinerii s-au `ntors aici din str\in\tate
pentru a-[i construi ıimperii‰ departe
de ochii curio[ilor
Satul ie[ean cu cei mai pu]ini locuitori a
supravie]uit mul]umit` tinerilor care s-au \ntors
aici din str`in`tate [i [i-au \ntemeiat familii. |n
urm` cu 10 ani, \n localitatea Corcodel, din comuna
Grajduri, erau 31 de suflete [i 13 case, iar, \n
prezent, num`rul localnicilor a ajuns la 43. Copiii
care au crescut \n acest sat au ales s` r`mân`
aici, chiar dac` nu au condi]ii extraordinare.
Familiile au construit case noi, num`rul acestora
ajungând la 14. „Dintotdeauna, a existat \n acest
sat un num`r mic de persoane. Pe vremea
comunismului erau patru familii. |i cunosc pe to]i
de acolo, \n special pe cei mai b`trâni, care sunt
acolo de mai mult timp. Aceast` localitate este
veche de aproximativ 150 de ani. Ne bucur`m
c` aceasta rezist` a[a [i c` tinerii no[tri s-au
\ntors aici. Am fost recent pe acolo, dup` ploi,
[i am ref`cut cât de cât drumul de acolo, cu
piatr`. Aceasta este cam singura problem` din
zon`, dar \l voi repara. Avem deja proiectul f`cut.
Am v`zut c` au \nceput s`-[i construiasc` noi

case [i nu poate decât s` m` bucure acest aspect.
Sunt o comunitate tare frumoas`, sunt exact ca
o mic` familie”, a declarat Constantin Zamfirache,
primarul comunei Grajduri.

„Satul acesta a rezistat
datorit` nepo]ilor no[tri, care
au plecat \n str`in`tate pentru
un trai mai bun, au strâns câ]iva
bani [i s-au \ntors acas`”
Pu]inii b`trâni care mai sunt prin sat sunt
bucuro[i c` are cine s` \i ajute [i s` le mai aduc`
o pâine din când \n când. |n localitatea Corcodel
mai sunt doar trei persoane \n vârst` care cunosc
cel mai bine \mprejurimile. Ace[tia sunt b`trâni
[i nu prea se mai pot deplasa, iar, pentru c` nu
au un mijloc de transport \n apropiere, nu au mai
ie[it din sat de luni bune. „Am 82 de ani, aici
m-am n`scut [i am crescut. Dintotdeauna, aici au
fost oameni pu]ini, dar mereu foarte uni]i, to]i ne

cunoa[tem foarte bine \ntre noi. Oricum, suntem
pu]ini! Dac` ne-am mai [i certa, ce am face?! Am
r`mas [i mai pu]ini când a fost cutremurul din
1977. Atunci s-au speriat oamenii c` a luat-o
p`mântul la vale [i s-au mutat \n alte sate, din
apropiere. Satul acesta a rezistat datorit` nepo]ilor
no[tri, care au plecat \n str`in`tate pentru un trai
mai bun, au strâns câ]iva bani [i s-au \ntors acas`.
P`rin]ii lor s-au dus, dar ei s-au c`s`torit [i [i-au
ridicat aici câte o c`su]`. Dac` ei nu se \ntorceau,
r`mâneam trei sau patru oameni aici. Ne sunt de
mare ajutor copiii ace[tia, pentru c` ei mai merg
\n ora[, la munc`, [i ne ajut` [i pe noi cu ce
mai avem nevoie. Ne mai cump`r` câte o pâine
proasp`t`, medicamente [i tot ce mai avem nevoie.
Suntem ca o familie mare aici!”, a precizat Maria
Cod`u, o localnic` \n vârst` de 82 de ani. |n
edi]iile anterioare ale cotidianului „BZI” a fost
prezentat` povestea uneia dintre cele mai vechi
construc]ii istorice din România, care se afl` \n
comuna Grajduri, din jude]ul Ia[i.

Localnic` din Corcodel: „A[a
cum e el, este satul nostru [i,
pentru noi, este cel mai frumos”
Satul Corcodel este a[ezat pe un deal din
comuna Grajduri, jude]ul Ia[i, la o distan]` de 2

kilometri pân` la strada principal`. Drumul de
acces este anevoios, pres`rat cu pietre. |n zilele
\n care plou` sau ninge, intrarea \n sat este aproape
imposibil`, iar localnicii sunt izola]i acolo. |n sat
nu exist` niciun mijloc de transport, iar, pentru a
ajunge la prima sta]ie de autobuz, oamenii trebuie
s` mearg` pe jos aproximativ 30 de minute. |n
localitate nu se poate vorbi despre vreun magazin
sau o biseric`, acestea nu au existat niciodat`
acolo. Valea Satului este localitatea cea mai apropiat`,
unde exist` magazin, oamenii merg la biseric` [i
copiii - la [coal`. „Am venit de curând aici. M-am
rec`s`torit [i m-am mutat \n Corcodel \n urm` cu
dou` luni. Dac` vrem s` mergem la biseric`,
mergem aici, \n Valea Satului. Ne adun`m mai
multe femei din sat, pentru c` avem de mers pe
jos [i, ca s` fim \n siguran]`, mergem \n grup.
Oamenii de aici ies foarte rar din sat. Eu lucrez
\n Ia[i [i fac naveta. Mi-a spus so]ul meu c` iarna
[i când plou` e tare greu s` ajungi la drumul
principal, pentru c` este plin de noroi. Trebuie s`
pleci cu o or` \nainte ca s` ajungi la timp la
autobuz. A[a cum e el, este satul nostru [i, pentru
noi, este cel mai frumos. Suntem uni]i, e lini[te
[i umbr`. Nu ne trebuie nimic mai mult”, a spus
Delia, o locanic` recent stabilit` \n satul Corcodel.
Andreea PåDURESCU

{oferul care a accidentat mortal un
pieton [i a fugit de la fa]a locului a
fost re]inut pentru 24 de ore!
Un tân`r a fost re]inut pentru 24 de ore dup`
ce a lovit mortal un pieton [i a fugit de la fa]a
locului. Povestea \ncepe \n diminea]a zilei de 29
iulie 2021, în jurul orei 06:30, când un cet`]ean
a sesizat Poli]ia Ora[ului Hârl`u despre faptul c`
un b`rbat este c`zut într-un [an] de pe marginea
DC 150. Colegii no[tri s-au deplasat de îndat` la
locul indicat, îns`, din p`cate, nu au mai putut
face nimic pentru victim`, medicii constatând
decesul. Pentru c` existau indicii c` b`rbatul ar
fi fost victima unui accident rutier, iar conduc`torul
auto ar fi p`r`sit locul accidentului, colegii au
apelat la Ioan, unul dintre poli]i[tii rutieri cu cea
mai mare experien]` din zon`. Chiar dac` era
liber, Ioan nu a stat pe gânduri [i a venit la
serviciu, iar, de[i identificarea [oferului p`rea
aproape imposibil`, întrucât nicio camer` de
supraveghere nu a surprins evenimentul, acesta,
împreun` cu Vasile, colegul s`u, nu aveau de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

gând s` renun]e. Au început de la urmele [i
elementele de caroserie l`sate la fa]a locului, iar
în aproximativ 2 ore aveau deja o list` cu trei
autoturisme care se potriveau cu autoturismul
c`utat. Cu fler [i experien]`, cei doi poli]i[ti au
mers prima dat` acas` la un tân`r de 20 de ani,
unde au g`sit ma[ina c`utat`, care prezenta avarii,
[i, implicit, [oferul. Cercet`rile sunt continuate sub
aspectul s`vâr[irii infrac]iunilor de ucidere din
culp` [i p`r`sirea locului accidentului ori modificarea
sau [tergerea urmelor acestuia. Reamintim faptul
c` [oferii implica]i în accidente de circula]ie în
urma c`rora a rezultat moartea sau v`t`marea
integrit`]ii corporale ori a s`n`t`]ii unei persoane
sunt obliga]i s` ia m`suri de anun]are imediat` a
Poli]iei; s` nu modifice sau s` [tearg` urmele
accidentului [i s` nu p`r`seasc` locul faptei.
Continuarea pe BZI.ro
Drago[ SAVIN
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Detalii incredibile privind noile tramvaie
PESA, aduse din Polonia. Garniturile nu pot
fi scoase pe str\zile din municipiul Ia[i
dintr-un motiv incredibil
Caz de „Cascadorii râsului”, la Ia[i! Cele dou`
tramvaie PESA aduse recent \n municipiul Ia[i
nu pot fi scoase prea curând nici m`car \n probe.
Totul, din cauza peroanelor prea mari din unele
zone ale ora[ului [i a copertinelor din sta]ii, care
pot bloca accesul noilor mijloace de transport
public aduse din Polonia. |n mai multe zone din
ora[, peroanele din sta]iile Companiei de Transport
Public (CTP) au fost alungite pentru a \nc`pea
mai mul]i c`l`tori. |n plus, acestea au fost \n`l]ate,
bordurile fiind mai mari \n sta]iile ap`rute dup`
modernizarea c`ii de rulare din cartierele Ia[ului.
|nc` de ieri-diminea]`, 3 august 2021, inginerii
CTP erau \n sta]iile de tramvai din zona G`rii,
unde m`surau de zor peroanele, pentru a vedea
cum pot fi aduse la nivelul noilor mijloace de
transport.

Peroane f`cute pentru
tramvaiele vechi:
proiectele au fost derulate
cu fonduri europene
|n zone precum Podu Ro[, Canta, Nicolina
sau Buc[inescu au fost modificate anterior peroanele,
\n urma lucr`rilor de modernizare a str`zilor. |n
cea mai mare parte, lucr`rile au fost f`cute de
firma Conest SA, o societate abonat` la bani
publici. Lucr`rile au fost f`cute dup` proiectul
adaptat de la Prim`rie. Dac` \n alte zone din
Ia[i, peroanele au fost extinse \n urm` cu ceva
timp, \n alte zone, precum }u]ora sau Buc[inecu,
au fost desf`[urate proiecte \n ultimele luni. Atunci
se [tia despre achizi]ia acestor tramvaie, \ns`
peroanele nou-ap`rute au fost realizate dup`
proiectul vechi, adaptat pentru actualele mijloace

de transport \n comun. Amintim c` CTP a trecut
[i la mutatea unor sta]ii, odat` cu noua band`
unic` din Nicolina.
Cristian Stoica, directorul CTP Ia[i, a men]ionat,
\ns`, c` nu sunt probleme mari [i c` peroanele
vor fi adaptate pentru noile tramvaie unde se
impune acest lucru. „Trebuie preg`ti]i unii pa[i
pentru instruirea oamenilor, pentru mentenan]`
[i alte chestiuni. Nu sunt alte probleme. Totul
]ine de m`sur`tori. Sunt tramvaie cu podea joas`,
sunt mai late [i trebuie s` ne adapt`m. Sta]iile
au fost f`cute pentru tramvaiele care circul` acum
\n ora[.
Noi m`sur`m peroanele pentru a le aduce
la noile standarde. Acum facem o evaluare [i,
unde m`sur`torile cer, se vor adapta pentru noile
tramvaie”, a spus Cristian Stoica, directorul CTP
Ia[i. |n cursul lui 2019 au fost achizi]ionate [i
unele copertine pentru sta]iile de transport public.
Dintre acestea, 20 au fost montate la peroanele
pentru tramvaie. Cum [i acestea blocheaz` accesul
noilor tramvaie \n sta]ii, ele vor fi \nlocuite.

Reac]ie incredibil`
a celor de la CTP Ia[i
Dup` ce reporterii „BZI” au cerut explica]ii
de la conducerea CTP despre situa]ia legat` de
peroanele din ora[, oficialii companiei au \ncercat
s` se scoat` [i au reac]ionat cu o postare \n
mediul online, asear`, 3 august, \n care au explicat
c` acestea vor fi modificate.
„Compania de Transport Public Ia[i, împreun`
cu CITADIN SA, a demarat un proiect de adaptare
a unui num`r de 16 peroane de tramvai din ora[
la standardele europene, în ceea ce prive[te
regimul de în`l]ime. Concret, acestea vor suferi

modific`ri în perioada imediat urm`toare pentru
ca toate persoanele care folosesc transportul
public, inclusiv cele cu dizabilit`]i, s` poat` avea
acces cât mai facil în vagoane. Ini]iativa produce
efecte, în acela[i timp, [i în cazul noilor tramvaie
#PESASwing, care vor circula pe traseele 1, 3,
7, 8 [i 13, de îndat` ce procedurile interne de
preg`tire a intr`rii vagoanelor în circula]ie vor fi
încheiate”, au sus]inut cei de la CTP Ia[i \ntr-o
tentativ` de a minimaliza realitatea de pe str`zile
Ia[ului.
Proiectul ar fi trebuit discutat \n cadrul
Consiliului Local, nu f`cut f`r` aprobarea acestuia,
la mijloc fiind vorba de o investi]ie important`.

Copil\ de 13 ani, batjocorit\ de
propriul tat\! Individul, s\ltat de
poli]i[ti [i dus dup\ gratii. B\rbatul,
pedepsit definitiv de judec\torii ie[eni
O copil` de 13 ani a trecut prin clipe de
groaz`, dup` ce a fost batjocorit` de propriul
tat`! Individul a fost s`ltat de poli]i[ti [i dus dup`
gratii. Acum a venit „nota de plat`” pentru b`rbatul
acuzat de viol. Astfel, magistra]ii din cadrul Cur]ii
de Apel Ia[i au respins ieri apelul formulat de
c`tre Vasile Vasiliu, din localitatea Hu[i. „Instan]a
respinge, ca nefondat, apelul declarat de c`tre
apelantul-inculpat Vasile Vasiliu împotriva sentin]ei
penale pronun]ate de Judec`toria Hu[i, sentin]`
penal` pe care o men]ine. Definitiv`”, au men]ionat
magistra]ii ie[eni. Ini]ial, individul a fost condamnat
la 9 ani de pu[c`rie, pentru viol. Procesul lui
Vasile Vasiliu (48 de ani) a \nceput pe data de
19 mai 2021. Procurorii au dispus trimiterea sa
\n judecat` pentru viol. Asta, dup` ce individul
a fost re]inut [i, mai apoi, arestat preventiv, de
pe data de 5 decembrie 2020. Scandalul sexual
a ie[it la iveal` \n pragul s`rb`torii de Mo[
Nicolae, când to]i copiii ar trebui s` a[tepte,
ferici]i, daruri din partea p`rin]ilor. Atunci, oamenii
legii au fost alerta]i cu privire la faptul c` individul
din localitatea Hu[i nu doar c`-[i b`tea copiii,
dar [i c` acesta [i-a batjocorit propria fiic`.
Poli]i[tii din cadrul Biroului de Investiga]ii Criminale
l-au ridicat pe individ [i l-au dus la audieri.La

vremea respectiv`, reprezenta]ii Inspectoratului
Jude]ean de Poli]ie au precizat c` acest caz teribil
a fost sesizat pe data de 4 decembrie 2020. Fata,
de[i speriat` [i vizibil marcat` de clipele prin
care a trecut, a prins, totu[i, curaj [i le-a povestit
anchetatorilor chinurile pe care a fost nevoit` s`
le suporte. „Cazul a ajuns în aten]ia poli]i[tilor
din cadrul Biroului de Investiga]ii Criminale pe
data de 4 decembrie. În urma cercet`rilor f`cute,
suspectul a fost identificat în scurt timp, a fost
dus la audieri [i, apoi, a fost re]inut pentru 24
de ore. A doua zi, pe 5 decembrie 2020, procurorul
de caz l-a prezentat în fa]a instan]ei pe b`rbat,
cu propunere de arestare preventiv`, propunere
care a [i fost admis`”, au spus atunci poli]i[tii
vasluieni. Tot atunci, autorit`]ile au precizat faptul
c` reprezentan]ii Direc]iei Generale de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului (DGASPC) au fost
sesiza]i cu privire la minorii din acest caz, asisten]ii
sociali intervenind pentru evaluare [i luarea unor
m`suri urgente, în favoarea copiilor. De remarcat
este faptul c`, \n ultimii ani, pe rolul instan]elor
de judecat` ie[ene au ajuns tot mai multe astfel
de cazuri, \n care unii indivizi au fost acuza]i c`
[i-au violat rudele.
Ciprian NEDELCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Dou` tramvaie PESA,
de 4 milioane de euro,
pe str`zile din Ia[i
Cele dou` noi tramvaie au fost aduse cu câte
2,06 milioane de euro bucata. Ele fac parte dintrun lot de 16 tramvaie ce vor fi livrate de PESA
pân` la finalul anului 2021. Tramvaiele au fost garate
\n depoul CTP din strada Silvestru, urmând a intra
\n circula]ie dup` ce se vor rezolva toate problemele.
Tramvaiele sunt destinate rutelor 1, 3, 7, 8 [i 13.
Cele 16 tramvaie PESA au o capacitate de transport
total` a câte 230 de locuri, dintre care 30 pe scaune.
Vlad ROTARU
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:

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

gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

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

ma[in` de sp`lat, baie, central`
termic`, aragaz, camer` cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lun`. Spa]iul se afl`
lâng` complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
central`, frigider, aragaz, ma[in`
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

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

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

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.

Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

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

de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

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

MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, studii medii,
fara experienta precizata, LIFEIND SRL. Rela]ii la:
0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Agent comercial, studii medii,
experienta 1 an, PRO INVEST
SRL, Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL, Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
engleza, EUROPA TRADE SRL,
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.

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

Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.

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

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

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

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

Asistent relatii publice si
comunicare, studii medii, fara
experienta precizata, NEFF
CONSULTING SRL, Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com,
Str.Luca Arbore Nr.12, Bl.404,
Sc.A, Etj.7, Ap.30.
Brutar, studii medii, experienta 12 ani, PANIFICATIE VLAD SRL,
Rela]ii la: 0740162996;
butiuc.maria@yahoo.com, Bazei
Nr.12, Valea Adanca.
Bucatar, studii medii, fara
experienta precizata, BIZANTIQ
SRL, Rela]ii la: 0749 311 155;
ionut.cretu@bizantiq.ro,
Com.Rediu, Sat Rediu,
Sos.Valea Rediului Nr.19,
Mansarda.
Camerista de hotel, studi medii,
fara experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Casier, fara studii si experienta
precizate, ADVICE IS SRL, Rela]ii
la: 0749980450, Sat Hlincea,
Com. Ciurea, Str. Ioan Matei,
Nr.43, Parter, Incaperea 1,
Cam.2, Jud Iasi.
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL, Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL, Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.

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

dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, studi medii, fara
experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Curier, studii medii, fara
experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, SMART
PROCENT SRL, Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Director economic, studii
superioare, fara experienta
precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA,
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
Electronist telecomunicatii, studii
GENERAL SRL, Rela]ii la:
medii de specialitate, RESIO
0744868055;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
746703259
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL,
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Facturist, studii medii, fara
experienta precizata, LIFE-IND
SRL, Rela]ii la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL, Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL, Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de serviciu, studii
generale, fara experienta
precizata, engleza, cazare, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

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

byricco2016@gmail.com,
Com.Ciurea, Sat.Hlincea,
Str.Rasaritului Nr.110.
Lucrator comercial, studii medii,
absolvent sau persoane peste 45
ani, GMB FOREVER SRL, Rela]ii
la: 0775344341; bogdanonu@yahoo.com, Sos.Nicolina
Nr.16, Bl.939.
Lucrator comercial, 10 clase, fara
experienta precizata, MISS
CAROLINE SRL, Rela]ii la:
0722411591;
cristian.balteanu@gmail.com, Era
Shoping Stand I 9.
Lucrator comercial, studii medii,
fara experienta precizata,
PATISERIA SAM IMPEX SRL,
Rela]ii la: 0758488901, Kaufland
Nicolina, Str.Mitropolit Varlaam.
Lucrator comercial, studii medii
de specialitate, STILAUTO SOFT
SRL, Rela]ii la: 0720732207,
Sos. Bucium, Nr.33, Parter, Iasi.
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Magaziner, studii medii,
experienta, PHARMA SA, Rela]ii
la: 0232/242102; 0232/254000;
secretariat@pharmaiasi.ro,
Sos.Bucium Nr.73E.
Maistru ccia, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marfa, studii
generale, fara experienta
precizata, LIFE-IND SRL, Rela]ii
la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.

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

Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL, Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.

Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL, Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Iasi.

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

Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA,
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL, Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, scoala
generala, fara experienta
precizata, EHS-PREVENTION
SRL, Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21.
Muncitor necalificat, studii
generale, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ROXEMA
SRL, Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizata,
ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
R & R SRL, Rela]ii la:
0744516673; 0232/270611;
oanafilip34@yahoo.com,
Str.Ciurchi Nr.108.

Muncitor necalificat in industria
confectiilor, fara studii si
experienta precizate, SOPHIA
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaManipulant marfa, 8 clase,
Lucrator comercial, fara studii si
romania.ro, Com.Valea Lupului
experienta 2 ani, PLASTIC
experienta precizate, BY RICCO
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Nr.36 A, Dn28.
SRL, Rela]ii la: 0744261338;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

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

PUBLICITATE

Miercuri, 4 august

14

MIC A PUB LIC ITATE
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer constructii,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Proiectant inginer geodez, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3
Proiectant inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti
Psiholog in specialitatea
psihologia muncii si
organizationala, studii superioare,
limba engleza, membru colegiul
psihologilor, SPIN GROUP & HR
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Receptioner de hotel, studii
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A
Responsabil achizitii, studii
superioare / medii, experienta
min.1 an, permis cat.b, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud. Iasi
Responsabil cu protectia datelor
cu caracter personal, studii
superioare, curs dpo, limba
engleza, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Secretara, studii medii,
experienta, persoana pana in 25
ani, persoana peste 45 ani,
AUTO KARLY BBC SRL, Rela]ii
la: 0754487993;
kly_transport@yahoo.ro, Str-La
Arh.Ion Berindei Nr.8
Sef formatie, studii medii,
experienta 5 ani, MAXWELL
TEXTILES SRL, Rela]ii la:
0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton
Sofer, studii medii, fara

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

ASISTENT MEDICAL; - 2 (dou`)
posturi de EDUCATORPUERICULTOR, SSD; - 2 (dou`)
posturi de EDUCATORPUERICULTOR, M;
-3 (trei)
posturi de
Sofer, studii medii, experienta 1
ÎNGRIJITOR/INFIRMIER; B) În
an, categ.b,c, M&R SRL, Rela]ii
cadrul Cre[ei Sfânta Maria din
la: 0723329340;
satul Lunca Cet`]uii: - 1 (un) post
comercial@msir.ro, Calea
de ASISTENT MEDICAL; - 2
Chisinaului Nr.37
(dou`) posturi de EDUCATORPUERICULTOR, SSD; 3
Sofer, 8 clase, experienta 2 ani,
(trei) posturi de EDUCATORPLASTIC PAPER DISTRIBUTION
PUERICULTOR,
M;
C)
În
cadrul
SRL, Rela]ii la: 0729076365;
Cre[ei din satul Dumbrava: - 1
dragos.danaila@bvbags.ro,
(un) post de ASISTENT
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
MEDICAL; - 3 (trei) posturi de
Str.Pacii
EDUCATOR-PUERICULTOR,
SSD; - 3 (trei) posturi de
Sofer, fara studii si experienta
EDUCATOR-PUERICULTOR, M;
precizate, posturile sunt pentru
- 3 (trei) posturi de
iasi, TEO GRUP FACILITY
ÎNGRIJITOR/INFIRMIER; - 1 (un)
MANAGEMENT SRL, Rela]ii la:
post de BUCåTAR; - 1 (un) post
0786359331;
de AJUTOR DE BUCåTAR; D) În
teogrup@yahoo.com, Teleorman
cadrul Centrului de zi Dumbrava
Sofer, scoala generala, fara
minunat` din satul Dumbrava: - 1
experienta precizata, DAKOTA
(un) post de EDUCATOR
GENERAL SRL, Rela]ii la:
SPECIALIZAT S, PRINCIPAL; E)
0744868055;
În cadrul Direc]iei de asisten]`
dagotagenerale@gmail.com,
social-comunitar` Ciurea: - 1 (un)
Str.Pacurari Nr.156
post de PSIHOLOG; - 1 (un) post
de ASISTENT MEDICAL
Sofer autocamioane mare tonaj,
COMUNITAR; F) În cadrul
scoala profesionala permis
Compartimentului administrativ
categ.be-ce-de, fara experienta
din Prim`ria comunei Ciurea: - 1
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
(un) post de INSPECTOR, S, I;
0232/230637; 0232/262800;
G) În cadrul Compartimentului
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
de
gospod`rie comunal` [i
Vlaicu Nr.87
protec]ia mediului Ciurea: - 1 (un)
post de MUNCITOR CALIFICAT,
Specialist in domeniul proiectarii
M; - 1 (un) post de MUNCITOR
asistate pe calculator, studii
NECALIFICAT; - 2 (dou`) posturi
superioare, fara experienta
de {OFER. Concursul se va
precizata, ARCADIS
desf`[ura astfel: - Proba scris`:
EXCELLENCE CENTER
27,08.2021, ora 10.00; - Proba
ROMANIA SA, Rela]ii la:
practic` (doar pentru posturile
0232/232483;
din cadrul Compartimentului de
veronica.lefter@arcadis.com,
gospod`rie comunal` [i protec]ia
Str.Palat Nr.1, Etj.3
mediului Ciurea): 27.08.2021, ora
Stivuitorist, studii medi; cu
10.00; - Interviu: 30.08.2021,
experienta min. 3 ani,
ora 11.00. Pentru participarea la
GREENFIBER INTERNATIONAL
concurs candida]ii trebuie s`
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
îndeplineasc` urm`toarele
0332/411853; 0735606866;
condi]ii: A) Condi]iile generale
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
prev`zute de art. 3 din HG nr.
Chisinaului Nr.29
286/2011: B) Condi]ii specifice
posturilor: - pentru toate
Strungar, scoala
posturile de ASISTENT MEDICAL
profesionala/curs calificare, fara
precum [i cel de ASISTENT
experienta precizata, DAS SRL,
MEDICAL COMUNITAR –
Rela]ii la: 0232/230637;
candida]ii trebuie s` fac` dovada
0232/262800; office@dasabsolvirii studiilor postliceale /
instalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu Nr.87
superioare de scurt` durat` ( 3
ani) în domeniul sanitar, s` de]in`
Sudor, calificare, experienta 5
atestat / autoriza]ie de liber`
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
practic` vizat / ` la zi ori
0232/211730; office@elmar.ro,
Certificat de membru al
Sos.Bucium Nr.32A
OAMGMAM [i cu o vechime de
Vanzator, studii medii, experienta minim 6 luni în specialitatea
minima, DEVIL SRL, Rela]ii la:
studiilor; - pentru posturile de
0729128608; 0729011255;,
EDUCATOR PUERICULTOR SSD
Sos.Bucium Nr.82
cu studii superioare - candidatii
trebuie s` fac` dovada absolvirii
studiilor superioare cu diplom`
de licen]` la profilul asisten]`
CONCURSURI
social`, sociopsihopedagogie
Comuna Ciurea, jude]ul Ia[i, cu
sau pedagogie. Constituie un
sediul în satul Ciurea, strada
avantaj de]inerea unei
Merilor nr. 468, comuna Ciurea,
specializ`ri în domeniul educator
jude]ul Ia[i, organizeaz` concurs, - puericultor. Condi]ii de vechime
în condi]iile prev`zute de HG nr.
- f`r` vechime; - pentru posturile
286/2011 completat` [i
de EDUCATOR PUERICULTOR
modificat`, pentru ocuparea, pe
M cu studii medii - candida]ii
perioad` nedeterminat`, a
trebuie s` fac` dovada absolvirii
urm`toarelor posturi de natur`
studiilor medii cu diploma de
contractual`: A) În cadrul Cre[ei
bacalaureat. Constituie un
Sfânta Maria – punctul de lucru
avantaj de]inerea unei diplome
de bacalaureat emis` de un liceu
din satul Hlincea: -1 (un) post de
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

pedagogic. Condi]ii de vechime
minim 2 ani în câmpul muncii; pentru posturile de
ÎNGRIJITOR/INFIRMIER candida]ii trebuie s` fac` dovada
absolvirii a minim 10 clase
primare / [coala profesional` [i o
vechime de minim 2 ani în
câmpul muncii. Constituie un
avantaj de]inerea unui
certificat/diplom` de infirmier ori
certificat de absolvire a unui curs
de igien`. - pentru posturile de
BUCåTAR [i AJUTOR DE
BUCåTAR - candida]ii trebuie s`
fac` dovada absolvirii studiilor
medii cu diplom` de bacalaureat,
diplom`/certificat de specializare
în meseria de buc`tar/ajutor
buc`tar [i cu o vechime de
minim 3 ani în specializarea
de]inut`. - pentru posturile de
CONDUCåTOR AUTO din cadrul
Compartimentului de gospod`rie
comunal` [i protec]ia mediului
Ciurea candida]ii trebuie s` fac`
dovada absolvirii a minim 10
clase primare/[coala
profesional`, s` de]in` permis de
conducere categoriile B1, B, C1,
C, BE, C1E, CE, s` de]in`
certificat de competen]e pentru
ma[inist terasamente ori atestat
de [ofer profesionist. Constituie
un avantaj de]inerea, în plus a
urm`toarelor categorii: D, D1,
D1E [i DE. Condi]ii de vechime minim 3 ani, în câmpul muncii.
- pentru postul de INSPECTOR,
S, I în cadrul Compartimenului
administrativ din Prim`ria Ciurea
candida]ii trebuie s` fac` dovada
absolvirii studiilor superioare de
lung`/scurt` durat`, cu diploma
de licen]` [i s` aib` o vechime în
câmpul muncii de minim 5 ani. pentru postul de MUNCITOR
NECALIFICAT (salubrizare) din
cadrul Compartimentului de
gospod`rie comunal` [i protec]ia
mediului Ciurea candida]ii trebuie
s` fac` dovada absolvirii claselor
primare, f`r` vechime. - pentru
postul de MUNCITOR CALIFICAT
din cadrul Compartimentului de
gospod`rie comunal` [i protec]ia
mediului Ciurea candida]ii trebuie
s` fac` dovada absolvirii studiilor
medii cu diploma de bacalaureat
[i o vechime în câmpul muncii de
minim 5 ani. - pentru postul de
PSIHOLOG – candida]ii trebuie
s` fac` dovada absolvirii studiilor
superioare de specialitate cu
Diploma de licen]`. Constituie
avantaj de]inerea unui Atestat de
liber` practic`. Condi]ii de
vechime – f`r` vechime; - pentru
postul de EDUCATOR
SPECIALIZAT S, principal –
candida]ii trebuie s` fac` dovada
absolvirii studiilor superioare, cu
Diploma de licen]` [i cu o
vechime în câmpul muncii de
minim 5 ani. Candida]ii vor
depune dosarele de participare la
concurs pân` la data 18 august
2021, ora 14.00, la sediul
Prim`riei comunei Ciurea, jude]ul
Ia[i. Concursul se va desf`[ura la
sediul Prim`riei comunei Ciurea
din satul Ciurea, strada Merilor
nr. 468, comuna Ciurea, jude]ul
Ia[i. Anun]ul privind organizarea
concursului se va afi[a [i pe siteul oficial al institu]iei
www.comunaciurea.ro, sec]iunea
concursuri. Rela]ii suplimentare
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

se pot ob]ine de pe site-ul oficial
al institu]iei
www.comunaciurea.ro, sec]iunea
concursuri sau la num`rul de
telefon 0232/296260.

MEDIU
ISTRATI EMANUEL {I ISTRATI
AMALIA IULIANA, titulari ai
proiectului: PUZ – PENTRU
INTRODUCERE TEREN |N
INTRAVILAN, PARCELARE |N
VEDEREA CONSTRUIRII DE
LOCUIN}E INDIVIDUALE {I
CENTRU DE CARTIER PE
TEREN PROPRIETATE, amplasat
\n: comuna Aroneanu, sat
Doroban] [i extravilan, NC 63810
si NC 63805, jude]ul Ia[i, anun]`
publicul interesat asupra deciziei
etapei de \ncadrare – proiectul
de plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu
necesit` evaluare de mediu,
urmând a fi supus procedurii de
adoptare f`r` aviz de mediu.
Observa]iile publicului cu privire
la decizia etapei de \ncadrare se
primesc la sediul APM Ia[i–
Calea Chi[in`ului nr. 43, \n zilele
de luni-joi (orele 8.00- 16.30) [i
vineri(orele 8.00- 14.00), \n
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anun]ului.

NOTIFICåRI
Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei M`rioara, C.I.F.
33344280, sediul \n Ia[i, Bd.
Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A,
parter, ap. 3, jud. Ia[i, Num`r
RFO I-1372/2014, Tel/fax
0743.438.364, 0232/250.220,
email ciiapetrei@yahoo.ro, notific`
deschiderea procedurii de
lichidare [i dizolvarea debitoarei
S.C. EDEN PROIECTS.R.L., cu
sediul social în Mun. Ia[i, {os.
Bucium, nr.6, cam. 1, jud. Ia[i,
J22/406/2008, CUI 23208923.
Creditorii debitoarei din prezen]`
cauz` se pot \nscrie la masa
credal` \n termen de 10 zile de la
apari]ia prezentului anun] \n ziar.
Cererea de înscriere a crean]ei în
tabelul creditorilor, înso]it` de
documentele justificative ale
crean]ei în copii certificate va fi
transmis` prin po[t` pe adresa
lichidatorului, men]ionat` mai sus.
Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei M`rioara, C.I.F.
33344280, sediul \n Ia[i, Bd.
Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A,
parter, ap. 3, jud. Ia[i, Num`r
RFO I-1372/2014, Tel/fax
0743.438.364, 0232/250.220,
email ciiapetrei@yahoo.ro, notific`
deschiderea procedurii de
lichidare [i dizolvarea debitoarei
S.C. SELCON GRUPS.R.L., cu
sediul social în Mun. Ia[i, {os.
Bucium, nr.6, jud. Ia[i,
J22/725/2007, CUI 21333946.
Creditorii debitoarei din prezen]a
cauz` se pot \nscrie la masa
credal` \n termen de 10 zile de la
apari]ia prezentului anun] \n ziar.
Cererea de înscriere a crean]ei în
tabelul creditorilor, înso]it` de
documentele justificative ale
crean]ei în copii certificate va fi
transmis` prin po[t` pe adresa
lichidatorului, men]ionat` mai sus.
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Gr\dina Botanic\ este una dintre cele
mai frumoase atrac]ii turistice din
Ia[i! Sute de vizitatori stau, zi de zi,
la casa de bilete pentru a intra aici.
Care sunt atrac]iile verii din acest loc
Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu” a
Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
este una din cele mai frumoase [i
impresionante atrac]ii turistice din Ia[i,
pe care oamenii au luat-o cu asalt \n
aceste zile fierbin]i ale lunii august. |n
acest context, reporterii cotidianului
„BZI” au surprins imagini cu sutele de
vizitatori la casa de bilete, ie[enii fiind
ner`bd`tori s` fac` o plimbare relaxant`
\n timp ce admir` expozi]iile de plante
exotice [i aranjamentele florale care
\ncânt` privirea oricui

La sfâr[itul s`pt`mânii trecute, ie[enii au luat cu asalt una
dintre cele mai splendide atrac]ii turistice ale ora[ului. Mii de
vizitatori au fost \n aceste zile la Gr`dina Botanic` din Ia[i, pentru
a admira frumuse]ea plantelor exotice [i a aranjamentelor florale,
participând [i la expozi]iile special organizate.
„Cele mai aglomerate zile, indiferent de anotimp, sunt zilele
de weekend, \n care avem \ntre 5.000-10.000 de vizitatori! |n zilele
din cursul s`pt`mânii, avem câteva sute de vizitatori”, a punctat
directorul Gr`dinii Botanice „Anastasie F`tu”, C`t`lin T`nase.
Programul de vizitare al Gr`dinii Botanice „Anastasie F`tu”
din Ia[i este de luni pân` duminic`, orele 09:00-20:00 pentru
exterior [i de la 09:00-18:00 pentru Complexul de Sere.
„|n zilele de luni [i miercuri, serele sunt \nchise pentru
efectuarea unor tratamente contra bolilor cu care se pot confrunta
plantele”, sus]ine prof. univ. dr. C`t`lin T`nase, directorul Gr`dinii
Botanice „Anastasie F`tu” a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) Ia[i.

Expozi]ii special organizate,
lunar, pentru vizitatorii Gr`dinii
Botanice „Anastasie F`tu” din Ia[i

|n fiecare lun` a anului \nfloresc diferite specii de plante [i
palmieri, motiv pentru care Gr`dina Botanic` din Ia[i organizeaz`
câte o expozi]ie special` pentru vizitatori. „|n aceast` lun`, august
2021, am organizat o expozi]ie cu diferite soiuri de dalii, crini
de var`, trandafiri, toate acestea fiind \ntr-un num`r mare de
specii diferite.
Expozi]iile speciale le organiz`m atât în aer liber, cât [i \n
interiorul serelor”, a punctat prof. univ. dr. C`t`lin T`nase, directorul
Gr`dinii Botanice „Anastasie F`tu” a Universit`]ii „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) Ia[i. Ie[enii par a fi cu adev`rat atra[i de organizarea
acestor expozi]ii, motiv pentru care, \n fiecare weekend al verii,
se formeaz` cozi enorme la casa de bilete. Plimb`rile \n aer liber,
fotografiile [i admiratul speciilor de plante din Gr`dina Botanic`
\i relaxeaz` pe ie[eni \n aceste zile c`lduroase ale lunilor de var`.
O alt` expozi]ie de flori, deschis` de „Gr`dina Botanic`”, din Ia[i,
care a atras mii de vizitatori, a fost cea din prim`vara anului
2020.

Luna aceasta, Gr`dina Botanic`
„Anastasie F`tu” din Ia[i
s`rb`tore[te \mplinirea a 165 de ani!
Prima gr`din` botanic` universitar` româneasc` a fost \nfiin]at`
\n anul 1856 [i este \n prezent cea mai mare din ]ar`, unic` prin
num`rul mare de specii vegetale expuse vizitatorilor. S`pt`mâna
viitoare (pe 10 august 2021), Gr`dina Botanic` „Anastasie F`tu”
a Universit`]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) s`rb`tore[te 165
de ani de la \nfiin]are.
Gr`dina botanic` universitar` ocup` o suprafa]` de 89,55 de
hectare, fiind organizat` în 10 sec]ii: Sistematic`, Fitogeografic`,

Flora [i Vegeta]ia României, Silvostepa Moldovei, Biologic`, Plante
Utile, Complexul de Sere, Dendrarium, Ornamental` [i Rosarium.
„Complexul de Sere ocup` o suprafa]` de 5.500 mp din suprafa]a
total`, din care 1.200 mp sunt ocupate de serele inaugurate \n
anul 2013. Vizitatorii pot admira \n interiorul serelor un num`r
de peste 2.500 de taxoni cu valoare [tiin]ific`, \n mii de exemplare.
Complexitatea speciilor de plante este atât de divers`, anual
\nflorind specii diferite”, a declarat prof. univ. dr. C`t`lin T`nase,
directorul Gr`dinii Botanice „Anastasie F`tu” a Universit`]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) Ia[i.
Tarifele biletelor de intrare sunt personalizate [i anume, pentru
adul]i 10 lei [i 15 lei la expozi]iile florale, 5 lei pentru elevi,
studen]i, pensionari sau grupuri formate din cel pu]in 10 persoane
[i 8 lei la expozi]iile florale. De asemenea, \n zilele de luni,
respectiv miercuri, când serele sunt închise, pre]ul biletelor pentru
adul]i este de 6 lei, iar pentru elevi, studen]i, pensionari sau
grupuri, taxa este de 3 lei.
Pentru grupurile organizate care \[i doresc s` viziteze Gr`dina
Botanic` \nso]iti de ghid, taxa este de 100 lei [i este nevoie de
o programare cu cel pu]in 10 zile \nainte.|ntr-o edi]ie anterioar`
„BZI” a prezentat un proiect inedit al „Gr`dinii Botanice Ia[i”,
respectiv un muzeu al satului moldav.
Andreea TIPU
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Avem m\rturia cutremur\toare
despre atacul sângeros de la
Ia[i! Femeia `njunghiat\ de 40
de ori de iubit `n ma[in\
s-a `ntors acas\: ıEste `n stare
de [oc, noi avem grij\ de ea‰

Bursa bârfelor

Se viseaz` dereftoare, dar a
\nceput cu stângul. Toat`
lumea \i pune deja be]e-n roate
Babetele cele hâtre \ncep rubricu]a din ziua aiasta cu o
enforma]ie de la enstitu]ia care d` lovele pentru fermierii de
la ]`r`noaia. Toat` t`r`[enia e cu o madam` angajat` la oficiosul
giude]ean pentru acordarea lovelelor \n rural, care [i-a cam
pus \n cap pe t`t` lumea de pe acolo. Madama Alinu]a Suficienta
a ajuns s` fie blestemat` de angaja]ii de acolo. Fumeia se
viseaz` deja dereftoare acolo [i cam \ncepe s` dea ordine \n
stânga [i-n dreapta. Unde mai pui c`, recent, s-a l`udat c`
pleac` în vacan]` taman în Grecia, nu pe litoralul autohton,
ca to]i colegii ei s`raci. {i, uite-a[a, chiar dac` madama o s`
ajung` vreodat` dereftoare pe acolo, o s` aib` via]` grea cu
colegii ei, c` doar `[tia nu uit` ce [i cum de nicio coloare!

|[i fac planul s` scape
de anchet`. Caut` dispera]i
prin toate documentele
Babetele continu` rubricu]a despre o alt` Alinu]`, de la
noi, din târg. De data asta e vorba despre deja faimoasa Alinu]a
Pompa, aia de la Eurovest, chestia aia cu spetalul mobil de
la Le]caia [i tot a[a. Madama continu` s`-i toarne tot lui
Ar`g`zel Pompa, de [tie sinatorul pezedist [i ce cioar` s-a
g`in`]at acolo, \n curte. Ar`g`zel sper` s` ias` basma curat`
din controalele prociurorilor cu spetalul [i, al`turi de Alinu]a,
caut` de toate \n docomentele cu spetalul, c` poate g`sesc
ceva ce i-ar scoate din combina]iune. Oricum, Ar`g`zel nu are
alt` tem` \n perioada aiasta, c` singura lui schem` e s` scape
de r`coarea care-l amenin]` bini[or de o vreme \ncoace. Alinu]a
a dus o bun` parte din hârtii de la Casa P`trat` la noul sediu
din Copou, ca s` nu lase pe acolo vreo urm` de o s` g`seasc`
ceva suspect b`je]ii când fac curat prin berou.

Se pune de o combina]iunebomb` la marginea târgului.
Totul e preg`tit \n detaliu
La final de rubricu]`, babetele bârfitoare v` povestesc una
despre un bremare de la marginea târgului. Zilele aiestea,
bremarele Beni Mortuzi, de la Haroneanu, a cerut avize pentru
a face la el \n parohie un parc de agrement. Treaba e c` Beni
vrea s`-[i spele imaginea proast` din comun`, c`, dup` ce a
min]it lumea cu proiecte fanteziste, [i-o cam ia \n frez`. Acuma
a scos din p`l`rie un parc de agrement \n comun`, c` [i a[a
pe acolo cresc bosche]ii! Numai c` Beni a preg`tit totul \n
cel mai mic detaliu, c` deja se [tie [i cine o s` fac` toat`
schema, ca s` ias` banul gros, s` fie treaba bun`, ca s` nu
fie rea, vorba unui clasic \n via]`. Babetele mai ciulesc oleac`
urechile, ca s` afle mai multe detalii despre t`r`[enia aiasta,
c`, dac` e rost de multe lovele pentru Beni, trebuie s` [tie
[i b`je]ii veseli.

GRAFIC BETA TRUST

Zenaida Popa, tân`ra de 39 de ani din satul ie[ean T`t`ru[i,
care a fost \njunghiat` f`r` mil` de concubinul s`u Ionel Bogdan
Sitaru, s-a \ntors acas`. Femeia locuie[te al`turi de cei cinci copii
ai s`i [i doi dintre nepo]i. Fata cea mare a femeii este cea care
o \ngrije[te [i \i este al`turi dup` cele \ntâmplate. Starea de s`n`tate
a Zenaidei este una bun`. Medicii au salvat-o la timp, \ns` are
nevoie de recuperare. „Mama a venit acas`, dar nu se simte foarte
bine. Nu vrea s` vorbeasc` despre cele \ntâmplate. Este \nc` \n
stare de [oc, vom avea noi grij` de ea. Sper`m s` se refac` complet
[i s` lu`m via]a de la cap`t. Mama este \n cas`, nu se poate mi[ca
foarte bine, mai are nevoie de timp s` se fac` bine”, a declarat
Maria Popa, fiica femeii \njunghiate. Zenaida a sc`pat cu via]` ca
prin minune. Medicii ie[eni nu îi mai d`deau nicio [ans` de
supravie]uire, dup` ce a ajuns \n stare extrem de grav` la Spitalul
Clinic Jude]ean de Urgen]` „Sfântul Spiridon”, din Ia[i [i a intrat
de urgen]` în sala de opera]ie.

Primul so] al tinerei avea
probleme psihice [i o b`tea
|ntreaga comunitate din satul T`t`ru[i, din jude]ul Ia[i, este
\ngrozit` de cele \ntâmplate. To]i vecinii femeii au doar cuvinte de
laud` la adresa ei [i povestesc c` aceasta nu a avut niciodat` noroc
\n dragoste. Zenaida a fost c`s`torit` cu un b`rbat foarte agresiv,
care o b`tea. Apropia]ii familiei povestesc c` fostul so] avea probleme
psihice [i era cunoscut ca fiind o persoan` foarte agresiv`. Acesta
s-a spânzurat \n urm` cu doi ani. „Nu a \njunghiat-o, a tran[at-o
ca pe un animal. B`rbatul acela nu se poate numi om. Merit` s`
moar` \n pu[c`rie. Eu nu pot \n]elege femeile astea. Dac` ai fost
chinuit` toat` via]a ta de un b`rbat, r`u, prost, care te-a b`tut
\ncontinuu [i te-a l`s`t singur` cu patru copii, tu \]i iei unu’ tot la
fel? Femeia asta a fost chinuit` de când o [tiu eu. Ea e o fat`
bun`, harnic`, dar nu a avut noroc de b`rba]i. Primul ei so], cu
care are cinci copii, era cel mai r`u om de aici din zon`. A terorizato atât pe ea, cât [i pe cei mici. |n urm` cu doi ani, el s-a spânzurat.

Din câte [tiu, avea ni[te probleme psihice, dar a tr`it a[a cu el [i
i-a suportat toate prostiile. Nu a sc`pat bine de nebunul `la, c` a
dat peste `sta. {i `sta i-a f`cut probleme [i a v`zut c` e nebun,
dar l-a primit a[a [i uite la ce nenorocire s-a ajuns”, a declarat
Costel, un vecin de-al victimei.

Nimic nu avea s` prevesteasc`
tragicul incident
Vecinii victimei au povestit c` cei doi aveau o rela]ie de pu]in
timp, cunoscându-se pe o re]ea de socializare. Ace[tia su]in c`
Ionel Bogdan Sitaru, agresorul, venea des la Zenaida acas` [i c`
nu au auzit niciodat` s` se certe. B`rbatul venea cu ma[ina \n
care a [i \njunghiat-o. „{tim c` primul so] a fost o pacoste, un
om foarte r`u. Când \ncepeau scandalurile, aici se auzea \n tot
satul, dar cu b`iatul `sta cu care a \nceput s` vorbeasc` de câteva
luni, nu am auzit s` se certe sau ceva. Nu \l cunoa[tem, nu e
de la noi din zon`. Din ce am auzit, el este din ora[, din Ia[i,
[i era divor]at. Cel mai probabil, ei s-au cunoscut pe Facebook.
Am mai citit pe internet c` a mai avut probleme cu Poli]ia, dar
când venea pe aici, era lini[tit. L`sa mereu ma[ina parcat` mai
la deal de casa ei, c` pân` la ea drumul e mai r`u, dar nu prea
l-am v`zut niciodat`. Vedeam doar ma[ina aici. Nu [tim cum sa ajuns \n situa]ia asta, nici acum nu ne vine s` credem ce i-a
f`cut. Ne bucur`m c` a sc`pat cu via]`, dar el merit` ce e mai
r`u”, a mai povestit un vecin de-al Zenaidei.

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

Femeia a fost abandonat`
\ntr-o balt` de sânge

Reamintim c`, \n seara zilei de 22 iulie 2021, \n localitatea
ie[ean` Horle[ti, din comuna Rediu, s-au desf`[urat scene demne
de filmele horror. Un ie[ean a pus pe jar toat` Poli]ia ie[ean`,
dup` ce [i-a \njunghiat iubita de mai multe ori. Atacul extrem
de violent a avut loc într-un autoturism marca Skoda Fabia.
Victima, o femeie de 39 de ani, a fost abandonat` \ntr-o balt` de
sânge, pe marginea drumului. Martorii \nsp`imânta]i de cele
\ntâmplate au sunat la num`rul unic de urgen]` 112. La fa]a
locului s-au deplasat ini]ial un echipaj de Poli]ie [i o ambulan]`
SMURD de Terapie Intensiv` Mobil`.
Andreea PåDURESCU
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume
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